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PAM Ciutat

El Pla d’Actuació del Mandat (PAM) de Sant Feliu és una 
eina de planificació estratègica que marcarà les actuacions 
a seguir per l’Equip de Govern fins al maig del 2023, i que 
té com a base l’acord de govern entre Sant Feliu en Comú 
Podem i Esquerra Republicana.
 
Aquest PAM desenvoluparà els nous reptes de ciutat per al 
mandat 2019-2023, i s’hi enumeren els objectius de cada 
regidoria i les accions necessàries per a dur-los a terme. 

Un cop passada la fase interna i més tècnica, al gener 
comença un fòrum ciutadà de presentació. En 3 sessions 
ciutadanes obertes a tothom, i on totes les entitats de la 
ciutat estaran convidades a participar, es presentaran 
aquests objectius de ciutat i es realitzarà una escolta 
activa del que la ciutadania vulgui traslladar a l’Equip de 
Govern. Posteriorment, s’habilitarà un espai en línia on la 
ciutadania podrà consultar la proposta de PAM i realitzar-
ne el seguiment del seu compliment en temps real.
 

Al mes de gener s’inaugurarà un nou 
espai a l’àrea de fitness dedicat a 
l’entrenament funcional, que estrenarà 
maquinària i activitats col·lectives 
especialitzades.

També es realitzaran canvis en sales 
d’activitats i espais d’aigua que 
inclouen millores en la climatització, 
renovació dels materials de piscina 
o la instal·lació de nous elements de 
seguretat, entre d’altres

A banda d’aquestes actuacions, el 
Complex també ampliarà l’horari d’ús 
de la sala de fitness, que romandrà 
oberta de dilluns a divendres de 6.30 h 
fins a les 23 h

Durant les festes nadalenques la 
campanya de promoció del comerç 
local vol recordar a la ciutadania els 
valors del comerç de proximitat amb la 
campanya AQUÍ comerç.

Sostenible, que aposta pel consum 
responsable, professional i de 
confiança. Aquests són, entre d’altres, 
els valors del comerç de la ciutat de 
Sant Feliu.

Convidem tota la ciutadania a fer del 
comerç de proximitat la seva primera 
opció de compra durant les festes 
nadalenques.

Aquest PAM 2019-2023 posa el seu focus en l’aposta per 
l’habitatge públic i de lloguer, la igualtat d’oportunitats, la 
reducció de residus i emissions, la lluita contra la violència 
masclista i contra les discriminacions, i la millora de la 
participació ciutadana i la transparència, entre d’altres.

A més del PAM, s’està treballant també en el Pla d’Inversions 
(PIM), un element imprescindible que determina les 
inversions que es realitzaran durant el mandat 2019-2023.

El PIM inclourà les partides necessàries per a la remodelació 
integral d’equipaments i en l’espai públic, l’aposta clara per 
l’habitatge de lloguer i per l’estalvi d’energia i la baixada 
de consums, entre d’altres. Alhora, l’Equip de Govern 
vol impulsar una partida important del PIM per treballar-
la amb processos de pressupostos participatius, fent 
protagonistes els ciutadans i ciutadanes de Sant Feliu.

Vols conèixer les prioritats del 
govern per als propers anys?

El Complex inicia l’any
amb noves tarifes i millores 
als serveis 

Vine a conèixer el Pla d’Actuacio del Mandat (PAM) 

GENER 2020

 PER NADAL 

AQUÍ
COMERÇ

 PER NADAL 

AQUÍ
COMERÇ

SANT JOAN DESPÍ 
SANT FELIU DE LLOBREGAT 
SANT JUST DESVERN

Pel que fa a les tarifes, a partir de 
l’1 de gener les persones usuàries 
dels abonaments familiars ‘Base’ 
comptaran de manera automática i 
sense fer cap tipus de gestió, amb 
la condició i beneficis de l’abonament 
familiar ‘Life’, tot pel mateix preu

Els canvis en els abonaments venen 
determinats per la nova tarifació 
aprobada aquest 2019, que estableix 
una simplificació en les diferents 
tipologies per tal d’oferir més serveis a 
un preu més competitiu.

Més informació a www.elcomplex.cat.

El Complex municipal de piscines posarà a 
disposició dels seus usuaris i usuàries nous 
espais i ampliarà la seva oferta de serveis a 
partir de 2020. 

Fe d’errates
A l’entrevista realitzada a Pere Forés i Carme Parerada, socis fundadors d’Ictineu Submarins S.L. i que es va publicar al butlletí 
del mes de juliol de 2019 hi ha havia un error en la part final de la resposta de la 13a pregunta. La resposta correcta era: “quan 
veus el fons marí prens consciència de les devastadores conseqüències de les nostres accions”. Disculpeu les molèsties.
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ADIF adjudica el reivindicat 
soterrament de les vies
 
Després de 40 anys de lluita i reivindicació, Sant Feliu 
veurà fer-se realitat el soterrament del ferrocarril. El Consell 
d’Administració d’ADIF ha adjudicat les obres a l’empresa 
Acciona Construcción, per una durada estimada de 44 
mesos, i un import de més de 62 milions d’euros.

El soterrament total de les vies al llarg de tot el casc urbà 
transformarà la fisonomia de la ciutat i permetrà cohesionar 
carrers i barris, millorant l’accessibilitat, les freqüències de 
pas de trens, reduint la contaminació acústica i ambiental 
i eliminant la perillositat que significava el creuament del 
pas a nivell.

