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Per un Sant Feliu endreçat, net, bonic i en el que ens puguem desplaçar 

amb seguretat i comoditat: Urbanisme, via pública, mobilitat i grans 

projectes. 

 

1. Les places, parcs i voreres són per les persones, no per als cotxes. Es garantirà aquest criteri 

a tots els indrets del municipi, treballant també per seguir eliminant barreres 

arquitectòniques i per fer complir la normativa en matèria de trànsit i per tant, fent 

prescindible de la via pública elements com els cons de plàstic que ocupen els voltants de la 

Plaça Josep Umbert Ventura, que es procediran a retirar de forma immediata, substituint-

los per un carril de vianants, o les col·leccions de pilones que ens trobem a molts indrets 

com la Plaça de l’Escletxa, que s’aniran substituint. Allà on hi pot haver un arbre o una 

planta no hi ha d’haver una pilona i és per això que es recuperaran amb el mínim temps 

possible que permetin els pressupostos municipals les jardineres de la Quintana en 

substitució de les pilones, que també seran substituïdes a tot el tram de vorera de la 

travessia en el mateix termini de temps, entre altres indrets on sigui possible. Abans de final 

d’any, caldrà reubicarel punt de càrrega de cotxes elèctrics i treure’l de davant l’Ajuntament. 

Tanmateixes reubicarà l’aparcament de motos i el contenidor de vidre lo abans possible 

2. Es faran diversos projectes de plaça per treure-ho a referèndum i que els Codinencs escullin 

el model de plaça que volen. 

3. Cal estudiar una solució adequada als carrers estrets que fan menys de 80 cm i que 

dificulten més que ajuden al pas de vianants, avançant cap a plataformes úniques on els 

vianants han de tenir prioritat davant dels vehicles rodats. Cal fer complir les Zones de 

Prioritat Invertida (Zona 20). 

4. Les grans obres necessiten grans acabats i requereixen de grans consensos entre el màxim 

de grups polítics possibles.  

5. Cal acordar amb els veïns l’inici de les obres de la Urbanització de l’Avinguda Escoles, amb 

tots els passos previs que cal fer després de la unificació de les 8 Unitats d’Actuació 

mitjançant el Text Refós de 2003, prèvia consignació pressupostaria. Des d’aleshores, tots 

els propietaris han pagat o avalat la part que els correspon, però no és així en tots els casos 

previs a 2003. Per tant cal posar-hi ordre i planificar a nivell financer i a nivell d’execució les 

obres per donar la dignitat que mereix una de les principals artèries del poble, que fan servir 

molts veïns i veïnes però també moltes persones per anar a les escoles, a la llar d’infants o 

a les instal·lacions esportives.  

6. S’iniciarà el llarg camí cap a un nou POUM amb la participació de tots els grups polítics, així 

com entitats i sectors implicats de la població. 

7. S’impulsarà un nou Pla de Mobilitat per endreçar la circulació en base a criteris tècnics i 

professionals. Les normes de circulació, estacionament i de convivència es faran respectar 

en base als criteris professionals del cos de Policia Local, mitjançant la pedagogia i les 

mesures punitives pertinents. 

8. Explorar la possibilitat d’adquirir Can Roqueta per a nous equipaments i espais municipals. 

9. L’edifici de l’Antiga Farmàcia, situat al centre de la vila, és una gran oportunitat per poder-

hi ubicar una sala polivalent per exposicions, xerrades, tallers... a la planta baixa, i utilitzar 

les plantes superiors per a activitats de formació, aprenentatge i creativitat que tinguin a 

veure amb els i les joves, els i les emprenedores,... 

10. Apostem per potenciar i dinamitzar la Zona de Solanes amb un servei de bar/restaurant, 

alberg i espai de caravàning i un bon manteniment de les instal·lacions, a les que es pot 

treure més suc del que actualment es fa. 
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11. No sempre és fàcil moure’s en transport públic des de Sant Feliu fins a l’Hospital de Mollet 

del Vallès, o serveis dels que disposen ciutats properes com Barcelona o Granollers, o per 

anar a les universitats del nostre entorn, o fins i tot per tornar cap a Sant Feliu des de la 

capital més enllà de les 21.30h. En tots aquests àmbits, l’Ajuntament de Sant Feliu ha de 

pressionar a les administracions superiors responsables (ATM) per anar aconseguint 

aquestes millores imprescindibles. 

