
ACTA NÚM. 12/2017   PLE

A la ciutat de Sant Feliu de Llobregat, el dia 22 de desembre 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 l’Il·lm.  Sr.  Jordi  San  José  Buenaventura,  Alcalde  president, 
assistits pel Secretari, Sr. Agustín Recio Romero.

Assistents:

Il·lm. Alcalde president:
Sr.  Jordi San José Buenaventura.

Tinents/es d'Alcalde:
Sra. Lourdes Borrell Moreno.
Sr. Manel Martínez Díaz.
Sr. Josep M. Rañé Blasco.

Regidors:
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. Raúl 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.

Excusa la seva presència:
Tinenta d'Alcalde:
Sra. Lídia Muñoz Cáceres.

Secretari:
Sr.  Agustín Recio Romero.

Interventora:
Sra. Laura Almonacid Lamelas. 
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Seguidament, el Sr. President declara oberta la sessió, i ordena que s’entri a 
tractar els assumptes continguts en l’Ordre del Dia, i s’adopten els següents 
acords:

A) PART RESOLUTIVA:

1. - Lectura i aprovació de l'acta anterior de data 30 de novembre de 2017.

Els reunits, per unanimitat, aproven l’acta de la sessió anterior de data 30 de 
novembre de 2017.

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

El Sr. Alcalde indica que aquest punt, malauradament, torna a ser la denúncia 
contra la violència masclista i l’expressió de solidaritat amb les famílies de les 
dones  que  han  estat  víctimes,  i  el  que  fa  un  regidor  o  regidora  per  ordre 
alfabètic,  en nom del  conjunt  del  consistori  aquest  rebuig  i  solidaritat,  i  en 
aquest cas, li corresponent a la regidora, Sra. Borrell.

La Regidora Sra. Borrell,  manifesta que tan sols ha passat un mes des del 
25N, el moment de l’any en el que més visible es fa la demanda de que d’una 
vegada per totes acabem amb la violència masclista. Tristament cal continuar 
denunciant cada dia que no morim, que ens maten!, com malauradament hem 
tornat  a  comprovar  amb  les  noves  víctimes  de  violència  masclista  de  les 
darreres setmanes.

I ho tornem a dir, no morim, ens maten!!

Tornem a recordar, doncs, el que mai s’hauria d’oblidar i  hauria de ser una 
obvietat:  que  les  dones  estem  reivindicant  els  nostres  drets  fonamentals. 
Perquè els drets no son humans si no inclouen les dones i una societat on 
cada any son assassinades, violades, abusades i discriminades centenars de 
milers de dones, és una societat malalta.

No morim, ens maten!!

Vivim, doncs, en un sistema que crea desenes de criminals cada any i milers 
d’agressors  en  potència.  I  que  a  més  en  fa  un  tractament  mediàtic  en 
determinats  mitjans  de masses,  amb grans dosis  d’irresponsabilitat.  Aquest 
any hem vist la sobreexposició mediàtica dels casos de Juana Rivas o el de la 
Manada dels San Fermines en els que, de manera impune, es posa el focus 
sobre la credibilitat de la dona i es promouen tòpics i prejudicis masclistes que 
atempten contra la seva dignitat i contra la de totes les dones.

No morim, ens maten!!

A  la  nostra  comarca,  el  Baix  Llobregat,  568  dones  han  estat  víctimes  de 
violència masclista en el segon trimestre de 2017. Aquestes són les últimes 
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dades  de  les  que  disposa  l’Observatori  Comarcal.  També sabem que  42 
homes han estat condemnats en el mateix període, i 15 absolts. El nombre de 
denúncies  de  violència  masclista  (585)  augmenten  respecte  el  trimestre 
anterior,  amb  57,  però  disminueixen  respecte  el  mateix  període  de  l'any 
anterior en 40. 

A més, 11 de cada 100 dones víctimes de violència masclista dispensen la 
seva obligació de declarar en el procés judicial. El 76,4% de les denúncies son 
rebudes per atestat policial amb denúncia de la víctima de violència masclista, 
l’11,5%  per  atestat  policial  amb  intervenció  directa  de  la  policia  i  el  8,7% 
mitjançant informe de lesions.

No morim, ens maten!!

En el segon trimestre de 2017 van augmentar les ordres de protecció iniciades 
al Baix Llobregat.  Així,  mentre en el segon trimestre de 2017 les ordres de 
protecció iniciades han estat 115, en el 2016 eren de 84. Respecte el pes de 
les ordres de protecció denegades ha passat de suposar el 51,2% en el 2016 a 
ser el 47%.

Els assumptes civils i els assumptes penals d’ingrés directe als partits judicials 
al Baix Llobregat augmenten respecte el trimestre anterior.
No morim, ens maten!!

Entre que ens maten, 8 menors també han estat morts per violència de gènere 
i 23 orfes a causa dels crims que han fet.

S’ha de canviar la forma de viure, s’ha de ser crític el model tradicional de 
relació  de  família  i  de  les  parelles,  és  necessari  la  democratització  de  les 
relacions efectives, les relacions de carinyo s’han de construir a partir de les 
paraules de  respecta, igualtat i confiança i eliminant el mite de l’amor romàntic 
que indica possessió i entrega creant en els joves relacions desequilibrades on 
els models estant molt caracteritzats.

S’ha de insistir  que hem d’entrar en educar, solament des de la base de la 
formació com persones no podrem inserir en la eliminació de marxisme.

Ja n’hi ha prou. Cal construir una societat que no toleri la violència masclista. I 
no és un desig ni un somni: és una necessitat urgent!

El Sr. Alcalde diu que és l’expressió del conjunt de l’Ajuntament.
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ÀREA DE GOVERN OBERT I SERVEIS GENERALS:

3. - Ratificar la dissolució i la liquidació del Consorci  Urbanístic per el 
desenvolupament  del  Sector  d'Urbanització  Prioritària  de  Mas  Lluí,  i 
aprovació d'actuacions municipals. (G0582017000002)

Per  part  del  Sr.  Alcalde  es  dóna  compte  del  dictamen  de  la  Comissió 
Informativa de l’Àrea de Govern Obert i Serveis Generals, que textualment diu:

“Atès que en data 28 de setembre 1994, es va constituir el Consorci urbanístic 
per al  desenvolupament del Sector d’Urbanització prioritària de Mas Lluí  de 
Sant Feliu de Llobregat, entre l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat i l’Institut 
Català  del  Sòl,  amb la  participació  al  50% de l’Institut  Català  del  Sòl  i  de 
l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat, essent l’objecte del Consorci actuar 
com administració actuant en el desenvolupament urbanístic d’aquest Sector. 

