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SANT FELIU
DE LLOBREGAT,
EN CIFRAS

S

ant Feliu como tal tiene una historia reciente de
una ratio de deuda bastante alta, llegando solo
en los últimos años bajar del 50%. Según los últimos datos del año 2017 se encuentra actualmente en
el 40%. Además en cuanto a importe de la deuda viva
se ha logrado reducir este desde el año 2011 con 23,9
millones € a 16,4 millones € en el año pasado.
Respecto al pago a proveedores se ha registrado
en los últimos años resultados bastante negativos. Desde 2014 el periodo medio de pago siempre estaba por
encima de 10 días sobre el periodo legar, con excepción del segundo trimestre de 2017, en el cual lograron
bajarlo a 7 días. Durante el primer semestre de 2018 se
ha observado un periodo medio de pago de 15 días por
encima del periodo legal, lo cual son 5 días más que el
trimestre anterior. El importe pendiente de pago se ha
logrado rebajar en el último trimestre al pasar de 4,9
millones € a 3,4 millones €.
Durante 2017 Sant Feliu ha comenzado a invertir
más en cuestiones de vivienda y urbanismo, dedicando
a este sector 2,31 millones € más que en el año anterior. Por el otro lado llama la atención una reducción
de 3,46 millones € en prestaciones a empleados. Asimismo se han observado recortes en servicios sociales
y cultura.
En cuanto a costes de servicio, el mayor gasto
se ha observado en el abastecimiento domiciliario de
agua potable con 4,49 millones € y en policía local de
2,28 millones €. Además se ha incrementado la inversión en los parques públicos, pasando de un importe cero a 1,27 millones €. Por la parte baja llama la
atención una inversión nula en prevención y extinción
de incendios. Así también en cuestiones de protección publica la inversión se encuentra en los 20.000€
y en protección y gestión de patrimonio histórico en
10.000€.
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CRONOLOGÍA DE 2018
Enero
El Ayuntamiento reclama a la Generalitat la deuda de
las guarderías
Los Pastorets de Sant Feliu celebran 95 años
Febrero
Sant Feliu quedará libre de vías en 2023
Marzo
Alumnos de la ciudad plantan en Sant Feliu un esqueje del árbol Ginkgo biloba, que sobrevivió a la
explosión nuclear de Hiroshima
La última etapa de la Volta Ciclista Catalunya pasa
por Sant Feliu
Abril
Mayo
Muere la vecina que fue atropellada en abril en el
paso a nivel
Junio
Sant Feliu inaugura un mural de Escif en la plaza de
la Salud en homenaje al movimiento vecinal
Los vecinos decidirán cómo será el Sant Feliu sin
vías
Julio
Compromiso de la Generalitat para tirar adelante la
Escuela de Hostelería

Agresión xenófoba en el barrio de Can Calders
Una plataforma sobre el Llobregat conecta Molins y
Sant Feliu con Sant Vicenç
Agosto
Llega a Sant Feliu la controvertida exposición ‘Presos polítics a l’Espanya contemporània’
Septiembre
La ‘Bomba’ Navarro se retira del baloncesto
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BALANÇ DE MANDAT Respon Jordi San José, alcalde de ICV-EUiA

“El 2018 ha estat l’any de la consecució
històrica d’una reivindicació com el
soterrament de vies”
-Quins han estat els principals projectes que s’han
portat a terme durant aquesta legislatura?