12. Per millorar la mobilitat del centre del poble cap a la perifèria es imprescindible desencallar 

el pla parcial “Escletxa-la fabrica” amb l’obertura de l’avinguda Generalitat des del passatge 

Nubiola fins a l’escletxa i el “PERI centre sud”. 

13. Cal fer la reparcel·lació del pla parcial “escoles-hoteler”, per obtenir els terrenys per avançat, 

per construir la nova sortida cap a una nova rotonda a la C59 a la sortida nord.  

 

Per un Sant Feliu pròsper: Promoció Econòmica, Comerç, Indústria, 

Empresa, Turisme i Entorn. 

1. Més enllà del dia a dia, cal pensar en el Sant Feliu de les properes dècades i generar el 

màxim de consensos possibles amb grups polítics, entitats i particulars sobre quin és el poble 

que volem deixar als nostres fills i filles. 

2. El comerç local és un dels principals sectors de l’economia codinenca i necessita del suport 

de l’Ajuntament per poder dur a terme les seves tasques de promoció dels seus establiments 

i difusió dels seus productes locals. El Grup de Comerciants Codinencs, que aglutina a més 

de 70 socis amb establiments a Sant Feliu, ha de poder trobar totes les facilitats possibles 

per dur a terme la seva tasca. L’urbanisme comercial és important per facilitar als possibles 

compradors que puguin passejar per espais tranquils i atractius que facilitin l’accés a les 

botigues. Per poder enfocar correctament les polítiques públiques pel foment del comerç 

local caldria realitzar un  estudi de pautes de consum, per saber les fortaleses i les debilitats 

que cal aprofitar i afrontar en el futur. Per facilitar l’obertura de noves empreses, cal 

continuar i augmentar amb bonificacions fiscals i/o altres ajuts a aquells que vulguin llogar 

locals buits per obrir un nou comerç. 

3. Necessitem infraestructures, com per exemple la variant, que no depenen de l’Ajuntament 

però que són imprescindibles pel desenvolupament econòmic i social del municipi i ens 

comprometem a exigir-les sense descans a la Generalitat. En el cas de la variant, amb el 

projecte ja aprovat i valorat econòmicament, cal que la Generalitat busqui els 30M€ 

necessaris i inclogui el projecte als seus Pressupostos per tal d’executar-lo en un termini 

raonable de temps. 

4. Cal apostar per mirar i mimar més l’entorn natural, potenciant l'esport vinculat a la natura; 

i treballant per impulsar noves activitats lligades a l’immillorable entorn que tenim. S'han  

de senyalitzar,  potenciar  i  fer  difusió  de  rutes  i  senders que  facin d'atracció  per  als  

vilatans  i  visitants  de  fora  aprofitant  elements  que  fa  segles tenim  al  nostre  entorn  

com  fonts,  ermites,  i  zones  paisatgístiques  d'especial interès. Atraure visitants d’altres 

municipis és possible si aprofitem l’entorn, les fires, les activitats i els productes locals com 

a elements que puguin ser facilitadors del turisme, i si anem pensant en les mancances que 

tenim per donar cabuda als visitants, com per exemple espais per a l’allotjament. 

5. A Sant Feliu hi ha un gran volum d'animals domèstics i de carrer. Cal dinamitzar i reforçar 

amb campanyes el Registre censal d'animals domèstics, lluitar contra l’abandonament 

d’animals i seguir prenent mesures contra aquelles persones que no recullen les caques dels 

seus animals del carrer. Fomentarem les colònies de gats de carrer, ampliant el control i 
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l'esterilització, i l’Associació de Gats i Gossos de Sant Feliu de Codines tindrà tot el suport de 

l’Ajuntament en la seva tasca. 

6. Creació d’un punt d’informació turística i promoció de productes locals i serveis als viatgers, 

a l’entrada del Pi Solitari. 

 

 

Polítiques socials, educatives, culturals i esportives. 

1. Cal mantenir la inversió en partides socials per seguir fer front a les greus conseqüències 

que la crisi econòmica, així com un sistema econòmic global injust, han generat a moltes 

persones i famílies. Combatre les desigualtats i garantir els serveis bàsics ha de ser prioritari 

per l’Ajuntament, que és l’administració més propera al ciutadà. 

