
ACTA NÚM. 9/2017    PLE

A la ciutat de Sant Feliu de Llobregat, el dia 30 d´octubre de 2017 quan són les 
dinou hores i trenta minuts, es reuneixen  a la Sala Capitular d'aquesta casa 
Consistorial els Srs./Sres. integrants del Ple de l'Ajuntament que es relacionen 
a  continuació,  en  sessió  ORDINÀRIA,  en  primera  convocatòria,  sota  la 
Presidència de la Il·lma. Sra. Lourdes Borrell, Alcaldessa accidental, assistits 
pel Secretari, Sr. Agustín Recio Romero.

Assistents:

Il·lma. Alcaldessa accidental:
Sra. Lourdes Borrell Moreno.

Tinents d'Alcalde:
Sr. Manel Martínez Díaz.
Sr. Josep M. Rañé Blasco.

Regidors/res:
Sra. Cinta Daudé Llopart.
Sr. Manuel Leiva Velázquez.
Sra. Mireia Aldana Llorens.
Sr. Javier Molina Flores.
Sra. Margarita Llongueras i Vallès.
Sr. Oriol Bossa i Pradas.
Sr. Bernat Dausà i Amigó.
Sra. Judit Espert i Peman.
Sr. Raul Simón Alba Molina.
Sr. Alejandro Cano Almendros.
Sra. Rosa María Martí Jodar.
Sr. Manel Carrion Ribas.
Sr. Silvestre Gilaberte Herranz.
Sr. Jordi Sospedra Roca.
Sra. Elisabet Ortega Robles.
Sr. Luis Serrano Cuadra.

Excusen la seva assistència:
Il·lm. Alcalde president:
Sr.  Jordi San José Buenaventura.
Tinenta d'Alcalde:
Sra. Lídia Muñoz Cáceres.

Secretari:
Sr.  Agustín Recio Romero.

Interventora:
Laura Almonacid
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Seguidament, la Sra. Presidenta accidental vol felicitar al Sr. Serrano pel seu 
casament, i declara oberta la sessió, entrant a tractar els assumptes continguts 
en l’Ordre del Dia, i s’adopten els següents acords:

A) PART RESOLUTORIA:

1. - Lectura i aprovació de l'acta anterior de data 28 de setembre de 2017.

Per part de la Sra. Alcaldessa accidental es dóna compte de l’acta del Ple de 
data 28 de setembre de 2017 i els reunits, per unanimitat, aproven l’acta.

2. - Denúncia contra la violència masclista i solidaritat amb les famílies de 
les víctimes de la violència masclista.

La Sra. Alcaldessa accidental indica que és un punt de denúncia de violència 
masclista que, fa un regidor o regidora del Consistori, per ordre alfabètic, i li 
corresponent a la regidora Sra. Aldana.

La regidora Sra. Aldana, manifesta el següent:

“Vull relatar la història de la Nadia Anjuman, una periodista i poeta afganesa 
nascuda l’any 1980 a Herat. 

Ella  va poder  acabar  els  seus estudis  de secundària  malgrat  els dos anys 
d’interrupció degut a que el règim talibà prohibia que les dones aprenguessin a 
llegir i a escriure, només era permès per elles cosir i brodar. La Nadia i altres 
joves pertanyien als Cercles de Costura de Herat i es  reunien tres cops la 
setmana a l’Escola de Costura l’Agulla d’Or amb la companyia del professor 
Rahyab  (de  seixanta  anys  en  aquella  època)  a  estudiar  literatura.  Elles 
estudiaven a escriptors prohibits com William Shakespeare, Charles Dickens o 
James Joyce. Si algú ho hagués sabut, el règim talibà les hagués condemnat a 
ser executades.

En aquella època va haver de lluitar contra el desig dels seus pares de casar-
la, tot i que ja va tenir èxit a l’arribar als 19 anys sense fer-ho,  doncs allà es 
casaven amb 14 o 15 anys. Finalment, els seus pares l’obliguen a casar-se 
amb Farid Ahmad Majid,  llicenciat  en Literatura, conferenciant de Filologia i 
empleat administratiu a la facultat de Literatura de la Universitat d’Herat.

Al 2005, mentre encara era una estudiant en la  Universitat d’Herat, va poder 
publicar  el  seu primer llibre  de poemes,  molt  popular  al  país i  fins i  tot  en 
d’altres com al Paquistàn o a l’Iran.

Uns mesos després, el 4 de novembre de 2005, amb 25 anys, va aparèixer 
morta a casa seva al costat del seu fill de sis mesos a conseqüència de cops al 
cap. L'assassí va resultar ser el seu marit, indignat desprès de la publicació i 
l’èxit del seu primer llibre. I dic va resultar ser ell perquè a la seva declaració 
quan l’investigaven va confessar haver-la pegat, però no haver-la assassinat. 
Va dir:  «No he matado a Nadia.  ¿Cómo iba a matar a alguien a quien yo 
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amaba? Tuvimos una pequeña discusión y solo le di una bofetada en el rostro,  
una sola  vez.  Se fue a otra habitación y cuando volvió  me dijo  que había  
tomado veneno. Me dijo que me perdonaba por abofetearla y me suplicó: “No  
le digas a nadie que tomé veneno; diles que morí de un ataque al corazón”». El 
seu marit  va sortir  de la  presó després  d’un  mes i  li  va ser  adjudicada  la 
custòdia del seu fill que, probablement va créixer sense saber la veritat sobre 
qui va ser la seva mare.. “

Diu que la seva obra segueix sent popular entre els joves de tot el món i llegeix 
el poema titulat “No deseo abrir la boca”:

No deseo abrir la boca
¿A qué podría cantar?

A mí, a quien la vida odia,
tanto me da cantar que callar.

¿Acaso debo hablar de dulzura
cuando siento la amargura?

Ay, el festín del opresor
me ha tapado la boca.

Sin nadie a mi lado, en la vida
¿a quién dedicar mi ternura?

Tanto me da decir, reír,
morir, existir.

Yo y mi forzada soledad
con mi dolor y mi tristeza.

He nacido para nada
mi boca debería estar sellada.

Ha llegado, corazón, la primavera,
el momento propicio del festejo.
¿Pero qué puedo hacer si un ala

tengo ahora atrapada?
Así no puedo volar.

Llevo mucho tiempo en silencio,
pero nunca olvidé la melodía

que no paro de susurrar.
Las canciones que brotan de mi corazón

me recuerdan que algún día
romperé la jaula.

Volando saldré de esta soledad
y cantaré con melancolía.

No soy un frágil álamo
sacudido por el viento.
Soy una mujer afgana

Entiéndase pues mi constante queja.

La Sra. Alcaldessa accidental indica que tots comparteixen les seves paraules 
al  voltant  d’aquesta  gran  tragèdia,  famílies  senceres,  i  nens  i  nenes  que, 
també, sucumbeixen a les mans dels seus pares.
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3.  -  Moció  de  l'Alcaldia  de  nomenament  com a  Cap  de  Comunicació. 
Personal Eventual Directiu (G2402017000038).

L’Alcaldessa  dóna  compte  de  la  moció  presentada  per  l’Alcaldia,  que 
textualment diu el següent:

“Vist l’article 129 del Reglament Orgànic Municipal (ROM) que es va aprovar 
mitjançant Acord de Ple de data 29 d'abril de 2014, pel que correspon al Ple de 
l’Ajuntament, a proposta de l’alcalde o alcaldessa, el nomenament i separació 
dels professionals que ocupin llocs directius, així com la determinació de les 
seves  respectives  atribucions,  funcions  i  retribucions,  prèvia  aprovació  del 
número, la denominació i  característiques, en els corresponents instruments 
d’ordenació  i  gestió  organitzatius,  i  expressament  en  la  plantilla,  catàleg  o 
relació de llocs de treball i organigrames.

Vist  l’article  130  del  Reglament  Orgànic  Municipal,  que  determina  que  la 
designació  del  personal  directiu  atendrà  a  principis  de mèrit  i  capacitat  i  a 
criteris d’idoneïtat, i es durà a terme mitjançant procediments que garanteixin la 
publicitat, excepte en el supòsit que amb la renovació del mandat, es mantingui 
a persones ja nomenades en el mandat immediatament anterior.

Vist l’article 131 del Reglament Orgànic Municipal, que estableix que mentre no 
es reguli en la normativa bàsica estatal o de la Generalitat, el règim jurídic del 
personal directiu, aquest serà assimilat al del personal eventual en la regulació 
que s’efectua pel Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el 
Text  Refós de la  Llei  Municipal  i  de Règim Local  a Catalunya  i  pel  Decret 
214/1990, de 30 de juliol, que aprova el Reglament del personal dels ens locals 
de  Catalunya,  d’acord  amb el  que  preveu l’art.  176.3  del  Decret  Legislatiu 
781/1986, pel qual s’aprova el Text refós de les disposicions legals vigents en 
matèria  de  règim.  També  es  podran  assignar  funcions  directives  en  els 
instruments d’ordenació i  gestió organitzativa corresponent a llocs de treball 
coberts per funcionaris i funcionàries del grup A-1 i del grup A-2, o personal 
laboral  enquadrat  al  grup  equivalent  a  l’A-1  i  A-2,  sempre  que  no  s’hagi 
reservat el seu desenvolupament a personal funcionari. 

Vist l’acord del Ple, en sessió celebrada en data 16 de juliol de 2015, pel que 
es  determinen  el  nombre,  les  característiques  i  retribucions  del  personal 
eventual directiu, i es nomena a la Sra. Concepción Montoro Cortés, Cap de 
Comunicació fins a la finalització del procés de selecció corresponent.

Atès que la Junta de Govern Local va aprovar, en sessió celebrada en data 21 
de juny de 2017, les bases i la convocatòria per la cobertura del lloc de Cap de 
Comunicació,  personal  eventual   directiu  (expedient  G2332017000006), 
d’acord  amb  les  atribucions,  retribucions  i  característiques  aprovades 
mitjançant Acord de Ple de data 16 de juliol de 2015, a les que va donar la 
seva conformitat el Consell Municipal de Comunicació en data 9 de maig de 
2017.
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Atès que de conformitat  amb les bases aprovades per  la  Junta de Govern 
Local s’ha realitzat  el procés selectiu del que s’ha donat compte al  Consell 
Municipal de Comunicació en data 23 d’octubre de 2017.

Vist l’informe de la comissió de valoració del procés de selecció de data 22 de 
setembre de 2017, en el què consta el resultat dels aspirants que reuneixen els 
requisits  d’idoneïtat  per  haver  superat  les  proves  selectives  per  ordre  de 
puntuació.

Atès que segon el referit informe l’aspirant que ha obtingut la puntuació més 
elevada correspon a la Sra. Concepción Montoro Cortés que es considera la 
persona més idònia per a desenvolupar el lloc de cap de comunicació.

Atès que per Decret d’Alcaldia núm. 2017000002901, de data 22 de setembre 
de 2017, s’ha establert que actua com a Alcaldessa accidental Lourdes Borrell 
Moreno

En base als antecedents proposo al Ple d’Ajuntament:

PRIMER.-  Aprovar  el  cessament  del  nomenament  de  la  Sra.  Concepción 
Montoro Cortés, com a Cap de Comunicació, en virtut de l’acord del Ple de 
data 16 de juliol de 2015,  que la nomenava fins a la finalització del procés de 
selecció corresponent.

SEGON.- Aprovar el nomenament de la Sra. Concepción Montoro Cortés, Cap 
de  Comunicació,  personal  Eventual  Directiu  d’aquesta  corporació,  amb  les 
característiques i  retribucions establertes per l’Acord del  Ple de data 16 de 
juliol de 2015.

TERCER.-   Establir  que  aquest  nomenament  està  subjecte  a  les  causes 
d’incapacitat i incompatibilitat establertes per als membres de la Corporació.

QUART.- Establir  que el  personal  directiu  cessarà automàticament  quan es 
produeixi  el  cessament  o  l’expiració  del  mandat  de  l’autoritat  que  els  va 
nomenar.

CINQUÈ.- Establir  que,  de  conformitat  amb  allò  que  disposa  l’article  113 
Reglament Orgànic Municipal, amb motiu del cessament i nomenament abans 
indicat,  s’hauran  de  presentar  les  Declaracions  de  Béns  Patrimonials  i  de 
causes de possible incompatibilitat i d’activitats, segons el models aprovats pel 
Ple de l’Ajuntament en sessió celebrada el 26 d’abril de 2011.

SISÈ.-  Establir  que per l’Alcaldia s’adoptaran les resolucions pertinents per 
donar compliment a aquests acords.”

El  regidor  no  adscrit,  Sr.  Serrano,  indica  que  vota  abstenció,  no  pel 
nomenament, sinó pel fet de què els medis de comunicació es dirigeixen des 
de l’Ajuntament i creu que són una mica partidistes i gens inclusius amb la 
resta dels grups de l’oposició, només s’ha de veure el butlletí de la ciutat.  Vol 
fer una crítica constructiva per canviar aquesta forma de veure la comunicació 
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que es fa des de l’Ajuntament i que el butlletí, la ràdio, siguin més inclusius 
amb els altres grups municipals per veure la diversitat i pluralitat de la ciutat. 
No només tenir un butlletí a on es veu lo maco, sinó que, també, sigui crític.

El regidor del grup municipal CC Veïns, Sr.  Sospedra, manifesta que es va 
argumentar que la política comunicativa havia de ser un càrrec de confiança, 
però ells creien que tenia que ser un càrrec institucional i no vinculat al cicle 
polític. Entenen que basant-se en arguments tècnics es fa una selecció. Si el 
criteri de selecció és de caràcter polític i tota la selecció s’ha fet a nivell tècnic 
hi ha alguna cosa aquí que se’ls escapa, perquè si el que es buscava era una 
persona de confiança política no entenen que ha passat amb tot això.

Diu que hi havia la possibilitat amb tot aquest canvi del Cap de Comunicació 
de abordar temes més estructurals del que és el departament de Comunicació, 
que és un departament que té un cost al voltant de 600.000 €, i amb la secció 
de  la  ràdio  està  sobredimensionat  donats  els  resultats  de  l’audiència. 
Consideren que com l’any que ve hi hauran bastants jubilacions del personal 
de la Casa, era el moment per fer una certa reconsideració. Reitera que no 
entenen, si això és un càrrec de confiança perquè es busca l’argumentació 
tècnica i viceversa. Tot això els porta a insistir en que ha de ser una persona 
institucional  i  que,  probablement,  amb  unes  coordenades  institucionals,  la 
mateixa  persona  que  avui  es  proposa,  o  una altra  amb un bagatge tècnic 
equivalent,  podria  donar  un millor  servei  a  la  ciutat  del  que  avui  es  dóna. 
Creuen que no es de rebut que s’utilitzi la comunicació com un instrument de 
propaganda i, per tant, voten en contra.

El regidor del grup municipal PDeCAT, Sr. Carrión, indica que troben punts a 
favor i altres en contra. Des d’un punt de vista dels punts en contra, creuen que 
no tocava ja que aquest és un punt que s’hauria d’haver portat a l’inici de la 
legislatura, no quan comencen el tercer any de la legislatura. Creuen que això 
comporta dificultats perquè quan recerques candidats per termini  curt  major 
dificultat per poder triar; sense oblidar la dignitat de la persona que està ara 
mateix, que l’han posat en un “berengenal” per aquest termini de temps que 
creuen que no és correcte. Per altra banda, creuen que aquest càrrec ha de 
ser un personal eventual directiu, no de confiança, i, per tant, el procediment 
que s’ha fet és correctíssim. Ha hagut una comissió avaluadora a partir d’unes 
bases que s’han aprovat. Hi ha un informe, que tots tenen a disposició, en què 
per unanimitat de la comissió avaluadora s’eleva a l’Alcaldia per a què presenti 
al Ple la persona que ha tingut més punts dels que s’han presentat. Considera 
que  les  persones  que  formen  part  de  la  comissió,  són  uns  excel·lents 
professionals, que una de les persones està aquí, és el Secretari. Per a ells, es 
donen totes les garanties i voten a favor.

El  portaveu  del  grup  municipal  Ciutadans,  Sr.  Alba,  indica  que,  ells 
tradicionalment sempre han tingut l’opinió de que el personal de confiança de 
l’Alcalde hauria de ser nomenat lliurement. Però estan en contra de voler donar 
un barnús a alguna cosa que no té que tenir i desvirtua el fi mateix. Diu que 
han mirat els quadres de les puntuacions. Hi ha punts com és la presentació 
de la memòria que un se l’emporta de casa i ho presenta, que és la posada del 
Pla  de  Comunicació  institucional  de  l’Ajuntament  de  Sant  Feliu.  S’està 
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examinant a la persona sobre el treball que està desenvolupant. És normal que 
ho faci bé, i s’alegren que ho faci bé, però creuen que no és just per a la resta 
d’aspirants. Si miren la resta de punts, l’apartat més significatiu és l’apartat de 
mèrits.  Aquí  està  l’experiència  i,  evidentment,  en  llocs  d’aquestes 
característiques  no  tothom  la  té.  La  persona  que  treballa  aquí  la  té,  i 
consideren que és un vestit a mida. Encara que les bases diuen “es pot no 
proposar a ningú”, no posa en cap lloc que han de tenir una sèrie de punts 
mínims, però si apliquen que un cinc és aprovat, per una mica més no s’arriba. 
Consideren que la política de comunicació no és l’adequada i voten en contra.

El  portaveu del  grup municipal  d’ERC,  Sr.  Bossa,  indica,  abans d’entrar  en 
matèria que l’hagués agradat començar el Ple amb una condemna ferma a la 
violència  d’ultradreta  ocorreguda  a  Barcelona  ahir  i  el  divendres  26  o  el 
diumenge  8  d’octubre,  i,  també,  un  record  als  dos  Jordis  empresonats 
injustament ara fa 15 dies.

Dit això, felicita a Conxita per al seu nomenament. Manifesta que ERC ja va 
intentar ficar fil a l’agulla al que era el Consell Municipal de Comunicació la 
legislatura passada, quan encara no tenien representació en el Ple. Van entrar 
una proposta, encara que creien i creuen que aquest Consell continua tenint 
molts  dèficits  de  fer  un  procés  de  selecció  per  nomenar  el  Cap  de 
Comunicació. D’alguna forma se senten pares de la proposta perquè va ser 
una de les seves exigències alhora de negociar un hipotètic govern municipal 
el passat 2015. Per tant, creuen que és bona proposta la de fer el nomenament 
del Cap de Comunicació en un procés de selecció. Tot i que estan molt d’acord 
amb la intervenció del Sr. Carrión de què quan queda un any i mig esquaix per 
acabar  el  mandat  no  era  el  moment.  Això  s’ha  de  fer  al  principi  de  la 
legislatura. També està d’acord amb la crítica que ha fet el Sr. Serrano i altres 
grups municipals, perquè tenen un problema evident amb els mitjans públics 
municipals locals. Creuen que ha de ser des del Consell que aquests dèficits 
es millorin i es consensuïn entre tots. Indica, com crítica del procés que s’ha 
fet,  que hagués estat molt  oportú que el  Consell  Municipal de Comunicació 
hagués tingut cabuda d’una manera o una altra, amb observadors dins de la 
Comissió  de  valoració,  i  que  els  membres  del  Consell  Municipal  de 
Comunicació haguessin estat constantment informats de com anava aquesta 
Comissió de Valoració, i no trobar-se amb una resolució al final d’un Ple que 
creuen,  hores  d’ara,  el  Consell  de  Comunicació  encara  no  sap,  ni  qui  es 
proposa, ni com ha anat tot. Per tant, s’abstenen.

L’Alcaldessa  accidental,  Sra.  Borrell,  abans  de  passar-li  la  paraula  al  Sr. 
Martínez, comenta que va estar de Presidenta en el Consell de Comunicació 
en què es va informar de les nou persones que es van presentar, una no es va 
personar. De les 8 restants, van quedar tres en la segona prova fins el final. 
S’ha passat l’informe, ho van estar parlant i van ensenyar els informes de les 
proves. Indica que, pel que fa al tema dels càrrecs de confiança, precisament, 
volen  càrrecs  directius  eventuals.  Per  això  fan  aquest  procés.  Els  hagués 
agradat fer-ho abans, anar molt més ràpid del què ha estat. Pel que fa a la 
fórmula, no dubten de les persones que formaven part d’aquest procés, tal com 
ha dit el Sr. Carrión. No creu que el Consell de Comunicació hauria d’estar al 
mig, tal com funciona qualsevol tipus de processos. Manifesta que es veritat 
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que per part de la Conxita, potser, pel temps que quedava, ha estat una mica 
d’entrebanc. Però, també, podia no presentar-se, en canvi, s’ha presentat i és 
la  persona que té més mèrits  de forma objectiva,  és la  què ha tingut  més 
valoració, i la felicita.

El Tinent d’Alcalde d’Organització i Personal, Sr. Martínez, es mostra d’acord 
amb part  de  qüestions  que  plantejaven  el  portaveu  d’ERC,  Sr.  Bossa,  i  el 
regidor del PDeCAT, Sr. Carrión, de què en aquests casos el convenient seria 
fer-lo al començament de mandat. És un dels dubtes que va haver a l’hora de 
plantejar tirar endavant aquest procés. Però, com recordava el Sr. Bossa, era 
una proposta que, sobretot, a l’inici del mandat en les converses prèvies que 
van tenir, ERC va proposar que aquest càrrec sortís d’un procés de selecció, 
que és el que figura en el ROM, que van debatre en l’anterior mandat, que tots 
els càrrecs directius puguin sortir escollits en procés de selecció.

Explica que, finalment, van optar per tirar endavant el procés, per obrir aquest 
camí, que mai ho havien fet en la Casa, i menys en el cas de Comunicació. 
Creuen que això els ajudarà en aquest Ajuntament, i que en el nou mandat es 
pugui reprendre a l’inici del mateix, si així ho considera el Consistori sortint.

Diu que, en el procés de selecció sempre poden trobar alguns peròs. El que 
s’ha intentat en aquest procés quan les bases es discuteixen en el Consell de 
Comunicació i quan es proposa un tribunal i s’informa d’aquest tribunal en el 
Consell  de Comunicació,  no és únicament,  doncs, anar a un procés tècnic-
administratiu asèptic, sinó que haguessin criteris de professional sobre quines 
persones, per les seves actituds, la seva experiència, que també s’ha d’avaluar 
en aquest cas, com en altres casos, millor podien desenvolupar aquesta tasca. 
Això és el que s’ha fet, i el tribunal comptava amb un periodista professional, 
reconegut  i  de llarga trajectòria,  i,  també, s’ha dotat  de l’assessorament  de 
persones de la professió per poder abordar aquest procés de selecció amb 
criteris professionals. En tot cas, s’ha informat al Consell de Comunicació de 
com s’ha de fer això. Creuen que és el lloc a on tenen un espai per poder 
treballar  suficientment,  que  és  el  Consell  de  Comunicació.  Respecte  a  la 
política comunicativa, no posarien en dubte la professionalitat dels periodistes 
que tenen a la casa, tant a la ràdio, com a la resta de comunicació, perquè han 
donat proves de posar-se al servei de comunicació, i no únicament del govern. 
El que estan intentant treballar, ja des del mandat passat amb la creació del 
Consell  de  Comunicació,  és  poder  tenir  criteris  per  desenvolupar  aquesta 
política  d’una  manera més objectiva  possible.  En concret,  sobre  el  Butlletí, 
recorda que van fer un treball molt a fons d’assessorament amb la Universitat 
de Barcelona, precisament, per canviar els criteris i continguts del Butlletí, que 
és el  que s’ha vingut  aplicant.  En tot cas, com ja han dit  en el  Consell  de 
Comunicació,  creuen  que  es  pot  fer  la  valoració  de  quins  resultats  estan 
donant  aquests canvis  i  si  s’han abordar  altres canvis,  i  convida a tots els 
grups per a què es pugui treballar.

El  regidor  no  adscrit,  Sr.  Serrano,  indica,  com  exemple,  del  que  estava 
explicant abans la politització dels medis, que va preguntar a qui s’encarrega 
dels medis a Sant Feliu si podria participar en un programa de ràdio de Sant 
Feliu, la resposta va ser que ho preguntaria a l’equip de govern, i havia una 
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regidora davant. Es refereix a això. Entén que els periodistes tenen la seva 
capacitat, i no vol intervenir en això, simplement, es pregunta fins a que punt el 
periodista té capacitat per decidir que tema és important o no per a què surti, i 
que tema ha de preguntar a l’equip de govern per a què surti o no.

El regidor Sr. Martínez manifesta que es deu referir a la seva situació i a la 
possibilitat  d’intervenir  en  aquells  programes  de  portaveus,  al  tenir  la 
consideració de regidor no adscrit. El problema que tenen, que no havia passat 
mai en aquest Ajuntament, és que al desaparèixer el grup municipal com a tal, 
formalment, administrativament, no haurà portaveu. La condició de regidor no 
adscrit comporta perdre un seguit de possibilitats que tenen els portaveus dels 
grups municipals. Per tant, és una qüestió no política, sinó de normativa, i, en 
base, a les indicacions dels serveis jurídics i  de secretaria s’aplica aquesta 
participació en funció de la seva situació política un cop va desaparèixer el 
grup municipal.

La Sra. Alcaldessa proposa fer una trobada amb el Secretari  perquè és un 
problema molt en concret amb el regidor no adscrit.

El portaveu del grup municipal Ciutadans, Sr. Alba, indica que vol que consti 
en acta, malgrat que sap que es desvia del punt de l’ordre del dia, que no 
posen en dubte la professionalitat de ningú, però el dirigisme respecte al medis 
és molt  important,  els  punts que tracten en la  ràdio i  en la  televisió  no es 
discuteixen, senzillament decideixen i ells van. Espera que els donin opció de 
discutir que és important i que no, perquè, a vegades, han tractat temes que 
són secundaris, i no poden dir res. Creuen que haurien de corregir, no està 
donant la culpa a la Cap de Comunicació, se les està donant a ells que són els 
responsables.

La Sra. Alcaldessa manifesta que com aquest punt és el nomenant de la Cap 
de Comunicació, proposen tractar el tema de comunicació en altres espais.

El portaveu del grup municipal CC Veïns, Sr. Gilaberte, manifesta que, tant la 
ràdio  com  la  televisió,  es  troben  amb  fets  sumats  una  i  altra  vegada,  i 
considera perfecte que es faci una trobada específica en relació amb aquest 
tema.

Sotmesa a votació la moció s’aprova per majoria amb 10 vots a favor de: 4 
vots dels regidors/es del grup municipal d’ICV-EUiA, 4 vots dels regidors/es del 
grup municipal PSC, i 2 vots del regidor/a del grup municipal PDeCAT; i amb 4 
vots en contra de: 2 vots dels regidors del grup municipal Ciutadans, i 2 vots 
dels regidors del grup municipal CC Veïns; i amb 5 vots d’abstenció de: 3 vots 
dels  regidors/a  del  grup  municipal  d’ERC,  1  vot  de  la  regidora  del  grup 
municipal PP, i 1 vot en contra del regidor Sr. Serrano.
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MOCIÓ D’AMBIT LOCAL:

4. - Moció presentada pel grup municipal Ciutadans (C's), per adaptar els 
parcs infantils per a infants amb diversitat funcional (MOCI2017000055)

La Sra. Alcaldessa dóna la paraula al regidor del grup municipal Ciutadans, Sr. 
Cano, que explica la moció.

El  portaveu del  grup municipal  CC Veïns, Sr.  Gilaberte,  indica que voten a 
favor de la moció. Aprofita per comentar que la situació dels jocs infantils, en 
termes generals,  no es refereix a tots, estan en molts males condicions, es 
revisen molt poc. Per tant, plantegen que, juntament amb el tema de la moció, 
se’ls doni una valoració de com està el manteniment en relació amb el tema 
d’aquest mobiliari, perquè coneixen que ha hagut problemes de qui tenia que 
fer-ho,  si  la  contracta  o  els  serveis  de  manteniment.  Per  altra  part,  els  hi 
sembla fonamental de què hi hagi algun tipus de control dels acords, perquè 
fan mocions, però desprès el control, moltes vegades, se’ls escapa.

La portaveu del grup municipal PDeCAT, Sra. Martí, indica que votaran que sí 
a  la  moció.  No  obstant  planteja  la  queixa  d’una  família  que  té  un fill  amb 
diversitat  funcional que estava molt  content perquè quan es va inaugurar la 
Plaça Rafael Alberti hi havia un gronxador especial per aquestes persones, de 
cop i volta, aquell gronxador va desaparèixer i no hi és. No saben ni perquè es 
va  treure  aquest  gronxador  i  perquè  no  hi  ha  més  en  alguns  dels  parcs, 
perquè, evidentment, Sant Feliu s’ha fet gran, que només hi hagi un a la Plaça 
Rafael Alberti, vol dir que en altres zones de Sant Feliu poden adequar més els 
múltiples parcs que, per sort, tenen molts.

La  Sra.  Alcaldessa  manifesta  que,  com  explicarà  el  Sr.  Molina,  aquest 
gronxador de la Plaça Rafael Alberti, estava en mal estat i està en reparació. 
Respecte al que ha demanat el Sr. Gilaberte li donaran per escrit la informació.

El portaveu del grup municipal PSC, Sr. Molina, indica que sobre aquest tema, 
en  juny,  el  Síndic  de  Greuges  va  demanar  a  una  sèrie  d’ajuntaments  la 
diagnosis  de  l’estat  dels  jocs  adaptats  dels  parcs  infantils.  Un  d’aquest 
ajuntaments va ser Sant Feliu. Es va fer la diagnosis i tenen un informe que els 
faran arribar. Hi ha una part que estan adaptats i  altres en un futur. Els de 
Rafael Alberti estan adaptats amb l’excepció del gronxador que es trobava en 
garantia està previst que en el parc Europa, el nou parc, hi hagi un gronxador 
adaptat, en la plaça la Salut també un gronxador amb paviment de cautxú i en 
Francesc Macià, també, serà un parc adaptat. En l’actualitat tenen 25 parcs a 
la  ciutat,  dels  quals  11  estan  totalment  adaptats,  hi  ha  4  que  es  podrien 
adaptar en un futur molt proper, però s’hauria de dotar i saber quants diners 
suposaria  arreglar  aquests  parcs.  Per  tant,  estan parlant  que un 57% dels 
parcs haurien d’adaptar-se, i econòmicament no saben quan és. Creuen que 
s’hauria de tenir la valoració econòmica del que seria a partir d’ara, i des de fa 
un mes s’està treballant en la revisió del Pla d’Accessibilitat de Sant Feliu. En 
aquest sentit proposa incloure en el redactat de l’acord núm. 2 de la moció fins 
que tinguin la valoració econòmica.
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El  Regidor  delegat  de Gestió  d’equipaments,  Sr.  Leiva,  puntualitza  que  les 
bones o males condicions són apreciacions subjectives quan s’està parlant de 
25 parcs infantils.  Les condicions perfectes no estan en els 25 parcs, i  són 
conscients. D’aquí que, també, el departament de manteniment, que és el que 
té  la  supervisió  del  manteniment  que  fa  una  empresa  concessionària,  per 
aclarir les coses, ha fet un Pla, com ho ha explicat el Sr. Molina, per actualitzar 
molts dels llocs infantils perquè ja han complert el cicle de vida, desprès fer 
renovacions parcials d’uns altres, i, finalment, garantir que en tots els barris de 
la ciutat, i aquest és el punt clau, hi hagi un mínim de joc adaptat. Puntualitza 
que, com s’ha explicat, el gronxador de la Plaça Rafael Alberti es va avariar i 
estan esperant que portin el nou. Ho estan reclamant i en el moment que el 
tinguin s’instal·larà.

La portaveu del grup municipal PDeCAT, Sra. Martí, indica que no es té que 
confondre  l’accessibilitat  dels  parcs i  l’adaptació  dels  parcs  amb els  jocs  o 
gronxadors específics.

El regidor del grup municipal Ciutadans, Sr. Cano, considera de sentit comú 
que  tots  els  parcs  que  s’han  d’implantar  nous  tinguin  una  adaptació  per 
aquests nens que tenen dificultats a l’hora d’accedir, o inclús de poder jugar. 
Però tornen a recalcar que han d’esforçar-se en aquests parcs que no tinguin 
aquesta  accessibilitat.  Encara  que  saben  que  els  diners  és  tot,  també  el 
gaudiment dels nens és important. Respecte el que s’ha comentat sobre el Pla 
econòmica els agradaria tenir una data de quan es pot saber, o quan hi ha una 
previsió dels que tenen una mica oblidats.

