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INTRODUCCIÓ: COM LLEGIR EL DOCUMENT?
Aquest document de treball es pot considerar l’avantprojecte del Pla Local
d’Acció de l’Agenda Urbana de Sant Feliu. Un cop realitzades les sessions amb
els grups de treball del Pacte de Ciutat i del Consistori, s’elaborarà el document
definitiu per portar a aprovació al Ple de juliol de 2022.
En l’apartat 1 d’aquest document es relacionen els 19 projectes estratègics que
han estat seleccionats per formar part del Pla d’Acció Local de l’Agenda Urbana
de Sant Feliu. En l’apartat 1.1 es relaciona cada projecte amb la seva descripció.
Els projectes estan distribuïts pels principals eixos d’actuació i objectius
estratègics que proposa la metodologia de l’Agenda Urbana Española i que, al
seu torn, van servir per realitzar les propostes en la fase de formulació
estratègica.
Els projectes estratègics són el resultat de la recollida, sistematització,
agrupació i anàlisi tècnica de totes les propostes formulades en els grups de
treball que han participat en el procés de l’elaboració del Pla d’Acció.
L’articulació d’aquests projectes ha estat sotmesa al criteri tècnic, tenint en
compte la seva viabilitat, la seva prioritat, les competències municipals i les
possibles fonts de finançament.
Per altra banda, els projectes estratègics porten associat un símbol que indica
el grau de prioritat que la ciutadana va determinar durant la dinàmica
participativa celebrada durant la fira de maig de 2022 a la Plaça de la Vila.

Llegenda
Prioritat
Símbol
Molt prioritari
Força prioritari
Prioritari

En l’apartat 2 es relacionen els 11 projectes complementaris, que són aquells
que actualment no són prioritaris però que es desenvoluparan d’aquí al 2030,
atenent a que l’Agenda Urbana és un document no normatiu, viu i flexible, que
permet incorporar nous projectes durant el seu transcurs.
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PROJECTES DEL PLA LOCAL D’ACCIÓ DE L’AGENDA URBANA DE SANT
FELIU
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INTEGRAL I OMNICANAL
EIX 10. Governança.
P18. TRANSPARÈNCIA, ACCÉS A LA INFORMACIÓ I
RENDICIÓ DE COMPTES COM A MECANISMES PER
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1.1. DESCRIPCIÓ DELS PROJECTES ESTRATÈGICS
EIX TRANSVERSAL: TRANSFORMACIÓ URBANA POST-SOTERRAMENT
OBJECTIU ESTRATÈGIC
OBJECTIU ESPECÍFIC
CODI/TÍTOL PROJECTE

2. Evitar la dispersió urbana i revitalitzar la ciutat existent.
2.5. Impulsar la regeneració urbana.

P1. NOU EIX VERD: RAMBLA MAJOR.
DESCRIPCIÓ
Degut a la transversalitat del projecte, es proposa que aquest ocupi
una posició preeminent dins del Pla d’Acció de l’Agenda Urbana,
atenent a la necessitat estratègica que la resta de projectes sempre es
formulin en relació a Rambla Major. En els darrers anys, la visió de Sant
Feliu de Llobregat s'ha estructurat al voltant de la necessitat de soterrar
la gran fractura que ha significat per al municipi les vies del tren que el
travessen. Després d'anys de reivindicació ciutadana, el soterrament de
les vies i la urbanització de la superfície alliberada s'erigeix com el gran
projecte urbanístic de la ciutat, les obres del qual es van iniciar el 2021,
permetent replantejar el centre urbà i redefinir el municipi en conjunt.
Tanmateix, el projectarà a un nivell metropolità. Mitjançant un projecte
seleccionat directament per la població a través d’una Consulta popular
no referendària, basat en la creació d'un nou eix verd que connecti i
vertebri el territori.
ÀMBITS

Eix del Soterrament.
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EIX 1. Territori, Paisatge i Biodiversitat
OBJECTIU ESTRATÈGIC
OBJECTIU ESPECÍFIC

1. Ordenar el territori i fer un ús racional del sòl, conservar-lo i
protegir-lo.
1.2. Conservar i millorar el patrimoni natural i cultural, i protegir el
paisatge.