Un cop finalitzi l’obra de soterrament, l’espai alliberat per 
les vies s’urbanitzarà mitjançant un concurs internacional 
de projectes, que l’Ajuntament de Sant Feliu està 
desenvolupant, i que finalitzarà amb una consulta on la 
ciutadania podrà escollir i decidir el projecte guanyador.

El soterrament, en marxa

Sant Feliu es prepara pel 
soterrament 
Ja s’ha iniciat la realització d’actuacions prèvies 
d’adequació dels serveis afectats a les zones properes al 
traçat ferroviari. L’objectiu d’aquestes obres és preparar 
infraestructures com l’enllumenat, la canalització d’aigua, 
la xarxa de fibra òptica, etc; per a la propera arribada de 
la constructora que s’encarregarà d’executar les obres del 
soterrament de les vies del ferrocarril. 

També s’està impulsant un nou model de mobilitat, on es 
generaran noves places d’aparcament a la ciutat, reduint 
l’impacte de les que quedin afectades per les obres. 
Properament s’iniciaran les inspeccions a pisos limítrofs a 
l’obra, tot amb la voluntat de mitigar l’impacte de les obres 
per a la ciutadania.

Sant Feliu es prepara, doncs, per garantir el funcionament 
dels seus serveis públics, i també per informar els veïns 
i veïnes en aquest nou període, treballant per oferint un 
espai físic on rebre a qui vulgui informar-se sobre l’obra o 
el projecte, o solucionar possibles incidències.

El futur de l’estació, l’aposta per 
l’accessibilitat i la recuperació de 
la memòria
El projecte de Soterrament de les vies del Ferrocarril al seu 
pas per Sant Feliu és un projecte elaborat per ADIF. Aquesta 
obra preveu la construcció d’una nova estació soterrada 
dissenyada amb els estàndards europeus d’accessibilitat 
i seguretat. 

Malauradament, ADIF va informar que aquest projecte 
condiciona la continuïtat de l’antic edifici de l’estació, 
que ha estat documentat de manera exhaustiva per part 
de l’Ajuntament per a que la seva memòria pugui ser 
recuperada, com la ciutadania decideixi, a través de la 
consulta del concurs d’idees.

El projecte de la futura estació soterrada preveu unes 
andanes de 210 metres de longitud i 5 metres d’amplada 
per cada sentit. El nou edifici també disposarà d’accessos 
adaptats des d’ambdós costats de la ciutat i inclourà 
escales mecàniques, ascensors, banys adaptats i un bar 
en la planta d’accés a peu de carrer.

Un nou model de mobilitat per a 
Sant Feliu
Amb l’imminent inici de les obres del soterrament, Sant 
Feliu emprèn un nou model de ciutat més sostenible i 
amable amb les persones. És per això que durant els 
propers mesos es duran a terme un seguit d’actuacions 
a la via pública centrades en reduir l’impacte de les obres 
d’ADIF, i alhora en potenciar la pacificació del trànsit al 
nucli urbà i en augmentar l’oferta de places d’aparcament.

Per una banda es garantirà la mobilitat rodada, facilitant 
la sortida àgil del municipi i descongestionant els que 
poden esdevenir els punts més sobrecarregats. Per l’altra, 
es promourà una mobilitat sostenible, ja sigui a peu o en 
bicicleta.

En aquest sentit, l’Ajuntament, des de l’Oficina del 
Soterrament, ha desenvolupat el projecte Metrominut, un 
plànol amb un grafisme similar a un mapa del metro, que 
serveix per indicar les distàncies i temps a peu que hi ha 
entre diferents punts i equipaments de la ciutat.

Parc Natural
de Collserola

Masia de
la Salut

Estació
Parc Nadal

Parc Natural
de Collserola

Sant Just
Desvern Sant Just

Desvern

Parc de Mercè
Rodoreda

Sant Joan
Despí

C/ Armenteres

Sant Joan
Despí

Parc Agrari

CAP El Pla
Piscina de
l’Escorxador

Jardins del
Palau Falguera
Centre de barri Falguera

Sant Vicenç
dels Horts

Can Maginàs
INEM

Ajuntament
Pl. Vila

Molins
de Rei

Parc del Roserar
de Dot i de Camprubí

Pineda de la Salut

Comissaria de Mossos d’Esquadra
Aula Sant Feliu

Parc del Cerdanet

Parc de Europa

Cementiri
CAP Rambla

Pl. Pere Dot

Pavelló Juan
Carlos Navarro
Biblioteca M. Roig
El Complex

Centre Cívic
Les Tovalloles

Pl. Lluís Companys
Can Ricart
CineBaix

Parc del Vuit de Març
Casal de Joves
Policia Local
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650 m
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8 min

450 m
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4 min

500 m
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3 min

650 m
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Roses

Trambaix
Parc de Torreblanca

Arxiu Comarcal
Centre Cívic Mas Lluí
Pl. Dicià

Parc AgrariParc AgrariParc Agrari

Parc del Llobregat
C/ Sant Josep

Camp de Futbol Falguera

Pl. SalutParc Esportiu 
de Les Grases

Soterrament
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Pressupostos
Ordenances i preus públics per un Sant Feliu 
més social, més verd i preparat per al futur 

Un Sant Feliu més verd, que 
continuï reduint emissions, 
lluitant contra l'emergència 
climàtica i millorant en la 
gestió de residus

Un Sant Feliu que es prepari 
pel al futur, per afrontar el 
gran repte del soterrament i 
del Pla d’Actuació i d’Inver-
sions del mandat dels que 
aviat començarem a tractar 
amb la ciutadania