Vist  els Estatus reguladors del Consorci,  publicats al BOP de Barcelona de 
data 18 de novembre de 1993, en quant a la seva aprovació inicial, que va 
esdevenir en definitiva, un cop que no es van presentar al·legacions, publicant-
ne l’edicte corresponent al BOP de Barcelona de data 7 de juliol de 1995. Sent 
que  als  articles  1  a  4,  es  recull  la  naturalesa,  capacitat,  objecte,  finalitat  i 
durada,  establint-ne  el  seu  caràcter  de  Consorci  urbanístic,  constituït  a 
l’empara de la normativa vigent en aquell moment, tant  de règim local (articles 
253 i 254 de la Llei 8/1987, de 15 d’abril), com urbanística (articles 12, 13 i 14 
del Reglament de Gestió urbanística aprovat per Reial Decret 3288/1978, de 
25 d’agost). Sent que en relació a la durada, s’estableix que el Consorci es 
mantindrà fins que s’hagin complert l’execució en la seva totalitat, del sector 
d’actuació  urbanística,  el  transcurs  del  termini  de  garantia  de  les  obres  i 
serveis, previ a la seva recepció definitiva, el transcurs dels terminis per a l’inici 
de l’edificació del sector i la liquidació definitiva de la reparcel·lació.

Vist  que el  Ple de l’Ajuntament  de Sant  Feliu  de Llobregat,  en data 30 de 
novembre de 2000, va aprovar definitivament l’expedient de liquidació definitiva 
de la reparcel·lació del Sector de Mas Lluí  per haver donat el  Consorci  pel 
compliment als objectius i  finalitats pels quals va ser creat,  i  que es troben 
contemplats a l’article 3 dels seus Estatus.

Atès que, amb data 30 de juliol  de 2010, es va celebrar reunió del Consell 
General  del  Consorci  i  es  van  aprovar  per  unanimitat,  entre  d’altres,  els 
següents acords:

 La renovació del càrrec de president en el representant de l’Ajuntament 
de Sant Feliu de Llobregat, alcalde de la Corporació.

 L’aprovació dels comptes anuals a 31/12/2009, auditats.
 L’inici del procediment de dissolució, fixant la data inicial del procés de 

liquidació en el dia 30/07/2010. 
 L‘aprovació  del  Balanç  de  liquidació  del  Consorci,  distribució  del 

resultat i patrimoni, corresponent a la situació a data 30/06/2010. 
 L’aprovació de la contractació d’un liquidador, que es va adjudicar a la 

societat EFIAL Consultoria SL, fins a la seva completa dissolució. 

4



 La determinació dels membres del Comitè liquidador que aprovaria la 
conciliació formulada pel liquidador, el repartiment del saldo restant de 
tresoreria entre l’Ajuntament i l’INCASOL, 

 L’aprovació  de  la  designació  en  l’INCASOL  de  la  custòdia  de  la 
documentació del  Consorci,  fins que sigui  dipositada en l’organisme 
competent de forma definitiva.

Vist  el  que  es  preveu  a  l’article  9.k),  dels  Estatuts  del  Consorci,  on 
expressament  s’atribueix  al  Consell  General,  l’aprovació  de  la  liquidació  i 
dissolució del Consorci, la qual s’haurà de realitzar amb el procediment previst 
als  articles  18  i  19  dels  Estatuts,  en  relació  amb la  previsió  continguda  a 
l’article 324 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament 
d’obres, activitats i serveis dels ens locals de Catalunya (en relació amb els 
articles 269 a 271 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,  amb els 
articles 22 i 23.1.c) del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost pel qual s’aprova 
el Text refós de la Llei d’urbanisme, i articles 113 a 115 de la Llei 26/2010, del 
3 d’agost, del règim jurídic i de procediment de les administracions públiques 
de  Catalunya),  en  que  s’estableix  que  el  Consell  General  procedirà  a  la 
liquidació, amb observança de les instruccions dictades a l’efecte per l’òrgan 
que hagi acordat la dissolució, corresponent en aquest supòsit al compliment 
de la finalitat per la qual es va crear, i que figura a l’article 3 dels seus estatuts, 
promoure el  desenvolupament urbanístic del Sector d’Urbanització prioritària 
de Mas  Lluí,  de  Sant  Feliu  de Llobregat.  Sent  que a  l’expedient  consta  la 
tramitació de la dissolució, i els actes definitius corresponents a la liquidació, 
per tal d’adoptar en un únic acord, la dissolució i liquidació del Consorci, en 
aquest acte. 

Vista la proposta d’acord de liquidació de data 21 de març de 2017 i l’acta de 
liquidació de data 25 d‘abril de 2017, elaborats per CGI, SL, com a liquidador 
del Consorci. 

Atès que per part dels membres de la Comissió liquidadora, es va aixecar acta 
de data 25 d’abril de 2017, de “Manifestació de conformitat amb la proposta de 
liquidació  del  Consorci  urbanístic  per  al  desenvolupament  del  Sector 
d’Urbanització prioritària de Mas Lluí”,  d’acord amb la previsió continguda a 
l’article 19.2 dels Estatuts del Consorci, establint-se:

 Respecte  a  l’immobilitzat  material,  corresponent  a  les  11  places 
d’aparcament propietat del Consorci l’adjudicació a l’INCASOL del lot 
1, format per 5 places d’aparcament (places 80 a 84), i a l’Ajuntament 
de Sant Feliu de Llobregat el lot 2, format per 6 places d’aparcament 
(plaça  68  i  85  a  89),  tenint  cada  lot  un  valor  total  equivalent  de 
34.014,65€. La qual cosa fa un total de 68.029,30 euros.