CODI/TÍTOL PROJECTE

P2. CENTRE D’INTERPRETACIÓ I EDUCACIÓ AMBIENTAL
DE LA MASIA DE LA SALUT.
DESCRIPCIÓ

ÀMBITS
OBJECTIU ESTRATÈGIC
OBJECTIU ESPECÍFIC

L'actuació implica la construcció d'un Centre d'Interpretació i Educació
Ambiental, situat a la Masia de la Salut, com a equipament educatiu i
mediambiental que treballi per la protecció i divulgació de la
naturalesa, la fauna, la biodiversitat, etc. Així com la sensibilització i
conscienciació ciutadana entorn d'aquesta.
Masia de la Salut
1. Ordenar el territori i fer un ús racional del sòl, conservar-lo i
protegir-lo.
1.3. Millorar les infraestructures verdes i blaves i vincular-les amb el
context natural.

CODI/TÍTOL PROJECTE

P3. ESTRATÈGIA TERRITORIAL DE CONNEXIÓ ENTRE
COLLSEROLA, LA TRAMA URBANA I EL PARC AGRARI.
DESCRIPCIÓ

ÀMBITS

La connexió sostenible i respectuosa dels principals actius naturals i
mediambientals de l'entorn de Sant Feliu amb la ciutat, mitjançant la
creació i adequació de senders i camins que, en conjunt, construiran
una xarxa de corredors que transmetran beneficis ambientals a la ciutat
i la població, milloraran la qualitat de vida i promouran una mobilitat
sostenible i espais saludables . Aquest projecte aglutina actuacions en
matèria de reordenació de La Riera de La Salut, la connexió muntanyariu, l'arranjament de les rieres, els corredors verds i la millora de la
connexió de la trama urbana amb les zones verdes, tant per als vianants
com per les bicicletes.
Connector de Can Miano, Parc Agrari, Municipis colindants, Riera de la
Salut, Collserola, Riera Comerç, Riera Pahissa
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EIX 2. Model de Ciutat
OBJECTIU ESTRATÈGIC

2. Evitar la dispersió urbana i revitalitzar la ciutat existent.

OBJECTIU ESPECÍFIC

2.2. Garantir la complexitat funcional i la diversitat d'usos.

CODI/TÍTOL PROJECTE

P4.
RECUPERACIÓ
D’ÀREES
INDUSTRIALS
I
RECONVERSIÓ EN POLS D’ACTIVITAT ECONÒMICA
VERDA I DE I+D+I.
DESCRIPCIÓ

Regeneració d'àrees industrials i de la seva connexió sostenible amb la
xarxa de camins verds i actius naturals del seu entorn, convertint-se en
pols d'atracció econòmica, dins d'una xarxa dinàmica i compatible
d'eixos cívics, verds i comercials. Aquest projecte està estrictament
relacionat amb l’ampliació d’usos dels polígons, i el foment de nous
models d’activitat econòmica innovadors.

ÀMBITS

Riera de la Salut, Carretera Sanson, Torrent del Duc

OBJECTIU ESTRATÈGIC
OBJECTIU ESPECÍFIC
CODI/TÍTOL PROJECTE

2. Evitar la dispersió urbana i revitalitzar la ciutat existent.
OE2.6. Millorar la qualitat i sostenibilitat dels edificis

P5. REHABILITACIÓ SOSTENIBLE I EFICIENT D’EDIFICIS
PÚBLICS
DESCRIPCIÓ

ÀMBITS

Rehabilitació i reconversió d'edificis públics amb la finalitat d'introduïrr
millores d'estalvi i eficiència energètica. Fomentar l'autoconsum i l'ús
d'energies renovables, així com millores en matèria estructural, que
permetin augmentar les dependències, els serveis i els usos. En aquest
projecte s’incorporen com a accions la rehabilitació de l’edifici de
l’Ajuntament, la segona planta de l’edifici de manteniment, la Masia de
la Salut, i el Pavelló Juan Carlos Navarro. Del conjunt de mesures,
destaquen les que tenen a veure amb la instal·lació de plaques
fotovoltaiques, la millora de l’aïllament tèrmic, etc. En paral·lel, les
actuacions vinculades al nou Pla d’Equipaments estaran integrades en
el porjecte de Rambla Major.
L'Ajuntament, Servei Manteniment, Serveis Territorials, Nau Can
Bertrand.
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EIX 3. Canvi Climàtic i Resiliència
OBJECTIU ESPECÍFIC