Un Sant Feliu més social, 
fent èmfasi en el dret a 
l'habitatge, en el Rescat 
social, i en la millora 
d’atenció a la ciutadania

A QUÈ ES
DESTINEN

ELS DINERS

01
INCREMENTEM 
LES POLÍTIQUES 
SOCIALS

02
FOMENTEM 
L’OCUPACIÓ I 
L’EMPRENEDORIA

03
GARANTIM LA 
TRANSPARÈNCIA 
I EL BON
GOVERN

06
APOSTEM PER 
L’HABITATGE 
PÚBLIC

04
MILLOREM 
L’ESPAI PÚBLIC

07
PREPARATS 
PER AL
SOTERRAMENT

08
LLUITEM CONTRA 
L'EMERGÈNCIA 
CLIMÀTICA

05
FEM UNA CIUTAT
FEMINISTA

INCREMENTEM LES POLÍTIQUES SOCIALS
Millorarem la dotació pressupostària de les partides destinades a gent 
gran i els serveis d’atenció domiciliària, del jovent amb la consolidació del 
projecte Co-creant, i de les persones amb discapacitat amb la millora de 
l’accessibilitat de les parades d’autobús i l’aposta pel transport adaptat. 
També s’invertirà en equipaments esportius i en la consolidació d’esdeve-
niments culturals rellevants.

FOMENTEM L’OCUPACIÓ
I L’EMPRENEDORIA
Consolidarem i actualitzarem les subvencions per al 
foment de l’ocupació i l’emprenedoria, amb l’objectiu de 
promoure la contractació inde�nida. D’altra banda, 
també realitzarem inversions per a la �nalització del 
procés de reorganització del mercat setmanal i fomenta-
rem noves oportunitats de dinamització econòmica a la 
ciutat i mesures a favor d’accés a l’ocupació dels sectors 
més vulnerables de la societat.

GARANTIM LA TRANSPARÈNCIA I 
EL BON GOVERN
Aprofundirem en el funcionament democràtic de l’Ajun-
tament, en la implementació de polítiques i serveis 
públics de qualitat. Impulsarem uns mitjans de comuni-
cació municipals més oberts i participatius, i augmenta-
rem la publicació d’informació pública rellevant per a la 
ciutadania. Incorporarem de forma habitual la participa-
ció ciutadana i de la societat civil en l’elaboració i avalua-
ció de polítiques publiques.

MILLOREM L’ESPAI PÚBLIC
Consolidarem les inversions en la millora de la ciutat, en 
els carrers millorant l’enllumenat públic i la xarxa de 
semàfors. Incrementarem de manera important les 
partides d’inversió i reposició a la via pública, per poder 
incidir en la millora contínua de l’estat dels nostres 
carrers i places.

LLUITEM CONTRA
L'EMERGÈNCIA CLIMÀTICA
Posarem en marxa el Pla local de reducció de residus i 
millorarem la gestió de la jardineria. Desplegarem mesu-
res d’e�ciència energètica i de reducció d’emissions, 
fent que Sant Feliu sigui tota zona 30Km/h.

PREPARATS PER AL
SOTERRAMENT
Desplegarem l’O�cina del Soterrament i s’apostarà per 
l’atenció ciutadana, prioritzant mantenir la ciutadania 
puntualment informada. Es faran les actuacions 
necessàries per minimitzar el impacte de l’obra, tenint en 
compte teixit comercial, mobilitat i aparcament, entre 
altres.

APOSTEM PER L’HABITATGE 
PÚBLIC
Desenvoluparem el Pla Local d’Habitatge, amb la creació 
de més de 120 pisos de lloguer assequible en els propers 
2 anys, i continuarem incrementant el nostre parc públic. 
Incrementarem les ajudes per les situacions d’emergèn-
cia i per la rehabilitació, i s’apostarà per l’habitatge 
cooperatiu.

FEM UNA CIUTAT FEMINISTA
Les polítiques d’igualtat seran el �l conductor de l’acció 
municipal. Promourem la cultura de la igualtat i de la lluita 
contra la violència masclista entre la ciutadania, comba-
trem la feminització de la pobresa i garantirem la promo-
ció i la protecció dels drets de les persones LGTBIQ+.

ESTUDIEM LA POSSIBILITAT DE GESTIONAR DIRECTAMENT ALGUNS SERVEIS
Analitzarem la prestació de serveis públics contractats, per valorar les alternatives de gestió pública

de determinats serveis municipals i possibilitar la gestió directa front a la gestió externalitzada.

PRESSUPOSTOS

2020
INCREMENT

D’UN

RESPECTE
2019

+3,90%
46.043.842

Pressupost 2020: 
un pressupost 
social, verd i que 
ens prepararà per al 
soterrament 

El pressupost aprovat per al 2020, respon a les princi-
pals prioritats del Govern, com són preparar la ciutat per 
a les obres del soterrament; garantir el dret a l’habitatge, 
donant continuïtat a les polítiques socials del Pla Local 
d’Habitatge, incrementant les ajudes per a les emergèn-
cies i apostant per un parc públic d’habitatge; i fer front 
a l’emergència climàtica, amb la millora de la recollida i 
gestió dels residus, la millora de la mobilitat i el desple-
gament de mesures d’eficiència energètica.

El pressupost 2020 també reforça l’aposta decidida per 
tenir cura de les persones, amb la ferma voluntat de 
continuar el desenvolupament del Pla de Rescat Social, 
incrementant els serveis a les persones majors de 65 
anys i a la gent jove, i les dotacions en els àmbits de 
Drets de ciutadania i polítiques socials, especialment 
amb una aposta decidida per la igualtat i el feminisme.