La Sra. Alcaldessa indica que en dos anys els podran tenir tots, garanteixin la 
possibilitat  de  què  tinguin  gronxadors  especials  adaptats.  Creuen  que  és 
important  aquesta moció perquè,  marca el  que han posat  sempre en valor 
cadascú  dels  governs  que  ha  tingut  aquest  ciutat,  que  es  tenir  una  ciutat 
adaptada i sense barreres arquitectòniques, i, també, que els parcs i jardins 
siguin inclusius en els jocs.

Una vegada rectificada la moció, amb la incorporació en la proposta de l’acord 
segon, queda redactada de la següent manera:

“Els parcs infantils són espais pe0r al servei, l’ús i el gaudi de tota la població 
infantil, també dels infants  amb algun tipus de diversitat funcional, per aquest 
motiu cal adaptar els parcs infantils i  fer-los accessibles a tots els infants del 
municipi.

Així queda establert en diferents normatives i lleis, d ́àmbit europeu (UNE-EN 
1176 i  1177) i  també d’àmbit  estatal,  tal  com regula la  llei  51/2003 de 2 de 
desembre “d ́igualtat d ́oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de 
les persones amb discapacitat”.

Aquests  espais  tindrien  que complir  diverses  condicions  d’accessibilitat  a  les 
zones i parcs infantils, tant pel que fa al seu accés sense limitació de les barreres 
arquitectòniques, com per contemplar la presència de jocs infantils adaptats a 
diferents tipus de diversitat funcional.
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Cal implantar jocs pintats amb colors cridaners que facin més fàcil el seu ús per 
als infants amb una diversitat funcional visual.

Cal  implantar  gronxadors  adaptats  per  als  infants  amb  diversitat  motora 
mitjançant plataformes especials per l ́accés de les cadires de rodes o seients 
especials amb corretges de seguretat.

Cal implantar la senyalització en llenguatge Braille en aquestes zones.

Cal implantar jocs a nivell del paviment amb espais de sorra més amplis i sense 
graons per fer més fàcil l ́accés dels infants i els seus familiars que van en cadira 
de rodes.

Cal implantar estructures de jocs amb diferents textures per tal que els infants 
amb problemes de visió siguin capaços de distingir unes zones de les altres.

Un dels objectius que cal evitar és l ́existència de parcs infantils d’ús exclusiu o 
els parcs compartits amb zones especifiques que fomentin la segregació dels 
infants amb diversitat funcional.

Tant en els parcs infantils ja existents al municipi com en els que es projectin en 
el futur, cal assegurar una accessibilitat  completa que evitin qualsevol tipus d 
 ́exclusió i permetin que tots els infants amb diversitat funcional o no, puguin jugar  
als mateixos jocs i puguin compartir els mateixos espais.

L’Ajuntament ha de garantir el dret dels infants a gaudir d’un entorn accessible,  
l’administració local ha de dissenyar espais públics i zones recreatives   en   les 
quals   puguin conviure tots els infants, independentment de la seva edat i de la 
seva diversitat funcional.

Cal respectar el principi que en totes les activitats relacionades amb els infants 
amb discapacitat  s ́ha de tenir  com a consideració primordial  la protecció de 
l’interès superior de l’infant,  i  que les administracions han de garantir que els 
infants i  adolescents  amb discapacitat  gaudeixin   d’una vida plena i  que els 
permeti arribar a valer-se per sí mateixos i en faciliti la participació activa en la 
comunitat.

Els  infants amb discapacitat  tenen dret a rebre atencions especials  i  que les 
administracions  publiques  siguin  proactives  per  assegurar-los amb l’objecte  d 
 ́assolir la seva integració social i el seu desenvolupament individual.

Per aquests motius, el grup municipal Ciutadans (C’s), proposa en Ple Municipal 
l’adopció dels següents:

ACORDS

PRIMER.- Instar a l'equip de govern i al Ple pel compliment de la normativa de la 
llei 51/2003 “d’igualtat d ́oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de 
les persones amb discapacitat.
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SEGON.- Instar a l'equip de govern perquè elabori un pla de renovació de les 
instal·lacions de jocs infantils existents als parcs del municipi, amb l’objectiu de 
fer-los  inclusius  i  adaptant-los  pels  infants amb diversitat  funcional,  durant  el 
segon semestre de l’any 2017 i amb un calendari d’actuacions.

TERCER.-  Instar  a  l'equip  de  govern  i  al  Ple  amb  la  finalitat  de  garantir 
l’accessibilitat  i  les  zones  de  jocs  adaptades  per  als  infants  amb  diversitat 
funcional  i  per  als  seus  familiars  o  acompanyants  sota  criteris  de  disseny 
universal.”

Els reunits, per unanimitat, aproven la moció.

ÀREA DE GOVERN OBERT I SERVEIS GENERALS:

5. - Aprovació provisional modificacions Ordenances fiscals d'impostos i 
taxes, per a l'any 2018.

La Sra. Alcaldessa indica que dels punts núm. 5 i 6, faran l’explicació conjunta 
general al principi i desprès passaran a les votacions a cadascú d’ells. Per tant, 
dóna la paraula al  President de l’Àrea de Govern Obert i Serveis generals, Sr. 
Rañé.

El Sr. Rañé manifesta que els canvis més importants que sotmeten a votació 
del Ple es podrien resumir en dos idees. Una és que congelen les taxes i preus 
públics  als  valors  percentuals  del  2017  majoritàriament,  només  hi  ha  dos 
petites excepcions que tenen caràcter rellevant i, creuen que convé explicar, la 
primera és que fan gratuït  l’accés a la  teleassistència,  i  la  segona,  és que 
actualitzen  només  amb  l’IPC,  que  és  l’única  taxa  que  puja,  les  taxes 
corresponents al cementiri. Això ho fan perquè, bàsicament, estan obligats per 
la  concessió  que  hi  ha  en  aquest  moment,  si  no  l’actualitzen  amb  l’IPC 
l’Ajuntament  hauria  de  compensar  econòmicament  a  la  concessionària  per 
aquestes quantitats que posaria en perill el seu equilibri financer. La resta de 
modificacions  de  les  ordenances  són  d’elements  tècnics  per  una  millora 
d’aplicació com, per exemple, la bonificació del 90% que es fa amb el tema de 
les obres, també de regularització que venien fent, per exemple, els preus de 
la publicitat “A on anem”, o de la revista de Festes, o dels horts urbans que ja 
els tenien fets i que ara amplien. Plantegen altres modificacions derivades de 
noves  obligacions  o  serveis  que  l’Ajuntament  està  fent,  com  per  exemple, 
posen un preu per  cobrar  les  fotocòpies  de què algú exerceix  el  dret  a  la 
informació i en lloc d’acceptar la idea de què l’enviem la informació via format 
electrònic,  demana  que  s’aporti  en  fotocòpies.  Això,  representa  una  gran 
quantitat de paper, quan li podrien enviar en format electrònic i estalviar-se tota 
aquesta malmesa, inclús mediambiental, que es produeix, o bé, el tema de les 
canalitzacions i les telecomunicacions que són serveis que estan generant i 
que d’alguna manera ho posen en funcionament. Diu que, bàsicament, a part 
d’aquestes excepcions, les modificacions més importants són aquestes dues, 
les de fer gratuït l’accés a la teleassistència i l’actualització de preus amb l’IPC 
de les taxes del cementeri. La resta queden congelades, que és normal i lògic, 
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perquè l’any passat van tenir un procés molt important de modificació de les 
ordenances i dels preus públics. Això comporta d’alguna manera, mantenir i 
donar-li continuïtat a línies d’actuació que van plantejar en relació amb l’IBI, o 
bé, la tarifació social que van fer ara fa poc temps perquè moltes han entrat en 
vigor en aquest moment.

Afegeix que, amb aquesta actuació aconsegueixen rebaixar la pressió fiscal, 
no baixar els ingressos com ja ho veuran, però si la pressió fiscal perquè al 
congelar les taxes i preus públics, ara que estan pujant els preus i l’economia 
està  creixent,  suposa  reduir  el  pes  dels  impostos  municipals  en  relació  a 
l’economia  domèstica,  familiar  i,  també,  del  conjunt  de la  ciutat.  D’aquesta 
manera,  es contribueix,  modestament,  a  què la  ciutadania  pugui  sortir  més 
ràpid d’aquesta crisi econòmica, també, són conscients que l’evolució que està 
tenint l’activitat econòmica els permetrà que aquesta rebaixa de pressió fiscal 
no  baixi  en  detriment  dels  ingressos  necessaris  per  mantenir  els  serveis 
públics i les prestacions socials. Per tant, des d’aquesta perspectiva no hi ha 
una contradicció en aquest sentit. També perquè continuen obtenint una sèrie 
de beneficis econòmics de la millora de la gestió, és a dir, gestionant millor 
poden  acabar  estalviant  determinats  recursos  i  que  no  ho  tinguin  que 
compensar  en  puges  de  taxes  o  preus  públics.  Des  d’aquesta  perspectiva 
demana que li donin suport a aquest conjunt de mesures i que les ordenances 
fiscals, tant de preus públics com de taxes, es puguin aprovar en aquest Ple.

El regidor no adscrit, Sr. Serrano, indica que ha fet referència a la rebaixa de 
pressió  fiscal  i  manteniment  de  l’any  passat.  Per  a  ell  són  dos  frases 
incompatibles perquè si es manté la de l’any passat es pregunta que rebaixa. 
Diu que com es manté més o menys la de l’any passat i va votar abstenció, per 
això aquest any vota el mateix. Afegeix que li queda pendent de l’any passat el 
tema d’on surt la rebaixa de l’IBI del 3% durant 3 anys, que ho va preguntar i 
segueix sense resposta.

La portaveu del grup municipal PP, Sra. Ortega, manifesta que en el punt 5, 
que són les ordenances fiscals,  no poden donar el seu vot a favor,  perquè 
porten la  modificació  de l’ordenança  fiscal  núm.  7  que és  la  del  cementiri. 
Recorda que tot el tema dels preus del cementiri està, actualment, judicialitzat, 
espera que sigui un jutge el que resolgui les discrepàncies de criteri. En aquest 
cas és contraria a tocar aquesta ordenança, però com que les modificacions es 
porten  en  bloc  i  veuen  que  hi  ha  altres  modificacions  que  els  semblen 
correctes s’abstindran en el punt 5. Respecte del punt 6, que són els preus 
públics,  va ser  contradictori  el  que dirà ja  que voten a favor  perquè els  hi 
sembla  bé  que  la  prestació  dels  serveis  d’atenció  domiciliari  passi  a  ser 
gratuïta,  però  els  preus  de  publicitat  els  sembla  un  informe  una  mica 
contradictori al veure uns preus per una part més del 100% del cost del servei, 
quan  en un  altre  tipus  d’anuncis  no  s’arriba  a  cobrir  i  no  els  sembla  molt 
raonable aquesta modificació, encara que com pesa més el que sigui gratuïta 
l’assistència domiciliaria la voten a favor.

El portaveu del grup municipal CC Veïns, Sr. Gilaberte, indica que votaran a 
favor dels ordenances i els preus públics. Comenta que poden fer un anàlisi 
d’ordenança per ordenança, però d’alguna manera intentaran agrupar-lo. Diu 
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que el  Grup Municipal  de Veïns  per  Sant  Feliu  va  votar  favorablement  les 
Ordenances l'any passat, entre d'altres punts favorables per l'acord amb l'equip 
de  govern  per  a  realitzar  una  auditoria  sobre  els  serveis  municipals  de  la 
Neteja Viària i la Recollida de residus. Però aquesta auditoria ha tingut retards 
injustificables imputables als responsables de l'Àrea de Via Publica que els ha 
portat a haver de fer una profunda anàlisi de les problemàtiques hagudes i a 
resituar les actuacions i  els objectius  aprovats en el  Ple Municipal  de l’any 
passat.  El  Sr.  Alcalde ha assumit  en primera persona i  de forma directa la 
coordinació municipal i els porta a tenir confiança que els treballs a realitzar es 
desenvolupin amb els criteris i terminis definits.

Considera que l'escenari de les Ordenances en aquest any 2018 es situa en 
una conjuntura, certament, favorable comparant-la amb exercicis anteriors. Els 
Pressupostos  2015  i  2016  han  tingut  superàvits  econòmics  importants;  les 
informacions  dels  primers  nou  mesos 2017  són positives;  d'altra  banda,  la 
desocupació a la ciutat s'ha reduït de forma significativa i algunes dades de 
l'economia estan en fase expansiva. Que l'equip de govern presenti aquestes 
Ordenances i Preus Públics sense increment respecte a l'any anterior els fa 
sentir partícips en la mesura que és una reivindicació constant i permanent del 
seu grup el no incrementar i/o rebaixar els impostos actuals. Aquestes dades 
els porten a considerar que els ingressos d'aquestes Ordenances d'haver-les 
aprovat  al  costat  del  Pressupost  els  haurien  portat  a  plantejar  reduccions 
raonades, en comparar els ingressos i despeses.

Manifesta  en  relació  a  l'eliminació  del  copagament  del  Servei  de 
teleassistència, sense entrar en la gratuïtat o no, l'informe justificatiu no tenen 
forma de entendre-ho  perquè  si  és  una  decisió  política  no  es  justifica  filar 
encara  més  prim  i  posa  en  qüestió  els  grans  defectes  organitzatius  i  de 
funcionament del  seu Ajuntament.  L'any 2016 els  ingressos van ascendir  a 
101.389,79 €, de la partida 34103. La carta del Sr. Alcalde publicada en el Diari 
Sant Feliu en relació amb el tema de la teleassistència els sembla summament 
encertada. Sobre l'increment de l'1,8% en els serveis del Cementiri, en ser una 
condició de la revisió de preus prevista en el Plec de Condicions, o el paguen 
els  usuaris  o  es  paga  dels  impostos  generals  de  tots  els  ciutadans.  La 
concessió del Cementiri continua sent un tema de preocupació i reivindicació 
per  part  d'usuaris  dels  serveis  funeraris.  En els  últims anys  han tingut  lloc 
diverses modificacions del Reglament. L'intent d'esmorteir aquest nou esforç 
econòmic per part dels usuaris que disposen de renovacions més reduïdes, el 
seu grup municipal proposa la modificació del Reglament del Cementiri i que 
reculli que les renovacions de forma voluntària pels usuaris puguin acollir-se a 
períodes més llargs afavorint el pagament fraccionat.

Afegeix que els preocupa el Control de Gestió dels Serveis Municipals.  Una 
dada fonamental per al Control de Gestió dels Serveis Públics és disposar dels 
costos  reals  dels  serveis  que  presta  l'Ajuntament  en  els  preus  públics.  A 
aquest efecte proposa per a la seva aprovació en aquest  Ple Municipal els 
punts següents: Primer, un estudi detallat de cada un dels costos que implica 
una despesa o ingrés determinat. Segon, qualsevol quantitat econòmica ha de 
portar  associat  un estudi  de costos,  proposem avançar  sense pressa però 
sense pausa,  en la comptabilitat  analítica.  Tercer,  que en el  període de sis 
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mesos s'hagin realitzat els costos i es debaten els mètodes de gestió de les 
Escoles  Bressol,  l'Escola  de  Música  i  l'Estadi  d'Atletisme.  Quart,  que  els 
estudis econòmics i la gestió dels serveis públics del punt anterior els permetin 
avaluar el procediment i la metodologia, a més dels resultats, per tal de millorar 
les variables de gestió d'altres serveis. Cinquè, la carta dels serveis públics, 
que ja existeix en alguns plecs de condicions és un compromís ineludible de 
l'administració pública actual.

Indica  que  tot  ciutadà  que  rebi  un  servei  de  Preu  Públic  ha  de  rebre  de 
l'Ajuntament un document comptable on quedi definit: primer, el cost total del 
servei rebut; segon, la part de cost (cobertura) individual o de família; tercer, la 
part  de  cost  (cobertura)  que  paga  l'Ajuntament;  quart,  la  part  de  cost 
(cobertura) que paga l'administració supramunicipal si l’hagués.

Conclou que aquestes propostes, que tan sols ha estat possible debatre-les 
amb l'equip de govern en no haver existit cap reunió col·lectiva, les exposen a 
la consideració o critica de tots els grups municipals.

El  regidor  del  grup  municipal  PDeCAT,  Sr.  Carrión,  indica  en  relació  al 
document que els han donat fa una estona el grup municipal CC Veïns, a on 
diu, literalment, “Propongo para su aprobación en este Pleno municipal”, que 
per  una qüestió  d’ordre presentin  una moció o,  en tot  cas,  un document a 
debatre. Però entén que s’ha de respondre sobre el punt 5 i 6 de l’ordre del 
dia.

Sobre aquests punts 5 i 6 la seva posició en el tema de les ordenances i els 
preus públics,  en global,  ja  es va debatre l’any passat,  encara que es van 
oposar, i no entrarà a repetir el debat. Remarca dos línies que pensen són molt 
importants, i és que discrepaven en el tema de l’aplicació de la sentència de 
l’IBI i, desprès, l’increment exagerat i innecessari de la taxa de residus. En tot 
cas, en les propostes que es venen a aprovar, això no es toca. Per tant, han 
volgut analitzar en positiu les propostes que se’ns fan. Sobre el tema de les 
ordenances,  en concret  volen destacar i  estan plenament  d’acord a la taxa 
núm. 11, perquè és la taxa d’aprofitament especial per a domini públic local, 
que fa  referència  a  l’ús  de la  infraestructura  de canalitzacions  susceptibles 
d’utilitzar per al desplegament de xarxes públiques electròniques. Pensa que 
és una cosa molt important, no tant per l’import econòmic que pot representar, 
sinó perquè els situa en una primera divisió de la ciutat en aquest sentit, i va 
haver-hi uns il·luminats, en positiu, als anys 90, quan es va fer Mas Lluí, que 
van preveure unes canalitzacions i ho van fer. En l’anterior mandat, i en aquest 
s’ha continuat un procés de rescatar perquè estaven soterrades i obstruïdes 
una bona part  d’elles a través de plans d’ocupació, de convenis amb altres 
operadors. Això ha portat a Sant Feliu una col·laboració molt interessant dels 
ens  públics  i  privats,  han  aconseguit  tenir  xarxa  fibra  òptica  de  diferents 
operadors en règim de competència. Pensen que és una cosa que val la pena 
lloar,  i amb aquesta taxa treuen una part de rendiment econòmic d’allò que 
tenen fet. Per tant, estan plenament d’acord i és un tema prou important. Igual 
que,  desprès,  el  punt  de  la  taxa  núm.  6  que  parla  del  dret  d’accés  a  la 
informació  municipal,  entenen  que  és  punt  que  demostra  a  on  vol  anar 
l’Ajuntament de Sant Feliu que és cap a l’administració electrònica. Aquí el que 
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es  fa  es  marcar  uns  fets  imposables  i  unes  tarifes  per  accedir  a  la 
documentació disponible i el què es fa és una discriminació positiva perquè 
marquen preus 0 d’allò que és mitjançant remissió en format electrònica i, en 
canvi, es penalitza lleument quan hi hagi suport paper. Pensen que aquest és 
el camí a seguir des d’un punt de vista d’accessibilitat d’informació, de context, 
d’agilitat, i, també, com deia el regidor, per temes de medi ambient.

Per altra banda, diu que, en quan a les ordenances, és significativa aquesta 
proposta d’increment  de l’IPC del  cementiri.  Se’ls  va explicar a la Comissió 
Informativa que havia hagut una proposta que va presentar el concessionari i 
que s’havia desestimat per manca d’estudi, que es faria un anàlisi d’aquesta 
proposta i es portaria a debatre dels grups polítics municipals. En aquest sentit, 
els agradaria que hagués un compromís de data per part de l’equip de govern 
per veure si és una proposta que pot arribar a ser beneficiosa o no, perquè 
desconeix el text. Val la pena que ho treballin amb voluntat d’arribar a acords i 
agrairien es facilités una data no molt llunyana per tenir aquesta informació i 
poder-ho parlar.

Respecta al que ha parlat el regidor d’una rebaixa de pressió fiscal ho ha parlat 
sense  un  número.  Creuen  que  és  més una  voluntat,  una  possibilitat,  però 
estaria bé que parlen d’aquests temes poguessin donar un número i, no només 
un brindis al sol. En teoria és totalment correcte el que ha dit perquè la pressió 
fiscal  no deixa  de ser  la  correlació  entre el  que l’administració  recapta i  el 
guany que té la  ciutadania,  si  recapten igual  i  suposen que pujarà,  doncs, 
alguna cosa estalviaran.

Sobre els preus públics, diu que en el tema de la teleassistència els preocupa 
que estan canviant un cost que té avui en dia per a la ciutadania, que està en 
tarifació social i, com a màxim, és de 8 i poc euros per persona més, per un 
risc de tenir llistes d’espera del que parla el mateix informe. En l’informe consta 
que a  desembre de 2016  tenen 577  usuaris  i,  si  s’ha  analitza,  es  veu un 
increment en un any de 74 persones. Si fan una translació arribaríem a  651 al 
2018. Entenen que si hi ha una gratuïtat pot haver una certa crida i, per tant, 
pot haver una llista d’espera i els preocupa. Per això,  demanen un informe 
trimestral de l’evolució de la demanda d’aquest servei per a què no passi això, i 
poder actuar si és el cas. En el mateix informe es fa referència al tema de 
punts febles i considera que el contacte directe amb els usuaris disminuirà per 
part  de  les  treballadores  socials  de  l’Ajuntament.  Per  resoldre’l  caldria 
augmentar  la  coordinació  tècnica  entre  l’empresa  adjudicatària  i  les 
treballadores  socials.  Creuen  que  això  és  greu  i  han  de  prendre  mesures 
perquè si es tira endavant no es produeixi.

Veuen que de cara al seu posicionament i analitzant tot plegat, torna a passar 
el que va passar en el primer mandat, i és que no es presenten en el mateix 
Ple les ordenances i preus públics amb els pressupostos. Es tornar enrere, i 
els sap greu perquè ara tenen un rodatge, i, a més, en aquest Ple, han canviat 
de dia per tenir  els  pressupostos.  Per tant,  no poden fer  un posicionament 
perquè  entenen  que  ha  de  ser  un  tot.  Donat  que  es  troben  amb aquesta 
situació  i,  encara  que amb el  cos central  no  estan d’acord,  però si  en  les 
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modificacions  i  pendent  de  la  utilització  que  es  faci  dels  pressupostos, 
s’abstenen.

El regidor del grup municipal Ciutadans, Sr. Cano, indica que en el tema de les 
ordenances hi ha taxes que veuen encertades. Però tenen dues no ho veuen. 
Una  és  que  per  la  informació  pública  d’arxius  i  documents  es  tinguin  que 
cobrar  15 cèntims,  encara que està bé la  implantació  en format  digital.  No 
creuen que la gent vagi a l’Ajuntament pensant que és una copisteria i s’ha de 
tenir en compte les persones majors que tenen més dificultat a l’hora de poder 
rebre una informació en format digital o que necessitin un document per al dia 
al  dia.  Els  sembla  excessiu  que  se’ls  tingui  que  cobrar,  i  no  creuen  que 
aquesta taxa vagi a donar un gran benefici a les arques d’aquest Ajuntament. 
Altre és el tema de cementiri, que sembla tinguin que esperar a les properes 
eleccions del 2019 per a escoltar que hi ha una baixada d’impostos. Veuen que 
hi  ha  diferència  entre  el  que  l’Ajuntament  vol  aprovar  i  el  que  l’empresa 
sol·licitava  en  el  seu  estudi  econòmic.  Els  inquieta  que  aquesta  empresa 
pretengui un lucre excessiu per la petició que ha fet, o potser que la selecció 
de l’empresa no hagi sigut la correcta, perquè s’ha de tenir en compte que 
molts ciutadans, en el seu conveni de treball  no tenen un augment del seu 
salari. Per tant, en el tema de les ordenances voten en contra, però en preus 
públics no volen comprometre el benefici a la teleassistència i s’abstenen.

El  portaveu  del  grup  municipal  ERC,  Sr.  Bossa,  indica  que  començarà  la 
intervenció exactament igual que en els darrers dos anys perquè en els darrers 
anys han denunciat  la poca capacitat de generar i  redistribuir  recursos que 
tenen avui en dia els ajuntaments per les limitacions legals que ha portat la 
política  del  Partit  Popular.  Per  tant,  tornen  a  fer  aquesta  denuncia  i  en  la 
República que estan construint, amb totes les dificultats, una de les claus serà 
que  els  municipis  tinguin  moltes  més  capacitats  competencials  i  fiscals. 
Esperen que no sigui molt  llunyà aquest debat de les ordenances, que tots 
estan d’acord que és important  però no té l’alçada que hauria de tenir.  La 
mostra són les poques modificacions que es porten a debatre i  que el futur 
sigui diferent.

Manifesta que al primer any, al 2015, van criticar el procés de debat de les 
ordenances. Creien que era normal pel poc temps que el govern havia tingut 
per fer un debat  en condicions,  tres o quatre mesos més tard d’haver pres 
possessió,  i,  reconeixien les dificultats  que havia tingut  el  govern del  2015. 
L’altre any van presentar un seguit de les al·legacions a les ordenances que 
presentava el govern, perquè creien i creuen que una fiscalitat municipal més 
justa i més redistributiva és possible. Van presentar aquelles al·legacions amb 
una única voluntat d’intentar combatre, el que feia el govern municipal i s’ha de 
reconèixer l’emergència social. Unes al·legacions que per a ells no van tenir la 
resposta  adequada  per  part  del  govern  municipal,  i  que  continuen  sent 
totalment i plenament vigents avui dia. Aquell és el model d’ordenances que 
realment defensen. Per això, el primer any es van abstenir en les ordenances. 
L’any passat van agrair i  felicitar  el procés de debatre en ponència que els 
havia permès a tos els grups fer, per fi, un debatre a fons de les ordenances. 
Deien que el repte per aquest any, justament en aquestes dates, era portar al 
debat  l’experiència  que  han  tingut  els  grups  municipals  al  terreny  de  la 
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ciutadania.  Però  aquest  any  lamenten  que  no  han  tingut  ni  ponències  per 
poder debatre entre tots com han de fer les ordenances, només han tingut la 
comissió informativa de fa una setmana. Per tant, aquest repte que plantejaven 
l’any  passat  veuen que no s’ha complert,  i  no hi  ha debat  entre els  grups 
polítics, ni debat amb la ciutadania.

Indica que per a ells és important una ponència com la de l’any passat, sabien 
quin fruit econòmic donava cada taxa, quin rendiment econòmic, i quines taxes 
podien plantejar al govern per millorar-les, com per exemple, l’any passat, van 
preguntar sobre la taxa d’inspecció d’ús anòmal de l’habitatge, ni ERC, ni els 
altres grups municipals han tingut la possibilitat de saber. Hagués sigut molt 
positiu saber quina rendibilitat  econòmica tenia cada ordenança fiscal i a on 
podien incidir  les seves propostes per millorar de cara a la ciutadania cada 
ordenança fiscal. Per tant, emplacen al govern municipal l’any que ve a tornar 
a  fer  unes  ponències,  tornar  a  debatre  entre  tots  com  han  de  ser  les 
ordenances fiscals, fer un debat implicant la ciutadania encara que no saben 
quina ha de ser la forma adequada. Creuen que és un debat que han de fer 
entre tots. També, a un nivell  més entre govern i ERC, agafar el full de les 
al·legacions que van presentar en el 2015 si volen el seu vot favorable l’any 
que ve, perquè aquest any serà abstenció als punts 5 i 6.

El President delegat de l’Àrea de Govern Obert i Serveis Generals, Sr. Rañé, 
agraeix  a  tots  que  han  pres  la  paraula  el  to  i  el  contingut  de  les  seves 
intervencions. Diu que s’han referit  a la seva afirmació sobre el  tema de la 
pressió  fiscal.  Però,  bàsicament,  ve  determinat  perquè  si  estan  pujant  els 
preus, puja l’economia, i si es manté la quantitat en els mateixos termes hi ha 
una baixa de la pressió. No hi ha una rebaixa del pagament, hi ha una rebaixa 
de la pressió que és un element relatiu. Per això té aquesta explicació i es pot 
lligar la rebaixa de la pressió amb el manteniment dels percentatges, perquè és 
un element relatiu la pressió, no és la quantitat que un paga, que es manté, 
però, evidentment, el ciutadà veurà que hi ha algunes coses que comprarà i li 
costarà més ara perquè estan pujant els preus. Els impostos seran la mateixa 
quantitat, i la mateixa quantitat comporta que es manté, per exemple, l’impost 
de béns immobles en la  mateixa  quantitat  que s’ha produït  en aquest  any. 
Sobre el que plantejava el Sr. Serrano és la pregunta que els feia l’any passat i 
li van dir que, possiblement, no retallaran res. Aquest any li tornen a dir que 
mantenen la baixa del 3% i ja veuran com en el pressupost no haurà retallades 
d’elements socials, sinó tot el contrari, perquè la major activitat econòmica que 
s’està produint produirà un rendiment que els permetrà congelar els impostos i 
tenir més ingressos perquè hi ha major activitat econòmica.

En resposta a la regidora del PP diu que el tema de publicitat tenien el “A on 
anem” i les revistes les “Festes”, una és veritat que dóna un cert rendiment 
positiu,  i  l’altre un rendiment negatiu.  El que estan fent és reorganitzar una 
situació que es venia produint des de fa temps i que, d’alguna manera, permet 
que l’Ajuntament tingui els ingressos necessaris per poder mantenir aquests 
dos elements d’informació a la ciutadania de caràcter periòdic i puntual quan 
es celebren les festes de primavera i de tardor.
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Respecte a les proposta de Veïns, no és un tema que el Ple hagi de sotmetre a 
debat perquè si s’hagués d’aprovar s’hauria de plantejar en termes de moció. 
Però,  per  part  del  govern,  volen manifestar,  com desprès faran amb altres 
propostes que es facin al Ple, poder-les estudiar i tenir-les present.

Sobre  el  tema  de  la  revisió  del  cementiri,  que  alguns  els  han  demanat 
concretar xifres, han adjuntat amb la informació del Ple la proposta que feia la 
concessionària.  No  han  adjuntat  la  resposta  que  li  han  donat  a  la 
concessionària en que es va dir que el regidor delegat del tema del cementiri 
ha donat instruccions per a què s’analitzi i avaluí aquesta proposta i per a què 
es  comenci  a  preparar  una  resposta  a  aquesta  proposta.  Estan en aquest 
tema, i, volen fer una reforma al Reglament amb la voluntat que sigui d’una 
manera consensuada entre els grups polítics municipals.  Això possiblement, 
els porta temps, però ho volen fer d’aquesta manera perquè creuen que és un 
tema prou sensible sota una situació de judilització, com deia la Sra. Ortega, 
que requereix,  si  hi  ha  una modificació,  no sigui  per  tapar  coses,  sinó per 
resoldre-les. Per tant, des del punt de vista del cementiri creuen que aquest 
tema, independentment d’això, ho podran tenir en un termini curt, sobre uns 3 
mesos, i començar a discutir el tema perquè no s’atreveix a fitxar termini de 
quan acabaran la modificació del Reglament.

Pel que fa al tema de costos reals dels serveis han mantingut aquesta idea, i, a 
més a més, la interventora ha plantejat amb tota claredat que vol treballar el 
tema. La part  més novadora que volen tractar es poder fer aquesta factura 
informativa, o quan el ciutadà vingui a demanar un servei dir-li quant costa i 
quant  assumeix.  Per tant,  és un repte que poden prendre, igual que poden 
prendre  el  repte  de  fer  un  informe  trimestral  de  com  va  evolucionant  els 
nombre  de  persones  que  es  van  acollint  a  la  prestació  de  servei  de 
teleassistència, perquè han considerat que amb la gratuïtat no superaran els 
750,  perquè estan en una distància prou àmplia.  En tot  cas,  és veritat  que 
aquest tema, així com el fet d’aquest risc que assenyalen els propis serveis, 
segons com es faci podia produir un distanciament, però el fet de què anunciïn 
un risc no vol dir que així sigui, es pot rectificar, i aquest era el plantejament 
que es feia en quan al que plantejava el grup del PDecAT.