2. Hi ha molta gent gran que viu sola, que té problemes de mobilitat, que li costa fer coses tan 

bàsiques com moure’s per anar a comprar o al metge. Cal protegir els serveis ja existents en 

aquesta matèria i no deixar de pensar noves fórmules per lluitar contra la solitud i les 

dificultats que pateixen moltes persones grans. Això passa per donar tot el suport a la tasca 

del Casal Municipal de la Gent Gran i també per ser capaços de detectar les problemàtiques 

d’aquelles persones no associades i la d’aquells casos dels que no estan assabentats els 

Serveis Socials de l’Ajuntament. Creació d’un grup de voluntaris per donar suport en 

activitats complementaries de la Gent Gran. 

3. Volem un Sant Feliu en el que tot el jovent pugui tenir les mateixes oportunitats per 

construir el seu propi projecte vital: formar-se, moure’s, treballar, emancipar-se de casa dels 

seus pares,... i per tant calen polítiques públiques que vagin en aquesta direcció i que 

comptin amb la participació activa dels i les joves que així ho vulguin.  

4. Apostem per seguir defensant els serveis educatius del municipi i no permetre ni un pas 

enrere per part de les administracions superiors. Ni un servei menys, ni una retallada més. 

5. Durant les èpoques d’exàmens, cal buscar espais per fer “Aules d’Estudi” més enllà de la 

Biblioteca Municipal, en espais on es pugui tenir horaris nocturns i treballar en grup.  

6. Creació d’un centre de formació permanent que doni cabuda a la formació dels aturats, a la 

millora de la formació de professionals, autònoms i treballadors. Suport en la creació dels 

plans d’empresa per a nous emprenedors a traves de la fundació Marti-l’humà i l’Escola Pia-

Fundació La Caixa. 

7. Ampliació de l’oferta educativa local amb la creació de cicles formatius de formació reglada, 

formació laboral i cursos de noves tecnologies. 

8. Serveis d’orientació en estudis post-obligatoris. 

9. Centre d’Autoaprenentatge de llengües amb servei d’assessorament per professionals i 

petites empreses. 

10. El gran teixit associatiu  codinenc,  que  genera  cultura,  oci,  esport,  activitats  diverses  i  

vida social és un motor que s'ha de cuidar i potenciar activament, oferint tot el suport 

possible a les diferents entitats i associacions per dur a terme la seva tasca. Una agenda 

cultural i  esportiva  ben  farcida,  com  la  que  tenim,  és  fonamental  per  la  dinamització  

i cohesió social de Sant Feliu.  

11. S’impulsarà una nova plataforma literària i artística que agrupi aquells creadors de cultura 

codinenca que ho vulguin, que permeti el seu coneixement i difusió i que valori el talent i la 

creativitat local. La cultura s’expressa de moltíssimes maneres i les institucions han de tenir 

mentalitat oberta i oferir facilitats a totes elles. Els nostres creadors i creadores locals han 
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de ser visibles més enllà de les fronteres municipals i símbol del molt i molt bo que es fa. Cal 

impulsar la marca “cultura codinenca” amb orgull! 

12. Consolidar el Cicle Musical d’estiu i el Festival “El Ganxo” que tant bon resultat estan donant. 

Creació d’un nou Festival de nous Talents que englobi totes les especialitats artístiques. 

13. Fomentar la creació artística per fer mes agradables els espais urbans. 

14. Engegar un procés participatiu en forma de concurs per promoure l’art floral als carrers i 

façanes del poble. 

15. El Museu Municipal de Can Xifreda té un gran interès pel patrimoni local que conserva i 

exposa i que no tothom coneix ni tan sols dins de Sant Feliu. Volem oferir més difusió del 

museu i planificar la seva ampliació per evitar que grans peces hagin d’estar guardades per 

manca d’espai per ser exposades i per posar remei a la manca d’espai per poder fer 

exposicions temporals. Per això es important aconseguir Can Roqueta per fer un bon 

projecte de Museïtzació per les col·leccions locals importants. 

16. L’esport de base i els valors que l’acompanyen són una peça clau per al desenvolupament 

de les nenes i els nens que el volen practicar. Ningú ha de quedar-se sense poder fer l’esport 

que li apassiona per qüestions econòmiques. Apostem per mantenir al dia tots els 

equipaments esportius i donar tot el suport als clubs i entitats del món de l’esport per al 

desenvolupament de les seves tasques. Cal actualitzar la il·luminació del Camp Municipal 

d’Esports, així com pensar en una grada pel segon pavelló, i acabar d’unir ambdós pavellons. 