3.1. Adaptar el model territorial i urbà a l'efecte del canvi climàtic i
avançar en la seva prevenció.

CODI/TÍTOL PROJECTE

P6. PROJECTE DE CREACIÓ DE REFUGIS CLIMÀTICS A
L’ENTORN URBÀ
DESCRIPCIÓ

ÀMBITS

El propòsit del projecte és la creació d'espais resilients front el canvi
climàtic, en l’àmbit públic i privat, utilitzant per a això elements
arquitectònics, vegetació, mesures i mobiliari concret, capaços
d'adaptar-se davant dels efectes del canvi climàtic, com és el cas de les
onades de calor i l'augment de les temperatures,. Es tracta de construir
espais més agradables, sostenibles i saludables. També es proposa una
línia específica pels refugis climàtics a entorns escolars. S’inclou també
en aquest projecte les actuacions vinculades a la implementació de
sostres verds i jardins verticals, amb l’objectiu de reduir la
contaminació.
Espai públic, equipaments escolars
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EIX 4. Gestió Sostnible dels Recursos i Economia Circular
OBJECTIU ESTRATÈGIC
OBJECTIU ESPECÍFIC
CODI/TÍTOL PROJECTE

4. Fer una gestió sostenible dels recursos i afavorir l'economia
circular.
4.1. Ser més eficients energèticament i estalviar energia.

P7. CREACIÓ DE COMUNITATS ENERGÈTIQUES I
ADHESIÓ A L’OPERADOR ENERGÈTIC METROPOLITÀ.
DESCRIPCIÓ

Suposa la creació de comunitats energètiques locals, en un barri o un
àmbit concret d'activitat (habitatges, indústria o comerços), que
fomentin l'ús d'energies renovables i l'autoconsum col·lectiu on els
implicats puguin beneficiar-se de l'energia neta que puguin produir
mitjançant infraestructures i eines específiques com, per exemple,
plaques fotovoltaiques. Utilitzar i compartir energia provinent d'una
mateixa font neta.

ÀMBITS

Ciutat

OBJECTIU ESTRATÈGIC

4. Fer una gestió sostenible dels recursos i afavorir l'economia
circular.
4.3. Fomentar el cicle dels materials.

OBJECTIU ESPECÍFIC
CODI/TÍTOL PROJECTE

P8. PROJECTE D’IMPULS DE L’ECONOMIA CIRCULAR DE
SANT FELIU
DESCRIPCIÓ

ÀMBITS
OBJECTIU ESTRATÈGIC
OBJECTIU ESPECÍFIC
CODI/TÍTOL PROJECTE

L'economia circular implica el seu impuls de manera transversal en el
Pla d'Acció, de manera interrelacionada amb moltes de les actuacions
que es plantegen. No obstant això, el projecte implica el desplegament
d'actuacions que serveixin de palanca per a fomentar la circularitat en
el metabolisme urbà, tant a nivell domèstic, com a nivell econòmic i
empresarial. En aquest projecte s’inclouen també actuacions vinculades
a la reutilització i reaprofitament de residus provinents d’altres
activitats econòmiques amb la intenció de donar una segona vida als
mateixos.
Ciutat
4. Fer una gestió sostenible dels recursos i afavorir l'economia
circular.
4.2. Optimitzar i reduir el consum d'aigua.

P9. MILLORA DE LA GESTIÓ DE L’AIGUA AMB CRITERIS
DE SOSTENIBILITAT I EFICIÈNCIA
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DESCRIPCIÓ

ÀMBITS

L'aigua és un recurs crucial per al correcte funcionament de la ciutat en
l'àmbit privat i públic. Per això, es contemplen accions específiques que
procuraran millorar l'eficiència en la gestió d'aquest recurs, així com
fomentar el seu aprofitament, reutilització i depuració. Actuant per a
això en infraestructures, i aplicant mesures i tecnologies innovadores.
S’incorporen accions i mesures específiques per fer front a l'efecte de
sequera derivat del Canvi Climàtic, que puguin produir-se en àmbits
urbans, agrícoles i rurals, i que comporten l'escassetat de recursos
hídrics i el desproveïment.
Ciutat
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EIX 5. Mobilitat i Transport
OBJECTIU ESTRATÈGIC
OBJECTIU ESPECÍFIC
CODI/TÍTOL PROJECTE