En resposta al grup municipal de Ciutadans, diu que qualsevol persona que 
vingui a fer una petició normal no és d’aplicació aquesta tarifa. Aquesta tarifa 
és per aquelles persones que exerceixen el dret a la informació en base al que 
preveu la  Llei  40 del  2015,  perquè s’han trobat  que persones que no són 
residents  en  el  municipi  de  Sant  Feliu  han  demanat  una  quantitat  molt 
important d’informació en suport paper, l’han ofert en format electrònic, però 
han dit que no, que les volen en paper, doncs, si les volen en paper això té un 
cost petit. No estan parlant de què aquesta tarifa sigui aplicable per un ciutadà 
que  ve  a  demanar  un  tràmit  concret,  no  li  estaran  cobrant  el  certificat 
d’empadronament i d’altres coses, és una tarifa específica quan algú demana, 
des  d’aquí  o  des  de  New York,  una  informació  que  l’han  de  donar  i,  que 
s’ofereix en format electrònic i diu que no, que per correu en paper; aleshores, 
ha  de  pagar  el  que  correspongui  que  és  una  quantitat  lleugerament 
dissuasòria.
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Sobre el tema del futur en les properes ordenances fiscals reconeix que van 
pecar d’optimistes i pensar que, com congelaven la milloria, no fa falta que les 
obrin totes. Però el que ha plantejat el Sr. Bossa té una raó d’ésser i, en aquest 
sentit, intentaran que per les properes ordenances, retornar a ponència a fi i 
efecte  de  poder  valorar  si  en  algunes  s’haurà  de  començar  aplicar  els 
increments de l’IPC, o es pot acabar baixant i millorant. Per tant, en aquest 
sentit, les del proper any intentaran tenir el temps i la possibilitat. Comenta que 
és  veritat  que  havien  previst  fer  el  debat  conjunt  del  pressupost  i  les 
ordenances.  Però  aquests  dos  mesos  que  estan  passant  fan  una  mica 
complicat que determinades coses avancin, com per exemple s’ha posat de 
manifest quan han convocat alguna reunió de participació, o per la ponència 
del reglament, que no ha pogut ser. Són fets prou importants per a què tothom 
pugui entendre que la voluntat d’anar plegats no hagi pogut passar. Però, si no 
està equivocat, des del divendres ja tenen els primers números i el dia 2 tenen 
una  reunió  per  començar  a  discutir-los.  D’alguna  manera  volen  fer  una 
discussió amb profunditat dels temes del pressupost també, en temps i forma, 
independentment, de què la situació política, a vegades, no només els distreu, 
sinó que els preocupa amb altres dinàmiques que tenen una dimensió extra i 
supramunicipal.

Una vegada debatuts els punts 5 i 6, es sotmeten a votació de forma individual.

5.- Aprovació provisional modificacions Ordenances fiscals d'impostos i 
taxes, per a l'any 2018. (AORF2017000004)

Se sotmet a votació el dictamen del punt 5, que textualment diu:

“Vistes les propostes de modificació de les Ordenances fiscals d’impostos i 
taxes, per a l’exercici 2018, del President de l’Àrea de Govern Obert i Serveis 
Generals. 

Atès que el  procediment  per a l’aprovació  i  modificació  de les Ordenances 
fiscals dels tributs locals s’estableix en els articles 15 al 19 del RDL 2/2004 de 
5 de març, pel que s'aprova el Text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes 
Locals.

Atès que la documentació que s’adjunta a la proposta, s’ajusta a la normativa 
reguladora en la matèria i, que en el procediment s’han observat les prescripcions 
legals.

Vist  l’informe  tècnic-econòmic  de  l’Àrea  de  Territori,  Sostenibilitat  i  Activitat 
Econòmica.

Vist l’informe de la cap de l’Oficina Econòmica.

La Comissió Informativa de l’Àrea de Govern Obert i Serveis Generals proposa al 
Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents: 

ACORDS
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PRIMER.- Aprovar provisionalment per a l’exercici 2018 les modificacions de 
l’articulat  de les Ordenances fiscals  d’impostos i  taxes següents,  detall  que 
figura a l’Annex I del present acord:

 Ordenança fiscal núm. 5 - “ impost sobre construccions, instal·lacions 
i obres “ es modifica l’article 6è. punt 6.
 Ordenança  fiscal  núm.  10  -  “  taxes  per  serveis  urbanístics  “  es 
modifica l’article 2n. punt 4 c).
 Ordenança fiscal núm. 11 - “ taxa per aprofitament especial de domini 
públic  local,  a  favor  d’empreses  explotadores  de  serveis  de 
subministraments d’interès general ” s’estableix el punt 4 a l’article 2n., el 
punt 8 a l’article 5è, i el punt 7 a l’article 7è.
 Ordenança  fiscal  núm.  18  -  “  taxa  per  l’aprofitament  especial  i 
explotació dels horts urbans ” es modifica l’article 5è., l’article 6è. punt 1.

SEGON.- Aprovar provisionalment per a l’exercici 2018 les modificacions de 
les tarifes corresponents a les Ordenances fiscals d’impostos i taxes següents, 
detall que figura a l’annex núm. II del present acord:

 Ordenança fiscal núm. 6, modificar punts 3.4 i 5, fixar el punt 7.
 Ordenança fiscal núm. 7.
 Ordenança fiscal núm. 12, modificar 3.2.

TERCER.- Exposar al públic els acords provisionals precedents en el tauler 
d’anuncis electrònic d’aquest Ajuntament, durant 30 dies, de conformitat amb 
el que estableixen els articles 17.1 del text refós de la Llei reguladora de les 
Hisendes Locals  aprovat  pel  Reial  Decret  Legislatiu  2/2004,  de 5 de març; 
l’article 49è b) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, i l’article 178 del Decret Legislatiu 
2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova els text refós de la Llei municipal de 
Règim  Local  de  Catalunya.  Durant  el  període  d’exposició  pública  de  les 
Ordenances, els qui tinguin un interès directe o resultin afectats, en els termes 
previstos a l’article  18 del  text  refós de la  Llei  reguladora  de les  Hisendes 
Locals  aprovat  per  Reial  Decret  Legislatiu  2/2004,  de  5  de  març,  podran 
examinar  l’expedient  i  presentar-hi  les  reclamacions  que estimin  oportunes. 
Transcorregut el període d’exposició sense haver-se presentat reclamacions, 
els  acords  adoptats  restaran definitivament  aprovats  i,  s’incorporaran  a  les 
Ordenances fiscals d’impostos i taxes, amb efectes del 1r. de gener de 2018.

MODIFICACIONS  DE  L’ARTICULAT  DE  LES  ORDENANCES  FISCALS 
D’IMPOSTOS I TAXES

ANNEX I

5.-IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES

Article 6è. Exempcions, bonificacions i reduccions.

6.  La  quota  de  les  construccions  instal·lacions  o  obres  que  afavoreixin  les 
condicions d’accés i habitabilitat dels discapacitats,  tindran una bonificació del 
90%, sempre i quan no siguin d’obligat compliment per la normativa reguladora.
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10.-TAXES PER SERVEIS URBANÍSTICS 

Article 2n. Fet imposable. 

4. No estaran subjectes a aquesta taxa, però han de proveir-se de l'oportuna 
comunicació prèvia d’obres o llicència, les obres següents:

c)  Les  obres  lligades  directament  a  la  instal·lació  de  qualsevol  tipus 
d'energies renovables, sempre i quan no sigui d’obligat compliment la seva 
instal·lació d’acord amb l’art 1 de l’Ordenança municipal reguladora de la 
incorporació de sistemes de captació d'energia tèrmica als edificis ubicats 
en  el  terme  municipal  de  Sant  Feliu  de  Llobregat,  CTE  i  decret 
d’Ecoeficiència.

És a dir, és d’obligat compliment i cal pagar taxa:

Obra de nova construcció, canvi d’ús de la totalitat de l’edifici, rehabilitació de 
grau mitjà o alt, obres de rehabilitació en les que ja va ser obligada la seva 
instal·lació, i la resta de casos d’acord amb l’article 1r. de l’Ordenança.

11.- TAXA PER APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL, A 
FAVOR  D’EMPRESES  EXPLOTADORES  DE  SERVEIS  DE 
SUBMINISTRAMENTS D’INTERÈS GENERAL  

Article 2n. Fet imposable.

4.  L’ús  de la  infraestructura municipal  de canalitzacions  susceptible  d’ésser 
utilitzada  per  al  desplegament  de  xarxes  públiques  de  comunicacions 
electròniques, previst a la Llei 9/2014, 9 de maig, de Telecomunicacions.

Article 5è. Altres serveis diferents de la telefonia mòbil. Base imposable i 
quota tributària.

8.  En  el  cas  d’ús  de  la  infraestructura  municipal  de  canalitzacions  per  al 
desplegament de xarxes públiques de comunicacions electròniques la quantia 
de la taxa s’establirà de la següent manera:

a) Per  a  estesa  de  cable  si  de  caixes  de  derivació  i  distribució  en 
canalitzacions  i  arquetes  municipals,  per  ml  o 
fracció .............................................0,90 €/any

Article 7e. Règim de declaració i d’ingrés. Altres serveis.

7.  En  el  cas  d’ús  de  la  infraestructura  municipal  de  canalitzacions  per  al 
desplegament de xarxes públiques de comunicacions electròniques s’estableix 
el  règim de liquidació  de la  taxa prèvia autorització o llicència  per  part  del 
servei corresponent que fixi els metres d’ocupació de les canalitzacions. 
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18.-TAXA PER L’APROFITAMENT ESPECIAL I EXPLOTACIÓ DELS HORTS 
URBANS

Article 5è. Quota tributària.
La quota tributària a satisfer per aquesta taxa és de:

 Horts  del  carrer  General  Manso:  96,00  €  (*)  en  dos  períodes 
( 48,00 €/semestre )

 Horts  del  carrer  del  Pla:  48,00  €  en  dos  períodes  (  24,00 
€/semestre )

Pels períodes següents:

 1 de març - 31 d’agost
 1 de setembre - 28 de febrer

La taxa es prorratejarà si s’escau, per trimestres naturals. 

(*) En el cas dels horts del carrer General Manso, cada parcel·la disposarà 
d’un comptador d’aigua individualitzat i el consum d’aigua s’integra dins de la 
taxa,  excepte  si  se superen els  30 m3 anuals,  els  quals  es  facturaran per 
l’import que fixi la companyia subministradora d’aigües.

Article 6è. Acreditament, declaració i ingrés.
Amb caràcter general, neix l’obligació de contribuir en els següents termes:

1. Quota semestral. La primera quota s’abonarà en el moment de la signatura 
del contracte d’adjudicació del títol de domini públic, en el cas dels horts del 
carrer General  Manso.  En els horts del carrer  del Pla,  en el  moment de la 
signatura  del  document  “  Normativa  i  recomanacions  de conreu “.  Aquesta 
quota  es satisfarà  durant  el  temps de duració  de l’autorització  o mentre el 
titular conservi la condició d’usuari.

ANNEX II

6.-TAXES  PER SERVEIS  GENERALS  I  PER APROFITAMENTS  DE BÉNS 
MUNICIPALS  

1. Autoritzacions i reproducció de documents
1.7 Per la confrontació, còpies autèntiques i certificació de documents (1) 8,75 €

3. Serveis prestats per la secció tècnica
3.4  Certificats  d’aprofitament  urbanístics,  d’obra  nova  antiga  o  de 
qualificació  urbanística  sobre  edificacions  existents,  entitats  o 
parcel·les........................................................................................... 100,00 €

24



5. Plaques i distintius
Per cada placa que s'expedeixi per a senyalització de guals, i per a la 
senyalització de reserva de les places per a persones amb discapacitat i 
mobilitat reduïda .................................................................................

-En cas que perdi el dret a la reserva d’aparcament o es renunciï a la 
mateixa, l’Ajuntament retirarà la placa per a la seva posterior destrucció.

12,70 €

7. Dret d’accés a la informació municipal
7.1  Accés a  documentació  disponible  en format  electrònic  mitjançant 
remissió  en  aquest  mateix 
format............................................................................................................
.

0,00 €

7.2 Accés a documentació existent en format paper mitjançant consulta 
presencial  a  les  oficines 
municipals...................................................................................................... 0,00 €

7.3 Lliurament  en  paper  de  documentació  disponible  en  format 
electrònic,  per  cada  còpia 
impresa.................................................................................................... 0,15 €

7.4 Digitalització de documentació existent només en suport paper, per 
cada  pàgina 
digitalitzada.............................................................................................. 0,15 €

(1) Estan exempts de pagament d'aquesta taxa les compulses de:

Documents que les persones interessades presentin a l’Ajuntament, o per a 
altres administracions, a través del seu registre general, o bé que l’Ajuntament 
sol·liciti en qualsevol dels tràmits administratius.

L’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat  no pot compulsar documentació 
no municipal que els particulars vulguin presentar fora del propi Ajuntament. 
En  aquest  cas,  la  compulsa  haurà  d’efectuar-se  per  un  notari  o  per 
l’organisme oficial que ha de rebre la documentació.

(2)  En cas de sol·licitud  d’estudiants  per  a la  realització  d’un treball  de la 
ciutat, aquests es proporcionaran sense cost. 
(3)  Els  certificats  urbanístics  necessaris  per  adjuntar-los  a  l’expedient  de 
legalització d’una activitat  empresarial no estaran subjectes

7.-TAXES PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS DEL CEMENTIRI

1. CEMENTIRI

1.1. Concessió  de  drets  funeraris  per  transmissió,  canvi  de  nom  o 
regularització
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a) A termini màxim
1. Construccions funeràries............................................................ 946,75 €

1.2.  Atorgament  i/o renovació d’ús de drets funeraris a termini  definit, 
nínxols, columbaris, tombes, panteons i criptes:

1. Nínxols, tombes i/o panteons a 10 anys....................................... 743,00 €
2. Nínxols, tombes i/o panteons a 25 anys....................................... 1.425,00 €
3. Nínxols, tombes i/o panteons a 5 anys......................................... 371,50 €
4. Nínxols per 2 anys transcorreguts des del moment de la defunció.. 148,60 €
5. Tombes i panteons (renovacions)................................................... 1.857,85 €
6. Columbaris a 10 anys................................................................. 148,60 €
7. Columbaris a 5 anys........................................................................... 72,25 €
8. Nínxol de nova construcció a 10 anys, amb làpida inclosa............... 1.181,00 €
9. Nínxol de nova construcció a 5 anys, amb làpida inclosa.................. 590,45 €
10. Nínxol de nova construcció per 2 anys, amb làpida inclosa............... 236,00 €
11. Columbari de nova construcció a 10 anys, amb làpida inclosa........ 431,50 €
12. Columbari de nova construcció a 5 anys, amb làpida inclosa.......... 215,80 €
13. Columbari de paret tipus llibre concessió a 2 anys........................... 95,70 €
14. Columbari de paret tipus llibre concessió a 5 anys........................... 239,25 €
15. Columbari de paret tipus llibre concessió a 10 anys......................... 478,50 €
16. Criptes  de  nova  construcció  concessió  a  25  anys  (3  unitats 

d’enterrament)........................................................................... 7.637,00 €

-Això no serà aplicable als nínxols atorgats com a provisionals per no poder 
utilitzar  el  propi per no haver esgotat els dos anys de temps després de 
practicada una inhumació.
-Les  renovacions  d’aquest  terminis  estaran  determinades  segons  el 
Reglament del Cementiri.

1.3. Drets d'enterrament:
1. En panteó, tomba o cripta........................................................... 82,50 €
2. En nínxol de lloguer o de propietat.............................................. 62,00 €
3. En columbari................................................................................. 26,50 €
4. En el jardí del repòs (cendres) inclòs la placa........................ 224,00 €

1.4. Carta de concessió:
1. Per  l'expedició  d'un  títol  de  concessió  de  construccions 

funeràries o cripta................................................................ 18,30 €
2. Tramitació  d’expedients  de  duplicat  de  títol  de  dret  funerari 

(inclosa l’expedició del títol)................................................... 36,65 €
3. Tramitació  d’expedients  de  renovacions  de  títol  de  dret 

funerari.................................................................................... 36,65 €

1.5 Trasllats:
1. Sortida  de  cadàvers  o  despulles  del  Cementiri 

municipal.............................................................................. 60,65 €
2. Trasllats dins del mateix recinte............................................. 121,00 €
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1.6. Transmissions de construccions funeràries:
Per herència: entre cònjuges i entre familiars fins al tercer grau, es pagarà del 
valor actual de la sepultura, el percentatge següent:

1. Entre cònjuges i familiars de 1r grau...................................... 10%
2. Entre familiars de 2n grau..................................................... 20%
3. Entre familiars de 3r grau...................................................... 30%

1.7. Conservació de cementiris:
1. Per nínxol i any...................................................................... 18,30 €
2. Per tomba o panteó:
a) Per m2/any i fins a 3 m2............................................................. 18,30 €
b) Per m2/any de 4 m2 fins a 15 m2............................................ 28,50 €
c) Per m2/any superior a 15 m2....................................................... 39,70 €
3. Per columbari........................................................................... 18,30 €
4. Per cripta................................................................................... 39,70 €

-NOTA-: Per al càlcul de la superfície total es prendrà la formada per la tomba o 
panteó, més la que figuri adossada, propietat de l'interessat

1.8. Permisos:
1. Permís de col·locació làpida a nínxol (inclou marc i vidre)....... 28,50 €
2. Permís de col·locació làpida a columbari (inclou marc i vidre) 13,75 €
3. Permís de col·locació tira lateral............................................ 13,75 €
4. Permís de col·locació marc i vidre en nínxol ......................... 13,75 €
5. Permís de col·locació làpida en panteó-tomba....................... 39,70 €
6. Permís per pintar nínxol........................................................ 13,75 €
7. Permís de revestiment d’un panteó-tomba.............................. 38,15 €

1.9. Col·locació làpides:
1. Col·locació o extracció làpida en nínxol o cripta...................... 65,15 €
2. Col·locació o extracció làpida en columbari............................ 26,00 €
3. Col·locació o extracció làpida en panteó-tomba...................... 81,00 €

1.10 Preparació sepultura:
1. Preparació  sepultura  amb hora  concertada  amb  presència 

família................................................................................. 16,80 €
2. Reducció de cadàvers i restes.............................................. 30,50 €

1.11. Neteja exterior nínxols:
1. Neteja exterior nínxols 3 vegades any..................................... 65,15 €
2. Neteja exterior nínxols 1 vegada any....................................... 30,50 €

1.12 Utilització oratori:
1. Cerimònies a la capella del cementiri...................................... 123,15 €

1.13 Gestió residus:
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1. Gestió  i  eliminació  de  residus  per  inhumació  o  per 
exhumació............................................................................ 21,35 €

12.-TAXA PER LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA I APROFITAMENT ESPECIAL 
DE DOMINI PÚBLIC LOCAL

GRUP III. UTILITZACIÓ DE VORAVIES SENSE GUAL:
3.2 Per la col·locació d’un sac de runa-contenidor amb capacitat inferior 
als 1,5 m3 en la via pública, per dia fins un màxim de 2 sacs, per cada 
unitat............................................................................................. 5,50 €

Sotmès a votació el dictamen s’aprova per majoria amb 10 vots a favor de:  4 
vots dels regidors/es del grup municipal d’ICV-EUiA, 4 vots dels regidors/es del 
grup municipal PSC, i 2 vots dels regidors del grup municipal CC Veïns; amb 2 
vots  en  contra  dels  regidors  del  grup  municipal  Ciutadans  i  amb  7  vots 
d’abstenció de:  3 vots dels regidors/a del grup municipal  d’ERC,  2 vots del 
regidor/a del grup municipal PDeCAT, 1 vot de la regidora del grup municipal 
PP, i 1 vot del regidor Sr. Serrano.

6.  -  Aprovació  modificacions  preus  públics,  per  a  l'any  2018. 
(AORF2017000005)

Desprès de les explicacions i intervencions que s’ha donat conjuntament 
amb el punt 5 de l’ordre del dia, es passa a votar el punt 6 de l’ordre del 
dia, que textualment diu el següent:

Vistes les propostes de modificació dels Preus Públics per a l’any 2018, del 
President de l’Àrea de Govern Obert i Serveis Generals. 

Atès que el procediment per la fixació de preus públics està establert a l'article 
47 del RDL 2/2004 de 5 de març,  pel  que s'aprova el  text  refós de la Llei  
Reguladora d'Hisendes Locals.

Atès que la documentació que s'adjunta a la proposta s'ajusta a la normativa 
reguladora  en  la  matèria  i,  que  en  el  procediment  s'han  observat  les 
prescripcions legals.

Vistos els informe tècnics-econòmics de comunicació i serveis socials.

Vist l’informe de la cap de l’Oficina Econòmica.

La Comissió Informativa de l’Àrea de Govern Obert i Serveis Generals proposa al 
Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents: 

ACORDS

PRIMER.- Aprovar la modificació de la denominació de l’Ordenança de preus 
públics núm. 4, per a l’any 2018, que quedarà establerta: “ Preu públic per 
la prestació dels serveis d’atenció domiciliària “.
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SEGON.- Aprovar les modificacions de l’article 4t., de l’article 5è. punt 5 i 6, i 
de l’article 8e.,  de l’Ordenança de preus públics núm. 4, per a l’any 2018, 
detall que figura a l’annex I d’aquest acord.

TERCER.-  Derogar l’apartat b) del punt 2 de l’article 1r., derogar l’apartat b) de 
l’article  2n.,  i  derogar  el  punt  2  de l’article  6è.,  de l’Ordenança de preus 
públics  núm.  4,  “  Preu  públic  per  la  prestació  dels  serveis  d’atenció 
domiciliària “, per a l’any 2018.

QUART.- Fixar nous preus públics al punt 3 “ Publicitat “ de l’Ordenança de 
preus públics núm. 3 “ Utilització espais, material i publicitat “ , per a l’any 
2018, detall que figura a l’annex II d’aquest acord.

CINQUÈ.- Exposar  al  públic  en  el  tauler  d’anuncis  electrònic  d’aquest 
Ajuntament, durant 30 dies, els acords provisionals precedents, de conformitat 
amb el que estableixen els articles 17.1 del text refós de la Llei reguladora de 
les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març; 
l’article 49è b) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, i l’article 178 del Decret Legislatiu 
2/2003, de 28 d’abril. Durant el període d’exposició pública de les Ordenances, 
els qui tinguin un interès directe o resultin afectats, en els termes previstos a 
l’article 18 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals aprovat 
per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, podran examinar l’expedient i 
presentar-hi les reclamacions que estimin oportunes. Transcorregut el període 
d’exposició  sense  haver-se  presentat  reclamacions,  els  acords  adoptats 
restaran definitivament aprovats i, s’incorporaran a les Ordenances respectives 
amb efectes del 1r. de gener de 2018.

ANNEX I

4.-  ORDENANÇA  DE  PREUS  PÚBLICS  “  PREU  PÚBLIC  PER  LA 
PRESTACIÓ DE SERVEIS D’ATENCIÓ DOMICILIÀRIA “

Article 4t. Indicadors de referència.
De conformitat  amb  la  Llei  39/2006,  de  14  de  desembre  de  Promoció  de 
l’Autonomia Personal i Atenció a les Persones en Situació de Dependència, el 
Consell Territorial del Sistema per a l’Autonomia i Atenció a la Dependència 
(SAAD),  acordà  en  sessió  del  27  de  novembre  de  2008  (publicat  al  BOE 
17/12/2008), que als efectes de determinar la participació del beneficiari en el 
cost dels serveis, l’administració competent fixarà un indicador de referència. 

Per a l’exercici 2018, l’ indicador de referència es fixa en la quantitat següent:

a) Servei Bàsic d’ Ajuda a Domicili : 18,00 euros/hora

En cap cas la participació de la persona beneficiària superarà el 65 per cent de 
l’indicador  de referència,  calculat  d’acord  amb el  que s’estableix  en aquest 
article. 
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Article 5è. Renda, capacitat econòmica i quota màxima.

5. La quota màxima representa l’import que la persona usuària pot satisfer pels 
serveis socials rebuts, d’acord amb la seva capacitat econòmica, i s’obté de la 
següent manera:

-L’import  de  la  capacitat  econòmica  de  la  persona  beneficiària  es 
desglossarà per trams de renda.

-A cada tram de renda se li aplica el tipus que es relaciona en l’escala que 
s’adjunta.

-La quota màxima és la suma de les quotes parcials obtingudes en cada 
tram de renda.

-Les persones, la capacitat econòmica de les quals no superi l’import d’una 
vegada l’Indicador  de Renda de Suficiència  de Catalunya  (IRSC) vigent, 
estaran exemptes de copagament.

desglossi per trams (euros mensuals) Tipus

de 0 a 1 IRSC 0%

de 1 a 2 IRSC 30%

de 2 a 3 IRSC 40%

de 3 a 4 IRSC 50%

de 4 a 5 IRSC 60%

més de 5 IRSC 65%

*l’IRSC serà l’aprovat per la Generalitat de Catalunya per l’exercici en curs.

6. Si la persona beneficiària dels serveis inclosos en aquesta ordenança és 
també  beneficiària  d’altres  serveis  socials  subjectes  a  copagament,  caldrà 
considerar la quota a pagar de forma integral.

Article 8è. Règim de declaració i d’ingrés.

1. El  preu públic  per  al  Servei  Bàsic  d’Ajuda a Domicili  s’exigirà  a mesos 
vençuts, i el pagament es farà durant els deu primers dies de cada mes 
natural següent al mes de l’inici del servei.

Es  procurarà  que  el  pagament  del  preu  públic  es  realitzi  mitjançant 
domiciliació bancària, que sol·licitarà l’interessat a les oficines municipals.

2. Les quotes acreditades i no satisfetes s’exigiran per la via de constrenyiment, 
que comporta el deure de pagar recàrrecs i també interessos de demora. 
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ANNEX II

3.-  ORDENANÇA  DE  PREUS  PÚBLICS  “  UTILITZACIÓ  D’ESPAIS, 
MATERIAL I PUBLICITAT “

3.- PUBLICITAT

- Agenda On Anem1:
- Contraportada interior (pàg. 2): 350 €
- Contraportada: 450 € 

- Programes1 de la Festes de Primavera i de la Festa de Tardor:
- Interior color pàg. parells: 290 €
- Contraportada interior (pàg. 2): 350 €
- Contraportada posterior (penúltima pàgina): 350 €
- Contraportada: 490 €

1. Els preus corresponen a pàgines senceres. La mida de les pàgines dels 
programes de festes i  de l’agenda són les vigents o les que puguin ser en 
funció  dels  canvis  de  format  que  es  puguin  produir.  Els  preus  inclouen  el 
disseny dels anuncis, en cas que l’anunciant ho sol·liciti.

Sotmès a votació el  dictamen s’aprova per majoria absoluta amb 11 vots a 
favor de:  4 vots dels regidors/es del grup municipal d’ICV-EUiA, 4 vots dels 
regidors/es del grup municipal PSC, i 2 vots dels regidors del grup municipal 
CC Veïns, i 1 vot de la regidora del grup municipal PP; i amb 8 vots d’abstenció 
de: 3 vots dels regidors/a del grup municipal d’ERC, 2 vots del regidor/a del 
grup municipal  PDeCAT,  2 vots en contra dels  regidors  del  grup municipal 
Ciutadans, i 1 vot del regidor Sr. Serrano.

7.  -  Modificar  l'Addenda  aprovada  pel  Ple  de  l'Ajuntament  en  sessió 
celebrada  el  dia  28  de  febrer  de  2017,  d'acord  amb  la  petició  del 
Departament de Treball, Afers Socials i Família, de concreció aportació 
despeses 2017 del Conveni de Col·laboració cessió ús local C. Pou de 
Sant Pere, 8, d'aquesta ciutat (G3472017000009).

La  Sra.  Alcaldessa  dóna  compte  del  dictamen  de  la  Comissió 
Informativa  de  l’Àrea  de  Govern  Obert  i  Serveis  Generals,  que 
textualment diu:

“Atès que el Ple de l’Ajuntament, en sessió celebrada el dia 25 d’octubre de 
2005, va aprovar minuta de conveni de col·laboració amb el Departament de 
Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya, per cedir-li un local 
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per tal d’instal·lar provisionalment un Centre d’intervenció especialitzada per a 
dones víctimes de la violència de gènere i els seus fills i filles.

Atès que el referit conveni es va signar en data 28 d’octubre de 2005 .

Atès que en data  15 de novembre de 2005 l’Ajuntament  de Sant  Feliu  de 
Llobregat,  va posar a disposició el  referit  local  i  la  Secretaria de Polítiques 
Familiars i Drets de Ciutadania del Departament d’Acció Social i Ciutadania, en 
data 22 de novembre de 2005, va acusat rebut del referit escrit, en base a allò 
que disposava  el conveni subscrit el 28 d’octubre de 2005.

Atès  que  en  data  28  de  febrer  de  2017,  s’aprova l’Addenda  amb  el 
Departament  de  Treball,  Afers  Socials  i  Famílies  de  la  Generalitat  de 
Catalunya de concreció de l’aportació de despeses de l’any 2017 del Conveni 
de Col·laboració entre el llavors Departament de Benestar Social i Família de 
la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat.

Atès  que  en  data  11  d’octubre  d’enguany,  la  Generalitat  mitjançant  correu 
electrònic,  proposa la  modificació  dels  apartats  tercer  i  quart  de  l’Addenda 
esmentada.

Per  tot  això,  la  Comissió  Informativa  de Govern Obert  i  Serveis  Generals, 
proposa al Ple de l’Ajuntament, l’adopció dels següents

ACORDS:

PRIMER.-  Aprovar  la  modificació  parcial  de  l’Addenda  subscrita  amb  el 
Departament  de  Treball,  Afers  Socials  i  Famílies  de  la  Generalitat  de 
Catalunya de concreció de l’aportació de despeses de l’any 2017 del Conveni 
de Col·laboració entre el llavors Departament de Benestar Social i Família de 
la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat de 28 
d’octubre de 2005, sobre la cessió d’ús  per part d’aquest Ajuntament, amb 
caràcter  temporal,  d’un  local  per  a  la  instal·lació  d’un  Centre  d’atenció 
especialitzada per a dones que pateixen violència de gènere i els seus fills i 
filles; modificant els apartats tercer i quart del conveni subscrit , en referència a 
la documentació justificativa de la despesa realitzada, la qual s’adjunta i  es 
dóna íntegrament per reproduïda, amb subjecció al següent:

PACTE

ÚNIC. 

L’abonament de l’import corresponent es tramitarà a partir de la seva sol·licitud 
per part de l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat  mitjançant la presentació 
d’una única factura amb indicació del  núm. d’expedient  i l’exempció de l’IVA 
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de la despesa realitzada en funció del servei prestat, que en tot cas, haurà de 
ser conformada per la Direcció General de Famílies. 

Es trametrà la facturació, que correspondrà a despeses produïdes de l’1 de 
gener al 31 de desembre de 2017, al servei al Departament de Treball, Afers 
Socials i Famílies, amb data 31 de desembre de 2017. La Direcció General de 
Famílies,  un cop comprovada i  conformada la liquidació,  li  donarà el  tràmit 
reglamentàriament establert per tal que es pugui efectuar el seu pagament.

SEGON.-  Facultar  al  Sr.  Alcalde o qui  legalment  el  substitueixi,   per  a la 
signatura  de  quants  documents  siguin  necessaris  per  a  la  formalització  de 
l’esmentada addenda.”

Els reunits, per unanimitat, aproven el dictamen.

8. - Retre compte informe d'avaluació del compliment dels objectius o de 
la  Llei  Orgànica  2/2012  de  l'Execució  del  Pressupost  corresponent  al 
tercer trimestre de 2017. (REEP2017000003)

La Sra. Alcaldessa dóna compte del dictamen de la Comissió Informativa de 
l’Àrea de Govern Obert i Serveis Generals, que textualment diu:

“Atès  que  en  compliment  de  l’article  16  de  l’  Ordre  HAP/2015/2012,  d’1 
d’octubre,  per  la  que  es  desenvolupen  les  obligacions  de  subministrament 
d’informació  previstes  a  la  Llei  Orgànica  d’Estabilitat  Pressupostària  i 
Sostenibilitat  Financera,  aquesta  Corporació  ha  subministrat  la  informació 
trimestral  al  Ministeri  relatiu  a l’execució  del  pressupost  de l’Ajuntament  de 
Sant Feliu de Llobregat de l’exercici 2017 corresponent al tercer trimestre.

Atès  que  l’Ordre  HAP/2082/2014,  de  7  de  novembre,  modifica  l’ordre 
HAP/2015/2012, d’1 d’octubre, per la que es desenvolupen les obligacions de 
subministrament d’informació previstes a la Llei 2/2012 LOEPSF i en concret, 
el punt 4 de l’article 16 modifica les obligacions trimestrals de subministrament 
d’informació a remetre abans de l’últim dia del mes següent a la finalització de 
cada trimestre de l’any, pel que fa a la informació del compliment de la regla de 
la despesa,  valoració que queda relegada al  tancament de l’exercici:  “16.4. 
Actualització  de  l’informe  de  la  intervenció  del  compliment  de  l’objectiu 
d’estabilitat  i  del  límit  del  deute.  Així  mateix  la  Intervenció  realitzarà  una 
valoració del compliment de la regla de la despesa al tancament de l’exercici”.