Pel que fa al manteniment de la nostra ciutat, el pres-
supost 2020 aposta per la inversió en la remodelació 
d’equipaments i en la millora de l’estat dels parcs, 
carrers i places de la ciutat. Finalment, el pressupost 
consolida les subvencions per al foment de l’ocupació 
i l’aposta per l’estudi de la possible gestió directa de 
serveis municipals.

En definitiva, ens estem dotant de totes les eines per a 
fer de Sant Feliu una ciutat encara més justa, més verda, 
i preparada per al soterrament!

Lídia Muñoz Cáceres
Alcaldessa

Aquest pressupost és més social i més verd, però a més, 
entoma els reptes de futur de la ciutat. Cal destacar l’augment 
importantíssim en la despesa en Participació Ciutadana, hem 
augmentat el seu pressupost un 58%; el que fa palesa la 
importància clau que li donem a aquesta àrea. 

I també, molt més important encara, és el fet de preveure en el 
capítol d’inversions les necessàries per abordar els projectes 
adjacents i fonamentals per tal de que les obres del soterra-
ment, el gran repte que com a ciutat començarem a abordar 
aquest 2020, tinguin el mínim impacte possible a Sant Feliu. 

Així, invertirem una part important dels nostres recursos en 
desplegar l’Oficina del Soterrament i l’Oficina d’Atenció Ciuta-
dana, i en fer les actuacions necessàries per minimitzar qual-
sevol externalitat de les que suposa una obra com aquesta, 
tant en mobilitat, accessibilitat, com en aparcament.

Oriol Bossa i Pradas
1r Tinent d’alcalde
Regidor d’Hisenda

ORDENANCES I PREUS 
PÚBLICS

Més recursos per fer de Sant Feliu un municipi més just i 
equitatiu, amb mesures com incrementar els impostos 
als tenidors de pisos buits o congelar preus públics per a 
activitats culturals i per a joves.

Més recursos per a la lluita contra la crisi climàtica, 
millorant la recollida de residus i l’enllumenat públic i 
apostant per boni�car i fomentar les pràctiques que 
redueixin les emissions, els residus, i la despesa 
energètica. 

MÉS
SOCIAL

L’IBI s’actualitzarà en base a 
l’IPC estimat (1,2%), i 
continua mantenint-se com 
un dels més baixos del Baix 
Llobregat 

L’IBI presentarà un recàrrec 
en aquells immobles d’ús 
residencial que es troben 
desocupats, per fomentar l’ús 
social de l’habitatge 

L’IBI s’incrementarà un 1,5% 
en els usos comercials, 
industrials, de magatzem i 
o�cines, per a destinar-ne la 
recaptació a polítiques
socials  

Es fomentaran les activitats 
juvenils i culturals amb la 
congelació de preus públics

IBI

IMPOSTOS
DEL TOTAL DEL PRESSUPOST2020
21.767.967 

La taxa de residus és la 
segona més baixa del Baix  
Llobregat. S’augmentarà per 
criteris mediambientals una 
mitjana de 5 € per als 
domicilis 

La taxa de residus comercial, 
que es paga en funció dels 
metres i la tipologia de 
negoci, augmentarà un 12%

Boni�cacions per a vehicles 
ECO del 50 al 60% 

Regularització del cost de la 
zona blava un 6,5% a partir 
del setembre per desincenti-
var l’ús del vehicle privat al 
centre de la ciutat

MÉS
VERD

Socials, verds i preparats per afrontar els reptes de futur de la ciutat. Aquestes són les claus que defineixen els 
pressupostos per al 2020, aprovats per Ple el 21 de novembre passat, que compleixen l’objectiu d’estabilitat 
pressupostària i en què el rati d’endeutament s’ha millorat respecte a l’exercici anterior. 

El nou govern d’esquerres, format per Sant Feliu en Comú Podem i Esquerra Republicana, encetarà la nova etapa amb 
un pressupost 2020 que destinarà més recursos a polítiques d’habitatge i a serveis socials. Un pressupost més verd, 
que aposta obertament per la lluita contra l’emergència climàtica, amb un increment de les partides associades a 
les polítiques mediambientals i de tractament de residus, entre d’altres. També es dotaran de més recursos aquelles 
àrees d’importància cabdal per entomar desafiaments futurs, com la participació ciutadana i la transparència, o 
aquelles inversions necessàries per tal de preparar la ciutat per afrontar el repte del soterrament.

Per complir aquests objectius, també es va aprovar el marc impositiu, amb les ordenances fiscals, que ha de garantir 
l’obtenció dels recursos necessaris. El criteri general aplicat ha estat el de que la pressió fiscal s’ajustés a l’increment del 
preu de la vida (IPC).
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L’alcaldessa respon L’opinió

Visca la vida, visca el planeta i fora
la demagògia

Excepte la part més ultra de la dreta més extrema, gairebé 
ningú no discuteix la realitat del canvi climàtic ni les seves 
conseqüències directes sobre el nostre mode de vida. Ara 
per ara, la batalla ha passat a un altre escenari, els principals 
agents responsables de les emissions miren de treure’s les 
puces de sobre i combinen campanyes massives de rentat 
d’imatge verda, greenwashing és l’anglicisme a l’ús, amb la 
culpabilització del consumidor i de la població en general de la 
situació, com si això no fos un joc d’interessos i de beneficis 
on ells sempre han guanyat. 