Soterrament. El 2018 ha estat l’any de la consecució
històrica d’una reivindicació que el municipi manté
des de fa 40 anys. El ministre de Foment, José Luis
Ábalos, va anunciar que l’Estat espanyol aprovarà l’actualització del projecte d’obra per soterrar les
vies del tren a Sant Feliu de Llobregat a principis del
2019, amb previsió de licitar-lo immediatament després. Segons va anunciar l’ex Ministre De la Serna al
gener, Foment preveu destinar 127 milions d’euros a
unes obres que s’allargaran prop de quatre anys. La intervenció afectarà poc més d’1,5 quilòmetres de vies,
entre la zona industrial del municipi i la B-23 a Sant
Joan Despí. Al mes de setembre l’Ajuntament va iniciar un procés participatiu que s’allargarà fins al novembre, per a que la ciutadania decideixi el Sant Feliu
que vol després de soterrar les vies. Per altra banda,
l’alcalde i el conseller de Territori i Sostenibilitat van
signar abans de final d’any, un protocol per perllongar
el tramvia dins del nucli urbà de Sant Feliu, en l’espai
que alliberi el Soterrament.
Compra de la 4a planta del Mercadona per a fer
14 habitatges de lloguer social i per augmentar el parc
d’habitatge públic de l’Ajuntament de Sant Feliu de
Llobregat, com a part de les accions del Pla Local d’Habitatge 2017-2022; un conjunt de polítiques socials i urbanístiques per facilitar el dret a l’habitatge de la ciutadania. Pretén ser l’eix de les polítiques d’habitatge dels
propers anys i servir de pilar per a futures actuacions.
Aquesta promoció se suma a la que es començarà a fer
l’any que ve a la 3a planta del mateix edifici, on es faran
18 pisos més, i a la quarantena que s’han d’ubicar en un
edifici del carrer Anselm Clavé. Això farà que aquest
mandat es tanqui amb els passos engegats per tirar endavant una vuitantena d’habitatges públics, que es gestionaran des de la recentment posada en marxa, Oficina
Local d’Habitatge de Sant Feliu.
Dignificació i remodelació de centres cívics, equipaments culturals i esportius, zones verdes i places: Pl. de
la Salut, Pl. Rafael Alberti, Pl. Francesc Macià, Centre
de Barri Falguera, , piscina de l’Escorxador, Biblioteca
Montserrat Roig, Palau Falguera, Cinebaix, Mercat Municipal i ampliació del Parc Europa, entre d’altres.
El Pla Educatiu de Ciutat aprovat per l’Ajuntament
situa la educació com a element prioritari en la continuació del model de ciutat. En base a aquest Pla, s’han
realitzat millores i ampliació de places a les escoles
bressol municipals (climatització i arranjaments a Patufet i Ginesta, per exemple) i inversió en escoles publiques, malgrat no sigui competència municipal (com
les obres de millora i remodelació de l’Escola salvador
Espriu o de l’Escola Gaudí, o el pla de millora dels
patis escolars).

Construcció del nou Casal de joves i aposta per les
polítiques de joventut. El nou Casal de Joves compta
amb més espais i més serveis. Hi ha un total de 4 bucs
d’assaig completament equipats, 445 metres quadrats
de soterrani amb despatxos, una sala polivalent i una
sala d’assaig adaptables per a convertir-se en un únic
espai. A més s’ha llençat el Carnet Jove Local, amb el
nom de JovApp; una aplicació que només poden utilitzar els i les joves d’entre 14 i 35 anys i serveix per informar-los de propostes concretes, per reservar sales al
casal, consultar l’agenda d’activitats i accedir a ofertes
de treball, entre d’altres.
Desenvolupament del Pla de Rescat Social i consolidació, millora i ampliació de la Tarifació Social. El
Pla de Rescat Social és un pas més en l’atenció a les
persones més vulnerables de la nostra ciutat i es va definir com a una prioritat del Pla de Mandat 2015-2019.
És un pla que recull i ordena totes les actuacions que
ja fa l’Ajuntament i les que farà en relació als drets a
l’alimentació, l’habitatge, l’educació, el treball i l’autonomia personal i la salut. Incorpora un seguit d’accions
i mesures preventives, les quals pretenen evitar que les
persones o col·lectius més vulnerables es trobin en situació de risc d’exclusió social. Pel que fa a la Tarifació
Social, un dels objectius prioritaris de l’equip de govern
de l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat és afavorir
l’accés de la ciutadania als serveis i equipaments municipals en igualtat d’oportunitats, adaptant els seus preus
públics a la capacitat econòmica de les famílies. Aquest
és un compromís establert al Pla d’Actuació Municipal
2011-2015. La Tarifació s’aplica amb excelents resultats a l’Escola de Música Municipal, les Escoles Bressol
municipals i darrerament, a la Piscina de l’Escorxador.
En tots els casos s’ha detectat aquests serveis son més
accessibles per a tota la ciutadania, i n’ha augmentat
substancialment el número de persones usuàries. La
Tarficació s’evalua permanentment i està en constant
evolució i millora.
-Hi haurà cap projecte que es porti a terme o es finalitzi en el que queda abans de les pròximes eleccions
municipals?