Atès que segons informe de la Interventora es formula informe d’avaluació del 
compliment dels indicadors de la llei d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat 
Financera  de  l’execució  del  pressupost  de  l’Ajuntament  de  Sant  Feliu  de 
Llobregat de l’exercici 2017, del tercer trimestre on es valora.

 Compliment Objectiu d’estabilitat pressupostària
 Compliment amb la Regla de Despesa al tancament d’exercici
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 Compliment del nivell de deute Viu
 Compliment del període Mig de Pagament a Proveïdors

Atès que l’article 16.2 del RD 1463/2007, de 2 de novembre, pel que s’aprova 
el  Reglament  de  desenvolupament  de  la  LEP,  en  la  seva  aplicació  a  les 
Entitats Locals, on s’estableix l’obligació de la Intervenció municipal d’elevar al 
Ple de la Corporació un informe sobre el compliment de l’objectiu d’Estabilitat 
Pressupostària.

Vist  l’informe  de  la  Intervenció  de  19  d’octubre  de  2017  respecte  a  la 
informació tramesa al Ministeri d’Hisenda i Administracions públiques respecte 
al compliment de la LEP en l’execució pressupostària del tercer trimestre de 
2017.

És  per  tot  això  que  el  Tinent  d’Alcalde  delegat  d’Hisenda  proposa  a  la 
Comissió  Informativa  de  Govern  Obert  i  Serveis  Generals  l’adopció  del 
següent:

ACORD:

ÚNIC.- Donar  compte  de  l’informe  d’Intervenció  sobre  l’avaluació  del 
compliment  dels  objectius  de  la  Llei  orgànica  2/2012  de  l’execució  del 
pressupost de l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat corresponent al tercer 
trimestre de l’exercici pressupostari 2017.”

El regidor del grup municipal PDeCAT, Sr. Carrión, indica que tenen una certa 
preocupació,  en el tema de l’estabilitat  pressupostària perquè sense ajustos 
estarien  en  un  estalvi  de  2,4  milions  d’euros.  Els  ajustos  fan  que, 
provisionalment,  acabin tenint  un positiu  de 115 mil  euros.  Esperen que es 
compleixin aquestes previsions perquè la voluntat de tots és que es pugui tirar 
endavant, però el marge de maniobra, en funció d’aquestes dades presentades 
per la intervenció, és realment just.

Els reunits, es donen per assabentats.

9.  -  Aprovar  aportació  al  Consorci  de  Normalització  Lingüística, 
corresponent al segon semestre de l'exercici 2017. (GEN52017000008)

La Sra. Alcaldessa dóna compte del dictamen de la Comissió Informativa de 
l’Àrea de Govern Obert i Serveis Generals, que textualment diu:

“Atès que el Ple de l’Ajuntament en sessió celebrada en data 29 de juny de 2017, 
va  acordar  aprovar  l’aportació  municipal  corresponent  al  primer  semestre  de 
l’exercici de 2017, al Consoci per a la Normalització Lingüística per un import de 
35.000 euros.

Atès  que  segons  informe  del  Cap  del  departament  de  Cultura,  de  data  4 
d’octubre de 2017, la partida del pressupost municipal de 2017 està dotada amb 
70.000  €,  i  aquesta  quantitat  queda  lleugerament  per  sota  de  l’aportació 
comunicada  pel  Consorci  de  Normalització  Lingüística  per  un  import  de 
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70.099,61 €, encara que el Gerent del Consorci per a la Normalització Lingüística 
en escrit  de data  21 de juny de 2017,  manifestava que l’Ajuntament  pot  fer 
l’aportació que tingui prevista a la partida pressupostària i, posteriorment, es faran 
els  ajustos  que  siguin  necessaris,  a  la  liquidació  de  l’exercici  2017  que  es 
presentarà al 2018.

Atès  que  el  Cap  del  Departament  de  Cultura  proposa  que  el  ple  municipal 
procedeixi a l’aprovació de la segona part de l’aportació municipal de 2017 al 
CPNL per un import de 35.000 €, amb càrrec a la partida 17 32601 46700.

Per tot això, la Comissió Informativa d’Economia i Serveis Generals, proposa al 
Ple de l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat, l’adopció dels següents:

ACORDS:  

PRIMER.  Aprovar  l'aportació  municipal  corresponent  al  segon  semestre  de 
l'exercici de 2017, al Consorci per a la Normalització Lingüística, per import de 
35.000 euros, quedant un import de 99,61 euros que es liquidaran en l’exercici de 
2018.
Operació comptable ADO20170014084

SEGON. Notificar el present acord al Consorci per a la Normalització Lingüística, 
i a Tresoreria i Intervenció per als efectes adients.”

Aquest dictamen s’aprova per majoria absoluta, amb tots els vots a favor dels 
grups municipals i regidor no adscrit, excepte el grup municipal Ciutadans que 
vota en contra.

10.  -  Aprovació  proposta  conveni  de  cessió  gratuïta  de  2  immobles 
municipals  a  l'IMPSOL,  per  a  la  construcció  d'Habitatge  de  Protecció 
Oficial i Habitatge dotacional (G3472017000026).

La Sra. Alcaldessa accidental dóna al President de la Comissió Informativa de 
l’Àrea de Govern Obert  i  Serveis  Generals,  Sr.  Rañé,  per  a  què exposi  el 
dictamen, que textualment diu el següent:

“Atès que l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat té la voluntat d’incrementar 
el parc públic destinat a polítiques socials, tal i com es recull en el Pla Local 
d’Habitatge 2017-2022.

Atès que el PLH estableix com a objectiu de la primera fase, la construcció 
d’habitatges de protecció oficial per al solar de la parcel·la d’Anselm Clavé, 21-
27 i habitatges dotacionals per a la 3a planta de l’edifici ja construït situat a la 
parcel·la del C/ Pla, 2D-2G. 

Atès que aquests usos són els admesos per la  Modificació Puntual del Pla 
General Metropolità per a la creació del sistema d’habitatge dotacional públic 
de forma genèrica al municipi i en concret a la parcel·la del C/ El Pla núms. 2D 
a 2G  i habitatges HPO de venda i lloguer a la parcel·la del C/ Anselm Clavé 
núms. 21-23-25-27 de Sant Feliu de Llobregat.
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Atès  que  aquests  immobles  no  formen  part  del  Patrimoni  públic  del  sòl  i 
habitatge.

Atès que en data 30 de juny de 2016 el Ple de l’Ajuntament de Sant Feliu de 
Llobregat va aprovar provisionalment el document de modificació puntual del 
Pla  General  Metropolità  per  a  la  creació  del  sistema d’habitatge  dotacional 
públic a la parcel·la del carrer el Pla, 2D-2G i habitatges HPO de lloguer per a 
parcel·la  del  carrer  Anselm  Clavé,  21-27  de  Sant  Feliu  de  Llobregat.  La 
Resolució del Conseller  de Territori  i  Sostenibilitat  va aprovar definitivament 
aquesta modificació en data 22 de maig de 2017. 

Atès que en data 28 de juny de 2017, amb número 7400, es va publicar en el 
DOGC la Modificació Puntual del Pla General Metropolità per a la creació del 
sistema d’habitatge dotacional públic a la parcel·la del carrer del Pla, 2D-2G i 
habitatges HPO de lloguer a la parcel·la del carrer Anselm Clavé, 21-23-25-27 
del Municipi de Sant Feliu de Llobregat. 

Vist el certificat del Secretari de la Corporació de data 3 de juny de 2017, i la 
memòria tècnica de data 20 de juny de 2017 amb els annexes corresponents 
als plànols de situació i fitxes cadastrals, on consta que l’Ajuntament de Sant 
Feliu  de Llobregat  és  propietari  de  les  dues parcel·les  inscrites al  Registre 
municipal de l’Inventari de Béns, que es descriuen a continuació:

 Finca inscrita  al  Registre municipal  de Béns,  amb l’ordinal  0002087, 
immoble  patrimonial,  que  correspon  a  un  solar  edificable,  inscrit  al 
subcompte  21000100  (solars  sense  edificar  patrimonials  – 
patrimonials),  i  a  l’epígraf  3.1  (immobles  patrimonials),  de  nou-cents 
vint-i-tres metres quadrats i trenta-quatre decímetres quadrats (923,34 
m2) de superfície,  ubicat  al  carrer Anselm Clavé,  21-27,  i  destinat a 
usos hoteler, terciari i comercials (18(a).

Aquesta finca procedeix del Projecte de Reparcel·lació resultant del Pla 
de  Millora  urbana de l’àmbit  de  connexió  del  carrer  Anselm Clavé  i 
ampliació  del  carrer  del  Pla,  de  conformitat  amb  l’escriptura  de 
Reparcel·lació voluntària atorgada davant del Notari de Sant Feliu de 
Llobregat, Sr. Ignacio Ruisánchez Capelastegui, el dia trenta-u de juliol 
de  dos mil  catorze,  protocol·litzada  amb el  número 1006,  inscrita  al 
Registre de la Propietat número 1 de Sant Feliu de Llobregat al Tom 
2960, llibre de Sant Feliu 681, foli 10, Finca 31483.

Referència cadastral: 9912523DF2801A0001AE.

 Finca  inscrita  en  el  Registre  Municipal  de  Bens,  ordinal  0002085, 
immoble  patrimonial,  corresponent  al  subcompte  21130300  (altres 
construccions  -  patrimonials  –  altres),  amb  epígraf  3.1  (immobles 
patrimonials),  de  mil  dos-cents  nou  metres  quadrats  i  trenta-quatre 
decímetres quadrats (1209 m2 i 34 dm) de superfície útil,  ubicat a la 
planta tercera (local 4) del carrer del Pla, 2F, destinat a usos d’oficines i 
comercial,  en  un edifici  en  règim de  divisió  de  propietat  horitzontal, 
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ubicat  al  carrer  del  Pla,  2D  a  2G,  segons  escriptura  de  declaració 
d’obra nova en construcció, divisió de la mateixa en règim de propietat 
horitzontal,  adjudicació  de  departaments  resultants  i  cancel·lació 
d’hipoteca, atorgada davant del Notari de Sant Feliu de Llobregat, Sr. 
Ignacio Ruisánchez Capelastegui, protocol·litzada amb el número 461, 
de data vint d’abril de dos mil quinze. 

Aquesta finca procedeix del Projecte de Reparcel·lació resultant del Pla 
de Millora  Urbana de l’àmbit  de connexió  del  carrer  Anselm Clavé i 
ampliació  del  carrer  del  Pla,  de  conformitat  amb  l’escriptura  de 
Reparcel·lació voluntària atorgada davant del Notari de Sant Feliu de 
Llobregat, Sr. Ignacio Ruisánchez Capelastegui, el dia trenta-u de juliol 
de  dos mil catorze, protocol·litzada amb el número 1006, i  1211 de 
data 31 de juliol de dos mil catorze, inscrita al Registre de la Propietat 
número 1 de Sant Feliu de Llobregat al Tom 2967, llibre de Sant Feliu 
688, foli 79, Finca 31666, inscripció 1a. 

Referència cadastral: 9912529DF2801A0004XY. 

Atès que s’està tramitant en el Registre de la Propietat el canvi de numeració 
de la finca situada en el carrer del Pla, ja que consta com a número el 2B i ha 
de ser el 2D i el 2G. 

Vist  l’informe  de  l’Arquitecte  Municipal  de  data  9  de  juny  de  2017,  on  es 
procedeix a efectuar la valoració de les finques amb el següent resultat:

a) C/Pla números 2D-2G: 1.200.667,87 €
b) C/Anselm Clavé números 21-23-25-27: 631.408 €

Vist l’informe tècnic de data 15 de maig de 2017, l’informe complementari de 
data 3 de juliol de 2017 i la Memòria de la Regidoria de data 3 de juliol de 2017 
on es motiva l’ interès municipal en procedir a la cessió gratuïta d’ambdues 
finques  a  l’  Institut  Metropolità  de  Promoció  de  Sòl  i  Gestió  Patrimonial 
(IMPSOL), com a ens públic de l’Àrea metropolitana de Barcelona, de la qual 
forma part aquesta Corporació, doncs l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 
no disposa de la capacitat econòmica ni de mitjans humans i materials per a 
portar a terme les obres de construcció i gestió d’aquests habitatges, sent que 
la finalitat de la cessió seria la d’aconseguir un benefici per a la població de 
Sant Feliu de Llobregat.

Vist  l’informe de la  Intervenció  municipal  de data  5  de juliol  de  2017,  que 
estableix  que la  cessió  gratuïta  a  l’IMPSOL hauria  d’enquadrar-se dins  els 
supòsits 49 i 50 del Reglament del patrimoni dels ens locals aprovat per Decret 
336/1988, de 17 d'octubre preveuen els requisits per poder cedir gratuïtament 
les parcel·les afectades i  que la tramitació de l’expedient  de cessió s’haurà 
d’ajustar a les disposicions normatives d’aplicació en la matèria repassades a 
l’informe, i  s’haurà de respectar en tot  cas els terminis  d’informació pública 
(mínim 30 dies), i els òrgans i majories competents per la seva aprovació.
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Vist  el  Decret  2286  de  data  6  de  juliol  de  2017  relatiu  a  la  incoació  de 
l’expedient de cessió gratuïta. 

Atès que l’expedient va estar sotmès a informació pública durant un termini de 
30 dies sense que s’hagi produït cap al·legació en contra.  

Atès que en data 26 de setembre de 2017,  l’expedient  va ser  transmès al 
Departament  de  Governació,  Administracions  Públiques  i  Habitatge  de  la 
Generalitat de Catalunya.

Atès  que  l’  IMPSOL,  essent  una  entitat  pública,  depenent  de  l’  AMB, 
especialitzada en l’edificació i promoció d’habitatges, és adequada per portar a 
terme les actuacions per destinar les parcel·les esmentades a habitatges de 
Protecció Oficial i habitatge dotacional. Sent que a l’article 1 dels Estatuts de  l’ 
Institut Metropolità de Promoció del Sòl i Gestió Patrimonial es preveu la seva 
naturalesa jurídica d’Organisme Públic amb personalitat jurídica pròpia. 

Atès  el  que  es  preveu  a  l’article  41  del  Decret  336/1988   que  aprova  el 
Reglament de Patrimoni dels ens locals, en relació amb l’article 211 i 212 del 
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la 
Llei municipal i de règim local de Catalunya, on es contempla expressament la 
possibilitat de cessió gratuïta de béns municipals  que siguin patrimonials, als 
articles 211 i 212. 

Atès el que es preveu als articles 8, 11, 14, 18 i 74 de la Llei 18/2007 del dret a 
l’habitatge.

Es proposa a  la Comissió Informativa de l’Àrea de Govern Obert i  Serveis 
Generals,  que en el proper Ple es porti a consideració els següents 

ACORDS:

PRIMER.- Cedir gratuïtament a   l'  Institut Metropolità de Promoció de Sòl i 
Gestió Patrimonial (IMPSOL) i l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat, per a la 
cessió gratuïta de la parcel·la situada al carrer d’Anselm Clavé, 21-23-25-27, 
per a que porti a terme les obres de construcció d’un edifici d’habitatges de 
protecció oficial; i de la 3a planta de l’edifici situat a la parcel·la del C/ Pla, 2B 
per a que hi construeixi habitatges dotacionals; finques que es descriuen:

 Finca inscrita  al  Registre municipal  de Béns,  amb l’ordinal  0002087, 
immoble  patrimonial,  que  correspon  a  un  solar  edificable,  inscrit  al 
subcompte  21000100  (solars  sense  edificar  patrimonials  – 
patrimonials),  i  a  l’epígraf  3.1  (immobles  patrimonials),  de  nou-cents 
vint-i-tres metres quadrats i trenta-quatre decímetres quadrats (923,34 
m2) de superfície,  ubicat  al  carrer Anselm Clavé,  21-27,  i  destinat a 
usos hoteler, terciari i comercials (18(a).

Aquesta finca procedeix del Projecte de Reparcel·lació resultant del Pla 
de  Millora  urbana de l’àmbit  de  connexió  del  carrer  Anselm Clavé  i 
ampliació  del  carrer  del  Pla,  de  conformitat  amb  l’escriptura  de 
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Reparcel·lació voluntària atorgada davant del Notari de Sant Feliu de 
Llobregat, Sr. Ignacio Ruisánchez Capelastegui, el dia trenta-u de juliol 
de  dos mil  catorze,  protocol·litzada  amb el  número 1006,  inscrita  al 
Registre de la Propietat número 1 de Sant Feliu de Llobregat al Tom 
2960, llibre de Sant Feliu 681, foli 10, Finca 31483.

Referència cadastral: 9912523DF2801A0001AE.

Valor del bé: 1.200.667,87 €

 Finca  inscrita  en  el  Registre  Municipal  de  Bens,  ordinal  0002085, 
immoble  patrimonial,  corresponent  al  subcompte  21130300  (altres 
construccions  -  patrimonials  –  altres),  amb  epígraf  3.1  (immobles 
patrimonials),  de  mil  dos-cents  nou  metres  quadrats  i  trenta-quatre 
decímetres quadrats (1209 m2 i 34 dm) de superfície útil, ubicat a la 
planta tercera (local 4) del carrer del Pla, 2F, destinat a usos d’oficines i 
comercial,  en  un edifici  en  règim de divisió  de propietat  horitzontal, 
ubicat  al  carrer  del  Pla,  2D  a  2G,  segons  escriptura  de  declaració 
d’obra nova en construcció, divisió de la mateixa en règim de propietat 
horitzontal,  adjudicació  de  departaments  resultants  i  cancel·lació 
d’hipoteca, atorgada davant del Notari de Sant Feliu de Llobregat, Sr. 
Ignacio Ruisánchez Capelastegui, protocol·litzada amb el número 461, 
de data vint d’abril de dos mil quinze. 

Aquesta finca procedeix del Projecte de Reparcel·lació resultant del Pla 
de Millora  Urbana de l’àmbit  de connexió  del  carrer  Anselm Clavé i 
ampliació  del  carrer  del  Pla,  de  conformitat  amb  l’escriptura  de 
Reparcel·lació voluntària atorgada davant del Notari de Sant Feliu de 
Llobregat, Sr. Ignacio Ruisánchez Capelastegui, el dia trenta-u de juliol 
de  dos mil catorze, protocol·litzada amb el número 1006, i  1211 de 
data 31 de juliol de dos mil catorze, inscrita al Registre de la Propietat 
número 1 de Sant Feliu de Llobregat al Tom 2967, llibre de Sant Feliu 
688, foli 79, Finca 31666, inscripció 1a. 

Referència cadastral: 9912529DF2801A0004XY. 

Valor del bé: 631.408,00 €

SEGON.-  Determinar la reversió automàtica al patrimoni d’aquest Ajuntament 
del  ben cedit  gratuïtament,  si  no és destinat  a l’ús previst  en el  terme que 
màxim de 5 anys  i  deixa  de ser-ho en tot  cas,  posteriorment en el  termini 
regulat per la normativa vigent en matèria habitatges de protecció oficial. 

TERCER.- Anotar la cessió gratuïta en l’ Inventari Municipal de Béns a aquest 
efecte d’actualitzar-ho, una vegada finalitzada la mateixa.

QUART.-   Aprovar  un  Conveni  de  Cessió  d’Immobles  per  al  programa 
d’habitatge assequible entre l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat i l’ Institut 
Metropolità de Promoció de Sòl i Gestió Patrimonial (IMPSOL) 

39



CINQUÈ.-  Facultar  a l’alcalde  a  signar  tots  els  documents  públics  i  privats 
necessaris per executar els acords anteriors.

SISÈ.-  Establir que abans del 31 de desembre del 2017 es faci efectiu el canvi 
de numeració en el Registre de la Propietat, modificant l’actual número 2B pels 
números 2 D i 2G  de la finca situada en el carrer del Pla. 

SETÈ.- Notificar les presents resolucions a l’ IMPSOL, i comunicar-los a l’Àrea 
de Territori, Sostenibilitat i Activitat Econòmica i a Secretaria.” 

El President delegat de l’Àrea de Govern Obert i Serveis Generals, Sr. Rañé, 
indica que assumeix aquest punt en representació de la Regidora, Sra. Muñoz, 
que és qui d’alguna manera porta aquests temes en el govern. Bàsicament, 
seria l’acte en què l’Ajuntament de Sant Feliu cedeix gratuïtament al Institut 
Metropolità del Sòl, que és una altra administració pública, dues parcel·les per 
a posar en marxa la construcció d’habitatge dotacional de caràcter públic. Això 
ve a culminar tot un procés de transformació en què es va modificar el Pla 
General  Metropolità.  Ara  es  fa  la  cessió  a  aquest  organisme  públic  que 
mitjançant  aquest  conveni  es  compromet  a  paredar  i  generar  a  la  planta 
tercera del local del Mercadona al carrer El Pla un seguit d’habitatge social. 
També construir habitatge social, en règim de lloguer i una part en règim de 
venda, en el solar que podia tenir una utilització hotelera, al costat de l’altra 
parcel·la. Aquests dos espais permetran que es posi en marxa, no tant sols 
aquests elements, sinó algunes de les línies que pretenien fer com l’aplicació 
del  Pla  d’Habitatge  en  aquesta  legislatura  amb la  col·laboració  de  l’Institut 
Metropolità del Sòl.

El Regidor no adscrit, Sr. Serrano, indica que el vot serà favorable. Aprofita per 
preguntar com està el tema de l’hotel en sòl privat que es farà en front del 
Barça.

El portaveus del grup municipal CC Veïns, Sr. Gilaberte, manifesta que voten a 
favor. Però en el gran Pla de l’Habitatge veuen la lentitud que està tenint i tota 
aquella parafernàlia que es va muntar, fa varis mesos, està quedant en un Pla 
veritablement menor.

El Regidor del grup municipal PDeCAT, Sr. Carrión, indica que el seu vot serà 
afirmatiu, però volen reproduir el que van comentar a la informativa de què la 
tercera planta de l’edifici de Mercadona tenien ja dotació pressupostària per 
fer-ho  per  la  seva  compte  És  una  partida  d’inversió,  encara  que  es  va 
comentar que havien altres usos a fer. Aquí tenen una certa dualitat perquè 
entenen que corren un risc temporal, en el sentit de què els ritmes no seran, 
probablement,  els que podien fer ells,  amb dotació pressupostària.  Se’ls  va 
explicar que s’intentaria utilitzar per fer més habitatge d’ús social, però insisteix 
en la seva preocupació de què això no provoqui un detriment de poder gaudir 
d’aquesta inversió en aquest lloc.

El portaveu del grup municipal Ciutadans, Sr. Alba, manifesta que aquest punt 
és  com una llarga sèrie  per  capítols  en que parlen  dels  capítols  anteriors. 
Creuen que aquest és un cas clar. La famosa tercera planta de l’hotel com 
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element social, ja fa uns tres anys el Sr. Alegre va dir a la Sra. Muñoz que si 
van  per  aquesta  via  mai  tindran  vivenda,  perquè  tardaran  moltíssim,  quan 
tenen un solar en el carrer General Manso que pot ser més ràpid. Han passat 
més de dos anys i això segueix tant verd com abans. La impressió que els 
dóna és que la vivenda, com a govern, no és una prioritat. No poden donar el 
vot  favorable,  com a molt  una  abstenció  perquè,  tot  i  l’informe econòmic  i 
tècnic que justifica que no tenen capacitat  tècnica per fer  dos projectes,  ni 
capacitat econòmica per gestionar la tercera planta del Mercadona, els tenen 
molta fe, però a tant no arriben. Fer un bloc com l’hotel podria ser difícil, però la 
planta de Mercadona tenen les seves dubtes.  També es diu que l’IMPSOL 
haurà de destinar aquests béns a l’ús previst en un termini no superior a 5 
anys. Segons l’esborrany plantegen la segona planta de Mercadona en 2 anys, 
i la de l’Hotel 40 mesos, és a dir, tres anys i quatre mesos. Són terminis que 
poden  ser  normals,  però  tot  pot  comportar  retards.  A  més  recorda  que 
l’IMPSOL els va imposar el 50% de venda. Diu que un tema important, que es 
va parlar en una comissió de que ja es veuria, és qui ho governa en el fons, 
l’IMPSOL o ells,  i  l’agradaria  veure documents,  convenis,  de qui  portarà el 
timó, perquè volen creure quan diuen que serà l’Ajuntament.  Tenen dubtes, 
s’ho volen creure,  però volen veure papers i  acords,  i  no sigui  que la  Sra. 
Colau tingui altre bloc de vivenda social per a què ella pugui, dintre d’un parell 
d’anys, fer-se la propaganda de les eleccions. Per tant, s’abstenen.

El regidor Sr. Leiva agraeix als grups el vot favorable en aquest punt perquè 
entenen que és un punt important, que és el primer Pla d’Habitatge Social que 
ha tingut  aquesta  ciutat.  Això  no ho poden perdre  de vista,  tampoc poden 
perdre  de  vista  que  el  conveni  amb  l’IMPSO,  és  justament  per  trobar  les 
condicions més favorables per la ciutadania de Sant Feliu i per tota la ciutat. 
Aclareix  que  la  política  d’habitatge  no és  limita  a  la  política  constructiva  o 
promoció d’habitatge,  són moltes més coses.  El Pla d’Habitatge té aquesta 
multiplicitat  d’aspectes.  Afegeix que no vol passar per alt  afirmar en un Ple 
municipal que es fa una actuació, un Pla d’Habitatge, o un bloc de pisos per a 
què algú es faci una foto en unes eleccions, d’una persona que no està ni en 
aquest Ple. Els sembla que no és de rebut, encara que forma part de la llibertat 
d’opinió  o  d’expressió  que  es  pugui  tenir  com  a  regidor  d’un  Ple,  i  han 
d’acceptar-ho.  Però,  de  la  mateixa  manera  que  uns  diuen  això,  ells  volen 
deixar clar que no els hi sembla de rebut posar aquesta mena de comparació.

El regidor Sr. Rañé, en contestació a algunes de les qüestions, diu que, de 
moment, el solar que hi ha amb possibilitat de generar un hotel privat encara 
no té un operador que li permeti fer-ho. Per tant, segueix estant la cerca de 
que hi hagi una entitat que vulgui realitzar l’hotel davant del Barça, hores d’ara, 
aquest tema no està materialitzat. En resposta al Sr. Carrión reconeix que és 
veritat que tenien que escollir entre un efecte multiplicador dels diners, com era 
cedir i aprofitar els diners que tenien per comprar més terreny on poder fer més 
habitatge social. Indica que, en la mesura que la inversió la fa una altra entitat, 
hauran  de  seguir  molt  aquesta  entitat  per  a  què  en  els  terminis  que 
s’estableixen en el conveni, que són molt de garantia, per curar-se en salut, ho 
tinguin en aquest  temps.  Si  poden aconseguir  que això s’acceleri  ho faran. 
Això de curar-se en salut,  és el  mateix que s’ha produït  amb el tema de la 
parcel·la hotelera, a on l’IMPSOL els demana un màxim del 50%, no el 50%, i 
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creuen que, finalment, amb un terç els números continuaran sortint. Per tant, 
podran plantejar aquesta situació, però, donades les circumstàncies, el que ha 
d’invertir unes quantitats de diners demanava poder arribar fins aquest nivell 
que va ser el que van plantejar.

Comenta que si fos una entitat, si en lloc de ser el Ple de l’Ajuntament, fossin 
un Consell d’Administració d’una constructora, anirien més ràpid, perquè hi ha 
una sèrie d’aspectes jurídics formals que estarien resolts d’una altra manera. 
L’administració té aquesta avantatge de transparència, i té aquest inconvenient 
de que quan es dóna un pas es fa segur, no poden tenir tot a la mateixa hora, i 
no tenir  la seguretat  jurídica que requereix passar el  termini  i  poder fer les 
coses bé, però mantenint totes les garanties jurídiques per poder realitzar una 
operació com aquesta.

El portaveu del grup municipal C’s, Sr. Alba, indica que respecte l’opinió del Sr. 
Rañé, com a responsable del negociat econòmic, suposa que ell amb el tema 
d’alliberar  recursos  econòmics per inversions tant importants com aquesta, 
doncs,  ja  l’esta  bé.  Però  entén  que  la  variable  temps  és  molt  important, 
sobretot, per la gent que té problemes d’habitatge, ja han parlat en altres Plens 
de la  manca de consistència  del  famós Pla  d’Habitatge que hi  havia  molta 
previsió,  però  per  molt  que es  digués  que hi  havia  altres  opcions  hi  havia 
poques. Diu al Sr. Leiva que 24 mesos de que es parla  de termini per a la 
planta de Mercadona, s’ acosten a les eleccions municipals i, segurament, això 
estarà per abans de les eleccions.

El  regidor  Sr.  Rañé,  aclareix  que els  diners no van per una altra cosa,  es 
destinaran  per  habitatge  social.  En tot  cas,  d’aquesta  manera  podran  anar 
complint els terminis que els van posar prou acurats en el Pla d’Habitatge, que 
són els que necessiten o creuen que necessiten per fer-ho.

Sotmet el  dictamen a votació s’aprova per majoria  absoluta amb 16 vots a 
favor de: 4 vots dels regidors/es del grup municipal d’ICV-EUiA, 4 vots dels 
regidors/es del grup municipal PSC, 3 vots dels regidors/a del grup municipal 
d’ERC, 2 vots del regidor/a del grup municipal PDeCAT; 2 vots dels regidors 
del grup municipal CC Veïns, i  1 vot del regidor Sr.  Serrano,; i  amb 3 vots 
d’abstenció de: 2 vots dels regidors del grup municipal Ciutadans, i 1 vot de la 
regidora del grup municipal PP.

11. - Aprovar la transferència a la Comunitat de Béns Centreservei El Pla, 
corresponent al resultat econòmic de l'exercici 2016. (ATAE2017000004)

L’Alcaldessa accidental dóna compte del punt de la Comissió Informativa de 
l’Àrea de Govern i Serveis Generals, que textualment diu:

“Atès que l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat  forma part, des de  l’any 
1995 junt amb el Consorci de la Zona Franca de Barcelona, de la Comunitat de 
Bens (CB) Centreservei  El Pla, ubicat al Polígon Industrial El Pla d’aquesta 
ciutat.
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Atès que la participació del Consorci de la Zona Franca de Barcelona en la CB 
és del 53,91% i la de l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat, del 46,09%. 

Atès que el resultat econòmic de la CB en l’exercici 2016 ha estat negatiu per 
import de 13.806,02€ i que  els comuners  en assemblea celebrada el dia 3 de 
juny de 2016, acorden la reposició a la tresoreria d’aquest import, d’acord amb 
el percentatge de participació.

Atès  que  existeix  consignació  pressupostària  per  a  aquesta  finalitat  en  la 
partida  de despeses del  pressupost  corrent  17 400 23100 46600,  operació 
comptable 170015317.

Vist l’informe favorable, de 9 d’octubre de 2017, emès per la cap de Promoció 
Econòmica, amb el vistiplau de la directora d’Ocupació, Promoció Econòmica i 
Comerç.

La  Comissió  Informativa  de  l’Àrea  de  Govern  Obert  i  Serveis  Generals, 
proposa a l’Ajuntament en Ple, l’adopció des següents 

ACORDS

PRIMER.- Transferir a la Comunitat de Bens del Centre Servei el Pla, 6.363,19 
€,  corresponents a la  part  del  resultat  econòmic negatiu  de l’exercici  2016, 
d’acord amb el percentatge de participació de l’Ajuntament de Sant Feliu de 
Llobregat en aquesta Comunitat de Bens.

SEGON.- Notificar el present acord a la Comunitat de Bens Centreservei El Pla 
i  al  Consorci  de  la  Zona  Franca  de  Barcelona  i  comunicar  als  serveis 
econòmics municipals.”

Els reunits, per unanimitat, aproven el dictamen.

12.  -  Aprovar  transferir  al  Consorci  de  Turisme  del  Baix  Llobregat 
l'aportació econòmica corresponent a l'exercici 2017. (ATAE2017000005)

L’Alcaldessa accidental dóna compte del punt de la Comissió Informativa de 
l’Àrea de Govern i Serveis Generals, que textualment diu:

“Atès  que  l’acord  del  Consell  Plenari  del  Consorci  de  Turisme  del  Baix 
Llobregat,  de  data  30  de  novembre  de  2016,  aprovà  les  aportacions 
econòmiques a realitzar per a l’any 2017 pels ajuntaments i entitats que formen 
part  de  l’esmentat  Consorci,  determinant  la  quantitat  de  4.352,00  €  per  a 
l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat.

Vist  que existeix consignació suficient  en la partida 17 300 3200 46700 del 
pressupost corrent per fer front a l’esmentada aportació.