 Respecte a la tresoreria, descomptats els creditors pendents de pagar, 
el repartiment del saldo restant de tresoreria es realitzarà mitjançant el 
lliurament d’una mateixa quantitat de 27,33 € tant a l’INCASOL, com a 
l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat. La qual cosa fa un total de 
54,66 euros.
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Atès que la dissolució del Consorci comporta la seva liquidació i extinció, tenint 
en compte que s’ha donat compliment a les finalitats pels quals va ser creat, 
d’acord amb les previsions estatutàries, i tenint en compte que l’article 10.2.d) 
dels Estatuts, preveu l’acord el Consell General, amb majoria dels dos terços 
del  nombre  legal  dels  seus  membres,   per  l’aprovació  de  la  dissolució  i 
liquidació del Consorci, sent sis els seus membres, tal com estableix l’article 8 
dels Estatuts, i quatre, el mínim de membres del Consell General, per l’adopció 
vàlida de l’acord.

Vist l’acord del ple de l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat, de data 27 de 
juliol de 2017, pel qual es nomena als senyors Jordi San Jose Buenaventura, 
Alcalde de l’Ajuntament de Sant  Feliu  de Llobregat  i  Sr.  Josep Maria Rañé 
Blasco,  Tinent  d'alcalde  delegat  de  Planejament,  com  a  representants 
municipals al Consell General, del Consorci urbanístic per al desenvolupament 
del Sector d’Urbanització prioritària de Mas Lluí de Sant Feliu de Llobregat, 
que  ha  d’aprovar  la  conciliació  formulada  pel  liquidador  i  ha  d’acordar  el 
repartiment del saldo restant de tresoreria entre l’Ajuntament i l’INCASOL, un 
cop han causat baixa de la Corporació com a Regidors de la mateixa el Sr. 
Juan Antonio Vazquez Cortado i el Sr. Xavier Alegre Buixeda, que eren dos 
dels representants de l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat.

Atès que, amb data 22 de novembre de 2017, es va celebrar reunió del Consell 
General  del  Consorci  i  es  van  aprovar  per  unanimitat,  entre  d’altres,  els 
següents acords:

“
 Donar per dissolt, en execució de l’acord adoptat pel Consell General el 

30 de juliol de 2010, el Consorci Urbanístic pel desenvolupament del 
Sector  d’Urbanització  Prioritària  de  Mas  Lluhí,  per  haver  donat  ple 
compliment als objectius i  finalitats pels quals va ser creat,  i  que es 
troben contemplats a l’article 3 dels seus Estatuts. 

 Donar per efectuada la liquidació del Consorci, formulada en l’Acta de 
liquidació econòmica de data 25 d’abril  de 2017,  elaborada per CGI, 
SL, com a liquidador del Consorci, i confirmada en la mateixa data pels 
membres  del  Comitè  constituït  a  tals  efectes,  amb  la  distribució 
patrimonial que expressament es contempla.

o Respecte a l’immobilitzat material, corresponent a les 11 places 
d’aparcament propietat del Consorci:

 S’ADJUDICA a l’INCASOL el  lot  1,  format  per  5 places 
d’aparcament  (places 80 a  84),  que s’incorporen al  seu 
patrimoni.  La descripció registral d’aquestes places és la 
següent:

“DEPARTAMENTO  NÚMERO  UNO.-  LOCAL  sito  en  la 
planta sótano del edificio sito en Sant Felliu de Llobregat 
con frente al Paseo Conde Vilardaga números 148 al 164, 
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destinado  a  garaje  o  aparcamiento  de  vehículos  y 
trasteros. Tiene una superficie construida aproximada de 
3.613,10  metros  cuadrados,  y  una  superficie  útil 
aproximada  de  3.440,45  metros  cuadrados.  En  él  se 
ubican 146 plazas de aparcamiento y 66 trasteros. Tiene 
acceso  independiente  mediante  dos  rampas  para 
vehículos  por  el  Paseo  Comte  Vilardaga,  y  acceso 
peatonal  desde  la  zona  comunitaria  y  cuatro  accesos 
peatonales desde las cuatro escaleras de que se compone 
el edificio,  situadas en el citado Paseo Comte Vilardaga. 
Linda: contemplado desde el Paseo Comte Vilardaga, al 
frente,  con subsuelo de dicho Paseo;  a la derecha,  con 
zona  de  equipamiento  número  1,  a  través  de  pista  de 
paddle  de  la  zona  comunitaria  y  rampa  de  acceso  al 
sótano; a la izquierda, con zona verde número 2, a través 
de rampa de acceso y jardín comunitario; y al fondo, con 
equipamiento número 1 y zona verde 2, a través de zona 
de juegos y piscina de la zona comunitaria. Su Coeficiente: 
3,37 por ciento.

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Sant Feliu de 
Llobregat  número 1, al  Tomo 2731,  Libro 494,  Folio  70, 
Finca 23878 de Sant Feliu de Llobregat.

Participación  de  5/212,  que  se  concreta  en  el  uso  y 
disfrute exclusivo y privativo de lo siguiente: 

- 1/212  ava  parte  al  uso  de  la  plaza  de  aparcamiento 
señalada  con  el  número  OCHENTA,  de  superficie 
aproximada 10,68 m2 (2,25 x 4,75), que linda: frente, zona 
de paso; derecha, plaza de aparcamiento nº 79; izquierda, 
plaza  de  aparcamiento  nº  81;  y  fondo,  plaza  de 
aparcamiento nº 91. Valorada en 6.956,65 €.

- 1/212  ava  parte  al  uso  de  la  plaza  de  aparcamiento 
número  OCHENTA  Y  UNO,  de  superficie  aproximada 
10,45 m2 (2,20 x 4,75), que linda: frente, zona de paso; 
derecha, plaza de aparcamiento nº 80; izquierda, plaza de 
aparcamiento nº 82; y fondo, plaza de aparcamiento nº 90. 
Valorada en 6.806,84 €.

- 1/212  ava  parte  al  uso  de  la  plaza  de  aparcamiento 
número  OCHENTA  Y  DOS,  de  superficie  aproximada 
10,68  m2 (2,25 x  4,75),  que linda:  frente,  con  zona de 
paso;  derecha,  plaza  de  aparcamiento  nº  81;  izquierda, 
plaza  de  aparcamiento  nº  83;  y  fondo,  plaza  de 
aparcamiento nº 89. Valorada en 6.956,65 €.