En aquest sentit, la compra publicitària de totes les portades 
de la premsa en paper del passat dilluns dia 2 per part de 
l’empresa responsable de les majors emissions de tot l’Estat, 
n’és un exemple. Les campanyes sostingudes i omnipresents 
amb el color verd i els prats d’herba per les següents dues 
principals empreses contaminants del país, n’és un altre. A la 
vergonya de la privatització de l’energia per part dels governs 
de González i Aznar, a la vergonya de les portes giratòries, a 
la vergonya de les segones tarifes energètiques més cares 
d’Europa, se suma ara  el desvergonyiment  del greenwashing 
dels principals agents contaminadors del país. Veure per 
creure.

Acompanyades de les declaracions més frikis de la dreta més 
extrema, resultarien fins i tot còmiques, si no fos per la gravetat 
de l’engany, les actituds i els posats dels governs afins a les 
energètiques, com el de Madrid durant la COP 25, apuntant-
se al carro verd quan s’ha fet tota una campanya electoral 
prometent polir-se Madrid Central, el principal intent per reduir 
la contaminació a la ciutat que havia impulsat l’esquerra. És 
clar que el suport dels ultres tindria un preu, el que ningú no 
havia calculat és que aquest preu inclogués fer el ridícul més 
espantós davant de tot el món en una cimera internacional.

Els compromisos internacionals que es prendran a la COP 25 
estaran molt bé, de ben segur, igual que ho estaven els de 
les anteriors cimeres. El tema és complir-los. A Sant Feliu En 
Comú no estem pel postureig de moda, estem pels fets; vàrem 
reduir a la meitat el consum elèctric a la via pública canviant tot 
el sistema a LED, vàrem aprovar el Pla del clima i l’energia, el 
Pla de reducció de residus i el Pla director de l’arbrat el 2018. 

Ara ja, com que Sant Feliu en Comú Podem estem complint 
els objectius d’aquests plans i continuem endavant, farem 
un salt en autoconsum elèctric públic i comencem a explicar 
a la ciutadania com accedir a l’autoproducció i autoconsum 
comunitari d’electricitat, fet  que permetrà abaixar les factures 
notablement. Ja hem començat a reduir la velocitat màxima a 
30 Km/h a tota la ciutat i a donar prioritat a bicicletes, alhora 
que regulem l’ús dels patinets.

Aquestes i d’altres actuacions ja estan tenint lloc a la nostra 
ciutat i tot plegat acompanyarà el desplegament total de les 
obres del soterrament, que ja han començat discretament. Una 
ciutat nova per ser una ciutat encara més humana, on tu, on 
tots, tindrem la paraula per decidir com la volem.

www.santfeliu.cat/erc

Pressupost 2020: Més social, més verd i a 
punt pels grans reptes de futur

El dijous 21 de novembre el govern de transformació de 
Sant Feliu vam aprovar els primers pressupostos del mandat 
2019-2023

Un pressupost equilibrat que preveu 46.043.842 € d’ingressos 
i 46.043.842 € de despeses. En el qual el rati d’endeutament 
s’ha millorat respecte a l’exercici anterior.
 
Podem dir amb orgull que el pressupost 2020 és més 
social. Destinarem un 5,2% més de recursos a polítiques 
d’habitatge, finalitzarem les obres de la primera promoció 
d’habitatge públic de lloguer al carrer del Pla i continuarem 
les obres de la 4a planta. Aquesta primera promoció 
permetrà poder adjudicar 16 habitatges per a gent jove i 
persones en situació de vulnerabilitat, en règim de protecció 
oficial, que seran els primers d’un total de 28 habitatges 
d’una o dues habitacions. Això ens permetrà disposar en 
una primera fase de 3 habitatges més per a incrementar el 
parc públic d’habitatges.

Destinem un 4,2% a polítiques de serveis socials. 
Incrementant els serveis a les persones majors de 65 anys, 
fent un increment important de fons per a serveis d’atenció 
domiciliària, que augmentarà novament al 2020. Avaluarem 
i consolidarem la incorporació de l’alimentació fresca en 
el banc d’aliments. Finalitzarem la prova pilot del banc 
d’aliments iniciada per garantir el dret a l’alimentació.

És un pressupost més verd, farem un esforç d’un 11,6% 
més en polítiques per el medi ambient, i farem un esforç 
importantíssim en millora de les polítiques de tractament de 
residus. En conjunt, en clavegueram, en recollida i gestió de 
residus, en enllumenat públic, i en via pública i manteniment 
hi destinarem un 13% més de recursos.

Finalment aquest pressupost entoma els reptes de futur de la 
ciutat. En primer lloc vull destacar l’augment importantíssim 
en la despesa en Participació Ciutadana, hem augmentat el 
seu pressupost un 58%; el que fa palesa la importància clau 
que li donem a una àrea oblidada en l’anterior mandat.

El soterrament és el gran repte que com a ciutat començarem 
a abordar aquest 2020. Així, invertirem una part important 
dels nostres recursos en desplegar l’oficina del soterrament 
i l’Oficina d’Atenció Ciutadana i en fer les actuacions 
necessàries per minimitzar qualsevol externalitat que suposa 
una obra com aquesta, tant en mobilitat, accessibilitat, com 
en aparcament.