Vist l’informe favorable, emès amb data 9 d’octubre per la cap de Promoció 
Econòmica, amb el vistiplau de la directora d’Ocupació i Promoció Econòmica.
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La  Comissió  Informativa  de  l’Àrea  de  Govern  Obert  i  Serveis  Generals, 
proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents
ACORDS

PRIMER.-  Aprovar  l’aportació  econòmica  corresponent  a  l’any  2016,  al 
Consorci  de Turisme del  Baix  Llobregat,  per  import  de 4.225,00€,  que ens 
corresponen d’acord amb les obligacions derivades de la nostra participació al 
mateix,  procedint a la seva execució mitjançant la corresponent transferència. 

SEGON.- Aprovar l’autorització i obligació de la despesa ADO-170015318.

TERCER.- Notificar el present acord al Consorci de Turisme del Baix Llobregat 
i comunicar als Serveis Econòmics municipals.”

Els reunits, per unanimitat, aproven el dictamen.

13. - Aprovar transferir a l'Associació Innobaix, la quota corresponent a 
l'exercici 2017. (ATAE2017000006)

L’Alcaldessa accidental dóna compte del punt de la Comissió Informativa de 
l’Àrea de Govern i Serveis Generals, que textualment diu:

“Vist el certificat emès pel secretari de l’Associació Innobaix, referent a que la 
Junta Directiva d’Innobaix a la seva sessió del 15 de juny de 2017, a proposta 
de la Presidència, va acordar traslladar a l’Assemblea la quantia de els quotes 
per aquest 2017. Acord que va ser aprovat per unanimitat.

Atès que segons l’acord,  a  l’Ajuntament  de Sant  Feliu  de Llobregat  com a 
membre associat, li correspon una quota de 3.000,00 € per al 2017.

Atès que existeix consignació suficient per a aquesta finalitat en la partida 17 
300 43200 48900 del pressupost corrent, operació comptable 170015322.

Vist l’informe favorable emès amb data 9 d’octubre per la cap de Promoció 
Econòmica, amb el vistiplau de la directora d’Ocupació, Promoció Econòmica i 
Comerç.

La  Comissió  Informativa  de  l’Àrea  de  Govern  Obert  i  Serveis  Generals, 
proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents

ACORDS

PRIMER.- Aprovar  l’aportació  econòmica  corresponent  a  l’any  2017,  a 
l’Associació INNOBAIX, per import de 3.000,00€, que ens correspon d’acord 
amb  les  obligacions  derivades  de  la  nostra  participació  en  la  mateixa, 
procedint a la seva execució mitjançant la corresponent transferència. 

SEGON.- Aprovar l’autorització i obligació de la despesa ADO-170015322.

TERCER.- Notificar  a  l’Associació  INNOBAIX  i  comunicar  als  Serveis 
Econòmics municipals.”
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Els reunits, per unanimitat, aproven el dictamen.

14.  -  Aprovar  transferir  a  l'Associació  Pacte  Industrial  de  la  Regió 
Metropolitana  de  Barcelona  l'aportació  corresponent  a  l'exercici  2017. 
(ATAE2017000007)

L’Alcaldessa accidental dóna compte del punt de la Comissió Informativa de 
l’Àrea de Govern i Serveis Generals, que textualment diu:

“Atès que l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat forma part de l’Associació 
Pacte  Industrial  de  la  Regió  Metropolitana  de Barcelona,  la  qual  té  com a 
objectiu contribuir a millorar les condicions del progrés econòmic i social del 
territori de la Regió Metropolitana, a través de la promoció econòmica i social 
de  l’ocupació,  en  el  seu  àmbit  d’actuació  i,  de  l’adopció  de  mesures  que 
permetin aconseguir incrementar el pes actual del sector industrial.

Atès  l’acord  adoptat  pel  Comitè  Executiu  del  Pacte  Territorial  de  la  Regió 
Metropolitana  de  Barcelona  de  24  d’abril  de  2017,  el  qual  estableix  les 
aportacions  econòmiques  dels  membres  associats  per  a  l’exercici  2017, 
corresponent a l’ajuntament de Sant Feliu de Llobregat la quantitat de 2.198,50 
€, la mateixa que es va assignar per a l’any 2016.

Vist que existeix pressupost suficient per a aquesta finalitat a la partida 17 100 
94200 48900, operació 170015324.

Vist l’informe tècnic favorable, emès per la cap de Promoció Econòmica, amb 
el vistiplau de la directora d’Ocupació, Promoció Econòmica i Comerç.

La  Comissió  Informativa  de  Govern  Obert  i  Serveis  Generals,  proposa  a 
l’Ajuntament en Ple, l’adopció dels següents

ACORDS

PRIMER.- Aprovar  transferir  l’import  de  2.198,50€  a  l’Associació  Pacte 
Industrial de la Regió Metropolitana de Barcelona, corresponent a l’aportació 
de l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat  per a l’any 2017.

Aquest  pagament  es  farà  efectiu,  mitjançant  transferència  bancària,  amb 
càrrec a la partida 17 100 94200 48900 del pressupost corrent, fent constar el 
concepte “Quota 2017”.

SEGON.- Aprovar  l’autorització  de  la  despesa,  operació  comptable 
AD170015324.

TERCER.- Notificar el present acord a l’Associació Pacte Industrial de la Regió 
Metropolitana de Barcelona i comunicar als Serveis Econòmics municipals.”

Els reunits, per unanimitat, aproven el dictamen.
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ÀREA DE DRETS DE CIUTADANIA I POLÍTIQUES SOCIALS:

15. - Aprovar el Contracte Programa 2017-2019 entre l'Institut Català de 
les Dones i l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat per a la prestació del 
Servei  d'Informació  i  Atenció  a  les  Dones  (SIAD)  i  la  realització  de 
polítiques d'igualtat de gènere. (G3472017000039)

L’Alcaldessa accidental dóna compte del punt de la Comissió Informativa de 
l’Àrea de Drets a la Ciutadania i Polítiques Socials, que textualment diu:

“Atesa la Llei 5/2008, de 24 d’abril, del dret de les dones a eradicar la violència 
masclista i en concret els articles 56 on es detallen els serveis d’informació i 
atenció a les dones i  la  Llei  17/2015,  de 21 de juliol,  d'igualtat  efectiva de 
dones i homes.

Atès que l’article  76 de l’esmentada Llei  5/2008,  de 24 d’abril,  declara que 
l’administració  de  la  Generalitat  i  els  municipis  de  Catalunyasón  les 
administracions  públiques  competents  en  matèria  dels  serveis  de  la  Xarxa 
d’Atenció i  Recuperació Integral,  així  com de les prestacions establertes en 
aquella llei.

Atès  l’Acord-marc  2016-2019  per  a  la  coordinació,  la  cooperació  i  la 
col·laboració entre el Departament de Benestar Social i Família, l’Associació 
Catalana de Municipis i Comarques i la Federació de Municipis de Catalunya, 
en matèria de serveis  socials,  altres programes relatius al  benestar social  i 
polítiques d’igualtat, signat el passat 21 de desembre de 2015.

Atès  que  l’Institut  Català  de  les  Dones  estableix  les  línies  estratègiques  i 
prioritàries  pel  desenvolupament  de  les  polítiques  de  dones  a  Catalunya 
d’acord amb el pla de govern i consensuades amb les entitats municipalistes i 
dóna suport a la xarxa de Serveis d’informació i atenció a les dones (SIAD), de 
titularitat  municipal  o  comarcal,  que  ofereixen  informació,  orientació  i 
assessorament en tots aquells aspectes relacionats amb la vida de les dones: 
àmbit laboral, social, personal, familiar i altres.

Atès que el desenvolupament i el finançament dels SIAD es regula a través de 
la fórmula de contracte programa, instrument jurídic que estableix el marc de 
relacions de coordinació, cooperació i col·laboració entre l’Institut Català de les 
Dones i els ens locals.

Atès  que  mitjançant  acord  de  Ple  de  data  13  de  desembre  de  2016 
l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat va ratificar l’acord de data 2 d’agost de 
2016,  entre  l’Institut  Català  de  les  Dones  i  l’Ajuntament  de  Sant  Feliu  de 
Llobregat,  pel Servei  d’Informació i  Atenció a les Dones,  pel  període 2016-
2019.

Atès  que  l’Institut  Català  de  les  Dones  ens  ha  tramès  un  nou  Contracte 
Programa pel període 2017-2019 pel Servei d’Informació i Atenció a les Dones 
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i la realització de polítiques d’Igualtat de gènere el qual regula els objectius, les 
accions,  el  període  de  vigència  i  la  quantitat  màxima  que  aportarà  per  al 
desenvolupament de les accions, el qual es dona per reproduït i s’annexa al 
present dictamen.

Vist  l’informe  de  data  5  de  setembre  de  2017   emès  per  la  Tècnica  del 
Programa de la Dona, amb l’assabentat de la Directora de l’Àrea, la Comissió 
Informativa  de  Drets  de  Ciutadania  i  Polítiques  Socials  proposa  al  Ple  de 
l’Ajuntament l’adopció dels següents 

ACORDS

PRIMER.- Aprovar  el  nou  Contracte-Programa  2017-2019,  entre  l’Institut 
Català  de  les  Dones  i  l’Ajuntament  de  Sant  Feliu  de  Llobregat,  per  a  la 
prestació  del  Servei  d’Informació  i  Atenció  a  les  Dones  i  la  realització  de 
Polítiques d’Igualtat  de Gènere, el  qual es dóna íntegrament per reproduït  i 
s’annexa al present dictamen. 

SEGON.- Significar que l’Institut Català de les Dones aportarà 23.000 € anuals, 
per al Servei d’Informació i Atenció a les Dones, d’acord a l’establert a la Fitxa 
1 i la quantitat de 1.500 € per a la Igualtat efectiva de Dones i Homes, d’acord 
a la Fitxa 2.
 
TERCER.- Facultar  l’Alcalde  President  per  a  la  signatura  dels  documents 
necessaris per a la formalització d’aquest Contracte-Programa.

QUART.- Notificar aquests acords a l’Institut Català de les Dones i comunicar-
ho a l’Oficina Econòmica municipal als efectes que corresponguin.”

El regidor no adscrit, Sr. Serrano, manifesta que, com fa sempre quan es parla 
d’un punt sobre polítiques igualtat, sol·licita, encara que no estigui en el punt, 
que es comenci a treballar d’una vegada per totes, pel SAID (Servei d’Atenció 
Integral), per a treballar les polítiques d’igualtat de gènere, amb el tema del 
col·lectiu LGTBI. Ho farà sempre fins que s’aconsegueixi el canvi de nom del 
Consell de Dona. 

Els reunits, per unanimitat, aproven el dictamen.

16. - Aprovar conveni de col·laboració amb l'Agència de Salut Pública de 
Catalunya d'encàrrec de gestió de prestació de serveis de salut pública.
(G3472017000041)

L’Alcaldessa accidental dóna compte del punt de la Comissió Informativa de 
l’Àrea de Drets a la Ciutadania i Polítiques Socials, que textualment diu:

“Atès que en data 27 de març de 2007, el Consell Rector de l’Agència Pública 
de Salut va aprovar el catàleg de serveis de l’Agència, de conformitat amb allò 
que disposa l’article 21.1 g) de la Llei 7/2003, de Protecció de la Salut.
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Atès que en data 28 de febrer de 2012 va entrar en funcionament l’Agència de 
Salut  Pública  de  Catalunya  (ASPCAT),  la  qual  d’acord  amb  la  disposició 
transitòria primera 3 de la Llei 18/2009 de Salut Pública, s’ha subrogat en tots 
els drets i deures de l’extingida Agència pública de salut.

Atès que en data 1 de gener de 2013 l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat i 
l’Agència de Salut Pública de Catalunya (ASPCAT) van subscriure un conveni 
de  col·laboració  per  tres  anys  finalitzant  la  seva  vigència  el  passat  31  de 
desembre de 2016.

Atès  que  el  nostre  Ajuntament  i  l’Agència  de  Salut  Pública  de  Catalunya 
(ASPCAT)  volen  crear  un  nou  marc  de  cooperació  interadministrativa  de 
col·laboració,  basat en la creació d’espais  de gestió conjunta,  respectant  el 
marc competencial actual.

Atès que els ajuntaments són competents i han de prestar els serveis mínims 
en matèria de salut pública previstos a l’article 52 de la Llei 18/2009, del 22 de 
novembre, de salut pública.

Atès que per raons d’eficàcia i atès que el nostre Ajuntament no disposa dels 
mitjans humans idonis  per prestar  tots els serveis mínims que recull  la Llei 
18/2009, del 22 de novembre, resulta necessari vehicular la prestació d’alguns 
d’aquests serveis mínims mitjançant l’encàrrec de la seva gestió a l’ASPCAT, 
en  la  forma  que  preveuen  els  articles  53.d)  de  la  Llei  18/2009,del  22  de 
novembre,de salut pública, i 11 de la Llei 40/2015, de règim jurídic del sector 
públic.

Vist que aquest conveni pretén regular l’encàrrec que realitza l’Ajuntament de 
Sant  Feliu de Llobregat  a l’Agència de Salut  Pública de Catalunya per a la 
prestació dels serveis mínims de Salut Pública de competència local, que es 
descriuen en l’annex del Conveni i que bàsicament consisteixen en activitats 
d’assessorament i de suport tècnic jurídic i d’inspecció que els diferents òrgans 
de l’ASPCAT prestaran a l’Ajuntament sense que aquests serveis comportin 
cap contraprestació econòmica a càrrec de l’ens local, i la vigència del qual 
serà de quatre anys a comptar des de la seva signatura.

Atès el que disposen els articles 47 a 53 de la Llei 40/2015, de l’1 d’octubre, de 
règim jurídic del sector públic.

Vist  l’informe  emès  pel  Tècnic  de  Salut  Pública  i  Consum,  la  Comissió 
Informativa  de  Drets  de  Ciutadania  i  Polítiques  Socials  proposa  al  Ple  de 
l’Ajuntament l’adopció dels següents

ACORDS

PRIMER.- Aprovar la minuta del conveni de col·laboració, entre l’Ajuntament 
de Sant Feliu de Llobregat i l’Agència de Salut Pública de Catalunya mitjançant 
el qual s’encarrega la gestió de la prestació dels serveis de salut pública de 
competència  local  que  s’especifiquen  en  el  seu  annex,  documents  que 
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s’adjunten i es donen íntegrament per reproduïts, essent la seva vigència de 
quatre anys a comptar des de la seva signatura.

SEGON.- Facultar a l’Il·lm Alcalde President per a la signatura dels documents 
necessaris per a la formalització del present conveni.

TERCER.- Comunicar  aquests  acords  al  departament  de  Salut  Pública 
municipal als efectes que corresponguin, i publicar el conveni al Butlletí Oficial 
de l’Estat i al Butlletí Oficial de la Província.”

Els reunits, per unanimitat, aproven el dictamen.

17.  -  Rectificar  error  en  la  concessió  de  subvenció  a  l'entitat  Centro 
Cultural  Recreativo  Juan  de  Batlle  per  al  projecte  de  l'any  2017. 
(G1762017000019)

L’Alcaldessa accidental dóna compte del punt de la Comissió Informativa de 
l’Àrea de Drets a la Ciutadania i Polítiques Socials, que textualment diu:

“Vista la instància presentada per l’entitat  Centro Cultural  Recreativo Juan de 
Batlle  sol·licitant  una  subvenció  inclosa  nominativament  en  el  pressupost 
municipal de l’exercici 2017.

Vist que en data 2 de març de 2017 es va informar favorablement per part del 
departament de Cultura a la petició de subvenció realitzada per a les activitats 
ciutadanes de l’any 2017, indicant que l’import a atorgar era de 7000 € amb 
càrrec a la partida 33400.48929 del pressupost 2017.

Vist que el Ple de l’Ajuntament, en sessió celebrada en data 30 de març de 
2017,  va  aprovar  la  concessió  d’una  subvenció  al  CENTRO  CULTURAL 
RECREATIVO  JUAN  DE  BATLLE  per  al  Projecte  d’activitats  ciutadanes 
d’enguany, per un import de 7000 €. 

Vist  que  la  consignació  pressupostària  prevista  en  la  partida  nominativa 
d’aquesta  entitat  per  a  l’exercici  de  l’any  2017  és  de  7.800  €,  destinats  a 
subvencionar de forma directa el projecte del  Centro Cultural Recreativo Juan 
de Batlle, tal com s’estableix al punt 7. 2 de les Bases reguladores.

Vist que s’ha constatat l’error material en l’import fixat per a la concessió de la 
subvenció nominativa a l’entitat a dalt esmentada, s’ha rectificar la discordança 
existent  entre  la  quantitat  proposada  i  la  quantitat  existent  a  la  partida, 
realitzant l’aportació complementaria de 800,- € restants.

Vist  que  l’article  109.2  de  la  Llei  39/2015,d’1  d’octubre,  de  procediment 
administratiu comú disposa que les administracions públiques poden rectificar 
en  qualsevol  moment,  d’ofici  o  a  instància  dels  interessats,  les  errades 
materials, de fet o aritmètiques existents en els seus actes.
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Tenint  en  compte  el  que  s’ha  exposat  i  vist  l’informe emès  pel  Tècnic  de 
cultura,  la  Comissió  Informativa de Drets de Ciutadania  i  Polítiques Socials 
proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents

ACORDS

PRIMER.- Rectificar  l’acord  de  data  30  de  març  de  2017,  en  la  part  que 
correspon a  l’import  atorgat  a  l’entitat  CENTRO CULTURAL RECREATIVO 
JUAN  DE  BATLLE,  essent  7.800,-  €  la  quantitat  atorgada  per  al 
desenvolupament del Projecte d’activitats ciutadanes, any 2017.

SEGON.-  Aprovar l’autorització, disposició i reconeixement de l’obligació per 
800,- €, import restant corresponent a la subvenció prevista nominativament en 
el  pressupost  municipal  de  l’any  2017,  a  l’entitat  CENTRO  CULTURAL 
RECREATIVO  JUAN  DE BATLLE,  que  es  troba  reservada  en  la  operació 
comptable 17-14777.

TERCER.- Notificar aquests acords a l’entitat interessada i comunicar-ho a la 
Oficina Econòmica municipal als efectes que corresponguin.”

Els reunits, per unanimitat, aproven la proposta.

18.  -  Concedir  subvenció,  de  caràcter  finalista,  a  diverses  entitats 
ciutadanes,  per  a  l'exercici  2017  i  aprovar  el  conveni  corresponent: 
(ADTC2017000025).

L’Alcaldessa accidental dóna compte del punt de la Comissió Informativa de 
l’Àrea de Drets a la Ciutadania i Polítiques Socials, que textualment diu:

“Vistes les instàncies presentades per diverses entitats ciutadanes dels àmbits 
de cultura, persones amb discapacitat i cooperació sol·licitant una subvenció 
de caràcter  finalista,  que es  troben incloses en el  pressupost  municipal  de 
l’exercici 2017.

Vist que el Reglament General de Subvencions d’aquest Ajuntament, el qual 
regula el procediment aplicable per l’atorgament de subvencions municipals a 
entitats  o  persones  físiques,  en  el  marc  del  règim  jurídic  definit  a  la  Llei 
General de Subvencions aprovada per la Llei  38/2003 de 17 de novembre, 
estableix en el seu article 18 apartat 1 que es podran concedir de forma directa 
les  subvencions  previstes  nominativament  en  el  Pressupost  General  de 
l’Ajuntament,  en  els  termes  recollits  als  convenis  corresponents  i  en  la 
normativa reguladora d’aquestes subvencions.

Vist  que les  subvencions  sol·licitades  estan consignades  a  la  corresponent 
partida  pressupostària,  que  s’ha  comprovat  que  compleixen  amb  tots  els 
requisits exigits a l’article 6 del Reglament General de Subvencions i que han 
justificat  adequadament  la  subvenció  rebuda  l’any  anterior,  s’ha  formalitzat 
amb  les  entitats  sol·licitants  un  conveni  que  regula  les  condicions  i 
compromisos aplicables a la gestió de la subvenció de conformitat amb el que 
disposa el precepte legal indicat.
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Tenint en compte el que s’ha exposat i vistos els informes favorables emesos 
pel Tècnic de Cultura i  les responsables dels Programes de Persones amb 
discapacitat i de Solidaritat, respectivament, la Comissió Informativa de Drets 
de Ciutadania i Polítiques Socials proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels 
següents

ACORDS:

PRIMER.- Aprovar  la  concessió,  de les subvencions,  de caràcter  finalista, 
previstes en el pressupost municipal de l’any 2017, per a l’entitat de l’àmbit de 
persones  amb  discapacitat  que  es  relaciona  en  el  present  dictamen, 
significant que, de conformitat amb l’article 11 de les Bases reguladores es fa 
constar  que aquesta  entitat  haurà  de justificar  el  doble  de  import  que ha 
subvencionat  l’Ajuntament:

Número d’expedient: G1762017000090

Entitat: FUNDACIO NOUXAMFRA

Projecte o activitat:
Participació a la Fira de la Rosa de Sant Feliu de Llobregat i 
compra maquinaria confecció

Import total de la subvenció: 1.500 €

Tipus Op. Partida Número Operació Import

ADO 2310248906 170014781 1.500 €

SEGON.- Aprovar  la  concessió,  de les  subvencions,  de caràcter  finalista, 
previstes en el pressupost municipal de l’any 2017, per a l’entitat de l’àmbit de 
persones  amb  discapacitat  que  es  relaciona  en  el  present  dictamen, 
significant que, de conformitat amb l’article 11 de les Bases reguladores es fa 
constar  que  aquesta  entitat  haurà  de  justificar  el  mateix   import  que  ha 
subvencionat  l’Ajuntament:

Número d’expedient: G1762017000102

Entitat: FUNDACION APIP-ACAM

Projecte o activitat: Motor Humor

Import total de la subvenció: 1.500 €

Import del 75% a pagar quan es concedeixi la subvenció: 1.125 €

Tipus Op. Partida Número Operació Import

ADO 2310248907 170013723 1.125 €

Import del 25% a pagar un cop justificada la despesa: 375 €
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Tipus Op. Partida Número Operació Import

AD 2310248907 170013725 375 €

TERCER.- Aprovar la concessió,  de les subvencions,  de caràcter finalista, 
previstes en el pressupost municipal de l’any 2017, per a l’entitat de l’àmbit de 
cultura que es relaciona en el present dictamen, significant que, de conformitat 
amb l’article 11 de les Bases reguladores es fa constar que aquesta entitat 
haurà de justificar el doble de import que ha subvencionat  l’Ajuntament:

Número d’expedient: G1762017000105

Entitat: COMISSIO DE FESTES CARRER JOAN MARAGALL

Projecte o activitat: FESTES DE TARDOR AL CARRER JOAN MARAGALL

Import total de la subvenció: 3.100 €

Tipus Op. Partida Número Operació Import

ADO 3340048907 170014026 3.100 €

QUART.- Aprovar  la  concessió,  de  les  subvencions,  de caràcter  finalista, 
previstes en el pressupost municipal de l’any 2017, per a l’entitat de l’àmbit de 
cultura   que  es  relaciona  en  el  present  dictamen,  significant  que,  de 
conformitat  amb  l’article  11  de  les  Bases  reguladores  es  fa  constar  que 
aquesta  entitat  haurà  de  justificar  el  mateix  import  que  ha  subvencionat 
l’Ajuntament:

Número d’expedient: G1762017000107

Entitat: FOC I TABALS EL TRO DE FALGUERA

Projecte o activitat: PROYECTO 2017

Import total de la subvenció: 600 €

Tipus Op. Partida Número Operació Import

ADO 3340048931 170014241 600 €

CINQUÈ.- Aprovar la  concessió,  de les subvencions,  de caràcter finalista, 
previstes en el pressupost municipal de l’any 2017, per a les entitats de l’àmbit 
de cooperació que es relacionen a continuació, significant que, de conformitat 
amb l’article 11 de les Bases reguladores es fa constar que aquestes entitats 
hauran de justificar el mateix import que ha subvencionat  l’Ajuntament:

Número d’expedient: G1762017000103

Entitat: VOLUNTARIAT DE SANT FELIU

Projecte o activitat:
Projecte de Tarbies “Un àpat diari per als nens i nenes de 
les escoles bressol de Daora “
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Import total de la subvenció: 10.000 €

Tipus Op. Partida Número Operació Import

ADO 2310548904 170015012 10.000 €

Número d’expedient: G1762017000120

Entitat: CASA DEL TERCER MUNDO (DRITTE WELTHAUS)

Projecte o activitat: Subvenció any 2017

Import total de la subvenció: 10.000 €

Tipus Op. Partida Número Operació Import

ADO 2310548902 170015018 10.000 €

SISÈ.- Significar  que,  de conformitat  amb el  que preveu l’article  22 de les 
Bases reguladores  per a la  concessió de subvencions,  el  primer pagament 
s’abonarà,  un cop s’hagi acceptat la subvenció, mitjançant tràmit telemàtic 
en  el  termini  màxim  d’un  mes,  comptat  a  partir  del  dia  en  que  rebin  la 
notificació de la resolució del Ple Municipal, de conformitat amb l’article 15.a) 
d’aquestes  Bases,  i  el  segon  pagament  s’efectuarà  un  cop  justificada  la 
despesa realitzada. Així mateix, excepcionalment es realitzarà un pagament a 
compte, en un sol termini, mitjançant transferència bancària, corresponent al 
100%  de  la  subvenció  concedida,  per  a  les  entitats  que  necessiten 
finançament per a iniciar les activitats, el qual es farà efectiu per transferència 
bancària, un cop s’accepti la subvenció.

SETÈ.- Aprovar  els  convenis  que  regulen  la  concessió  de  cadascuna 
d’aquestes  subvencions,  d’acord  amb l’article  15 de les  Bases reguladores 
específiques,  on  s’inclou  tots  els  compromisos  i  condicions  aplicables  a  la 
gestió de la subvenció,  facultant  a l’Il.lm.  Sr.  Alcalde per a la  signatura del 
mateix.

VUITÈ.- Notificar els precedents acords a l’entitat interessada i comunicar-ho a 
la Oficina Econòmica i a la Tresoreria municipal als efectes oportuns.”

El regidor no adscrit, Sr. Serrano, indica que, encara que en l’anterior Ple el Sr. 
Rañé li  va respondre al tema de l’actualització de les dades de les entitats, 
segueix veient en la pàgina web exactament igual, així que novament torna a 
demanar-lo, i el seu vot és favorable.

Aquest  dictamen s’aprova per  majoria  absoluta,  amb el  vot  d’abstenció  del 
regidor del grup municipal CC Veïns, Sr. Sospedra, excepte el vot afirmatiu al 
Voluntari de Sant Feliu.

19. - Addenda al Contracte Programa 2016-2019 per a la coordinació, la 
cooperació  i  la  col·laboració  entre  el  Departament  de  Treball,  Afers 
Socials i Famílies i l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat, en matèria de 
serveis socials, altres programes relatius al benestar social i polítiques 
d'Igualtat, per al 2017 (G3472017000050).
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L’Alcaldessa accidental dóna compte del punt de la Comissió Informativa de 
l’Àrea de Drets a la Ciutadania i Polítiques Socials, que textualment diu:

“Atès que l’any 2008 mitjançant el departament d’Acció Social i Ciutadania, la 
Generalitat de Catalunya, va establir la modalitat de Contracte programa com a 
fórmula de relació amb els ajuntaments, majors de 20.000 habitants.

Atès que de l’evolució dels contractes programa en matèria de serveis socials, 
altres programes de benestar social i polítiques d’igualtat entre ela Generalitat 
de  Catalunya  i  els  ajuntaments  i  ens  supramunicipals  de  Catalunya, 
corresponents als períodes 2008-2011 i 2012-2015, les parts consideren que 
aquesta eina s’ha erigit com un instrument idoni per articular els compromisos 
en les relacions  de coordinació  i  cooperació a fi  de millorar  la  qualitat  dels 
serveis públics adreçats a la ciutadania i l’eficiència en l’ús de recursos públics.

Atès  que  el  Departament  de  Treball,  Afers  Socials  i  Famílies,  l’Associació 
Catalana  de Municipis  i  Comarques  (ACM)  i  la  Federació  de  Municipis  de 
Catalunya (FMC), van signar en data 21 de desembre del 2015, l’Acord marc 
2016-2019  per  a  la  coordinació,  la  cooperació  i  la  col·laboració  entre  en 
matèria  de  Serveis  Socials,  altres  programes  relatius  al  benestar  social  i 
polítiques  d’igualtat  i  posteriorment,  es  van  signar  diferents  addendes  a 
l’esmenta’t Acord marc per ampliar els serveis i programes que recull els seu 
punt quart.

Atès que en data 4 d’agost de 2016 el Departament de Treball, Afers Socials i 
Famílies  i  l’Ajuntament  de  Sant  Feliu  de Llobregat  van signar  el  Contracte 
Programa corresponent,  així  com cadascun  dels  ens locals  i  les  addendes 
aprovades  entre  el  Departament  de  Treball,  Afers  Socials  i  Famílies, 
l’Associació  Catalana  de  Municipis  i  Comarques  (ACM)  i  la  Federació  de 
Municipis  de  Catalunya  (FMC),  abans  esmentades,  a  fi  de  formalitzar  els 
acords per al període 2016-2019.

Atès el  que s’ha esmentat fins ara, Departament de Treball,  Afers Socials i 
Famílies, l’Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM) i la Federació 
de Municipis de Catalunya (FMC) han signat una addenda a l’Acord marc per 
determinar les condicions d’aquest Contracte Programa entre el 2017 i el 2019 
i la relació entre totes les parts signatàries, la qual s’haurà de formalitzar per 
cadascun dels  ens locals  que van subscriure el  Contracte Programa 2016-
2019.

Atès  que  aquesta  addenda  incorpora  les  novetats  pactades  entre  el 
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i les entitats municipalistes, i 
ratifica els acords signats al 2016 que continuen vigents, conté les condicions 
que han de regir la relació entre ambdues administracions per al període 2017-
2019.

Atès que en data 19 d’octubre de 2017,  hem rebut  l’Addenda al  Contracte 
Programa 2016-2019 per a la coordinació, la cooperació i la col·laboració en 
matèria  de  serveis  socials,  altres  programes  relatius  al  benestar  social  i 
polítiques d’igualtat, per a l’any 2017, per a procedir a la seva signatura.
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Vist l’informe emès per la Cap de Serveis Socials i,  amb l’assabentat de la 
Directora de l’Àrea, la Comissió Informativa de Drets de Ciutadania i Polítiques 
Socials proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents

ACORDS

PRIMER.- Aprovar  l’Addenda  al  Contracte  Programa  2016-2019  entre  el 
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i l’ Ajuntament de Sant Feliu 
de Llobregat per a la coordinació, la cooperació i la col·laboració en matèria de 
serveis  socials,  altres  programes  relatius  al  benestar  social  i  polítiques 
d’igualtat, per a l’any 2017, quant a la prestació i el finançament dels serveis 
que  s’inclouen  en  aquest  document,  i  establir  els  eixos  estratègics,  els 
objectius  generals,  les  actuacions,  els  mecanismes  d’avaluació  i  el 
finançament que permetin aquesta major eficiència i eficàcia en la gestió dels 
serveis.

SEGON.- Significar que a l’Annex s’especifiquen les fitxes per a l’any 2017, i 
en  les  quals  s’especifica  l’aportació  que  efectuarà  la  Generalitat  per  a 
cadascun dels serveis que es relacionen a continuació:

Fitxa 1 - Ajuts d’urgències socials 29.464,00€
Fitxa 1 - Professionals equips bàsics (TS i ES) 316.063,19€
Fitxa 1 – SAD dependència 344.065,00€
Fitxa 1 – SAD social 88.858,77€
Fitxa 2.2 -  Serveis d’intervenció socioeducativa no residencial 
per a Infants i adolescents – Programes diürns preventius risc
social 26.780,00€
Fitxa 6 - Sistema de resposta urgent per a dones que es troben
en Situació de violència i per als seus fills i filles 7.072,20€
Fitxa 7.1 - Migracions i Ciutadania: Programes i accions 
cofinançaments pel FSE 13. 567,00€
Fitxa 7.2 - Migracions i Ciutadania: Programes i accions 2.000,00€
Fitxa 20 – Programa d’atenció social a persones afectades pel
VIH – SIDA 6.510,69€
Fitxa 21 – Programes d’atenció social a persones amb 
Drogodependències 2.667,92€
Fitxa 35 – Actuacions en matèria d’accessibilitat 576,00€
Fitxa 37 – Plans i mesures d’igualtat en el treball 1.425,00€
Fitxa 38 - Plans i mesures d’igualtat per persones LGBTI 500,00€
Fitxa 43 – Plans Locals i comarcals de Joventut 7.940,00€

TERCER.-  Notificar  els  precedents acords al  departament  de Treball,  Afers 
Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya i comunicar-ho a la Oficina 
Econòmica municipal als efectes que corresponguin.”