- 1/212  ava  parte  al  uso  de  la  plaza  de  aparcamiento 
número  OCHENTA  Y  TRES,  de  superficie  aproximada 
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10,68 m2 (2,25  x  4,75),  que  linda:  frente,  con zona  de 
paso;  derecha,  con  plaza  de  aparcamiento  nº  82; 
izquierda, plaza de aparcamiento nº 84; y fondo, con plaza 
de aparcamiento nº 88. Valorada en 6.956,65 €.

- 1/212  ava  parte  al  uso  de  la  plaza  de  aparcamiento 
número OCHENTA Y CUATRO, de superficie aproximada 
9,73 m2 (2,05 x 4,75), que linda: frente, con zona de paso; 
derecha,  con  plaza  de  aparcamiento  nº  83;  izquierda, 
plaza  de  aparcamiento  nº  85;  y  fondo,  plaza  de 
aparcamiento nº 87. Valorada en 6.337,85 €.”

o S’ADJUDICA  a  l’Ajuntament  de  Sant  Feliu  de  Llobregat  el  lot  2, 
format  per  6  places  d’aparcament  (places  68  i  85  a  89),  que 
s’incorporen  al  seu  patrimoni.  La  descripció  registral  d’aquestes 
places és la següent:

“DEPARTAMENTO NÚMERO UNO.- LOCAL sito en la planta sótano 
del  edificio  sito  en  Sant  Felliu  de  Llobregat  con  frente  al  Paseo 
Conde  Vilardaga  números  148  al  164,  destinado  a  garaje  o 
aparcamiento  de  vehículos  y  trasteros.  Tiene  una  superficie 
construida  aproximada  de  3.613,10  metros  cuadrados,  y  una 
superficie útil aproximada de 3.440,45 metros cuadrados. En él se 
ubican 146 plazas de aparcamiento  y  66 trasteros.  Tiene acceso 
independiente  mediante  dos rampas para  vehículos  por  el  Paseo 
Comte Vilardaga,  y  acceso peatonal  desde la  zona comunitaria  y 
cuatro  accesos peatonales  desde las  cuatro escaleras de que se 
compone el edificio, situadas en el citado Paseo Comte Vilardaga. 
Linda: contemplado desde el Paseo Comte Vilardaga, al frente, con 
subsuelo de dicho Paseo; a la derecha, con zona de equipamiento 
número 1,  a través de pista  de paddle  de la  zona comunitaria  y 
rampa de acceso al sótano; a la izquierda, con zona verde número 2, 
a través de rampa de acceso y jardín comunitario; y al fondo, con 
equipamiento número 1 y zona verde 2, a través de zona de juegos y 
piscina de la zona comunitaria. Su Coeficiente: 3,37 por ciento.

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Sant Feliu de Llobregat 
número 1, al Tomo 2731, Libro 494, Folio 70, Finca 23878 de Sant 
Felliu de Llobregat.

Participación de 6/212, que se concreta en el uso y disfrute exclusivo 
y privativo de lo siguiente: 

- 1/212 ava parte al uso de la plaza de aparcamiento señalada con 
el número SESENTA Y OCHO, de superficie aproximada 10,58 
m2 (2,30 x 4,60), que linda: frente, con zona de paso; derecha, 
muro; izquierda, plaza de aparcamiento nº 69; y fondo, plaza de 
aparcamiento nº 67. Valorada en 5.099,97 €.

- 1/212  ava  parte  al  uso  de  la  plaza  de  aparcamiento  número 
OCHENTA Y CINCO, de superficie aproximada 10,92 m2 (2,30 x 
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4,75),  que linda:  frente,  con zona de paso;  derecha,  plaza de 
aparcamiento  nº  84;  izquierda,  con  muro;  y  fondo,  plaza  de 
aparcamiento nº 86. Valorada en 5.263,86 €.

- 1/212  ava  parte  al  uso  de  la  plaza  de  aparcamiento  número 
OCHENTA Y SEIS, de superficie aproximada 10,12 m2 (2,30 x 
4,40), que linda: frente, con zona de paso; derecha, con muro; 
izquierda,  plaza  de  aparcamiento  nº  87;  y  fondo,  plaza  de 
aparcamiento nº 85. Valorada en 4.878,28 €.

- 1/212  ava  parte  al  uso  de  la  plaza  de  aparcamiento  número 
OCHENTA Y SIETE, de superficie aproximada 9,02 m2 (2,05 x 
4,40),  que linda:  frente,  con zona de paso;  derecha,  plaza de 
aparcamiento nº 86; izquierda, plaza de aparcamiento nº 88; y al 
fondo, plaza de aparcamiento nº 84. Valorada en 5.875,38 €.

- 1/212  ava  parte  al  uso  de  la  plaza  de  aparcamiento  número 
OCHENTA Y OCHO, de superficie 9,90 m2 (2,25 x 4,40),  que 
linda: frente, zona de paso; derecha, con plaza de aparcamiento 
nº 87; izquierda, plaza de aparcamiento nº 89; y fondo, con plaza 
de aparcamiento nº 83. Valorada en 6.448,58 €.

- 1/212  ava  parte  al  uso  de  la  plaza  de  aparcamiento  número 
OCHENTA Y NUEVE, de superficie aproximada 9,90 m2 (2,25 x 
4,40), que linda: frente, con zona de paso; derecha, con plaza de 
aparcamiento nº 88; izquierda, plaza de aparcamiento nº 90; y al 
fondo, con plaza de aparcamiento nº 82. Valorada en 6.448,58 €.

o Cada lot té un valor total equivalent de 34.014,65 €. La qual cosa fa 
un total de 68.029,30 €.

 Respecte a la tresoreria, descomptats els creditors pendents de pagar, 
el repartiment del saldo restant de tresoreria es realitzarà mitjançant el 
lliurament d’una mateixa quantitat de 27,33 € tant a l’INCASOL, com a 
l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat.  La qual cosa fa un total  de 
54,66 €. Això, sens perjudici del càrrec de la comissió bancària que en 
el  seu  cas  pugui  correspondre,  a  suportar  per  ambdós  ens  a  parts 
iguals.

 Ordenar  l’execució  de  les  actuacions  adients  per  concloure  la 
dissolució i la liquidació econòmica total del Consorci.