5. Afavorir la proximitat i la mobilitat sostenible.
5.2. Potenciar maneres de transport sostenibles.

P10. AMPLIACIÓ DE LA XARXA CICLABLE DE SANT FELIU
FOMENTAT NOUS MODELS DE CICLOLOGÍSTICA I
BICICLETA COMPARTIDA
DESCRIPCIÓ

ÀMBITS

Afavorir l'ús de la bicicleta per desplaçar-se com a mitjà de mobilitat
gratuït, sostenible i saludable, ampliant a tal efecte la xarxa de carrils
bici, així com afavorint i divulgant el canvi de model ciclologístic i l'ús de
la bicicleta compartida entre la població. Aquest projecte està
estretament relacionat amb el desenvolupament i implementació de la
ciutat dels 15 minuts, entenent el protagonisme dels vianants i les
bicicletes com a subjectes del canvi urbà i de mobilitat.
Ciutat
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EIX 6. Cohesió Social i Igualtats d’Oportunitats
OBJECTIU ESTRATÈGIC
OBJECTIU ESPECÍFIC

6. Fomentar la cohesió social i buscar l'equitat.
6.1. Reduir el risc de pobresa i exclusió social en entorns urbans
desfavorits.

CODI/TÍTOL PROJECTE

P11.

PROGRAMA

D’ATENCIÓ

A

LES

CURES

COMUNITÀRIES
DESCRIPCIÓ

ÀMBITS

OBJECTIU ESTRATÈGIC
OBJECTIU ESPECÍFIC

Una iniciativa transversal que promou canvis en creences, pràctiques i
polítiques públiques a partir de tres àmbits d’intervenció: provisió de
cura i acompanyament, capacitació, educació i sensibilització. El
projecte promou una acció integrada i coordinada entre agents públics,
privats i comunitaris, que es concreta en diferents actuacions anuals. En
aquest projecte és clau el paper i la implicació de la comunitat.
Ciutat

6. Fomentar la cohesió social i buscar l'equitat.
6.2. Cercar la igualtat d’oportunitats des d’una perspectiva de gènere,
edat i discapacitat.

CODI/TÍTOL PROJECTE

P12. IGUALTAT D'OPORTUNITATS EDUCATIVES EN UNA
CIUTAT EDUCADORA.
DESCRIPCIÓ

ÀMBITS

Estratègia que busca abordar tota la dimensió educativa d'una ciutat
educadora amb accions que pretenen transmetre valors entre la
infància i l’adolescència: millorar l'aprenentatge i formació, les
activitats educatives, l'ús de l'espai públic com a oportunitat per a la
trobada soci-educativa, la sensibilització sobre qüestions clau (medi
ambient, economia circular...) així com involucrar als menors en la cocreació de la ciutat (consells, participació...). En aquest projecte també
tindran cabuda actuacions lligades a la pacificacio dels entorns
escolars, per fer-ne d’ells espais més segurs i inclusius.
Ciutat
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EIX 7. Economia Urbana
OBJECTIU ESTRATÈGIC

7. Impulsar i afavorir l'economia urbana.

OBJECTIU ESPECÍFIC

7.1. Cercar la productivitat local, la generació d’ocupació i la
dinamització i diversificació de l’activitat económica.

CODI/TÍTOL PROJECTE

P13. PLA DE PROTECCIÓ DEL PARC AGRARI I FOMENT
DEL CONSUM DE PRODUCTES PROVINENTS DEL
MATEIX
DESCRIPCIÓ

L'actuació busca assentar-se com l’estratègia de protecció del parc
agrari i el desenvolupament d'una economia agroalimentària i de
proximitat que lligui a la indústria, als petits productors, als comerços i
als consumidor, així com el foment de l'activitat agrícola i del
cooperativisme i espais de trobada entre productors. Aquest projecte
ha de tenir en compte la futura Escola d’Hosteleria i les activitats que
allà s’hi duguin a terme.