Els reunits, per unanimitat, aproven el dictamen.
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MOCIONS D’ÀMBIT GENERAL:

20.  -  Moció del  grup municipal  PDeCAT sobre el  rebuig als  atemptats 
terroristes  de  Barcelona  i  Cambrils  i  de  reconeixement  a  la  tasca 
realitzada pels cossos policials i d'emergències (MOCI2017000049).

L’Alcaldessa  accidental  dóna  la  paraula  a  la  portaveu  del  grup  municipal 
PDeCAT, Sra. Martí, la qual explica la moció que textualment diu el següent:

“Els atemptats terroristes comesos a Barcelona i Cambrils el passat 17 d'agost 
de 2017, van provocar la mort de 15 persones i més d'un centenar de ferits i 
van produir una sensació de por i alarma entre la nostra societat.

La ràpida i eficient intervenció dels cossos de seguretat, Mossos d'Esquadra i 
Guàrdia  Urbana,  agents  de  policies  locals  i  dels  serveis  d'emergències 
mèdiques, juntament amb molts ciutadans anònims va ser cabdal per afrontar 
els  primers  moments  i  la  posterior  detenció  i  desarticulació  dels  terroristes 
causants de l'atac.

Les mostres de solidaritat  i  condol  van ser nombroses durant  els  següents 
dies, així com la indignació i el rebuig unànime a la violència, defensada des 
de qualsevol idea o religió.

Per  tot  això,  el  grup  municipal  PDeCAT  proposa  al  ple  de  la  corporació 
l'adopció dels següents acords:

PRIMER.- Expressar el rebuig contundent als atemptats terroristes perpetrats a 
les ciutats de Barcelona i de Cambrils i  reivindicats posteriorment per Estat 
Islàmic.

SEGON.- Condemnar aquest atac i qualsevol tipus de violència que propaguen 
l'odi i la barbàrie arreu del món i a casa nostra.

TERCER.- Donar el condol i el suport total a les víctimes i ferits dels atemptats, 
les seves famílies i  amics. Sempre estarem al costat de la convivència i  la 
cohesió social.

QUART.-  Agrair  i  reconèixer  la  gran  tasca  realitzada  per  tots  els  cossos 
d'emergències, seguretat, prevenció i entitats ciutadanes que, en moments de 
màxima tensió, van saber complir amb la seva feina amb voluntat de servei. Al 
mateix temps, demanar que la policia dels Mossos d'Esquadra s'incorpori, de 
forma  immediata,  en  les  reunions  dels  grups  de  treball  sobre  la  lluita 
antiterrorista,  liderades  per  la  Interpol,  per  assegurar  la  més  eficient 
coordinació entre totes les forces i cossos de seguretat de l'Estat.

CINQUÈ.- Deixar clar que aquests atacs contra la convivència no canviaran la 
voluntat de la nostra societat d'apostar per la llibertat, l'acollida i la tolerància, 
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apostant pels valors que potenciïn el respecte a totes les formes de pensar, 
religions i cultures.

SISÈ.- Ratificar la voluntat dels governs locals de continuar treballant per la 
cohesió social de les nostres viles i ciutats. Només així avançarem cap a la 
convivència i la inclusió de la societat.”

El  regidor  no  adscrit,  Sr.  Serrano,  indican  que  vota  a  favor  i  vol  fer  un 
reconeixement al major dels Mossos, Sr. Trapero, pel treball que va realitzar 
aquest dia, i a tota la gent que va estar treballant  i als voluntaris.

El regidor del grup municipal d’ICV-EUiA, Sr. Leiva, manifesta que han hagut 
diferents atemptats arrel del món. L’última va ser a Somalia amb prop de 21 
morts. Recorda que la majoria de morts en els atemptats de caire ismaïlita són 
gent  de  religió  musulmana.  Aprofita  per  fer  una  crida  contra  qualsevol 
expressió d’intolerància i, en aquest cas, contra la islamofòbia, que és un mal 
que tenen instal·lat a la societat, i tenir molt clar que una cosa és la religió, un 
altre l’origen de la gent  i l’altre la gent que no vol mantenir una convivència 
mínima.

Els reunits, per unanimitat, aproven la moció

21.  -  Moció  dels  grups  municipals  ICV-EUiA  i  PSC  en  defensa  de 
l'educació com a eina de cohesió (MOCI2017000058).

L’Alcaldessa accidental dóna la paraula a la regidora Sra. Aldana que explica 
la moció, que textualment diu el següent:

“El  desenvolupament  d’una  Educació  Pública,  inclusiva  i  de  qualitat  a 
Catalunya  ha  estat  un  objectiu  compartit  per  una  majoria  de  la  societat 
catalana i per una majoria dels partits polítics catalans en els darrers 40 anys 
de democràcia. 

La construcció d’una única xarxa educativa que incorporés la diversitat social, 
cultural  i  lingüística  de  Catalunya  com  un  valor  que  permet  reforçar  la 
comunitat ha evitat la l’aparició de la segregació educativa només per motius 
lingüístics i, per tant, de major exclusió social. 

Que  tot  i  les  retallades  patides  gairebé  de  forma exclusiva  per  l’Educació 
Pública, derivant en la manca de recursos suficients com per fer un model més 
potent d’escola inclusiva, Catalunya avui tingui un model educatiu i d’immersió 
lingüística  reconegut  internacionalment  és  un  èxit  compartit  per  tota  la 
comunitat educativa catalana dels darrers 40 anys.

És gràcies, entre d’altres coses, a l’educació que les persones podem ser més 
autònomes, més critiques i més felices. Amb el paper protagonista, l’Educació 
Pública a Catalunya ha estat una eina de promoció i de cohesió social com 
poques  ha  tingut  Europa  les  darreres  dècades.  Per  exemple,  avui, 
principalment  i  gairebé  de  manera  exclusiva  en  molts  casos,  les  escoles 
públiques catalanes són una de les principals vies d’integració de les famílies 
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nouvingudes d’arreu del món. En aquest sentit, és indubtable que, tot i que els 
fets socials i polítics que Catalunya està vivint afecten la dinàmica educativa 
dels nostres centres, cal fer de nou confiança en la capacitat pedagògica de 
les  educadores  i  els  educadors  perquè  puguin  seguir  educant  els  nostres 
infants i joves de la millor manera possible.

Per això, les declaracions formulades els darrers dies per destacats membres 
del govern espanyol i de les formacions polítiques del PP i C’s, a través dels 
mitjans de comunicació, en què es titlla el sistema educatiu a Catalunya, i en 
particular  a  l’Escola  Pública,  com  un  sistema  adoctrinador  de 
l’independentisme i de l’antiespanyolisme, són un greu error i una simplificació 
malintencionada. Se simplifica la realitat de manera interessada a l’equiparar 
l’educació  en  una  llengua  amb  l’adoctrinament  en  una  ideologia.  No  és 
raonable amagar la incapacitat del govern central i els seus socis per resoldre 
el  conflicte polític  entre Catalunya i  Espanya de manera dialogada fent una 
ofensiva  de crítica  generalitzada  contra el  sistema educatiu  català,  i  contra 
l’Escola  Pública  en  particular,  ni  que  ho  facin  precisament  aquells  que 
privilegien sempre l’escola segregadora, adoctrinadora i elitista a Catalunya i a 
tot l’Estat, en detriment de la pública.

Un  error  que  afecta  greument  a  una  Escola  Pública  ja  prou  sensible  per 
l’impacte de la situació social i política en que estem vivint d’ençà de l’inici de 
la  crisi  el  2009,  i  que  només  demostra  un  alt  nivell  d’ignorància  sobre  el 
funcionament del sistema educatiu, el currículum del qual ve predeterminat en 
més  de  dues  terceres  parts  pel  govern  central.  Si  el  model  curricular  a 
Catalunya és adoctrinador, aleshores el principal responsable hauria de ser el 
Ministeri d’Educació, Cultura i Esports.

Constatem que no existeixen evidències consistents, més enllà d’un anecdotari 
breu impossible de generalitzar, que les escoles públiques a Catalunya siguin 
adoctrinadores o que estiguin generant cap segregació dels nens i nenes en 
funció de l’opinió política dels seus pares i mares.

Cap informe ni estudi, nacional o internacional no ho constata. Els resultats del 
Servei Educatiu de Catalunya i l’adquisició de les competències bàsiques són 
un  exemple  de  transparència  amb  la  supervisió  del  Consell  Superior 
d’Avaluació  del  Sistema  Educatiu.  Són  molts  els  informes  i  estudis  que 
reflecteixen l’èxit reconegut internacionalment de l’escola pública catalana i en 
català i  del  sistema educatiu  català.  D’allò  que sí  tenim evidències és dels 
intents adoctrinadors que el govern espanyol del PP, i ara amb el suport de 
C’s, pretén fer a les escoles catalanes. La LOMCE és un instrument que va 
néixer, entre d’altres, amb aquesta voluntat: només cal recordar les paraules 
del  ministre  Wert  en  seu  parlamentària  ja  al  2012,  quan  va  afirmar  que 
l’objectiu  d’aquesta llei  era “espanyolitzar els infants catalans”.  Les sospites 
infundades  d’adoctrinament  sovint  es  relacionen  amb  el  model  d’immersió 
lingüística català. Aquestes declaracions públiques, que en el marc actual no 
fan cap bon servei a la convivència i l’èxit educatiu a les escoles, resulten tota 
una provocació innecessària. Novament es fereix un sistema educatiu que, en 
un termini molt curt de temps, ha hagut de gestionar la complexitat dels efectes 
d’un terrible atemptat terrorista, i en el cas de la xarxa pública, d’una violència 
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brutal  sense  precedents  als  seus  equipaments  per  part  de  les  forces  de 
seguretat de l’estat.

Afirmen de forma contundent que la instrumentalització de l’educació amb fins 
partidistes hauria de ser una línia vermella que mai hauria de traspassar-se, i 
que això allunya encara més les oportunitats d’arribar al tan necessari pacte 
educatiu.  En  definitiva,  l’escola  catalana  és  convivència:  la  garanteix  i  la 
treballa  dia  a  dia  amb  tots  i  cadascun  dels  components  de  la  comunitat 
educativa.  Els  atacs externs intenten trencar-la  i  afavorir  interessos polítics, 
mai pedagògics.

Per tots aquests motius, els grups municipals d’ICV-EUiA i PSC proposa al ple 
de Sant Feliu de Llobregat els següents

ACORDS

1.-  Afirmem amb rotunditat  que el  sistema educatiu  català,  i  particularment 
l’escola  pública,  és  un  exemple  de  llibertat,  convivència,  democràcia  i 
plurilingüisme que ens ha de permetre treballar per la igualtat, l’èxit educatiu i 
la formació de persones critiques, lliures i autònomes. L’escola catalana, i en 
particular  la  pública,  és  i  ha  estat  una  eina  de  cohesió  i  promoció  social 
indispensable a Catalunya.

2.-  Defensem  la  professionalitat  dels  equips  educatius  i  afirmem  que 
conjuntament  amb  l’autonomia  de  centre  i  la  participació  de  la  comunitat 
educativa són el  puntal  del  sistema educatiu  de Catalunya  i  garanteixen la 
pluralitat d’aquest

3.- Exigim una rectificació pública a PP i C’s per les sospites infundades sobre 
la  qualitat  del  sistema  educatiu  a  Catalunya,  i  en  particular  sobre  l’escola 
pública, i un reconeixement explícit al professorat català per la seva capacitat 
de reconèixer, valorar i fomentar la pluralitat d’idees i valors, i la diversitat, en 
un marc de drets humans.

4.- Sol·licitem al Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya 
que emprenguin les accions judicials necessàries contra els seus autors.

5.- Expressem el suport  d’aquest  Ajuntament al  model d’escola catalana en 
llengua i continguts, a tota la comunitat educativa davant d’aquests intents de 
descrèdit malintencionats, i especialment a l’escola pública, objectiu principal i 
declarat d’aquests atacs.

6.-  Donar  trasllat  d’aquests  acords  al  Departament  d’Ensenyament  de  la 
Generalitat de Catalunya, als Grups parlamentaris del Congrés, al Parlament 
de Catalunya,  a  les  Associacions  de mares i  pares,  al  Consell  escolar  del 
(municipi)  i  a les direccions dels centres educatius del municipi,  a la FMC i 
ACM, i a CCOO, UGT i USTEC.”

El regidor no adscrit, Sr. Serrano, indica que sent malament quan es diu que 
se  adoctrina  en  el  col·legi  per  persones  que  no  han  estat  en  el  sistema 
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educatiu català, o que no saben com funciona. Ell mateix va passar més hores 
de castellà per a què ho pogués parlar bé aquí en Catalunya, perquè els seus 
pares eren andalusos. Pensa que els representants d’aquest partits haurien de 
fer una autocrítica en el Ple de Sant Feliu per poder expressar aquest malestar 
que provoquen els seus dirigents i vota a favor.

La portaveu del grup municipal PP, Sra. Ortega, manifesta que mai estaran a 
favor de la inversió lingüística en l’escola pública de Catalunya, mai estaran a 
favor de què sigui impossible educar als seus fills en la llengua materna en els 
col·legis públics, perquè en els privats es pot, que és just a on porten els seus 
fills  l’élite  política.  L’escola  catalana  d’inversió  lingüística  no  representa  la 
societat bilingüe que són aquí a Catalunya. Coneix el cas d’un pare de Sant 
Feliu que porta el seu fill en un col·legi concertat, aquest tenia problemes en el 
col·legi, no arribava bé al ritme de la classe i en una tutoria amb la professora li 
van dir que parlessin més en català a casa perquè va just en classe. Ell  va 
contestar que si va justet explicar-lo en castellà, perquè al millor no té temps 
per parlar-li en català i només falta que el diguin en quin idioma parlar al seu 
fill.

Explica que a ella en classe li  van ensenyar el que era la corona catalano-
aragonesa, però li va sorprendre quan va llegir llibres d’història que l’esposa 
d’Enrique VIII, que va repudiar, es deia Catalina d’Aragó, ja que era filla del Rei 
Fernando d’Aragó i en cap lloc catalano-aragonesa. 

Afegeix  que  aquestes  afirmacions  no  les  diu  el  PP  i  Ciutadans,  ho  diu  el 
Sindicat  Independent  AMES que al  maig  del  2007 van publicar  un informe 
analitzant  els llibres de primària que parlen de Catalunya i  Espanya com a 
països  separats,  parlen  del  castellà  com  si  fos  un  idioma  colonitzador  en 
Catalunya,  i  en  un  llibre  de  ciències  socials  poden  trobar  com  només 
s’expliquen les institucions catalanes, com el Parlament i la Generalitat, que 
està molt bé, però s’obliden que existeix el Congrés, el Senat i, òbviament, ni 
fan menció del Rei. Per tant, el seu vot és en contra.

El  portaveu  del  grup  municipal  CC  Veïns,  Sr.  Gilaberte,  diu  que  la  seva 
intervenció és personal. Es troba una moció amb dos plànols, el que fa relació 
amb l’ensenyança que l’hi sembla bé, i tot el que fa relació amb política que li 
sembla mal perquè continuen amb les confrontacions en nivells exagerats, i 
pensa que no van bé. Per tant, vota abstenció.

El regidor del grup municipal CC Veïns, Sr. Sospedra, indica que vota a favor.
 
La  portaveu  del  grup  municipal  PDeCAT,  Sra.  Martí,  manifesta  que, 
contràriament a la  Sra.  Ortega,  ella  va ser víctima de l’espanyolització  que 
tenien, i tota la gent nascuda abans del 75 van haver d’estudiar per força en 
llengua castellana, encara que no han aconseguit espanyolitzar-la mai. Pensa 
que fins a cert punt, la Sra. Ortega que és filla de la inversió lingüística, parla 
bé el català i castellà, ha d’estar orgullosa, i no renegar d’això.

Comenta que s’ha parlat de l’escola pública, però vol remarcar que, per a ells, 
les escoles concertades tenen el mateix projecte educatiu, disseny curricular i 
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estructura  de  signatura  que  l’escola  pública,  perquè  es  basa  en  la  Llei 
d’educació catalana, hi ha els mateixos criteris de puntuació. La titularitat de 
l’escola  pública  és el  Departament  d’Ensenyament  i  la  titularitat  de l’escola 
concertada poden ser  cooperatives,  fundacions  o  ordres  religioses,  però  el 
component curricular és exactament igual per a totes les escoles de Catalunya, 
excepte per les privades que optin per estudiar xinés, o algunes escoles que 
només ensenyen en anglès, i cadascú porta els fills a on vol.

Afegeix que no pot estar d’acord amb el que diu el Sr. Gilaberte perquè és 
important  parlar  de Sant  Feliu,  dels  alumnes,  i  això  és  tant  important  com 
parlar dels pisos que volen fer i els habitatges. Estan educant els fills de la 
seva població i l’educació a Sant Feliu i a tota Catalunya és un èxit educatiu 
inclusiu i fomenta des de sempre la cohesió social que no abandonaran mai de 
la vida, vinguin els que vinguin. Per això, voten a favor de la moció.

El  portaveu del  grup municipal  Ciutadans,  Sr.  Alba,  indica que poden estar 
d’acord amb moltes coses de les que diuen. Però aquesta moció té l’etiqueta 
d’ICV, mescla veritats amb mentides, per acabar al final en fer aquesta política 
d’atac amb tot el que pugui alterar al  seu pensament únic.  Diu que ells no 
tenen cap problema en assumir que s’ha espanyolitzat i catalanitzat, no és cap 
insult, i gràcies que tenen uns docents fantàstics el tema no està pitjor de com 
està, no és un desastre, hi ha de bons i de dolents i es té que concretar més.

Manifesta  que  no  els  agrada  el  tema de la  immersió,  precisament,  perquè 
reflexa un model de societat que per a ells no existeix. Consideren que tant bo 
és fer més hores en català en Santa Coloma de Gramanet, per exemple, com 
fer més hores de castellà en Olot o en Vic, perquè el primer és la qualitat i 
transmetre coneixements i valors i, si és en anglès, moltíssim millor.

Explica que, durant anys i anys, ha hagut un pla premeditat de transmissió de 
certes  idees  polítiques  en  l’educació.  Aquest  pla  ha  sorgit  directament  del 
Departament  d’Ensenyament,  amb  la  connivència  d’altres  partits  que  han 
persistit en aquesta campanya, bàsicament, per exemple, en els llibres de text, 
uns llibres en els quals Espanya no existeix. No existeix en mapes, en història, 
en geografia, i s’ha tingut el que s’ha tingut. Evidentment, ha comptat amb la 
participació  d’alguns  docents,  mals  docents,  amb  un  interès  polític,  i  es 
pregunta si  els  sembla normal  veure programes en televisió  menors d’edat 
parlant de política. Això els preocupa, perquè creuen que en una societat sana 
la joventut, la infància té que estar parlant de les coses de la infància. A ells no 
els sembla normal, ni amb aquesta bandera, ni amb una altra. Un col·legi és un 
lloc a on és el temple del coneixement, a on es forma a la gent en valors, i ells 
posar banderes, qualsevol bandera, els hi sembla lamentable, s’ha de treure la 
política de les aules, viuen en un país plural, el castellà és una de les llengües 
pròpies de Catalunya i voten en contra.

El portaveu del grup municipal ERC, Sr. Bossa, indica que aquesta moció parla 
de la educació, però podria parlar també dels mitjans públics de comunicació, 
de les institucions, de l’autogovern. En definitiva, parla exactament del mateix, 
parla de la construcció d’un relat que vol justificar el 155, però que és molt més 
antic  del  155,  d’un  gran  projecte  polític  del  PP,  Ciutadans  i  bona  part  del 
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PSOE,  i  d’aquí  la  paradoxa  d’aquesta  moció,  que  no  és  cap  altre  que  la 
recentralització de l’Estat i la liquidació de les autonomies que té Catalunya. La 
qüestió de fons són les tres potes fonamentals, educació, mitjans públics de 
comunicació  i  institucions  de  l’autogovern;  d’allà  alguns  partits  creuen  que 
l’independentisme ha guanyat el terreny durant aquests darrers anys i suposen 
el  fracàs  del  projecte  de  l’Estat  Espanyol  a  Catalunya.  Diu  que  parlen 
d’educació i vol explicar perquè els anat com anyell al dit el que la representant 
del PP ha parlat del Sindicat  AMES (Acció per la Millora de l’Ensenyament 
secundari).  El  redactat  d’això  que diuen de l’adoctrinament,  s’inicia  al  maig 
amb un informe de l’AMES que no sap si la representant del PP sap que és. Si 
van a la web és un sindicat d’una sola persona, això vol dir que no tenen ni 
delegats  a  l’ensenyament  públic  de  Catalunya,  no  té  cap  delegat,  no  té 
representació sindical  en el  Consells  Escolars.  Per tant,  és un sindicat  una 
mica sospitós, a part, de què si entren a la seva web, vulnera flagrantment la 
Llei  de  Protecció  de  Dades,  que  la  fiscalia  no  ha  tingut  a  bé  multar-los  i 
sancionar-los com ha fet a d’altres organitzacions de Catalunya. És un sindicat 
que no representa a ningú. És la font de l’informe que ha donat aquest relat 
fals i manipulat, del que s’ha fet resó tota la premsa de l’Estat Espanyol per 
intentar  ficar  el  focus de l’ensenyament,  i  que es creguin  que a Catalunya 
s’està adoctrinant els nens a l’independentisme. Per això, l’independentisme 
ha crescut aquests anys i aquí té la resposta als seus problemes i als seus 
neguits. Cal denunciar, també, l’informe i el que vol dir aquest sindicat. Per tant 
voten a favor d’aquesta moció.

El portaveu del grup municipal PSC, Sr. Molina, indica que aquesta moció l’han 
fet conjunta, però com se sent al·ludit per les paraules del Sr. Bossa, creu que 
no és correcte dubtar del PSC en aquest tema quan han estat en el govern i  
han estat  els  impulsors de la inversió lingüística a Catalunya.  El  Sr.  Bossa 
puntualitza que ha dit  PSOE. Respecte a Ciutadans que no els posin en el 
mateix  sac,  sempre  han  estat  lluitant  per  la  immersió  perquè  creuen  en 
aquesta moció, que va presentar al principi, però s’ha de dubtar de l’esperit de 
la moció.

El regidor d’ICV-EUiA, Sr. Leiva, manifesta que hi ha una cosa important, que 
forma part de la moció i que no es pot passar per alt, és que dos terços del 
currículum que es  fa a Catalunya  en l’escola  és  fixa  des del  Ministerio  de 
Educación  a  Madrid.  Si  aquí  s’adoctrina  dues  terceres  parts  de 
l’adoctrinadament tindrà la culpa el que fixa el continguts a Madrid. La moció 
parla de l’escola pública, parla de l’escola catalana i, en particular de la pública 
en alguns temes. Però el Ministre d’Exteriors l’altre dia atacava a tota l’escola 
catalana  i  deia  que  no  s’ensenyava  l’Espanyol,  que  és  una  mentida  com 
tothom sap en aquesta sala i qualsevol que hagi anat a l’escola, o tingui fills o 
néts que hagin anat  a l’escola.  També va haver en seu parlamentaria una 
intervenció que va ser una autèntica vergonya del Sr. Toni Cantó que es va 
dedicar, no només a atacar l’escola catalana, sinó a relacionar, constantment, 
la manca de qualitat a l’escola pública, la bona a la privada. Igual el Sr. Albiol 
als medis de comunicació. Va ser un atac dedicat a tota la xarxa i en particular 
a la pública que respon a un Pla del sistema educatiu, i a un consens que va 
haver en aquest país al 1980 d’un sol poble. Catalunya és i volen que sigui un 
sol  poble,  el  sistema educatiu  és  únic  i  es  basa  en  la  inversió  lingüística, 
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perquè ell, per exemple, com a fill de castellano-parlants, uns d’origen castellà i 
els altres andalusos, l’únic contacte que podia tenir amb la llengua catalana era 
l’escola.  Si  no  hagués  estat  per  això,  difícilment,  podria  estar  fent  una 
intervenció en condicions, i no és que estigui agraït, és que forma part de la 
seva  identitat.  Això  no  té  res  a  veure  amb  el  adoctrinament,  si  el  volien 
adoctrinar han tingut mala sort perquè ell no és independentista, és federalista.

Creu que es lamentable que s’ataqui a l’educació pública, al sistema educatiu, i 
que ho facin,  a més,  els  mateixos  que s’han dedicat  a defensar  que se li 
treguin tots els recursos possibles. Són els màxims defensors de les escoles 
més adoctrinadores de Catalunya, com són les ultrareligioses del Opus Dei i 
no diuen ni una paraula. Això és una autèntica vergonya i espera i desitja que 
el departament, o qui sigui que pugui fer-ho, emprengui les accions judicials 
que calguin per rectificar aquestes infàmies, aquestes calumnies, i aquestes 
declaracions absolutament impresentables, no només en el sistema educatiu, 
sinó als professionals que es deixen la pell cada dia.

El portaveu del grup municipal CC Veïns, Sr. Gilaberte, indica que en relació al 
que ha dit la Sra. Martí no està d’acord, però ho respecta. Entén que el seu 
partit  tingui aquests criteris.  Si  ell  estigués en un partit  polític  estaria en un 
costat o en un altre, no ho està. Per tant, com ha dit abans, hi ha dos plànols. 
Si la moció hagués estat  de l’ensenyança a Sant  Feliu,  segur que estarien 
d’acord,  però  de  l’ensenyament  hi  ha  molt  poc  i  s’està  parlant  de  tots  els 
demés temes.

La portaveu del grup municipal PDeCAT, Sra. Martí, manifesta que Sant Feliu 
no és un bolet dintre del país. A ells no els hi molesta el castellà, ella té sang 
que no és catalana, que és espanyola, de molts llocs d’Espanya, i no li molesta 
el castellà, ni a ella ni a ningú d’aquí. No van en contra de cap llengua, van a 
favor de la seva, és més, a les escoles, al carrer, a les places, se sent més 
parlar el castellà que el català. Per això s’ha de protegir el català, el castellà 
l’entén tothom, el parla tothom i el català no, per això és una llengua protegida.

Per una altra banda, indica que el que pretenen Ciutadans i PP és que tornin a 
quan eren petits. No saben que és l’adoctrinament, tornar a fer formació de 
l’esperit nacional, com  li donaven a ella, cantar cara al sol, resar el Rosario 
abans de sortir al pati, i li prohibien parlar el català. No permetran tornar als 
anys 50.

El portaveu del grup municipal Ciutadans,  Sr.  Alba, indica que no entén bé 
algunes apreciacions, parlen sempre de que a ells no els molesta, no tenen 
cap  problema,  però  ho  diuen.  Diu  al  Sr.  Leiva,  que  entén  que  els  vulgui 
ajusticiar,  com bon deixeble  de la  revolució Russa,  ho entén,  va en el  seu 
ADN. Respecte al tema dels recolzaments recorda al Sr. Leiva que els seus 
cosins germans de Podem en la resta d’Espanya són els responsables de què 
tinguin un govern del PP, perquè hi havia un pacte de govern amb el Sr. Pedro 
Sánchez i gràcies a ells i al PP no el va haver-hi. Per tant, tenen la seva part. 
Quan es parla d’un sol poble és un tema que té molt mala pinta, ells que parlen 
de que respecten tant, no haurien de tenir cap problema que s’ensenyi en les 
llengües pròpies del seu poble. 

63



Sotmesa a votació la moció s’aprova per majoria absoluta amb 15 vots a favor 
de:  4  vots  dels  regidors/es  del  grup  municipal  d’ICV-EUiA,  4  vots  dels 
regidors/es del grup municipal PSC, 3 vots dels regidors/a del grup municipal 
d’ERC, 2 vots dels regidora/ra PDeCAT, 1 vot del regidor del grup municipal 
CC Veïns, Sr. Sospedra,  i 1 vot del regidor no adscrit; i amb 3 vots en contra 
de: 2 vots dels regidors del grup municipal Ciutadans, i 1 vot de la regidora del 
PP;  i  amb 1  vot  d’abstenció  del  regidor  del  grup  municipal  CC Veïns,  Sr. 
Silvestre.

A  proposta  de  l’Alcaldessa  accidental  es  fa  la  presentació  conjunta  de  les 
mocions corresponents als punts 22, 23, 24 25 i 26, i, a continuació es fa el 
debat i votació, amb el resultat que s’indica a continuació per a cadascun dels 
punts.

22.  -  Moció  dels  grups  municipals  ICV-EUiA  i  PSC  sobre  la  situació 
política de Catalunya (MOCI2017000059).

L’Alcaldessa accidental dóna la paraula al regidor Sr. Martínez, que explica la 
moció  presentada  pels  grups  municipal  ICV-EUiA  i  PSC  indicant  que  s’ha 
afegit  com a conseqüència  dels  successos que s’han vingut  donant,  un 8è 
punt,  que  s’ha  repartit  a  tots  els  grups  abans  de  l’inici  del  Ple,  i  queda 
redactada de la següent manera:

“Les actuacions policials del dia 1 d'octubre, desallotjant violentament els milers 
de persones que de forma pacífica es van aplegar en els espais de votació, són 
absolutament inadmissibles i són una violació de drets civils i polítics, com el de 
manifestació i el de llibertat d'expressió, així com un atac a la convivència de la 
societat catalana.

Les  decisions  adoptades  pel  Parlament  de  Catalunya  els  passats  6  i  7  de 
setembre es van situar clarament fora de l'Estatut de Catalunya, provocant un 
xoc de legitimitats que ha precipitat  la situació de risc evident  en el  que ara 
mateix es troben les institucions catalanes.

La inacció política practicada, des de fa anys, pel Govern Central encapçalat per 
Mariano Rajoy juntament amb el fet de fiar-ho tot a la resposta jurídica i policial 
ha estat  i  és una estratègia  irresponsable  que ha derivat  en comportaments 
autoritaris i que a més s'ha demostrat absolutament contraproduent, donant lloc a 
l’actuació desproporcionada dels cossos de seguretat de l'Estat el dia 1 d'octubre.

Des del mateix dia 1 d'octubre s'han succeït fets cada cop més preocupants, com 
la decisió de la jutgessa de l'Audiència Nacional Carmen Lamela de decretar 
presó  sense  fiança  per  al  president  de  l'ANC  Jordi  Sánchez,  i  el  president 
d'Òmnium Cultural Jordi Cuixart, per un presumpte delicte de sedició.

Considerem  que  de  la  resposta  donada  pel  president  del  govern  de  la 
Generalitat, Carles Puigdemont, al requeriment del Govern Central es dedueix 
que el passat 10 d'octubre no es va declarar la independència de Catalunya; i 
que  la  posada  en  marxa  per  part  del  govern  del  PP  de  l'article  155  de  la 
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Constitució, que implica la intervenció de les institucions catalanes, ha fomentat 
encara més el malestar i la incertesa que avui es viu a Catalunya i ha fet més 
evident la necessitat d’afavorir una solució negociada, renunciant a mesures de 
caràcter unilateral.

Per tot això, els grups municipals d’ICV-EUiA i PSC, proposen al Ple l’adopció 
dels següents,

ACORDS:

1. Mostrar la solidaritat de l'Ajuntament de Sant Feliu amb les persones que van 
resultar ferides com a resultat l’actuació desproporcionada dels Cossos i Forces 
de Seguretat de l'Estat el dia 1 d'octubre, així com amb els municipis afectats pels 
danys.

2.  Exigir  la  llibertat  immediata  del  president  de  l’ANC,  Jordi  Sánchez,  i  del 
President d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, empresonats el 16 d'octubre, quan la 
jutgessa  de  l'Audiència  Nacional  Carmen  Lamela  va  decretar  de  forma 
desproporcionada presó sense fiança per un presumpte delicte de sedició.

3. Expressar el suport a tots els càrrecs electes de Catalunya que, d’una forma o 
altra s’han vist afectats per accions o reaccions al voltant de la convocatòria de l’1 
d’octubre, tant per promoure l’exercici del dret a decidir com per qualsevol altra 
expressió de les seves opinions polítiques de forma pacífica, lliure i democràtica, 
emparats en els principis fonamentals d’autonomia local i dret a la participació 
política.

4. Exigir la retirada immediata dels efectius dels Cossos i Forces de Seguretat de 
l'Estat destinats a Catalunya de manera excepcional.

5. Manifestar que la Declaració Unilateral d’Independència es un pas que allunya 
la resolució del conflicte, i fins i tot el pot aprofundir. De manera que instem el 
President de la Generalitat de Catalunya a que no faci efectiva la DUI ni la posi a 
votació al Parlament de Catalunya.