 Establir  que va quedar cancel·lat  el  compte corrent  del Consorci, 
obert a l’entitat Banc Sabadell, per part del liquidador. Amb caràcter 
previ,  el  liquidador  va  transferir,  des  d’aquest  compte,  el  saldo 
restant de tresoreria a l’INCASÒL, el qual, un cop descomptada la 
comissió  corresponent,  haurà  de  transferir  la  meitat  de  l’import 
resultant a l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat.
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 Comunicar  la  liquidació  total  del  Consorci,  al  Departament  de  la 
Vicepresidència i d’Economia i Hisenda de la Generalitat de Catalunya 
i  comunicar  la  dissolució  del  Consorci,  a  la  Direcció  General 
d’Administració Local del Departament de Governació, Administracions 
Públiques i Habitatge, de la Generalitat de Catalunya.

 Fer entrega de la documentació relativa al Consorci, que pugui figurar a 
l’Ajuntament  de Sant  Feliu  de Llobregat  a l’INCASOL,  per a la  seva 
custòdia. 

 Facultar a l’ alcalde-president del Consorci per la realització de quants 
tràmits  i  actuacions  siguin  necessàries  per  a  l’execució  dels  acords 
adoptats, si fos el cas, la protocol·lització dels mateixos en escriptura 
pública.

 Notificar el present acord a l’Institut Català del Sòl i a l’Ajuntament de 
Sant Feliu de Llobregat, als efectes oportuns.

 Comunicar els acords adoptats a la  Direcció General d’Administració 
Local,  del  Departament  de  Governació,  Administracions  Públiques  i 
habitatge, al Departament de Territori i Sostenibilitat, i al Departament 
de  la  Vicepresidència  i  d’Economia  i  Hisenda,  de  la  Generalitat  de 
Catalunya. “

Atès  que  l’article  324.2  del  ROAS  preveu  expressament  que  l’acord  de 
dissolució aprovat pel Consorci ha de ser ratificat pels òrgans competents pels 
òrgans que el conformen determinant la reversió del bens a les administracions 
consorciades  sent  que  l’article  47.2.G  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,  preveu  expressament  per  majoria  absoluta  per  l’adopció  de 
ratificació de la dissolució dels ens associatius. 

Tenint en compte la proposta de la Comissió Informativa de l’Àrea de Govern 
Obert i Serveis Generals, es proposa al Ple l’adopció dels següents,

ACORDS:

PRIMER.-  Ratificar  els  acords  adoptats  pel  Consell  General,  el   22  de 
novembre de 2017, per la dissolució i liquidació del “Consorci Urbanístic pel 
desenvolupament del Sector d’Urbanització Prioritària de Mas Lluí”, per haver 
donat ple compliment als objectius i finalitats pels quals va ser creat, i que es 
troben contemplats a l’article 3 dels seus Estatus.

SEGON.-  Donar per efectuada la liquidació del Consorci, formulada en l’Acta 
de liquidació econòmica de data 25 d’abril  de 2017,  elaborada per CGI, SL, 
com a liquidador del Consorci, i confirmada en la mateixa data pels membres 
del  Comitè  constituït  a  tals  efectes,  amb  la  distribució  patrimonial  que 
expressament es contempla.
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 Respecte  a  l’immobilitzat  material,  corresponent  a  les  11  places 
d’aparcament propietat del Consorci:

o S’ADJUDICA a l’INCASOL el lot 1, format per 5 places d’aparcament 
(places 80 a 84),  que s’incorporen al  seu patrimoni.  La descripció 
registral d’aquestes places és la següent:

“DEPARTAMENTO NÚMERO UNO.- LOCAL sito en la planta sótano 
del  edificio  sito  en  Sant  Felliu  de  Llobregat  con  frente  al  Paseo 
Conde  Vilardaga  números  148  al  164,  destinado  a  garaje  o 
aparcamiento  de  vehículos  y  trasteros.  Tiene  una  superficie 
construida  aproximada  de  3.613,10  metros  cuadrados,  y  una 
superficie útil aproximada de 3.440,45 metros cuadrados. En él se 
ubican  146 plazas de aparcamiento  y  66 trasteros.  Tiene acceso 
independiente  mediante  dos rampas para  vehículos  por  el  Paseo 
Comte Vilardaga,  y acceso peatonal  desde la  zona comunitaria  y 
cuatro accesos peatonales  desde las cuatro  escaleras  de que se 
compone el edificio, situadas en el citado Paseo Comte Vilardaga. 
Linda: contemplado desde el Paseo Comte Vilardaga, al frente, con 
subsuelo de dicho Paseo; a la derecha, con zona de equipamiento 
número 1,  a  través de pista de paddle  de la  zona comunitaria  y 
rampa de acceso al sótano; a la izquierda, con zona verde número 2, 
a través de rampa de acceso y jardín comunitario; y al fondo, con 
equipamiento número 1 y zona verde 2, a través de zona de juegos y 
piscina de la zona comunitaria. Su Coeficiente: 3,37 por ciento.

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Sant Feliu de Llobregat 
número 1, al Tomo 2731, Libro 494, Folio 70, Finca 23878 de Sant 
Feliu de Llobregat.

Participación de 5/212, que se concreta en el uso y disfrute exclusivo 
y privativo de lo siguiente: 

- 1/212 ava parte al uso de la plaza de aparcamiento señalada con 
el número OCHENTA, de superficie aproximada 10,68 m2 (2,25 
x  4,75),  que  linda:  frente,  zona  de  paso;  derecha,  plaza  de 
aparcamiento nº 79; izquierda, plaza de aparcamiento nº 81; y 
fondo, plaza de aparcamiento nº 91. Valorada en 6.956,65 €.

- 1/212  ava  parte  al  uso  de  la  plaza  de  aparcamiento  número 
OCHENTA Y UNO, de superficie aproximada 10,45 m2 (2,20 x 
4,75),  que  linda:  frente,  zona  de  paso;  derecha,  plaza  de 
aparcamiento nº 80; izquierda, plaza de aparcamiento nº 82; y 
fondo, plaza de aparcamiento nº 90. Valorada en 6.806,84 €.