Manuel Leiva
Portaveu del Grup Municipal
Sant Feliu en Comú Podem

Bernat Dausà
Portaveu del Grup Municipal
d’ERC

www.santfeliu.cat/santfeliuencomupodem

“L’alcaldessa respon” és un programa que s’emet el tercer 
dimarts de mes a Ràdio Sant Feliu de 18 a 19 h, amb 
l’objectiu de donar resposta a totes aquelles preguntes que 
tingui la ciutadania. Per fer-ho, compta amb la presència 
de l’alcaldessa de la ciutat, que respon en directe des dels 
estudis de la ràdio municipal.
 

Com enviar una pregunta al 
programa?
El programa posa a disposició de la ciutadania diferents 
canals de comunicació per fer arribar les preguntes:

• Es pot trucar en directe al telèfon de Ràdio Sant Feliu,
 el 936 666 985

• Enviar un correu electrònic a
 alcaldessarespon@santfeliu.cat

• Escriure al WhatsApp 608 183 751

• Enviar un missatge a les xarxes socials de l’Ajuntament 
amb l’etiqueta #alcaldessaresponsf

 
La ciutadania podrà resoldre els seus dubtes sobre 
qualsevol tema de ciutat que sigui d’actualitat i sigui 
d’interès general. 

Queden excloses les preguntes relacionades amb queixes 
sobre la via pública, ja que l’Ajuntament disposa d’una app 

per donar-hi resposta. Per agilitzar el programa, només es 
pot fer una pregunta per persona, independentment del 
canal.

Amb “L’alcaldessa respon” l’Ajuntament posa a disposició 
de la ciutadania un espai obert per compartir continguts 
i experiències i informar de forma bidireccional sobre 
temes que aportin millores a la vida de la ciutat, amb la 
possibilitat de fer-ho en directe i a través de diferents 
canals. L’objectiu final d’aquest nou espai radiofònic és 
fomentar la transparència i la participació. 

El programa “L’alcaldessa respon” es pot seguir en directe 
al 105.3 FM i a www.radiosantfeliu.cat.

L’alcaldessa respon les preguntes 
de la ciutadania a Ràdio Sant Feliu

Fes-la arribar a les xarxes socials de l’@ajsantfeliu amb l’etiqueta

#alcaldessaresponsf, al correu alcaldessarespon@santfeliu.cat,

al telèfon 936 666 985 o amb un missatge al WhatsApp 608 183 751

@lidia_mu et respondrà a Ràdio Sant Feliu 

Vols fer alguna pregunta a l’alcaldessa?

L’ ALCALDESSA RESPON

Neix un nou espai radiofònic per fomentar la transparència i 
compartir continguts que aportin millores a la ciutat. S’emet el 
tercer dimarts de mes de 18 a 19 h a Ràdio Sant Feliu. 
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L’opinió

El equipo de gobierno circula a gran velocidad pero en 
dirección contraria: ordenanzas, presupuesto y complex 
ponen de manifiesto que no ofrece propuestas ni interés en 
acuerdos ni consenso con la oposición.

Que pasados seis meses no hayan hecho público el Plan 
de Actuación de Mandato pone en evidencia la falta de 
cohesión y de liderazgo del gobierno municipal.

Ordenanzas.-  Incrementar los impuestos cuando las 
cuentas del Ayuntamiento están con importante superávit 
no tiene justificación económica. Son antisociales en la 
medida que va a generar mayor incertidumbre en la  
convulsa economía de las familias, comercios y empresas.

Presupuesto.-  El mayor tanto por ciento de los ingresos 
va a ampliar las partidas de gasto ordinario para los 
departamentos. La inversión de 1,3 millones (de los más 
de 3 millones en los próximos años), que supone la  
rehabilitación del Ayuntamiento, es desde el criterio de Veïns 
un “caro capricho” dada la situación económica general que 
percibimos. 

No dar respuesta al incremento de los 270.000 € de la 
contrata de residuos es totalmente inaceptable. Todos los 
acuerdos de gobierno han de tener soporte administrativo, 
en este caso, o no  hay soporte, o no nos lo quieren entregar. 

Complex.- Veïns per Sant Feliu votamos abstención en el 
Plan de Viabilidad 2019-22, y en el Convenio Regulador. El 
nuevo equipo de gobierno ha incumplido el funcionamiento 
de las Comisiones de Seguimiento que debían haber 
analizado el Plan y por tanto la situación actual del Complex, 
lo que hubiera permitido una decisión sobre las tarifas con 
racionalidad y criterios objetivos. 

Nuestras preguntas en el Pleno Municipal no fueron 
contestadas, la propuesta de retrasar su aprobación y debatir 
primero en la Comisión de Seguimiento fue rechazada por la 
Sra. Alcaldesa con la excusa de que “tienen que iniciarse en 
el mes de enero”.  ¡Imposición! ¡Ignorancia!... ¿No sabe que 
la presentación de alegaciones supondría retrasar dos o tres 
meses las nuevas tarifas?

Conclusión.-  Un equipo de gobierno más ocupado en las 
cuestiones ideológicas que en la gestión municipal.

Ya tenemos nuevo gobierno en funcionamiento (bueno 
tampoco es que funcione demasiado) y aparecen las recetas 
económicas de siempre, primer año de mandato conlleva 
subida de impuestos, que con un poco de suerte dentro de 
tres años a la hora de votar ya no se acordarán.

El gobierno municipal, formado en este periodo 2019-2023, 
por ICV/Comuns/Podemos y ERC ha previsto aplicar una 
subida del IBI del 1,2% y de la mayoría de impuestos y tasas 
del 1,5%, pero hay una de estas figuras tributarias, la TASA 
DE RECOGIDA DE BASURAS, con una subida del 12,5% y 
nos dicen que el próximo año seguirá subiendo de forma 
escandalosa.