ÀMBITS

Parc agràri

OBJECTIU ESTRATÈGIC

7. Impulsar i afavorir l'economia urbana.

OBJECTIU ESPECÍFIC

7.1. Cercar la productivitat local, la generació d’ocupació i la
dinamització i diversificació de l’activitat econòmica.

CODI/TÍTOL PROJECTE

P14. ESTRATÈGIA DE DESENVOLUPAMENT D'UNA
ECONOMIA INNOVADORA, DIGITAL I SOCIAL
DESCRIPCIÓ

Estratègia que busca impulsar l'economia local cap a pols d'activitat
més innovadors, basats en nous sectors i negocis disruptius/emergents,
amb la finalitat de transformar el model econòmic de la ciutat en funció
de les tendències globals que dirigeix la nova era digital i tecnològica;
però sense oblidar aspectes clau com la cultura o l'economia social i
solidària.

ÀMBITS

Ciutat

14

EIX 8. HABITATGE.
OBJECTIU ESTRATÈGIC

8. Garantir l'accés a l'habitatge.

OBJECTIU ESPECÍFIC

8.1. Fomentar l'existència d'un parc d'habitatge adequat a preu
accessible.

CODI/TÍTOL PROJECTE

P15. AMPLIACIÓ DEL PARC PÚBLIC D'HABITATGE I LA
BORSA DE LLOGUER MUNICIPAL ASSEQUIBLE.
DESCRIPCIÓ

L'ampliació i el foment del parc públic d'habitatge protegit, destinat a
ús social o a emergència residencial, així com el foment d'habitatge de
lloguer assequible a preu reduït, destinat a col·lectius com els joves o
persones grans.

ÀMBITS

Ciutat
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EIX 9. Era Digital.
OBJECTIU ESTRATÈGIC

9. Liderar i fomentar la innovació digital.

OBJECTIU ESPECÍFIC

9.1. Afavorir la societat del coneixement i avançar cap al
desenvolupament de les ciutats intel·ligents (Smart cities).

CODI/TÍTOL PROJECTE

P16. INFRAESTRUCTURES I SERVEIS PÚBLICS DIGITALS
INCLUSIUS I CONFIABLES EN BENEFICI DE LA
CIUTADANIA
DESCRIPCIÓ

Es tracta d’actuacions encaminades a adaptar les infraestructures i
serveis digitals a les noves tecnologies, assolir una administració pública
digital més eficient i intel·ligent, facilitar la proximitat i l’accés de la
ciutadania amb l’administració, i millorar la qualitat de vida de la
població, assegurant la igualtat d’accés al món digital, simplificant i
facilitant els seves interaccions amb l’Ajuntament.
El projecte TAMBÉ comprèn les actuacions destinades a desplegar una
xarxa d'infraestructures digitals per garantir la connectivitat digital i
facilitar el desenvolupament i implantació de nous serveis intel·ligents
al territori relacionats amb les tecnologies emergents com la 5G i la IoT.
Tanmateix, el projecte contempla les accions relacionades amb la
creació de les condicions òptimes de ciberseguretat per generar
confiança en la ciutadania en l’ús d’aquests serveis públics digitals i
millorar així la resiliència de les infraestructures i serveis.
Es tracta de promoure l’apoderament i alfabetització digital de la
ciutadania per construir una societat digital més justa, cohesionada,
inclusiva i participativa amb accions de formació i capacitació digital
inclusiva, vetllant perquè els avenços tecnològics protegeixin els drets
de la ciutadania.

OBJECTIU ESTRATÈGIC
OBJECTIU ESPECÍFIC
CODI/TÍTOL PROJECTE

9. Liderar i fomentar la innovació digital.
9.2. Fomentar la administración electrónica y reducir la brecha digital.

P17. NOU MODEL DE RELACIÓ AMB LA CIUTADANIA
INTEGRAL I OMNICANAL
DESCRIPCIÓ

Es tracta de desplegar el Model MOSAIC, un model d’atenció ciutadana
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integral i multicanal, aprovat per l’Ajuntament, que té com a missió
contribuir a la creació i dinamització d'espais d'atenció intel·ligent
mitjançant la col·laboració amb la ciutadania i la integració de sistemes
per a desenvolupar oportunitats de progrés individual i col·lectiu i
facilitar la millora continua de la governança de l'ajuntament.
ÀMBITS
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EIX 10. Instruments i Governança
OBJECTIU ESTRATÈGIC
OBJECTIU ESPECÍFIC

10. Millorar els instruments d'intervenció i la governança.
10.2. Assegurar la participació ciutadana, la transparència i afavorir la
governança multinivel.