- 1/212  ava  parte  al  uso  de  la  plaza  de  aparcamiento  número 
OCHENTA Y DOS, de superficie aproximada 10,68 m2 (2,25 x 
4,75),  que linda:  frente,  con zona de paso;  derecha,  plaza de 
aparcamiento nº 81; izquierda, plaza de aparcamiento nº 83; y 
fondo, plaza de aparcamiento nº 89. Valorada en 6.956,65 €.
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- 1/212  ava  parte  al  uso  de  la  plaza  de  aparcamiento  número 
OCHENTA Y TRES, de superficie aproximada 10,68 m2 (2,25 x 
4,75), que linda: frente, con zona de paso; derecha, con plaza de 
aparcamiento nº 82; izquierda, plaza de aparcamiento nº 84; y 
fondo, con plaza de aparcamiento nº 88. Valorada en 6.956,65 €.

- 1/212  ava  parte  al  uso  de  la  plaza  de  aparcamiento  número 
OCHENTA Y CUATRO, de superficie aproximada 9,73 m2 (2,05 
x 4,75), que linda: frente, con zona de paso; derecha, con plaza 
de aparcamiento nº 83; izquierda, plaza de aparcamiento nº 85; y 
fondo, plaza de aparcamiento nº 87. Valorada en 6.337,85 €.”

o S’ADJUDICA  a  l’Ajuntament  de  Sant  Feliu  de  Llobregat  el  lot  2, 
format  per  6  places  d’aparcament  (places  68  i  85  a  89),  que 
s’incorporen  al  seu  patrimoni.  La  descripció  registral  d’aquestes 
places és la següent:

“DEPARTAMENTO NÚMERO UNO.- LOCAL sito en la planta sótano 
del  edificio  sito  en  Sant  Felliu  de  Llobregat  con  frente  al  Paseo 
Conde  Vilardaga  números  148  al  164,  destinado  a  garaje  o 
aparcamiento  de  vehículos  y  trasteros.  Tiene  una  superficie 
construida  aproximada  de  3.613,10  metros  cuadrados,  y  una 
superficie útil aproximada de 3.440,45 metros cuadrados. En él se 
ubican 146 plazas de aparcamiento  y  66 trasteros.  Tiene acceso 
independiente  mediante  dos rampas para  vehículos  por  el  Paseo 
Comte Vilardaga,  y  acceso peatonal  desde la  zona comunitaria  y 
cuatro  accesos peatonales  desde las  cuatro escaleras de que se 
compone el edificio, situadas en el citado Paseo Comte Vilardaga. 
Linda: contemplado desde el Paseo Comte Vilardaga, al frente, con 
subsuelo de dicho Paseo; a la derecha, con zona de equipamiento 
número 1,  a través de pista  de paddle  de la  zona comunitaria  y 
rampa de acceso al sótano; a la izquierda, con zona verde número 2, 
a través de rampa de acceso y jardín comunitario; y al fondo, con 
equipamiento número 1 y zona verde 2, a través de zona de juegos y 
piscina de la zona comunitaria. Su Coeficiente: 3,37 por ciento.

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Sant Feliu de Llobregat 
número 1, al Tomo 2731, Libro 494, Folio 70, Finca 23878 de Sant 
Felliu de Llobregat.

Participación de 6/212, que se concreta en el uso y disfrute exclusivo 
y privativo de lo siguiente: 

- 1/212 ava parte al uso de la plaza de aparcamiento señalada con 
el número SESENTA Y OCHO, de superficie aproximada 10,58 
m2 (2,30 x 4,60), que linda: frente, con zona de paso; derecha, 
muro; izquierda, plaza de aparcamiento nº 69; y fondo, plaza de 
aparcamiento nº 67. Valorada en 5.099,97 €.
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- 1/212  ava  parte  al  uso  de  la  plaza  de  aparcamiento  número 
OCHENTA Y CINCO, de superficie aproximada 10,92 m2 (2,30 x 
4,75),  que linda:  frente,  con zona de paso;  derecha,  plaza de 
aparcamiento  nº  84;  izquierda,  con  muro;  y  fondo,  plaza  de 
aparcamiento nº 86. Valorada en 5.263,86 €.

- 1/212  ava  parte  al  uso  de  la  plaza  de  aparcamiento  número 
OCHENTA Y SEIS, de superficie aproximada 10,12 m2 (2,30 x 
4,40), que linda: frente, con zona de paso; derecha, con muro; 
izquierda,  plaza  de  aparcamiento  nº  87;  y  fondo,  plaza  de 
aparcamiento nº 85. Valorada en 4.878,28 €.

- 1/212  ava  parte  al  uso  de  la  plaza  de  aparcamiento  número 
OCHENTA Y SIETE, de superficie aproximada 9,02 m2 (2,05 x 
4,40),  que linda:  frente,  con zona de paso;  derecha,  plaza de 
aparcamiento nº 86; izquierda, plaza de aparcamiento nº 88; y al 
fondo, plaza de aparcamiento nº 84. Valorada en 5.875,38 €.

- 1/212  ava  parte  al  uso  de  la  plaza  de  aparcamiento  número 
OCHENTA Y OCHO, de superficie 9,90 m2 (2,25 x 4,40),  que 
linda: frente, zona de paso; derecha, con plaza de aparcamiento 
nº 87; izquierda, plaza de aparcamiento nº 89; y fondo, con plaza 
de aparcamiento nº 83. Valorada en 6.448,58 €.

- 1/212  ava  parte  al  uso  de  la  plaza  de  aparcamiento  número 
OCHENTA Y NUEVE, de superficie aproximada 9,90 m2 (2,25 x 
4,40), que linda: frente, con zona de paso; derecha, con plaza de 
aparcamiento nº 88; izquierda, plaza de aparcamiento nº 90; y al 
fondo, con plaza de aparcamiento nº 82. Valorada en 6.448,58 €.

o Cada lot té un valor total equivalent de 34.014,65 €. La qual cosa fa 
un total de 68.029,30 €.

TERCER.-  Establir  que  mitjançant  decret  d’alcaldia  s’ha  de  procedir  a 
l’inscripció a l’inventari de bens municipals de les finques adjudicades, i dur a 
terme quants tràmits i actuacions siguin necessàries per a l'execució d’aquests 
acords. 