Había un dirigente comunista que afirmaba que a ellos 
los votaban los pobres y a los liberales los votaban los 
ricos, concluyendo que para mantenerse en el gobierno 
había que aumentar el número de pobres y esa doctrina la 
llevan hasta los municipios, aunque a nuestros comunistas 
locales, gobernar sea una religión ya que en el 2011 
formaron gobierno con la antigua convergencia (partido 
nada progresista) en el 2015 con los socialistas (partido 
muy progresista) y en 2019 con ERC (partido también 
muy progre), pero imponiendo su máxima de la subida de 
impuestos.

Siempre hay que preguntarse, ¿para qué la recaudación?, 
¿para hacer y prestar qué servicios al conjunto de los 
ciudadanos?, ¿para mejorar la limpieza?, ¿para mejorar 
nuestros parques?, ¿para asfaltar nuestras calles?

Pues no, no se hagan ilusiones, son para hacer parches y 
más parches y dar más subvenciones clientelares que no 
mejoran la calidad de vida del conjunto de santfeliuenses.

La subida de impuestos: abusiva e
injustificable

www.santfeliu.cat/veinssfwww.santfeliu.cat/ciudadanos

Aquest mes de novembre el Ple municipal va debatre i 
aprovar el Pressupost de l’Ajuntament per a l’any 2020. Es 
tracta d’un pressupost de 46 milions d’euros que creix un 
3,9% respecte de l’anterior. Els principals aspectes positius: 
la contenció del deute, la inclusió de partides vinculades 
al soterrament, i alguns increments en festes populars, 
programa de la Dona i LGTBI, participació ciutadana i en la 
partida de subvencions a les entitats. Els principals aspectes 
negatius: és un pressupost que mira enrere per poder 
tancar temes de l’anterior mandat que malauradament van 
quedar oberts, s’encareixen diversos serveis de neteja i de 
manteniment de la via pública, observem una reducció en 
partides de serveis socials... Per acabar-ho d’embolicar, es 
tracta d’un pressupost que es va portar a aprovació sense 
abans haver debatut i aprovat el Pla d’acció del mandat 
(PAM) i el Pressupost d’inversions del mandat (PIM) 2019 
– 2023. Es tracta d’un pressupost pensat a curt termini, on 
ens manca la visió a llarg termini per uns anys que s’albiren 
complicats. Fins aquí, l’ampolla era mig buida.

A partir de les converses que des de Tots Som Sant Feliu 
hem mantingut amb el govern municipal, el Pressupost 
i la seva Memòria han incorporat algunes de les nostres 
propostes com l’auxiliar de conversa en anglès per a les 
escoles, fer de vianants el tram que resta del carrer de 
Falguera, la transformació del polígon de la riera de la Salut 
afavorint la connexió amb Collserola, la reforma cap a una 
plaça de la Vila més segura i amable... La bona disposició 
del govern municipal a escoltar i a considerar aquestes 
propostes i d’altres com la del Museu o la del passeig per a 
vianants al carrer del Pla al llarg del Parc Agrari que s’haurien 
d’incorporar amb l’aprovació del PAM i el PIM, ens han 
portat a veure l’ampolla mig plena. 

Així, amb el vot d’abstenció de Tots Som Sant Feliu, hem 
permès l’aprovació d’un pressupost millorat que ha de fer 
avançar Sant Feliu.

Ampolla mig plena

www.santfeliu.cat/totssomsantfeliuwww.santfeliu.cat/psc

Silvestre Gilaberte
Portaveu del Grup Municipal de
Veïns per Sant Feliu

Jaume Manyoses
Portaveu del Grup Municipal de
Tots Som Sant Feliu

Nuevo gobierno, viejas recetas

F. Xavier Alegre
Portaveu del Grup Municipal 
de C’s

En el anterior mandato el PSC consiguió bajar el tipo del 
IBI para devolver 1.300.000 € tras ganar en los tribunales 
la ilegal subida del mismo que hizo ICV cuando gobernaba 
con los nacionalistas de  CiU en el 2014. 
 
Después del pacto de perdedores con los independentistas 
para perpetuarse en la Alcaldía, los Comunes (antigua ICV) 
vuelven a las andadas y la primera medida que han tomado 
es subir los impuestos, el tipo del IBI un 1,2% , la tasa de las 
basuras un 12%, la zona azul 6,25% y así los servicios a la 
gent gran, deporte y otras tasas crecen por encima del IPC.
   
Es intolerable. No necesitaban incrementar la presión 
fiscal.  El PSC dejó las cuentas municipales saneadas con 
más de 5 millones de superávit y reduciendo la deuda en 
otro millón. Con ese rédito pueden congelar el tipo del IBI 
durante todo el mandato, como les hemos propuesto, y 
más teniendo en cuenta que no tenemos que pagar nada 
del Soterrament, que próximamente veremos empezar.
 
Si en las subidas vuelven a las andadas en los gastos 
también. Los incrementos pactados entre los Comunes y 
ERC con  el soporte de Tots Som Sant Feliu (JxCAT, para 
los amigos) se destinan a pagarse  más asesores de partido 
y concejales a sueldo completo. Cuando gobernaba el PSC  
ni todos sus concejales estaban a sueldo del Ayuntamiento 
y renunciamos a tener asesores. 
 
Los mayores ingresos también sirven para incrementar la 
plantilla y  premiar a una contrata de basuras que de acuerdo 
con auditorias realizadas no desempeña adecuadamente  
el servicio, en lugar de destinarlos a servicios dirigidos a las 
necesidades de la ciudadanía. Por eso hemos votado no a 
su presupuesto.
 