Soterrament. Ha finalitzat la fase d’informació general i està a punt d’acabar la primera fase del procés
participatiu del soterrament, que ara arriba a finals de
gener a la seva fase de devolució ciutadana. Es tracta
d’un procés obert, adreçat a veïns i veïnes i persones
amb voluntat d’implicar-se en aquest procés de transformació urbana amb la finalitat concreta d’establir els
requeriments de la ciutadania per incorporar al plec de
condicions del Concurs internacional d’idees per a la
urbanització de la superfície i la transformació de la
ciutat. La següent fase ja serà pròpiament la del concurs d’idees, que acabarà amb una votació ciutadana

al novembre, per decidir el projecte guanyador d’entre
diversos finalistes.
La remodelació del carrer del Pla, que està en
procés de finalització, amb ampliació de les places
d’aparcament, millora en la seguretat, pacificació del
carrer i aposta per la reducció del trànsit de pas. La remodelació del carrer del Pla és la primera fase inclosa
en el seguit d’actuacions que contempla el Pla director
del carrer del Pla, que es desenvoluparà al llarg dels
propers mesos.
Continuar amb l’aposta per l’habitatge públic i social, amb la promoció d’habitatge de lloguer social i
dotacional al sector d’Anselm Clavé amb carrer del
Pla, tot requalificant un solar destinat inicialment a la
construcció d’un hotel i del que s’han adquirit les dues
plantes ubicades a sobre d’un edifici comercial i els
projectes d’obres i de bases d’adjudicació de les quals,
dels que ja estan en fase de redacció.
Ampliació de la plaça Lluís Companys i remodelació del Centre Cívic Roses, que es realitzaran en els
propers mesos, per acabar de tancar la remodelació i
posada a punt de totes les grans places i centre cívics
de la ciutat, com una aposta per a la dignificació dels
espais comuns com a lloc de trobada i de gaudi.
Millora dels Bancs d’Aliments. Les polítiques socials continuen sent la prioritat en el pressupost 2019.
Aquest, preveu un nou model d’atenció a les famílies
usuàries del banc d’aliments per garantir l’alimentació
amb productes frescos i productes d’higiene de primera necessitat, revisant la metodologia dels diferents
bancs d’aliments del municipi i treballant per definir
un únic model que sigui igualitari per a tota la ciutadania.
-Què quedarà sense fer-se?

Compra edifici Sareb per a continuar ampliant el parc
públic d’habitatge. L’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat va iniciar un llarg camí per a fer-se amb la propietat del bloc, amb la meta de destinar els pisos a habitatge protegit en modalitat de propietat i, sobretot, de
lloguer social. De fet, el consistori és propietari de dos
habitatges des del principi. Però les negociacions amb
Passa a la pàgina següent
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ENQUESTA OPOSICIÓ Respon Oriol Bossa, d’ERC

“No ha estat un govern que hagi volgut
negociar amb profunditat”

Octubre
La polémica por los nichos del cementerio de Sant
Feliu llega a los tribunales
Cruz Roja Sant Feliu celebra su centenario con una
exposición

-Com valora la tasca del govern municipal en aquesta
legislatura?

Nosaltres valorem negativament el govern municipal en
aquesta legislatura. En primer lloc perquè tot i ser un govern en minoria no ha estat un govern que hagi volgut negociar amb profunditat, o el que és el mateix no ha tingut
voluntat de cedit ni un mil·límetre els seus plantejaments.
En segon lloc, perquè ha tingut poca voluntat en aprofundir de veritat en la cultura participativa, no ha anat
més enllà, excepte en el tram final de la legislatura en el
procés participatiu del soterrament. Finalment, perquè ha
tingut tics de vella política com el ‘cas de la bestreta’, donar una bestreta manifestament irregular a un treballador.
-Ha implantat o aprovat l’equip de govern alguna proposta seva? Quina/es?