QUART.- Establir  respecte  a  la  tresoreria,  que  descomptats  els  creditors 
pendents de pagar, el repartiment del saldo restant de tresoreria es realitzarà 
mitjançant el lliurament d’una mateixa quantitat de 27,33 € tant a l’INCASOL i a 
l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat. La qual cosa fa un total de 54,66 €. 
Això, sens perjudici del càrrec de la comissió bancària que en el seu cas pugui 
correspondre, a suportar per ambdós ens a parts iguals.

CINQUÈ.- Notificar  els  acords  adoptats  a  l’Institut  Català  del  Sòl,  a  les 
administracions i entitats competents,  al Departament de la Vicepresidència i 
d’Economia i Hisenda de la Generalitat de Catalunya i a la Direcció General 
d’Administració  Local  del  Departament  de  Governació,  Administracions 
Públiques  i  Habitatge,  de  la  Generalitat  de  Catalunya  i  al  Departament  de 
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Territori  i  Sostenibilitat,   i  comunicar-los a la direcció del l’Àrea de Territori, 
sostenibilitat  i  Acció  econòmica,  a  la  direcció  de  l’Àrea  de  govern  Obert  i 
serveis generals, al Servei d’Equipaments, a la Secretaria municipal, a l’Oficina 
econòmica i a la Intervenció i a la Tresoreria municipal.”

El  Regidor  Sr.  Rañé,  explica  que  com  resultat  del  procés  d’urbanització 
corresponien 11 places de pàrquing a les dues entitats integrants del consorci i 
quan s’ha produït la dissolució es distribueixen proporcionalment al que hi ha. 
Per tant, 6 places correspondran a l’Ajuntament i les altres l’INCASOL. La idea 
bàsica és que aquestes, i altres, com formen part de la dotació patrimonial de 
l’Ajuntament, s’aniran posant en lloguer per la gent que vulgui ocupar-les. Es 
tracta de buscar un mecanisme gestor més àgil del que tenen perposar-les a 
lloguer.

Els reunits, per unanimitat, aproven la ratificació.

4. - Revisió de preus del contracte de la concessió del servei públic de 
neteja  viària  i  recollida  i  trasllat  de  residus  sòlids  urbans adjudicat  a 
l'empresa Fomento de Construcciones y Contratas, SA, per a l'any 2015. 
(CRNS2017000004)

Per  part  del  Sr.  Alcalde  es  dóna  compte  del  dictamen  de  la  Comissió 
Informativa de l’Àrea de Govern Obert i Serveis Generals, que textualment diu:

“Vist l’Acord de Ple del passat 31 d’octubre del 2013 pel qual es va adjudicar, a 
l’Empresa FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, SA (FCC), el 
contracte de  gestió de serveis públics de neteja viaria  per un termini 
de  10  anys  i  per  un import desglossat de la manera següent: Anualitat 1: 
2.817.104,87 € (dos milions vuit-cents disset mil cent quatre amb vuitanta-set 
euros) més 281.710,49 € en concepte d’IVA al tipus del 10%. Fet que dóna un 
total de 3.098.815,36€ (10% iva inclòs) Anualitat 2: 2.823.473,31 € (dos milions 
vuit-cents  vint-i-tres mil  quatre-cents  setanta-tres amb trenta-un euros)  més 
282.347,33 € en concepte d’IVA al tipus del 10%. Fet que dóna un total de 
3.105.820,64€ (10% iva inclòs) Anualitat 3:  2.977.863,10 €  (dos milions nou-
cents setanta-set mil vuit-cents seixanta-tres amb deu euros) més 297.786,31 
€ en concepte d’IVA al tipus del 10%. Fet que dóna un total de 275.649,41€ 
(10% iva inclòs) Anualitat 4 i següents): 2.991.849,57 € (dos milions nou-cents 
noranta–un  mil  vuit-cents  quaranta-nou,  amb  cinquanta-set  euros)  més 
299.184,96 € en concepte d’IVA al tipus del 10%. Fet que dóna un total de 
3.291.034,53€ (10% iva inclòs)
  
Atès que de conformitat amb la clàusula 3 del Plec de Condicions tècniques el 
servei objecte del contracte es desplegaria en quatre fases, dos de període 
transitori,  una  de  desplegament  del  contracte  integral  i  finalment  la  de 
renovació de la maquinària en l’àmbit de la neteja viària i en base a l’informe 
emès per l’enginyera tècnica responsable de concessions sobre justificació del 
canvi d’import de les tres primeres anualitats del servei a prestar, en el que 
exposa de manera amplament  detallada i  justificativa la  modificació  que es 
proposa, tenint en compte, entre altres, la data d’inici i efectiva de la prestació 
del  nou  servei  (1  de  març  de  2014),  per  interposició  de  recurs  especial  i 
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demora en el procés d’adjudicació la qual cosa va ocasionar la desaparició de 
la Fase 1 i part de la 2a per quant les actuacions que implicaven no es poden 
traslladar  en  el  temps  sinó  en  tot  cas  actualitzar-les  amb  els  mesos 
corresponents,  donant  per  tot  això  unes  diferències  en  més  respecte  als 
imports anuals acordats en el seu dia de 1.861,46 € IVA inclòs respecte a la 1a 
anualitat, de 31.368,82 € IVA inclòs respecte a la 2a anualitat i de 15.384,70 € 
IVA inclòs respecte a la 3a anualitat, mantenint-se els imports corresponents a 
la 4a i següents anualitats acordades en el seu dia. Essent que per aquest 
motiu es va adoptar acord de Ple de l'Ajuntament, adoptat en sessió celebrada 
en data 18 de desembre de 2014, va aprovar:
 

“PRIMER.- Modificar l' import de les anualitats 1, 2, i 3 prenent l’1 de 
març de 2014 com a data d’inici de la prestació efectiva de la gestió  
del servei públic de neteja viària i recollida i trasllat dels residus sòlids  
urbans  d’aquesta  ciutat,  adjudicat  a  l’empresa  FOMENTO  DE 
CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, SA (FCC) en data 31 d’octubre  
de 2013, per un import desglossat de la manera següent: Anualitat 1  
(2014-2015)  2.818.797,11 € (dos milions vuit-cents divuit mil set-cents  
noranta-set amb onze euros) més 281.879,71 € en concepte d’IVA al  
tipus del 10%. Anualitat 2 (2015-2016) 2.851.990,42 € (dos milions vuit-
cents  cinquanta-un  mil  nou-cents  noranta  amb  quaranta-dos  euros)  
més  285.199,04  €  en  concepte  d’IVA  al  tipus  del  10%.  Anualitat  3  
(2016-2017) 2.991.849,19 € (dos milions nou-cents noranta-un mil vuit-
cents quaranta-nou amb dinou euros) més 299.184,92 € en concepte  
d’IVA  al  tipus  del  10%.  SEGON .-  Significar  que,  els  imports  de  la  
quarta anualitat i següents no sofreixen cap modificació, mantenint-se,  
per tant, el que figura a l’acord d’adjudicació de data 31 d’octubre de  
2013. TERCER.- L’efectivitat dels presents acords resta condicionada a  
l’aprovació definitiva en data 22 de desembre d’ enguany de l’expedient  
de  modificació  de  crèdits  núm.  7/2014  dels  pressupost  d’aquesta  
Corporació” 