Este es un gobierno sin ideas e iniciativas, manirroto y 
además obscurantista. 
 
Obscurantista, porque aunque ERC desde la oposición 
insistía que la ciudadana debía participar y decidir el 
presupuesto, ahora desde el gobierno  no solo no informan 
ni hacen audiencia pública, sino que han decidido suprimir 
el proceso por el cada año se proponían y decidan las 
inversiones que se hacían en los barrios por valor de 
400.000 €, como impulsamos nosotros desde el 2015 
hasta 2019. De nuevo, cuando los dejas solos vuelven a las 
andadas y han pasado de llenarse la boca con participación 
a suprimirla. 
 
El PSC tiene claro que es imprescindible gobernar para y 
por las personas, esa es nuestra prioridad, pero también 
con las personas por eso la participación forma parte 
nuestra manera de hacer la política. Somos un gran equipo 
que tenemos la capacidad, las ideas, la ilusión para trabajar 
para nuestra ciudad y el bienestar de nuestras vecinas y 
vecinos. 

Suben los impuestos y los asesores y
regidores a plena dedicación  

Lourdes Borrell 
Portaveu del Grup Municipal
del PSC
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 Pastorets

25 dimecres, 26 dijous, 19.30 h;
29 diumenge, 18 h i 4 dissabte, 
19.30 h
Els Pastorets de Sant Feliu,
a càrrec de la Cia. Enric Borràs
Lloc i organització: El Centre Sant 
Feliu
Venda d’entrades: 19, 20 i 27 de 
desembre i 3 de gener, de 18 a 20 h 

 Cap d’Any

31 dimarts, 00.30 h 
Festa de Cap d’Any, amb Sor 
Alberta DJ
Lloc i organització: Els Pagesos

31 dimarts, 00.30 h
Ball de revetlla de Cap d’Any
Lloc: Sala Ibèria
Organització: Balls d’Envelat

31 dimarts, 00.45 h
Festa de Cap d’Any
Lloc: Casal de la Gent Gran
Organització: Colla Els Cornuts

 Altres activitats 

Campanya Aquí Comerç!
Animació als eixos comercials, 
activitats itinerants
28 dissabte, a partir de les 17 h:
Gumbo Jass Band
a Centre-Falguera

Racó de conte i exposició de 
pessebre de playmobil
Del 21 al 24 de desembre,
de 12 a 14 h i de 17 a 20 h
27, 30 i 31 de desembre,
de 18 a 20.30 h
28 i 29 de desembre,
de 12 a 14 h i de 18 a 20 h
Lloc: Palau Falguera (pl. baixa)

 Reis

Estafeta del Patge Shelín
Vine a conèixer les seves estances! 
24 de desembre, d’11 a 14 h 
Lloc: Palau Falguera 

Campament del Patge Shelín
3 divendres, de 17 a 20 h, i 4 dissabte, 
d’11 a 19 h
Vine al campament a jugar, fes el 
lliurament de la teva carta, participa a 
“El Joc: Reis Mags + comerç de Sant 
Feliu” i aconsegueix el teu regal del 
comerç local!
Lloc: Palau Falguera

5 diumenge, de 17.30 a 20.30 h
Cavalcada de Reis
Recorregut: Sant Josep, Rupert Lladó, 
Falguera, Prolongació Falguera, Pins, 
Miquel Coll i Alentorn, Hospitalet, 
Constitució, Sànson, Europa, Picasso, 
Constitució, Santa Creu, Marquesa de 
Castellbell, Montejurra, Laureà Miró, 
Jacint Verdaguer, Pi i Margall i plaça de 
la Vila 
(en cas de pluja el lliurament de cartes 
es farà a la Sala Ibèria)

A Sant Feliu el Nadal es viu

Bones Festes!

 Campanyes solidàries

Fins al 5 de gener de 2020
“Complex solidari”. Recollida 
d’aliments
Lloc: El Complex

 Concerts

24 dimarts, 00 h
Nit de Nadal, amb Sor Alberta DJ
Lloc i organització: Els Pagesos

25 dimecres, 19.30 h
Concert Sr. Chinarro
Lloc i organització: Els Pagesos
Preus: 12 €, anticipada i 15 €, taquilla

28 dissabte, 18.30 h
Concert de Nadal, amb les corals 
de Les Veus de Dilluns (Molins de 
Rei), Cor Parroquial, Cor La Unió 
Coral, Cor de l’Ateneu Santfeliuenc 
i Grup d’Havaneres de Casal de la 
Gent Gran
Lloc: Sala Ibèria
Preu: 5 €; 3 €, anticipada i carnet 
blau. Venda d’entrades a la Sala 
Ibèria, del 17 al 20 de desembre,
de 17 a 21 h

 Pessebres

27 divendres, 28 dissabte, 29 
diumenge i 30 dilluns
De 18 a 21 h
13è Pessebre vivent de Sant Feliu 
Lloc: Palau Falguera (1a planta)
Organització: Calaix de Sastre. 
Donatiu: 3 €

67ena exposició de pessebres
Del 20 de desembre de 2019 al
6 de gener de 2020
Horaris: laborables, de 18 a 20.30 h 
Dissabtes i festius, de 12 a 14 h i de 
18 a 20.30 h. 25 de desembre, de 12 
a 14 h, tarda tancat. 1 i 6 de gener, 
de 18 a 20 h, i 3 de gener, d’11 a 14 h 
i de 17 a 20 h