A l’inici de la legislatura el govern va adoptar la terminologia del govern obert Govern Obert, tant és així que
es va posar aquest nom a una àrea de govern arrel de les
negociacions prèvies a la formació de l’actual govern.
EL govern també va fer seva la nostra reivindicació de
que el “cap de comunicació” havia de ser un càrrec triat
per concurs-oposició.
Més recentment a Sant Feliu s’ha constituït la Xarxa antirumors arrel d’una proposta nostra feta amb una
moció del 2016, i el passat ple Sant Feliu s’ha adherit a
la Xarxa d’economia solidaria arrel d’una moció nostra.
-Especifiqui tres decisions o mesures encertades del
govern municipal en aquesta legislatura

Ve de la pàgina anterior

la Sareb, que des de finals de 2015 són a càrrec del
Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) que actua en
nom de l’Ajuntament, no fructifiquen. Quan s’estava
a punt de tancar l’adquisició de l’edifici per part del
AMB per dos milions d’euros, la Sareb en va reclamar
quatre, i seguidament cinc. Van duplicar el preu d’un
dia per l’altre i de manera totalment injustificada segons l’Ajuntament. Les negociacions continuaran fins
a aconseguir un preu just i asumible per a Sant Feliu.
Habitatge tutelat per a gent gran al Mas Lluí. Tot
i que queda sense fer-se aquest mandat, ja hi ha una
aprovació inicial per a tirar endavant el projecte. Es
tracta de duur a terme un equipament d’habitatges tutelats per a gent gran al Mas Lluí, com a mesura per
donar resposta a aquesta necessitat, recollida tant al
Pla d’Habitatge com al Pla d’Equipaments, aquest últim vigent des de febrer del 2015. Habitatges tutelats
per a la gent gran, amb serveis compartits, i amb un
casal a la planta baixa. D’aquesta manera, tot el barri i
tota la ciutat podrà gaudir d’un equipament col·lectiu,

El govern la va encertar plantejant i aprovant el Pla de
Rescat social i el Pla d’habitatge. També hem estat a
favor del canvi de cultura organitzativa que s’ha iniciat en aquesta legislatura. Finalment, nosaltres també
vam donar suport al canvi del plantejament en el Parc
Agrari.
-Quina nota posaria a l’equip de govern?

Li posaria un suspens. Un 4.

i alhora els nostres grans podran envellir activament i
tenir tota una sèrie de serveis a la seva disposició.
Que l’Escola Bressol Ginesta passi a ser de gestió
pública fent que les quatre escoles bressol municipals
esdevinguin de gestió directa per l’Ajuntament, que és
l’objectiu a mig termini.
Habitatge cooperatiu, impuls de projectes per a la
construcción i/o renovación d’habitatges en regim cooperatiu i de carácter social.
Ampliació de les instal·lacions del complex de piscines.
En fase de concreció i estudi la possibilitat de municipalitzar serveis públics essencials, abans de procedir a la licitació de nous contractes. Aquest estudiu té
una partida concreta en el pressupost 2019.
-Repeteix com a candidat?

No, la candidata a les properes eleccions municipals
per Sant Feliu en Comú serà la Lídia Muñoz, actual
1a tinent d’alcaldia Presidenta de l’Àrea de Territori,
Sostenibilitat i Activitat Econòmica de l’Ajuntament
de Sant Feliu.

El Ateneu Santfeliuenc, galardonado en los VII Premios Pompeu Fabra
Noviembre
CineBaix celebra la Mostra de Cinema Internacional
del Baix Llobregat dedicada al cine del Mediterráneo
y Levante
Diciembre
El obispado de Sant Feliu reconoce haber inmatriculado bienes de 70 parroquias
La Generalitat anuncia que el TramBaix llegará a
Sant Feliu en 2024

Resultados de las eleccions municipales
de 2015 en Sant Feliu de Llobregat
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PUBLICITAT