CODI/TÍTOL PROJECTE

P18. TRANSPARÈNCIA, ACCÉS A LA INFORMACIÓ I
RENDICIÓ DE COMPTES COM A MECANISMES PER
INCORPORAR LA CIUTADANIA EN EL DISSENY I GESTIÓ
DE POLÍTIQUES PÚBLIQUES
DESCRIPCIÓ

ÀMBITS
OBJECTIU ESTRATÈGIC
OBJECTIU ESPECÍFIC

Desplegar l’Estratègia Integral de Govern Obert aprovada per
l’Ajuntament. Cinc línies de projectes: 1) Transparència, accés a la
informació i dades obertes 2) Bon Govern 3) Participació i col·laboració
ciutadana 4) Privacitat i seguretat integral 5) Difusió i sensibilització.
Ciutat
10. Millorar els instruments d'intervenció i la governança.
10.2. Assegurar la participació ciutadana, la transparència i afavorir la
governança multinivel.

CODI/TÍTOL PROJECTE

P19. CREACIÓ D’UN ESPAI DE COL·LABORACIÓ,
COCREACIÓ, COOPERACIÓ I ACOMPANYAMENT A LA
CIUTADANIA I ENTITATS
DESCRIPCIÓ

ÀMBITS

Impulsar sistemes d’interacció en entorns digitals (oberts i segurs)
capaços d’incorporar la intel·ligència col·lectiva dels ciutadans i les
ciutadanes, així com un ecosistema d'innovació oberta i de col·laboració
entre els agents de la quàdruple hèlix amb accent comunitari, orientat a
treballar en els reptes de la ciutat i a innovar en àmbits específics, fent
ús de metodologies àgils per a la generació d’idees i la cocreació.
Transformació cultural i organitzativa de l’Ajuntament, recursos i
personal, capacitació del personal, Pla de Subvencions, Oficina de Fons i
Projectes Estratègics, Marc d’integritat i Pla de mesures antifrau… Es
tracta doncs d’un nou paradigma encara en construcció, que implica
noves fòrmules organitzatives menys jeràrquiques i basades en la
coordinació i la cooperació per garantir l’eficàcia en els processos de
presa de decisions i la seva implementació
Ciutat
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2. ÍNDEX DE PROJECTES COMPLEMENTARIS
PROJECTES COMPLEMENTARIS
EIX 1. Territori, Paisatge i Biodiversitat.
P20. PROTECCIÓ DE LA BIODIVERSITAT, LA RESTAURACIÓ
PAISATGÍSTICA I FOMENT DE LES ACTUACIONS AGROFORESTALS AL
PARC DE COLLSEROLA.
EIX 2. Model de Ciutat.
P21. REGENERACIÓ DE L’ESPAI URBÀ.
EIX 4. Gestió Sostenible dels Recursos i Economia Circular.
P22. IMPLANTACIÓ DEL SISTEMA DE RECOLLIDA DE RESIDUS “PORTA A
PORTA”.
EIX 5. Mobilitat i Transport.
P23. PROJECTE DE PACIFICACIÓ DELS ENTORNS ESCOLARS.
P24. PROJECTE DE MOBILITAT URBANA SOSTENIBLE
P25. RENOVACIÓ DE LA FLOTA MUNICIPAL PER VEHICLES ELÈCTRICS I
IMPLANTACIÓ DE PUNTS PÚBLICS DE RECÀRREGA.
EIX 6. Cohesió Social i Igualtats d’Oportunitats.
P26. PROJECTE DE CONVIVÈNCIA COMUNITÀRIA A L’ESPAI PÚBLIC
EIX 7. Economia Urbana.
P27. DESPLEGAMENT DE LA DIGITALITZACIÓ DEL COMERÇ
P28. PROMOCIÓ DEL TURISME DE PROXIMITAT AL VOLTANT DE LA
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CULTURA I LA GASTRONOMIA LOCAL
EIX 8. HABITATGE.
P29. DESPLEGAMENT DEL NOU PLA LOCAL D'HABITATGE.
EIX 10. Governança.
P30. ALINEAMENT DEL MARC NORMATIU URBANÍSTIC AMB ELS
PROJECTES DE FUTUR
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