6. Rebutjar l'aplicació de mesures excepcionals derivades de l'activació de l'article 
155 de la Constitució i exigir al govern de l’Estat que desactivi les mesures de 
suspensió  de  l’autogovern  de  Catalunya,  perquè  vulneren  principis 
constitucionals  i  estatutaris  bàsics,  i  perquè  en  res  ajuden  a  recuperar  la 
normalitat democràtica al nostre país.

7. Instar el Govern Espanyol i a la Generalitat de Catalunya a seure en una taula 
de diàleg; que esgoti fins al darrer moment totes les possibilitats de diàleg per tal 
de buscar solucions  polítiques al  conflicte.  Unes solucions  que permetin a la 
ciutadania decidir el seu futur de manera acordada i democràtica.

8.  Condemnar  tota  declaració  o  activitat  que  comporti  qualsevol  mena 
d’enaltiment, trivialització o exculpació del feixisme, que com s’ha demostrat en 
reiterades ocasions, incita a la violència i  l’odi.  Malauradament hem hagut de 
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lamentar en els darrers dies atacs feixistes, com el patit per Catalunya Radio, que 
condemnem enèrgicament.

9.Traslladar  aquests  acords  al  president  del  govern  de  l’Estat  Espanyol,  al 
President  de  la  Generalitat  de  Catalunya,  a  la  presidenta  del  Parlament  de 
Catalunya, al President del Parlament europeu, als grups polítics del Congrés, 
Senat, Parlament de Catalunya i Parlament Europeu i a les entitats municipalistes 
de Catalunya.”

El regidor no adscrit, Sr. Serrano, vol deixar clar, que s’ha manifestat en contra 
d’unes idees, no d’unes persones, perquè per a ell tots els que estan en el 
Consistori són companys.

Indica que sobre aquesta moció, en el punt 1 i 2 vota a favor. En el punt 3 vota 
en contra perquè no li agrada l’ambigüitat i l’agradaria que digués: “Expressar 
el suport a tots els càrrecs electes de Catalunya d’una manera o una altra”, 
aquí els únics que han estat afectats han sigut els Alcaldes que els han cridat a 
declarar, i no li consta en el temps transcorregut cap agressió a cap regidor 
d’un altre lloc. En el punt 4 a favor. En el punt 5, considera que la declaració de 
la independència,  fins a on sap, ha estat declarada i estan en la República 
Catalana,  li  sobra  la  bandera  del  centre,  però  això  dependrà  d’unes  altres 
coses.  En  el  punt  6  vota  a  favor.  En  el  punt  7,  d’instar  al  Govern  de  la 
Generalitat a seure en una taula, està d’acord per veure els termes de com se 
separa Catalunya i segueix el nou estat de la República Catalana, però tal i 
com està exposat aquí vota en contra. Els punts 8 i 9 a favor.

La portaveu del grup municipal PP, Sra. Ortega, demana que no es poguessin 
votar aquestes mocions per punts perquè és confús. En tot cas vol deixar clar 
que condemna tota la violència i expressa el suport a tots els càrrecs electes 
de Catalunya. Però vota en contra de la moció, i no s’estendrà perquè no és el 
seu estil  i  creu que tot  el  que voten aquí  té  poca validesa.  Manifesta  que 
mostra tot el seu recolzament a les forces i cossos de seguretat de l’Estat, i  
sent  un orgull  profund de ser la  representant  del partit  que presideix el  Sr. 
Mariano Rajoy, congratulant-se de l’anunci de les properes Eleccions el 21 de 
desembre per a tornar a la legalitat i normalitat a Catalunya.  

El  portaveu  del  grup  municipal  CC  Veïns,  Sr.  Gilaberte,  indica  que  vota 
abstenció.

El regidor del grup municipal CC Veïns, Sr. Sospedra, es congratula que el 
PSC estigui recolzant la moció en contra del 155. Creu que el paper que ha 
jugat  el  Sr.  Miquel  Iceta  durant  les  últimes  setmanes  ha estat  positiu,  i  la 
possible reconducció es deu en gran part pels bons oficis d’alguns dirigents del 
PSC, entre els quals no està el Sr. Josep Borrell, que està fent un paper més 
fluix.  L’hagués agradat que l’haguessin convocat a adherir-se en el Manifest 
que van signar fa uns dies. Entén que aquest Ple no està composat de set 
portaveus, o de 8, sinó de 21 regidors, i sabut és que dintre del seu grup, com 
dintre d’altres grups, hi ha diferents opinions. Diu que és un tema que li treu la 
son a la gent, i està causant una enorme tensió social. Considera que estan 
davant d’un conjunt de desgavells encadenats d’una dimensió històrica que, 
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personalment, li  crea una sensació d’impotència i tristesa. No entén com un 
partit  que  té  persones intel·ligents  no va veure  en el  seu moment  que un 
Referèndum pactat hagués eliminat el problema durant molts anys, perquè era, 
pràcticament,  segur  que  si  l’hagués  realitzat  no  hagués  perdut  mai  el 
Referèndum.  Ha  hagut  una  barreja  amb la  confusió  d’una  crisi  i  elements 
d’indignació que haguessin pogut portar a terrenys una mica delicats, perquè 
en  aquest  moments  tenen  un  problema greu.  Un  problema que  s’ha  creat 
externament per algun partit que ha buscat el rèdit electoral i que, en aquests 
moments, entra en convivència amb altra gent d’altres extrems, que no se li 
ocorre una altra cosa, que quan el President de la Generalitat, fent ús de la 
seva llibertat i de la seva autoritat, intenta trobar un camí de menys cost el 
criden,  al cap de deu minuts, de traïdor.  Això,  també, és un fet gravíssim i 
s’han d’allunyar  dels  extrems. La seva feina com a polítics  es afavorir  una 
concòrdia, es desescalar el problema, es assumir responsabilitats en pla de dir 
que això és un disbarat i no poden permetre-se’l  en el futur. El que s’estan 
jugant és molt important, la violència que han vist el dia 1 és un joc de nens del 
que poden tindre perquè hi ha gent que sent que no forma part d’un Estat, un 
Estat  que  l’ha  fastiguejat,  que  ha  tingut  la  gosadia  de  trepitjar  els  drets 
democràtics i de provocar un ridícul històric als mitjans de comunicació, com 
va ser l’1  d’octubre.  Creu que la  convocatòria  de les Eleccions és la millor 
sortida, el Sr. Puigdemont també la va creure, però altra gent es va negar. En 
aquests moments les coses possibles són les que són, Europa és la que és, no 
tenen l’Europa de les regions, tenen l’Europa dels Estats. Dintre d’uns anys, 
probablement, per a aquest problema hi hauria solució dintre de l’Europa de 
les  regions,  però  estan  a  l’Europa  dels  Estats,  que  tenen  interessos  i, 
normalment, van en contra seva.  Diu que com a regidors d’una ciutat petita 
tenen la responsabilitat de desescalar el tema, que no hi hagin actuacions com 
les que han tingut aquí en algun cas, i no fer intervencions retòriques per a 
Parlaments i per a la gent que té algun tipus d’oportunisme o ambició política. 
Per tant, vota a favor.

La portaveu del grup municipal PDeCAT, Sra. Martí, indica que els acords 1, 2, 
3, 4, 6, 7, 8 i 9 són a favor, l’acord 5 en contra, i el número 7 que posés el  
mateix redactat del Manifest i votarien a favor.

L’Alcaldessa accidental comenta que no hi ha cap problema.

La Sra. Martí diu que el nº 8 parla només de Catalunya Ràdio però han de 
pensar  que  han  fet  moltes  manifestacions  a  Catalunya  amb  milions  de 
persones cada vegada, no hi ha hagut mai cap problema, cap ferit, res trencat, 
i en dues manifestacions que es van fer el dia 8, i fa dos dies a Barcelona, han 
hagut ferits i, a més a més, es va entrar en una escola a Barcelona amb nens a 
dintre. 

El portaveu del grup municipal Ciutadans, Sr. Alba, indica que creuen que és 
una moció bastant irresponsable per acusar a les forces i cossos de seguretat 
de l’Estat de violació de drets. Es pregunta si, com a responsables de govern, 
es donen compte del  què estan fent  i  del  mal  exemple  que estan donant, 
perquè igual que qüestionen al poder judicial, els ciutadans ho faran amb ells. 
Parlar que la jutgessa Sra. Lamela ha actuat de manera desproporcionada no 
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els sembla el més adequat, i entén que no els agradin els jutges perquè han 
tingut bastants revessos, per exemple, el tema de l’IBI. Diu que la moció està 
plena  de  falsedats.  Parlen  de  violació  de  drets  civils  i  polítics,  atacs  a  la 
convivència, i pregunta si es donen compte què haguessin tingut si l’Estat no 
actua perquè amb la Llei de Transitorietat no els agradaria que ningú decideixi 
si ells han de continuar en el lloc de treball.

Respecte  del  tema dels  Jordis  hi  ha  cotxes  destrossats,  setge  de  catorze 
hores, àtac al poder judicial, i sembla que no els importa. El pitjor és que estan 
mantenint  una falsa equidistància,  no fer  res,  esperar que tot  es solucioni  i 
tothom ha de fer el mateix. Però l’article 155 ha funcionat i ha funcionat amb el 
recolzament del Partido Socialista Obrero Español, a on hi ha velles glòries del 
Socialisme que l’han recolzat de manera fefaent i fervent. Poden dir que no, 
que estan en la República, fer i pensar el que vulguin, encara que la veritat és 
la que és, el govern està a on està i el President de la República està on està. 
Diu que, davant un cop a la democràcia, aplicar la Llei no és una opció. En 
referència a l’acord número 8, no tenen cap problema en votar a tot que no, 
excepte a aquest acord que votarien sí, però el feixisme i violència sempre és 
diferent i si hi ha gent que de manera exaltada no ha sabut controlar-se que 
caigui tot el pes de la Llei, igual per a tots. Per tant, voten tot en contra excepte 
l’acord número 8, que voten a favor.

El  portaveu  del  grup  municipal  ERC,  Sr.  Bossa,  indica  que,  per  a  ells,  la 
situació política de Catalunya és la violència policial d’octubre, una policia que 
ha pres part  avergonyidament  a les manifestacions del  unionisme;  alcaldes 
querellats  per  permetre  urnes;  una  Generalitat  intervinguda  per  uns 
representants il·legítims per part del Partit Popular que a Catalunya representa 
el  8% dels  vots  en les  Eleccions  al  Parlament;  presumiblement,  ja  que no 
saben encara, un govern que s’haurà d’exiliar i una extrema dreta que actua 
impune als carrers de Barcelona amb la permissibilitat dels deu mil policies que 
l’Estat va enviar. Aquesta és la situació política actual de Catalunya. Pel que fa 
als acords votaran afirmativament tots, menys el número 5, perquè per a ells la 
declaració  és  la  solució  del  problema  i  el  núm.  7  mantenen  el  text  de  la 
declaració votaran a favor.

El  portaveu  del  grup  municipal  PSC,  Sr.  Molina,  indica  que  quan  es  va 
presentar la moció hi havia un context diferent a l’actual. Hi ha punts que la 
realitat ha superat i sobrepassat en tot moment. Però és un exemple del que 
ha de ser la política, que és el diàleg i arribar a acords. Si agafessin la moció 
extrictu sensu, el PSC en molts dels punts no estaria del tot d’acord, però el 
que intenten en un partit  que ha estat en el govern és arribar a acords per 
poder negociar i trobar un punt entremig. El que ha fallat en aquest procés és 
política, és el que falta, s’ha d’arribar a acords i una de les parts, o les dues 
han de cedir, com els acords signats en la darrera Junta de Portaveus. N‘hi 
havia varis grups amb els quals, possiblement, en tot no estaven d’acord, però 
l’esperit si que quadra. Diu que amb la moció volien explicar que creuen va 
haver una actuació desproporcionada de la policia, que va ser un error polític i 
un error que s’ha vist que no s’havia de fer en el segle XXI, actuar contra gent 
que votava un Referèndum, no és la  manera d’actuar.  En quant  als  Jordis 
creuen que el  jutge ha pecat  de cel,  realment és un error i  s’hagués pogut 
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evitar. Pensen que és un moment en el qual s’està demanant responsabilitat i 
s’ha de demostrar  per  les  dues parts.  El  govern central  té  una manera de 
crispar que en un moment com aquest és dolorós. Això és irresponsable i crea 
una fractura que no és necessària perquè és un moment de llançar ponts. 

En quant al punt número 3 diu que ha hagut alcaldes i regidors que s’han sentit 
interpel·lats  i  pressionats,  com  a  l’Hospitalet  que  ha  hagut  una  pressió 
important. Avança que com PSC presenten aquesta moció, la mateixa que va 
presentar  Ciutadans  amb diferent  esperit,  el  mateix  títol  però  amb diferent 
lletra, i voten a favor la moció. Per tant recolzen la pressió que han tingut els 
alcaldes per un costat i per l’altre. En quant a les forces de l’Estat volen tornar 
a confiar en els Mossos, que és la seva policia. Creuen que de la manera que 
s’ha utilitzat potser que una part del catalans s’ha sentit no recolzada. Volen 
que  sigui  la  seva  policia  i,  per  això,  volen  recolzar-la,  confiar  en  ells,  i, 
evidentment, no ha d’haver cap força de l’Estat.

Manifesta que amb la declaració unilateral de la Independència estan totalment 
en desacord, igual que l’aplicació del 155. És veritat que una cosa comporta 
l’altra,  però a ells  no se’ls  pot  negar la seva voluntat  negociadora que han 
tingut fins l’últim moment. El Sr. Iceta, com el Sr. Montilla, i com la Sra. Marin 
han  negociat  fins  a  l’últim  moment  amb  Sr.  Puigdemont,  inclús  havien 
aconseguit  un  acord  per  a  convocar  unes  Eleccions.  Al  final  no  es  va 
aconseguir però l’acord existeix. Ells han intentat llançar ponts, no han tingut 
sort  amb  això  i,  al  final,  l’acte  ha  sigut  el  més  irresponsable,  han  perdut 
l’autogovern  i  els  han  portat  al  precipici.  Per  això  sempre  han  estat  en 
desacord  amb  el  DUI  i  l’aplicació  del  155,  encara  que  l’Estat  hagi  actuat 
d’aquesta manera.

En quant al número 8, evidentment, repudien qualsevol manifestació feixista. 
Creuen que en aquest moment no poden donar recolzament,  i   no enllacar 
segons quines manifestacions amb actes feixistes.
  
El  regidor  del  grup municipal  d’ICV-EUiA,  Sr.  Martínez,  indica  que  la  seva 
intervenció serà molt breu, perquè una bona part de la seva intervenció podria 
ser  substituïda per  la  intervenció  del  Sr.  Molina  i,  també,  per  la  vehement 
intervenció del Sr. Sospedra, amb el que subscriu molt bona part de la seva 
intervenció. Diu que el què els preocupa, i interessa com a grup, és trobar una 
solució a aquesta situació que permeti la preservació de la convivència, que 
permeti una prioritat que han de tenir tots els que tenen responsabilitat política, 
i és pugui avançar com un sol poble, com han vingut fent durant els anys. Això 
els preocupa perquè només hi ha una via que és la solució política. Aquesta no 
és apel·lar a l’estricte aplicació de la lleis, no és atacar i agredir als ciutadans, 
que el que estan demanant de manera pacífica és fer una votació, intentant 
expressar  les  seves  idees  polítiques  d’una  manera  pacifica.  Això  no  és  la 
solució política, tampoc són solucions les que deixin fora d’aquest marc a bona 
part de la ciutadania. Per tant, només pot sortir aquesta solució política des del 
diàleg. Saben que els acostumen a criticar per dir això, que són ambigus al 
criticar d’una banda i de l’altra, perquè hi ha un govern que ha mostrat molt 
poca capacitat  de diàleg,  però des d’altra punt  de vista,  perquè hi  ha unes 
forces polítiques encrestades a transgredir les lleis de qualsevol manera. Ells 
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seran tossuts, insistiran que aquesta és l’única via, perquè no hi haurà solució 
fins que no hi hagi un moment en que se sentin a dialogar de manera bilateral, 
i amb tots els agents polítics i socials per trobar la manera d’avançar. Això no 
passarà ni  per  la  victòria  rotunda,  ni  per  la  derrota rotunda de ningú.  S’ha 
d’escoltar  a  la  gent,  hi  ha  una  majoria  molt  important  de  la  ciutadania  de 
Catalunya que, de diferents maneres, ha expressat la voluntat de què vol ser 
protagonista de la pressa d’aquesta decisió. La solució política haurà de tenir 
en compte això, que la ciutadania ha de ser la protagonista de la solució final, 
però els responsables polítics s’han de posar i assumir les responsabilitats de 
facilitar  aquest  diàleg.  Segurament,  en  aquests  moments,  ni  els  màxims 
responsables  de cap  dels  dos  blocs  confrontats  estan fent  el  suficient  per 
trobar aquesta via del  diàleg.  Per això,  aquesta moció ho recull.  Vol fer un 
agraïment  especial  a  la  voluntat  expressada  pels  grups  municipals  que 
representen una majoria molt important de la representació en aquest Ple, que 
van subscriure la resolució que van acordar els grups municipals la setmana 
passada, i amb això, també, han de reconèixer l’esforç i  la voluntat que el PSC 
ha fet en arribar als acords que figuren en aquesta moció.

Per tant, aquesta moció s’aprova per majoria absoluta amb els vots a favor de: 
4 vots dels regidors/es del grup municipal d’ICV-EUiA, 4 vots dels regidors/es 
del  grup  municipal  PSC,  3  vots  dels  regidors/a  del  grup  municipal  d’ERC, 
excepte l’acord núm. 5 que voten en contra; 2 vots dels regidora/ra PDeCAT, 
excepte l’acord núm. 5 , i 1 vot del regidor de CC Veïns,  i amb 3 vots en contra 
de: 2 vots dels regidors del grup municipal Ciutadans, excepte el vot en contra 
de la regidora del PP; 1 vot d’abstenció del grup municipal CC Veïns, i amb la 
votació del regidor no adscrit, Sr. Serrano: a favor els acords 1, 2, 4, 6, 8 i 9, i 
en contra 3, 5 i 7.

23.  -  Moció  del  grup municipal  d'ERC sobre  condemna  a  la  brutalitat 
policial de l'Estat de Catalunya (MOCI2017000056).

L’Alcaldessa dóna la paraula al portaveu del grup municipal d’ERC, Sr. Bossa, 
per a què expliqui la moció presentada, que textualment diu el següent:

“El  diumenge 1  d'octubre  de  2017  passarà  a  la  història  a  Catalunya  per  la 
vergonya  d'un  Estat  espanyol  repressor  que  ha  exercit  una  dura  violència 
desproporcionada davant d'una ciutadania absolutament indefensa. Però sobretot 
restarà en els nostres cors i en la nostra memòria per l'actitud cívica, serena, 
coratjosa, pacífica i persistent d'uns ciutadans i ciutadanes que van sortir a votar i 
exercir la democràcia malgrat les amenaces i l'estat de setge i por.

Condemnem de forma enèrgica, alta i clara tota la violència generada per l'Estat 
espanyol, emparat pel seu Govern, contra veïns i veïnes dels nostres pobles i 
ciutats que el  que volien és decidir  i  exercir  la  democràcia.  Les gairebé 900 
persones ferides registrades a mans de la brutalitat policial, dos d'elles en estat 
molt greu, la vulneració de drets fonamentals i les imatges d'agressions, repressió 
sense contemplacions i violència, no cauran mai en l'oblit. Els danys materials 
que els cossos de seguretat han causat en edificis i a l'espai públic han de ser 
rescabalats.  L'actuació  ha  estat  dictada  pel  govern  de  l'Estat,  que  n'és  el 
responsable últim, i que n'haurà d'assumir les conseqüències.
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Al mateix temps, reconeixem i agraïm profundament l'actitud i el comportament 
dels més de 2 milions de persones que el dia 1 d'octubre es van expressar a les 
urnes, i una especial menció als qui se'ls va usurpar el vot. La seva valentia,  
compromís i fortalesa exercint  el dret a vot,  oposant resistència pacífica, fent 
costat a la gent que volia votar i no caient en la provocació de les forces de 
seguretat espanyoles, sota un estat de setge i por, són el reflex d'una societat 
madura, pacífica i plenament democràtica. Un reconeixement a tots els votants, a 
tots els voluntaris, i alcaldes i alcaldesses, electes locals i treballadors públics que 
van fer possible que es pogués votar.

Exigim el suport de les institucions europees i de la comunitat internacional que 
no pot continuar mirant cap a un altre costat i fent veure que a Catalunya no ha 
passat res. Les imatges del que vam viure P1 d'octubre estan a tots els mitjans 
internacionals i sobre la taula de totes les cancelleries. Ha quedat clar que els 
catalans tenim dret a decidir  el nostre futur i  que l'Estat  espanyol  ha intentat 
reprimir, sense èxit, la voluntat del poble català.

Finalment,  deixem clar  que els  municipis  catalans  i  els  seus càrrecs  electes 
serem fidels  al  compromís de la  gent  i  a  allò  que decideixin  les  institucions 
catalanes, Govern català i Parlament de Catalunya.

Per tots aquests motius, el grup d'Esquerra Republicana a l'Ajuntament de Sant 
Feliu de Llobregat proposa d'adopció dels següents

ACORDS

Primer. Mostrar la solidaritat d'aquest Ajuntament amb els municipis afectats pels 
danys provocats per la violència policial  i  amb les persones que han resultat 
ferides com a resultat de la brutalitat en l'actuació desproporcionada dels cossos 
de seguretat de l'Estat.

Segon.  Exigir  al  Ministeri  de  l'Interior  el  rescabalament  pels  danys  materials 
causats pels cossos de seguretat de l'Estat en la seva actuació desmesurada a 
Catalunya.

Tercer. Exigir la dimissió de tots els càrrecs polítics implicats en l'exercici de la 
violència d'Estat i de la vulneració dels drets humans a Catalunya.

Quart. Exigim la retirada immediata del efectius policials dels cossos de l'Estat 
que van ser destinats a Catalunya per reprimir el referèndum i que encara hi 
romanen.

Cinquè.  Comunicar  aquest  acord  a  l'Associació  Catalana  de  Municipis, 
l'Associació  de  Municipis  per  la  Independència,  al  Ministeri  de  l'Interior,  la 
Delegació del Govern espanyol a Catalunya i la Subdelegació corresponent.”

El regidor no adscrit, Sr. Serrano, manifesta vota a favor i demana afegir un 
punt per declarar persona non grata al delegat de Govern, Sr. Enric Millo, per 
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les  declaracions  que  ha  realitzat  durant  tot  aquest  temps,  perquè  aquesta 
persona no vingui a Sant Feliu. 

La Sra. Alcaldessa accidental pregunta al portaveu del grup municipal ERC, Sr. 
Bossa, si accepta afegir la petició del regidor no adscrit, Sr. Serrano.

El portaveu del grup municipal ERC, Sr. Bossa indica que no ho afegirà. El Sr. 
Serrano manifesta que igualment vota a favor.

La portaveu del grup municipal PP, Sra. Ortega, indica que vota en contra. Sap 
que no han acceptat la transacció de declarar non grato al Sr. Enric Millo, però 
demostra que aquesta és la mostra de cinisme d’aquells que reclamen diàleg, 
quan desprès demanen que el delegat de govern no pugui trepitjar Sant Feliu, i 
més quan estan esperant que es sol·liciti el soterrament.

El  portaveu  del  grup  municipal  CC  Veïns,  Sr.  Gilaberte,  indica  que  vota 
abstenció.

El regidor del grup municipal CC Veïns, Sr. Sospedra, vota afirmativament.

La portaveu del grup municipal PDeCAT Sra. Martí, voten a favor.

El portaveu del grup municipal Ciutadans, Sr. Alba, indica que no entraran a 
discutir el número d’afectats, només volen que recapacitin que hagués passat 
si això passés a un altre país del món,  no parla de qualsevol altre país no 
democràtic com els que els ha donat recolzament des de les ciberxarxes, en 
concret si hagués passat a Rússia, potser hagués sigut bastant pitjor. Diu que 
tots van veure el que va ocórrer,  hi ha una instrucció judicial,  perquè hi  ha 
separació de poders, a diferència d’aquell estat totalitari que plantejaven en la 
Llei de Transitorietat, a on la justícia està per sota del poder executiu; aquí hi 
ha separació de poders i s’ha de deixar que els jutges facin el seu treball, i 
voten en contra.

El portaveu del grup municipal PSC. Sr. Molina, indica que s’abstenen.

El regidor del grup municipal d’ICV-EUiA, Sr. Martínez, manifesta que vota a 
favor.

Per tant, aquesta moció s’aprova per majoria absoluta amb 11 vots a favor de: 
4 vots dels regidors/es del grup municipal d’ICV-EUiA, 3 vots dels regidors/a 
del grup municipal d’ERC, 2 vots del regidor/a del grup municipal PDeCAT; 1 
vot del regidor del CC Veïns, i 1 vot del regidor no adscrit, Sr. Serrano; i amb 3 
vots en contra de: 2 vots dels regidors del grup municipal Ciutadans, i 1 vot de 
la regidora del grup municipal PP; i  amb 5 vots d’abstenció de: 4 vots dels 
regidors/es del grup municipal PSC, i 1 vot del regidor CC Veïns.
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24. - Moció del grup municipal d'ERC per exigir la llibertat dels presidents 
d'ANC i Òmnium, Jordi Sánchez i Jordi Cuixart (MOCI2017000057)

L’Alcaldessa dóna la paraula al portaveu del grup municipal d’ERC, Sr. Bossa, 
per a què expliqui la moció presentada, que textualment diu el següent:

“El  passat  dilluns  16  d'octubre  la  justícia  espanyola  va  empresonar  els 
presidents  d'Òmnium  Cultural,  Jordi  Cuixart,  i  de  l'Assemblea  Nacional 
Catalana,  Jordi  Sánchez.  De nou,  es va judicialitzar  un conflicte polític  que 
l'Estat espanyol no sap resoldre amb diàleg i negociació.

Un Govern espanyol que, utilitzant tots els mecanismes de què disposa, va 
tornar a creuar una línia vermella en qualsevol democràcia a l'Europa del segle 
XXI.  Empresonar  persones  per  manifestar-se  pacíficament,  tenir  idees 
diferents  i  donar  veu  al  poble.  Un  fet  que  posa  en  greu  risc  els  valors 
democràtics que crèiem que eren la base de la Constitució de 1978.

Les idees són la llibertat més gran que tenen els homes i les dones del segle 
XXI  després  de  lluites  incansables  de  persones  anònimes,  de  col·lectius 
socials,  fins  i  tot  de  guerres...  Avui,  per  sort,  estan  protegides  en  tots  els 
tractats internacionals.

No hi ha estat democràtic al món que jutgi les idees i menys encara que les 
empresoni; que persegueixi les urnes, el vot, la decisió democràtica d'escollir. 
No hi ha estat democràtic al món que persegueixi la llibertat d'expressió; que 
censuri els mitjans de comunicació, que dicti les notícies als periodistes i que 
coaccioni  la  llibertat  d'informació;  que  privi  de  la  llibertat  de  reunió  i  de 
manifestació.

Quan la democràcia és vulnerada en un país, tot el món ho pateix. Quan algú 
tolera  que  vulnerin  els  drets  dels  catalans,  hi  perden  tots  els  ciutadans 
europeus.  Quan  algú  és  còmplice  d'aquesta  vulneració  és  còmplice  també 
d'una forma d'actuar pròpia d'una dictadura.

Empresonar  representants  de  la  societat  civil  forma  part  de  l'estratègia  de 
l'Estat per tensar,  crispar i  radicalitzar un conflicte polític.  L'objectiu  final  és 
desactivar tota la societat civil. Volen dividir-nos com a poble i trencar la nostra 
cohesió social.

Per tots aquests motius, el grup municipal d’ERC proposa al Ple l’adopció dels 
següents.

ACORDS

PRIMER.- Exigir la llibertat immediata dels presidents de l'Assemblea Nacional 
Catalana, Jordi Sánchez, i d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart.

SEGON.- Declarar la vulneració de les llibertats de les persones, recollides i 
protegides en tots els tractats internacionals i manifestar la persecució de la 
lliure expressió i del dret a decidir de les persones per part d'un estat que jutja 
les idees i empresona de forma il·legal.
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TERCER.- Denunciar la manca de separació de poders a l'Estat espanyol, així 
com la manipulació i coacció dels mitjans de comunicació.

QUART.-  Demanar  a  les  institucions  europees  que  no  continuïn  donant 
l'esquena a Catalunya davant accions pròpies d'una dictadura.

CINQUÈ.-  Comunicar  al  Parlament  de Catalunya,  a  l'Oficina  del  Parlament 
Europeu a Barcelona, a l'Oficina de l'Alt Comissionat de l'ONU per als Drets 
Humans  (ACNUDH)  i  al  Congrés  dels  Diputats,  així  com  a  l'Associació 
Catalana de Municipis (ACM) i l'Associació de Municipis per la Independència 
(AMI), l'aprovació de la present moció.”

El regidor no adscrit,  Sr.  Serrano, indica que vota a favor perquè són dues 
persones empresonades per unes idees i una bandera. 

La portaveu del grup municipal PP, Sra. Ortega, manifesta que està en contra, 
li sembla molt paradògic que en el punt tercer denunciïn la manca de separació 
de poders en l’Estat d’Espanya i que es pretengui en un Ple municipal dir als 
jutges el que han de fer, voler valorar les seves actuacions. Sobre el que va 
passar aquells dies, com a protesta no pacífica, recorda que va haver danys en 
els vehicles de la guàrdia civil xifrats en més de 135 mil euros, i la Secretària 
judicial va haver d’escapar pel terrat. Els Jordis van fer una crida per parar a la 
guàrdia civil. Segons l’article 544 del Codi Penal, poden tindre penes fins a 15 
anys de presó aquells que s’alcin pública i tumultuàriament per impedir per la 
força, o fora de les vies legals, l’aplicació de les Lleis o impedir que qualsevol 
autoritat, corporació oficial o funcionari públic el legítim exercici de les seves 
funcions, el compliment dels seus acords, de les resolucions administratives o 
judicials. Els Jordis no han estat empresonats per les seves idees, sinó per un 
delicte descrit en el codi penal d’una democràcia avançada com és Espanya. 

El  portaveu  del  grup  municipal  CC  Veïns,  Sr.  Gilaberte,  indica  que  vota 
abstenció.

El regidor del grup municipal CC Veïns, Sr. Sospedra, vota afirmativament.

La portaveu del grup municipal PDeCAT, Sra. Martí, indica que voten a favor.

El portaveu del grup municipal Ciutadans, Sr. Alba, manifesta que voten en 
contra perquè hi ha una intervenció judicial, hi ha separació de poders i s’ha de 
deixar que els jutges facin la seva tasca.

El portaveu del grup municipal PSC. Sr. Molina, indica que en aquesta moció 
s’abstenen.

El regidor del grup municipal d’ICV-EUiA, Sr. Martínez, manifesta que vota a 
favor aquesta moció.
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Per tant, aquesta moció s’aprova per majoria absoluta amb 11 vots a favor de: 
4 vots dels regidors/es del grup municipal d’ICV-EUiA, 3 vots dels regidors/a 
del grup municipal d’ERC, 2 vots del regidor/a del grup municipal PDeCAT; 1 
vot del regidor del CC Veïns i 1 vot del regidor no adscrit, Sr. Serrano; amb 3 
vots en contra de: 2 vots dels regidors del grup municipal Ciutadans, i 1 vot de 
la regidora del grup municipal PP; i  amb 5 vots d’abstenció de: 4 vots dels 
regidors/es del grup municipal PSC, i 1 vot del regidor CC Veïns

25.  -  Moció  del  grup  municipal  PDeCAT  per  aturar  la  suspensió  de 
l'autonomia de Catalunya (MOCI2017000060).

L’Alcaldessa dóna la paraula a la portaveu del grup municipal PDeCAT, Sra. 
Martí, la qual explica la moció i indica que s’ha modificat l’acord primer de la 
moció, que queda redactat de la següent manera:

“L'acord entre el Partit Popular, el Partit Socialista Obrer Espanyol i Ciudadanos 
per  a  la  suspensió  de  l'autonomia  de  Catalunya,  evidencia  que  davant  d'un 
problema polític la resposta de l'Estat espanyol es basa en la repressió i en la 
retallada de drets. Trenta-vuit anys després de recuperar l'autonomia catalana 
amb  l'aprovació  de  l'Estatut,  després  de  les  llargues  dècades  de  dictadura 
franquista, són ara tres partits polítics en el marc democràtic els qui volen tornar a 
sotmetre Catalunya a aquella situació d'anul·lació política.