Calen més zones  d'esbarjo  esportives,  fora  dels  equipaments habituals,  que permetin la 

pràctica de l'esport de forma lúdica. S’ha de poder trobar més espais de la via pública 

destinats a la pràctica de l’esport i activitats diverses a l’aire lliure. 

17. Creació d’un rocòdrom al pavelló Lluis Vallcorba per potenciar els esports a la Natura entre 

els Joves. Nou circuit de motocròs a Can Bosc. 

18. Es fará un cataleg d’edificis protegits substituint el precataleg actual i donant prioritat a la 

máxima protecció del patrimoni arquitectónic de Sant Feliu de Codines 

 

 

Pel bon govern. 

1. En un escenari sense majories absolutes és imprescindible comptar amb tots els grups 

polítics, tant si estan al govern com si estan a l’oposició, per treballar i decidir col·lectivament 

els grans projectes i les principals línies d’actuació per construir el Sant Feliu del futur. De la 

mateixa manera, es fa imprescindible oferir els espais i canals adients per facilitar la 

participació de la ciutadania en l’orientació i la confecció de les polítiques públiques. 

2. Periodicitat dels Plens: les sessions ordinàries del Ple de l’Ajuntament es tornaran a celebrar 

mensualment. 

3. Retorn de competències al Ple: les competències del Ple delegades en la Junta de Govern 

Local (JGL) seran retornades al Ple de l’Ajuntament. 

4. A l’hora d’escollir els i les representants de la Corporació Local en òrgans col·legiats d’altres 

entitats supramunicipals i, especialment, en organismes locals com el Patronat del Museu 

Municipal de Can Xifreda i el Patronat de la Ràdio Municipal Ona Codinenca, es comptarà 

amb membres dels grups de l’oposició. 

5. Es recuperarà el Butlletí Informatiu Municipal (amb espai per grups polítics). 

6. Ús de les dependències i recursos municipals per part dels grups: els grups polítics que 

estiguin a l’oposició també podran disposar dels recursos necessaris per dur a terme la seva 

tasca política de fiscalització de l’acció del Govern Municipal, i per tant, tindran accés a les 

dependències municipals sense les actuals restriccions. 
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7. Racionalització i revisió de la plantilla i relació de llocs de treball de l’Ajuntament: S’estudiarà 

cas a cas per poder fer front a la sobrecàrrega de tasques que es donen en alguns casos i es 

treballarà per anar aconseguint els recursos suficients en els àmbits en els que es dona 

aquesta sobrecàrrega.  

 

Annex:  

 

1. Després de 20 anys de majories absolutes (12 amb l’actual alcalde) i davant d’un canvi 

d’escenari en aquest sentit, en el que ningú té majoria i en el que hi ha hagut molt vot de 

canvi,  es farà un relleu a l’Alcaldia de Sant Feliu de Codines entre el 1 de gener 2020 i el 15 

de juny del 2020 segons la disposició de l’equip de Junts per Sant Feliu. Un cop concretat 

aquest relleu el PSC es compromet a formar part del govern municipal amb les competències 

delegades pertinents. 

2. Aquest document amb punts de consens entre els grups polítics de JUNTS per Sant Feliu de 

Codines i el PSC de Sant Feliu de Codines en cap cas exclou la possibilitat que qualsevol 

d’aquests dos grups pugui arribar a acords programàtics en benefici del poble amb altres 

grups amb representació a l’Ajuntament i que no contradiguin el contingut d’aquest 

document. 

3. Tots aquests compromisos requereixen molta feina per part dels 6 regidors de JUNTS a mes 

del dia a dia, per complir-ho caldrà la col·laboració i ajuda de totes les parts. 

4. Aquest document serà efectiu sempre que JUNTS per Sant Feliu de Codines tingui el govern 

municipal 2019-2023. 

5. Es crearà en grup de treball per tal d’implementar i fer el seguiment d’aquests pactes entre 

ambdues parts. 

 

 

Sant Feliu de Codines a 13 de juny de 2019 

 

Pere Pladevall Vallcorba 
DNI: 46.226.846-C 

 Rubèn Lopez Zuñiga  
DNI: 77122655-K 

   

JUNTS per Sant Feliu de Codines  Partit Socialista de Catalunya 
 