L'aplicació  de  l'article  155  de  la  Constitució  Espanyola  liquida,  de  facto, 
l'autonomia catalana a través d'un fort atac als drets dels catalans i les catalanes 
per la incapacitat de diàleg de l'Estat espanyol i que s'ha concretat en la seva 
resposta repressiva a través de la vulneració de drets fonamentals, la censura 
d'internet i de mitjans de comunicació, la violació del secret postal, les detencions 
de càrrecs públics, querelles i processos judicials contra el govern, la mesa del 
parlament i més de 700 alcaldes i alcaldesses, la brutal violència policial exercida 
contra població pacífica l'1 d'octubre, l'empresonament dels líders de la societat 
civil, el gran desplegament de forces policials que encara es manté a Catalunya i 
la intervenció i congelació dels comptes de la Generalitat de Catalunya.

El Govern espanyol i els partits polítics que li donen suport continuen optant per 
la via de la repressió i la vulneració de drets enlloc d'escoltar el clam del poble i  
les institucions de Catalunya que en les eleccions del passat 27 de setembre de 
2015  van  concedir  la  majoria  absoluta  del  Parlament  a  les  forces 
independentistes i que el passat 1 d'octubre, en el referèndum d'autodeterminació 
de  Catalunya,  van  ser  novament  refermat  el  mandat  democràtic  per  a  la 
independència de Catalunya.

Per tots aquests motius, el grup municipal PDeCAT proposa al Ple l’adopció dels 
següents,

ACORDS:

Primer. Manifestar el suport a les institucions catalanes i especialment al Govern 
de la Generalitat i al Parlament de Catalunya.
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Segon. Condemnar la violació de drets fonamentals a Catalunya a través de les 
mesures  repressives  aplicades  per  l'Estat  espanyol  contra  la  població  i  les 
institucions catalanes.

Tercer. Instar el Govern espanyol i els partits que li donen suport a aturar la 
suspensió de l'autonomia de Catalunya que ja estan portant a terme i que volen 
reblar amb l'aplicació de l'article 155 de la Constitució Espanyola.

Quart. Comunicar aquest acord al President de la Generalitat de Catalunya, a la 
Presidenta del Parlament de Catalunya, a l'Associació Catalana de Municipis, a 
l'Associació de Municipis per la Independència, al Govern espanyol i als grups 
polítics del Parlament de Catalunya.”

El regidor no adscrit, Sr. Serrano, indica que vota a favor

La portaveu del grup municipal PP, Sra. Ortega, manifesta que vota en contra.

El portaveu del grup municipal CC Veïns, Sr. Gilaberte, diu que vota abstenció.

El regidor del grup municipal CC Veïns, Sr. Sospedra, indica que vota a favor. 

El portaveu del grup municipal Ciutadans, Sr. Alba, es refereix a la moció de 
Convergència però el Sr. Carrión considera que no és el nom correcte. El Sr. 
Alba respon que els diran Convergència, que és el que són. 

La Sra. Alcaldessa accidental manifesta al Sr. Alba que el mateix que quan 
demana respecte el tingui cap a la resta de grups.

El Sr. Alba indica que la moció parla del Partido Popular, el Partido Socialista 
Obrera Español i Ciutadanos i té una mica de retintin que és el mateix que fa 
servir.

Afegeix que quan el Sr. Leiva parlava de judicialitzar no sap la incidència de 
votar a favor del primer punt, sobre recolzar un govern quan el fiscal general 
està dient que és un govern rebel.

El regidor del grup municipal PDeCAT, Sr. Carrión, indica que han posat en la 
moció Ciutadanos, en castellà perquè això s’ha acordat a Madrid i com són 
parents d’una mare que es diu Ciutadanos, no ha de comportar que els canviïn 
el nom com a grup municipal.

El portaveu del grup municipal d’ERC. Sr. Bossa, manifesta que voten a favor.

El portaveu del grup municipal PSC. Sr. Molina, indica que en aquesta moció 
s’abstenen perquè en el punt primer no poden votar a favor.

El regidor del grup municipal d’ICV-EUiA, Sr. Martínez, manifesta que vota a 
favor aquesta moció.
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Per tant, aquesta moció s’aprova per majoria amb 11 vots a favor de: 4 vots 
dels regidors/es del grup municipal d’ICV-EUiA, 3 vots dels regidors/a del grup 
municipal d’ERC, 2 vots del regidor/a del grup municipal PDeCAT; 1 vot del 
regidor del CC Veïns, i 1 vot del regidor no adscrit, Sr. Serrano; i amb 3 vots en 
contra de:  2 vots dels  regidors del  grup municipal  Ciutadans,  i  1  vot  de la 
regidora  del  grup  municipal  PP;  i  amb  5  vots  d’abstenció  de:  4  vots  dels 
regidors/es del grup municipal PSC, i 1 vot del regidor CC Veïns

26.  -  Moció dels grups municipals Ciutadans (C's)  i  PP,  en suport  als 
càrrecs electes catalans que estan rebent pressions per complir amb la 
legalitat  vigent  amb  motiu  del  Referèndum  il·legal  de  l'ú  d'octubre 
(MOCI2017000052).

L’Alcaldessa dóna la paraula al portaveu del grup municipal Ciutadans, Sra. 
Alba, que explica la moció que textualment diu el següent

“Atesa la crida pública que fou realitzada per part del President del Govern de 
la Generalitat, Carles Puigdemont, a tota la ciutadania de Catalunya el passat 
8 de setembre, per a pressionar a tots aquells alcaldes i alcaldesses que no 
hagin cedit espais municipals pel referèndum sense garanties de l’1 d’Octubre 
declarat il·legal pel Tribunal Constitucional (TC).

Atès que,  arran d’aquesta  crida  del  President  Puigdemont,  s’han constatat, 
provat i denunciat pressions, amenaces, i insults cap a alcaldes i alcaldesses, 
regidors i regidores del PSC, PP i Ciutadans per no haver autoritzat la cessió 
d’espais municipals pel referèndum sense garanties de l’1 d’Octubre declarat 
il·legal pel TC.

Atès que aquesta crida ha motivat que grups d’incontrolats hagin fet actuacions 
d’assenyalament dels càrrecs electes que no s’han sotmès a les il·legalitats 
promogudes per la  Generalitat  i  les entitats separatistes afins,  la qual  cosa 
vulnera els seus drets fonamentals.

Atesa la vulneració per part d'alguns membres de la Mesa del Parlament de 
Catalunya i molt especialment de la seva Presidenta dels drets fonamentals 
dels diputats i diputades recollits a l'article 23 de la Constitució Espanyola en la 
tramitació de les lleis denominades de “desconnexió” al Ple dels dies 6 i 7 de 
setembre.

Atès que forma part de l’essència democràtica dels poders públics respectar i 
fer respectar l’Estat de Dret i Democràtic que ens hem atorgat, i el seu marc 
legal  entorn  del  qual  s’estructura,  com  la  única  via  per   preservar  la 
democràcia, la llibertat, la seguretat jurídica, el progrés social, i la convivència 
ciutadana.

Per aquests motius, els grups municipals Ciutadans (C’s) i PP, proposem en 
Ple Municipal l’adopció dels següents:

ACORDS
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PRIMER.-  Denunciar i  condemnar la crida pública que l’actual President del 
Govern de la Generalitat  va fer el passat 8 de setembre adreçada a tota la 
ciutadania de Catalunya en què instava a pressionar a tots aquells alcaldes i 
alcaldesses  que  no  cedeixen  espais  municipals  pel  referèndum  sense 
garanties de l’1 d’Octubre declarat il·legal pel Tribunal Constitucional (TC).

SEGON.- Rebutjar i condemnar tota pressió, amenaça, i insult que hagi rebut 
qualsevol alcalde, alcaldessa  així  com també  qualsevol regidor o regidora, 
per no donar autorització a la cessió d’espais municipals per l’acte esmentat o 
mostrar la seva oposició per la convocatòria del referèndum il·legal.

TERCER.-  Mostrar  ple  suport  a  tots  els  esmentats  càrrecs  electes  que en 
l’exercici del seu mandat i en compliment de la legalitat hagin rebut pressions, 
amenaces, i insults per no donar autorització a la cessió d’espais municipals 
per l’acte esmentat.  

QUART:  Mostrar el  clar rebuig a la política del govern de la Generalitat  de 
Catalunya per la seva manca de suport i silenci institucional respecte aquests 
actes de marcat caràcter antidemocràtic.

CINQUÈ: Manifestar el respecte del consistori de Sant Feliu de Llobregat amb 
l’ordenament jurídic vigent, motiu pel qual no es cedirà cap espai de titularitat 
ni  gestió  municipals  pel desenvolupament  del  referèndum il·legal  del  primer 
d’octubre ni a la Generalitat de Catalunya ni a cap entitat pública o privada ni a 
cap partit polític.

SISÈ: Traslladar aquests acords al President del Govern de la Generalitat de 
Catalunya,  a  la  Presidenta  i  a  la  Mesa  del  Parlament  de  Catalunya,  a  la 
Diputació  provincial,  al  Consell  Comarcal,  i  a  la  Federació  de Municipis  de 
Catalunya.”

El  regidor  no  adscrit,  Sr.  Serrano,  vol  manifestar  que  està  en  contra  de 
qualsevol  tipus  de  violència,  vingui  d’on  vingui.  Però  la  moció  que  han 
presentat  es  impossible  abstenir-se  en  algun  punt,  o  votar  algun  a  favor  i 
votarà en contra, més que res, pel fet ideològic que aporta aquesta moció.

El  portaveu  del  grup  municipal  CC  Veïns,  Sr.  Gilaberte,  indica  que  vota 
abstenció.

El regidor del grup municipal CC Veïns, Sr. Sospedra, vota en contra.

La  portaveu  del  grup  municipal  PDeCAT,  Sra.  Martí,  indica  que  voten  en 
contra.

El portaveu del grup municipal d’ERC, Sr. Bossa, manifesta que aquesta moció 
comença  amb  una  manipulació  evident.  El  President  Puigdemont  va 
interpel·lar  als alcaldes contraris  per fer-les evident  el  seu rebuig a què no 
cooperessin  a  l’1  d’octubre,  va  demanar  que  la  ciutadania  interpel·lés  als 
alcaldes no va dir de pressionar. Sobre interpel·lar a un Alcalde creuen que 
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aquí tenen campions del món a les seus socials i ningú ha dit res. Pensa que 
està bé interpel·lar als alcaldes quan una cosa no agrada, és un dret que té la 
ciutadania.  La  segona  manipulació  de  la  moció  és  quan  diu  que  grups 
d’incontrolats hagin fet actuacions d’assenyalament dels càrrecs electes que 
no s’han sotmès a les il·legalitats promogudes per la Generalitat, pregunta si a 
Sant  Feliu  els  poden  portar  dades  d’aquestes  grups incontrolats.  Els  únics 
incontrolats els van veure ahir a la nit,  els van veure el divendres entrant a 
escoles  públiques,  aquests  són  els  grups  incontrolats  que  els  han  de 
preocupar.  Diu  que  la  moció  del  Govern  sobre  la  situació  política  tenia  la 
decència de parlar de tots els alcaldes, els amenaçats per la justícia i els que 
puguin haver hagut d’estar amenaçats per gent que es va mostrar contraria 
que  els  seus  alcaldes  no  complissin  amb  els  urnes.  Aquesta  moció  parla 
només dels alcaldes d’un costat, i òbvia, el perseguiment de l’Estat als alcaldes 
que en virtut del que li demanava el poble va cooperar amb el Referèndum de 
l’1 d’octubre. Per tant, voten en contra d’aquesta moció 

El  portaveu  del  grup  municipal  PSC.  Sr.  Molina,  indica  que  com  ja  va 
manifestar a la moció número 22, i, per coherència amb aquesta moció, perquè 
presentaven  una  similar,  que  no  l’han  pogut  presentar  per  la  quantitat  de 
mocions que ja han presentat, la voten a favor.

El regidor del grup municipal d’ICV-EUiA, Sr. Martínez, manifesta que, tot i que 
en el fons podrien estar d’acord amb aquesta moció, creuen que queda recollit 
en un punt de la seva moció, número 22 de l’ordre del dia, però no poden estar 
d’acord amb la literalitat del que hi ha escrit, i, per tant, s’abstenen.

Per tant, aquesta moció s’aprova per majoria amb el vot de qualitat de la Sra. 
Alcaldessa accidental, amb 7 vots a favor de: 4 vots dels regidors/es del grup 
municipal d’ICV-EUiA; 2 vots dels regidors del grup municipal Ciutadans, 1 vot 
de la regidora del grup municipal PP; amb 7 vots en contra de: 3 vots dels 
regidors/a del grup municipal d’ERC, 2 vots del regidor/a del grup municipal 
PDeCAT, 1 vot  del  regidor de CC Veïns, i  1 vot  del regidor no adscrit,  Sr. 
Serrano; i 5 vots d’abstenció de:  4 vots dels regidors/es del grup municipal 
PSC,i amb 1 vot del regidor CC Veïns.

27. - Moció del grup municipal PP per a la celebració del 40 aniversari de 
la Constitució Espanyola (MOCI2017000061)

La Sra.  Alcaldessa dóna paraula a la portaveu del grup municipal  PP, Sra. 
Ortega, per a que doni compte de la moció presentada sobre el 40 aniversari 
de la Constitució Espanyola.

La Sra. Ortega indica que presenten la moció aquest mes encara que podrien 
haver esperat al mes que ve però volien demostrar que hi ha vida més allà del 
procés. Recorda que en el 2018 es compliran 40 anys de la Constitució, de la 
seva votació, en que va haver el major consens de les forces polítiques de 
l’època que eren molt dispares. Això ha permès a Espanya consolidar el seu 
règim  democràtic  i  progressar  en  tots  els  àmbits,  creixement  econòmic, 
desenvolupament  socials,  igualtat  i  pluralisme,  i  presenta  la  moció  que 
textualment diu el següent:
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“L'any que es compliran quaranta anys des aquell 6 de desembre de 1978, dia 
en què el poble espanyol, amb un 88% dels vots, va donar el seu suport al 
projecte  de  Constitució  aprovat  per  les  Corts  Generals,  elegides 
democràticament  el  15 de juny de 1977,  una data digna també de record, 
homenatge i reconeixement. Amb exemplar responsabilitat i sentit constructiu, 
els espanyols ens dotem d'una norma constitucional que proclama en el seu 
article 1 el principi fonamental del nostre sistema de convivència política, en 
afirmar que "Espanya es constitueix en un Estat social i democràtic de Dret, 
que propugna com a valors superiors del seu ordenament jurídic la llibertat, la 
justícia, la igualtat i el pluralisme polític".

L'etapa viscuda al nostre país fins arribar a aquell  6 de desembre de 1978 
constitueix, sens dubte, una de les etapes més fascinants de la nostra història 
contemporània i continua sent, a dia d'avui, referent i model per a altres països 
que transiten d'un règim autoritari a una democràcia sòlida, basada en l'imperi 
de la llei, la participació democràtica, el pluralisme polític i la defensa dels drets 
fonamentals i llibertats públiques.

L'ampli consens entre les forces polítiques de l'època, tan dispars en els seus 
plantejaments ideològics previs, són la millor prova de l'enorme generositat de 
tots a fi d'aconseguir l'acord, defensar el bé comú i superar els enfrontaments 
del passat, remant tots en la mateixa direcció, per tal de convertir Espanya en 
una  democràcia  moderna,  reconeixent  a  més,  el  dret  a  l'autonomia  de les 
nacionalitats  i  regions  que  la  integren  i  la  solidaritat  entre  elles,  tal  com 
proclama l'article 2.

Els esforços per buscar punts de confluència i la capacitat d'anteposar el sentit 
d'Estat a les legítimes aspiracions dels partits polítics van donar com a fruit una 
Constitució que ha permès a Espanya consolidar la seva règim democràtic i 
progressar en tots els àmbits: creixement econòmic, desenvolupament social , 
igualtat i pluralisme.

Quaranta anys  després,  aquests esdeveniments  i  la  maduresa democràtica 
demostrada mereixen el reconeixement de les institucions i aconsellen que des 
de l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat s'impulsin i promoguin aquells actes 
d'homenatge  que  permetin  als  ciutadans  celebrar  aquella  data  històrica  de 
1978 i transmetre a les generacions futures aquest esperit d'acord.

Recreant aquell històric consens pretenem aconseguir el major acord possible 
per divulgar el contingut de la Constitució i, en definitiva, retre homenatge als 
qui  van  fer  possible  que  sota  el  paraigua  del  nostre  text  constitucional, 
Espanya hagi pogut  superar enfrontaments, dificultats i  conflictes i  que avui 
puguem presumir de ser una de les democràcies més pròsperes i assentades 
del nostre entorn.

Per tot això, el grup municipal PP proposa al Ple de Sant Feliu de Llobregat 
que s'aprovin els següents
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ACORDS:

1.-  L'adhesió  de  l'Ajuntament  de  Sant  Feliu  de  Llobregat  als  actes 
commemoratius que estan promovent i coordinant les Corts Generals per a la 
celebració  el  6  de  desembre  de  2018,  del  "Quaranta  Aniversari  de  la 
Constitució Espanyola de 1978", d'acord amb el que acordat en la reunió de 
Taules conjuntes del Congrés i del Senat el 20 de setembre de 2017.

2.-  La  participació  en  aquests  actes,  així  com  assumir  el  compromís  de 
realitzar, en l'ús de les competències pròpies, les activitats que es considerin 
oportunes, buscant la participació de tots els ciutadans.

3.- Manifestar també el suport al Govern en totes les activitats que programi 
per a aquesta celebració i la incorporació a tots els actes i activitats puguin ser 
recolzats i difosos en el nostre municipi.

4.-  Traslladar  aquests  acords  a  les  meses  del  Congrés  i  del  Senat,  i  la 
Presidència i Vicepresidència del Govern.”

El regidor del PDeCAT, Sr. Carrión, manifesta que al llegir la moció ha tirat 
d’hemeroteca i  es centrarà en el  tercer  paràgraf,  que diu:  “l’Ampli  consens 
entre  les  forces  polítiques  de  l’època,  són  la  millor  prova  de  l’enorme 
generositat de tots a fi d’aconseguir l’acord”, i acaba dient: “remant tots en la 
mateixa direcció”. Diu “tots”. Però segons l’acta del 31 d’octubre de 1978 de les 
Corts Generals,  demà fa 39 anys,  van votar en contra sis persones, de les 
quals cinc, casualment, formaven part d’un partit que es deia Alianza Popular, 
que és la gènesis del Partit Popular, Gonzalo Fernández de la Mora, Ministre 
d’Obres  Públiques  (franquista),  Alberto  Jarabo,  Procurador  de  les  Corts 
franquistes, José Martínez Emperador, procurador de les Corts Franquistes i 
membre de la Junta Directiva de la Confederación Nacional de Combatientes, 
Pedro  Mendizabal,  voluntari  del  terç  dels  requetés  que  va  participar  en  la 
Batalla de l’Ebre a Catalunya i va desfilar a l’1 d’abril del 1939 amb l’entrada de 
les  forces  franquistes  a  Madrid,  i,  Federico  Silva  Muñoz,  Ministre  d’Obres 
Públiques Franquista. A més, d’aquesta gran unanimitat, que va estar a punt 
anar-se en orris el partit popular per aquesta dissensió, perquè de 16 diputats, 
cinc van votar en contra i dos es van abstenir, que van ser Licinio de la Fuente, 
Ministre  de  Treball  designat  per  Franco  i  Álvaro  Lapuerta.  Els  noms  dels 
Ministres ho sabien de memòria, perquè els obligaven a les escoles, formació 
de l’esperit nacional, i, el Sr. Álvaro Lapuerta, va ser recentment Tresorer del 
PP fins al 2008, imputat en el cas Bárcenas. Per tant, consideren que aquesta 
moció es provocativa, i la voten en contra.

El  portaveu  del  grup  municipal  Ciutadans,  Sr.  Alba,  diu  que  s’ha  quedat 
sorprès escoltant algunes intervencions. El que ha comentat el Sr. Carrión és 
una mica perillós perquè si comencen fent aquests exercicis d’investigació de 
qui era qui, qui era família de qui, en moltes formacions polítiques trobarien 
veritables  sorpreses.  Cadascú  pot  tenir  les  seves  idees,  no  forma part  de 
l’herència, i això no els porta a cap lloc. La Constitució va ser un superacord de 
mínims i màxims que els ha donat el període màxim de progrés en la seva 
història,  inclús  els  senyors  d’iniciativa,  quan  abans  eren  PSUC,  posaven 
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plaques de la meravellosa que era la Constitució. Finalitza dient a la resta de 
regidors que tots els drets que defensen emanen de la Constitució. Si no els 
agrada i ho desaproven tenen una opció molt senzilla,  dimitir,  perquè ell  no 
formaria part d’un estat canceller. Voten a favor.

El  portaveu del  grup municipal  ERC,  Sr.  Bossa,  indica  que,  després  de la 
intervenció del Sr. Carrión, cal poca cosa afegir. La preocupació del blanqueig 
del  franquisme  per  segons  quines  formacions  polítiques  és  altament 
preocupant.  Per  això,  és  important  veure  com  va  sorgir  la  Constitució 
Espanyola, del 15 de juny de 1977. Esquerra Republicana era un partit il·legal i 
suposen que hi ha alguns que defensen que encara ho sigui. Les eleccions 
d’aquell any del 78, si fan una mica de recerca per l’hemeroteca, veuran que 
molts diaris de l’època creïbles, com el País, parlava que eren eleccions sense 
cap  mena de garantia,  només a  Barcelona  hi  va  haver  213.000 mil  errors 
censals. Ara ningú s’enrecorda, però ha passat a la història i s’ha oblidat.

Parla que, per exemple, de 1975 a 1983 van haver 591 morts per violència 
política, del 1977 només la policia càrrega en unes 788 manifestacions, i, la 
famosa  Llei  d’Amnistia  va  servir  per  a  tothom,  excepte  per  als 
independentistes.

Afegeix que Alianza Popular era contraria a aquell text, i, recentment, pares de 
la  constitució  han  definit  com  a  antidemocràtic  l’article  segon,  el  de  la 
indissoluble unitat de la pàtria. També l’article 8è, de què l’exèrcit  té com a 
missió la  defensa de la  integritat  territorial.  Tant  de bo,  aquesta constitució 
espanyola hagués defensat, i els poders públics que han governat, el dret a la 
vivenda,  com  han  defensat  prohibir  votar  l’1  d’octubre.  Per  tant,  voten  en 
contra.

El portaveu del grup municipal PSC, Sr. Molina, creu que, en aquest moment, 
no tocava aquesta moció.  És una moció a més d’un any vista,  a on s’han 
d’adherir a uns festejos que, segurament, s’adheriran quan ho sàpiguen. Parlar 
ara d’alguna cosa que no saben es fer un brindis al sol. Si tenen que parlar 
dels  acords  és  possible  que  no  es  cregui  en  la  Constitució  com  quelcom 
monolític, s’ha d’obrir i negociar el que seria el tema territorial, perquè creuen 
en un Estat Federal. En aquest moment no tocava parlar d’això i s’abstenen..

El  regidor  Sr.  Leiva  manifesta  que  ha  seguit  amb  molt  interès  totes  les 
exposicions i es quedaria, com a idea més important, que la Constitució de 
1978 va ser un esforç titànic de consens. Sense oblidar que va ser entre uns 
que venien de la clandestinitat i altres que guardaven una dictadura. Això els 
situa el context a on es va aprovar, perquè la Constitució no és un text del 
segle III desprès de Jesucrist, sinó que és del 1978. En tot cas, ells creuen 
molt  en la majoria de drets i  valors que consagra la Constitució Espanyola, 
com hereus del PSUC i del PC, la pluralitat política, el respecte per les idees, 
el dret a l’habitatge, el dret al treball, tots els drets de tipus econòmic i personal 
que consagra la Constitució i  es pregunta com no els haurien de defensar. 
Però no és aquest el tema. En tot cas, els drets de les persones no emanen de 
la Constitució Espanyola, ni a Espanya, ni a Catalunya, ni en lloc, la persona 
es digna per si mateixa, i aquests drets els atresora en tant és persona. Són 
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drets que estan en la Declaració dels Drets Humans, que Espanya no li van 
deixar adherir-se perquè estava governada per una dictadura fins 1960 o 1970 
i escaig. Va ser en diferents fases, i això és important, perquè donar a un text 
la  categoria  de generador  de drets,  com si  fos una mena de llibre  sagrat, 
entenen que les coses no funcionen així.

Considera que els seus predecessors, el PSUC i el PC van ser els que més 
van cedir perquè això tirés endavant. Era gent que venia de la clandestinitat, 
de la lluita antifranquista, i la van defensar amb aquella empenta perquè moltes 
de les coses són seves.

És evident que és un text que només ha tingut dos esmenes en els últims 32 
anys, una va ser el Dret de Sufragi passiu a ciutadans de la Unió Europea, i un 
altre  per  modificar  l’article  135  de  la  Constitució.  Lamenten  que  les  dues 
reformes en els últims anys siguin aquestes perquè entenen que la Constitució, 
juntament amb el Règim del 78, estan prou caducs perquè no s’han reformat. 
A més les reformes no s’han sotmet a Referèndum. Si miréssim la piràmide de 
població  a  Espanya  veurien  que  més  de  la  meitat  que  va  votar  aquella 
Constitució ja no estan entre ells, i el 60% actual no van tenir l’oportunitat de 
ratificar una Constitució. Això no significa que la Constitució ha de canviar-se 
periòdicament, però és la que menys s’ha canviat de tota Europa. Per tant, ells 
són equidistants perquè els agraden moltes coses de la Constitució, altres no, 
com  l’article 2 que diuen que es va fer sota coacció, per tot això, s’abstenen. 
   
La portaveu del grup municipal PP, Sra. Ortega, l’indica al Sr. Carrión que si ha 
fet el treball d’arqueologia política per saber que va votar Alianza Popular, i 
intentar dir que venen d’un partit franquista, li recorda que Alianza Popular va 
finalitzar al 1989 i es va refundar en el Partit Popular. Ella en aquell moment 
tenia 7 anys, i només ha estat afiliada al Partit Popular, un partit democràtic. 
També  li  recorda  que  el  va  ser  elegit  regidor  amb  aquestes  sigles  de 
Convergència o CiU, mentre que ella mai ha pertangut a Alianza Popular.

El portaveu del grup municipal Ciutadans, Sr. Alba, manifesta que quan el Sr. 
Leiva parla de que els drets parteixen d’algun lloc que no saben a on són i que 
les lleis no tenen res a veure, això es pot articular a la religió, de gent que té 
creences que passen per damunt de les lleis. Però els drets s’articulen en base 
a les lleis i es canvien d’acord amb la llei i, encara que no els agradi, és així, el 
món  funcionari  així,  no  a  la  carta.  En  l’any  1978,  quan  sortien  del  règim 
franquista, els va anar bé, passen d’un règim autoritari a governar quan havien 
estat 40 anys en la clandestinitat. Ara volen que es facin les modificacions que 
els interessa i com no els agraden les majories reforçades que s’exigeixen ho 
qüestionen.  Però han d’acceptar  el  que diguin  les  majories,  quant  es  té la 
majoria es guanya, si no es té es perd. 

Sotmesa a votació la moció es rebutja amb 7 vots en contra de:  3 vots dels 
regidors/a del grup municipal d’ERC, 2 vots del regidor/a del grup municipal 
PDeCAT, 1 vot del regidor de CC Veïns, Sr. Sospedra, i 1 vot del regidor no 
adscrit,  Sr.  Serrano; i  amb 3 vots a favor de: 2 vots dels regidors del grup 
municipal Ciutadans, i 1 vot de la regidora del grup municipal PP; i amb 9 vots 
d’abstenció de: 4 vots dels regidors/es del grup municipal d’ICV-EUiA, 4 vots 
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dels  regidors/es del  grup municipal  PSC;  i  1  vot  del  regidor  CC Veïns,  Sr. 
Gilabert.

B) PART DE CONTROL:

28.  -  Donar  compte  de  les  resolucions  d'Alcaldia  i  Regidors/es 
delegats/des des del núm. 2903 de data 25/09/2017 al núm. 3178 de data 
20/10/2017.

L’Alcaldessa  accidental  dóna  compte  de  les  resolucions  de  l’Alcaldia  i 
Regidor/es delegats/des des del núm. 2903 de data 25 de setembre de 2017 al 
núm. 3178 de data 20 d’octubre de 2017.

Els reunits, es donen per assabentats.

29. - Donar compte de les Actes de la Junta de Govern Local de dates 20 i 
27 de setembre i 4 i 11 d'octubre de 2017.

L’Alcaldessa accidental dóna compte de les Actes de la Junta de Govern Local 
de dates 20 i 27 de setembre, i 4 i 11 d’octubre de 2017.

Els reunits, es donen per assabentats.

30. - MOCIONS D'URGÈNCIA:

No n’hi ha.

31. - PRECS I PREGUNTES:

El  regidor  no adscrit,  Sr.  Serrano,  manifesta  que va jurar  el  càrrec  com a 
regidor per imperatiu legal. Les lleis es fan amb la lluita de les persones i està 
casat gràcies a la lluita d’un grup de persones, no a una constitució. Diu que en 
el mes de juliol va presentar una moció pel tema del mercat de marxants i va 
sol·licitar el Pla d’Emergència. La Llei 116/2015 de data 14 de juny, en l’article 
2.2.c,  exigeix  als ajuntaments l’existència  d’aquest  Pla d’Emergència  en els 
mercats de marxants que no l’han rebut i sol·licita novament.

Continua dient que vol saber l’estat dels pipi cans de la ciutat que estan en 
males condicions. També indica que entre el pipi-can i el Complex hi ha una 
zona petita a on hi ha un cotxes destrossats, i vol saber si es netejarà això, 
més que res perquè entren joves i es poden fer mal.

Per últim, comenta que l’agradaria saber l’estat de tramitació de les mocions 
de caràcter local i general per poder seguir treballant per la ciutat.

La Sra. Alcaldessa indica que es farà l’informe pertinent per donar-li resposta.
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El portaveu del grup municipal CC Veïns, Sr. Gilaberte, indica que vol conèixer 
el cost total i detallat del mural de la Plaça de la Salut que en aquests moments 
s’està fent. Per altra banda diu que es conegut a la ciutat l’acomiadament de 
l’encarregada de l’empresa concessionària de la neteja viària, encara que no 
és una responsabilitat directa de l’equip de govern, ho és de manera indirecta, i 
sol·licita  un  informe  sobre  aquest  tema.  També  comenta  que  sobre  els 
contenidors del carrer Joan XXIII existeixen queixes veïnals des de fa temps i 
es  va  acordar,  en  el  seu  moment,  que  quan  finalitzaran  les  obres  de  la 
Biblioteca tornarien al seu lloc inicial, porten temps reclamant-lo i això no s’ha 
aconseguit, per tant, demana la immediata solució d’aquest tema.

El  regidor  Sr.  Leiva,  indica  que  respecte  al  tema  de  l’acomiadament  a 
l’empresa  concessionària  sol·licitaran  la  informació  pertinent,  però  no  és 
plantilla municipal. Per altra banda manifesta que el 70 aniversari dels Drets 
Humans serà al desembre del 2018, concretament, el dia 10, que a més la 
Constitució Espanyola els va incorporar al 1978.

La Sra. Alcaldessa indica que es farà trasllat d’aquestes peticions i dóna les 
gràcies a totes les persones que els escolten.

Sense  més assumptes  a  tractar,  la  Presidenta  accidental  aixeca  la  sessió, 
essent les vint-i-tres hores i cinquanta-vuit minuts, de la qual s’estén aquesta 
acta, que jo el Secretari certifico.

L’alcaldessa accidental El secretari

[Firma02-01] [Firma01-01]

85

Ìc1bb3f1e-5473-4ffd-8b91-fa70d9aeÇN1ÄÎ
c1bb3f1e-5473-4ffd-8b91-fa70d9ae4617

Document electrònic verificable a http://www.santfeliu.cat/sde


	ACORDS
	Article 2n. Fet imposable.
	1.1. Concessió de drets funeraris per transmissió, canvi de nom o regularització
	a) A termini màxim
	Article 4t. Indicadors de referència.
	Article 5è. Renda, capacitat econòmica i quota màxima.
	Article 8è. Règim de declaració i d’ingrés.
	3.- ORDENANÇA DE PREUS PÚBLICS “ UTILITZACIÓ D’ESPAIS, MATERIAL I PUBLICITAT “
	3.- PUBLICITAT

		2017-12-04T10:35:48+0100
	CPISR-1 C Agustín Recio Romero - 04/12/2017 10:35:48


		2017-12-04T15:35:23+0100
	CPISR-1 Lourdes Borrell Moreno - 04/12/2017 15:35:23