 
Vist  l’escrit  presentat  per  l’empresa  FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y 
CONTRATAS,  SA  (FCC)  en  data  03/03/2017  amb  número  de  registre 
d’entrada E2017003917, relatiu a la revisió de preus del període comprés entre 
01 de març 2015 al  28 de febrer 2016 del  Servei  Públic  de neteja  viària  i 
recollida  i  trasllat  de  residus  sòlids  urbans  del  municipi  de  Sant  Feliu  de 
Llobregat.
 
Vist  l’informe tècnic que consta en incorporat  en l’expedient  de data 20 de 
novembre de 2017 pel qual es determina que la diferència que s’ha d’aplicar 
com  a  revisió  de  preus,  des  de  l’1/03/2015  al  28/02/2016,  ha  de  ser  de 
-17.108,92  €  iva  exclòs degut  al  valor  de l’IPC ,  sent  la  revisió  de preus 
negativa i per tant a favor de l’ajuntament. El desglossament que s’efectua és 
el següent:
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IMPORT 
RECOLLIDA

IMPORT NETEJA 
VIÀRIA

TOTAL IMPORT REVISAT

Import sense iva -7.207,42 € -9.901,50 € -17.108,92 €

10%iva -720,74 € -990,15 € -1.710,89 €

Import amb iva -7.928,16 € -10.891,65 € -18.819,81 €

Vista  la  clàusula  6ª  del  plec  de  condicions  tècniques  i  19ª  del  plec  de 
condicions administratives particulars regulador del contracte en relació a la  
revisió de preus, en el que s’estableix que no es podrà revisar preus fins el 15 
de juny de 2015, que la revisió serà única i anual, que els efectes econòmics 
de la revisió  seran a partir de la data de venciment anuals del contracte i que 
l’aplicació de l’IPC es farà de conformitat amb l’article 90 del TRLCSP, per la 
qual  cosa  la  revisió  de  preus  no  podrà  superar  el  85% de  l’IPC  del  preu 
anterior i la seva aplicació serà sobre la part revisable que es vincula a la taula 
que es determina en el plec. Essent que en relació a la limitació establerta 
relativa a que no es podrà revisar preus fins passat el 15 de juny de 2015, cal  
posar de manifest que cal estar a la data real d’inici del contracte i com consta 
argumentat aquesta va tenir lloc en data l’1 de març de 2014 com a data d’inici 
de la prestació efectiva de la gestió del servei públic de neteja viaria i recollida i 
trasllat dels residus sòlids urbans d’aquesta ciutat com s’estableix en l’acord 
del plenari  de data 18 de desembre de 2014, i per tant es aquest data la que 
s’ha de prendre com a base als efectes de càlcul de la revisió de preus per 
l’anualitat 2015-2016 com es desprèn de l’informe tècnic.  
 
Vist l’establert en l’article 89 del TRLCSP en la seva redacció anterior a la llei 
2/2015 de 30 de març de desindexació de l’economia espanyola, essent que 
com es deriva de la  disposició  addicional  octogèsima  octava,  no  serà 
d’aplicació  per  expedients  iniciats  anteriorment  a  l’entrada  en  vigor  
de  l’esmentada  norma.  Sent  que  en relació a la revisió de preus,  i  en 
concret  pels contractes de gestió de serveis públics, la revisió de preus podrà 
tenir  lloc,  un  cop  transcorreguts  el  primer  any  des  de  la  formalització  del 
contracte sense que sigui necessari  haver executat  el  20% de la prestació. 
Essent que en aquest cas, es dóna compliment a aquest extrem.

Vist l’informe jurídic de data 7 de desembre de 2017 que consta incorporat en 
l’expedient.

Vist l’ establert en la disposició addicional segona del  TRLCSP en relació a 
l’atribució  de  competències  a  l’òrgan  de  contractació,  essent  que  aquesta 
correspon al Ple de l’ajuntament, la Comissió informativa de Govern Obert i 
Serveis Generals proposa al ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents 
ACORDS 
 
PRIMER  .- Aprovar  el  coeficient  la  revisió  de  preus  de  0,9929  relatiu  al 
contracte  de  gestió  de  serveis  públics  de  neteja  viaria  adjudicat  a 
l’empresa  FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, SA (FCC) 
segons informe tècnic que consta en l’expedient  pels períodes  l’1/03/2015 al 
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28/02/2016  per  un  import  total  de   -17.108,92  € IVA  exclòs,  segons  el 
corresponent desglossament:  recollida (-7.207,42 €  Iva exclòs) i  Neteja viaria 
(-9.901,50 €  Iva exclòs) a favor l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat i per 
tant, a satisfer per la concessionària. 
 
SEGON.- Establir que l’empresa concessionària  faci efectiu el pagament  a 
l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat, dels imports esmerçats en els acords 
anteriors.

TERCER  .- Fer públic el present acord en el perfil del contractant als efectes 
escaients.
 
QUART  .- Notificar  el  present  acord  a  l’empresa  FOMENTO  DE 
CONSTRUCCIONES  Y  CONTRATAS,  SA  (FCC)  y  comunicar-ho  a  la 
Intervenció municipal, a la cap d l’oficina econòmica, al Cap dels Serveis de 
manteniment de la ciutat, medi ambient i via pública, a la Direcció de l’Àrea de 
Territori, sostenibilitat i activitat pública, a la direcció de Govern Obert i Serveis 
Generals i a la gerència municipal als efectes escaients.” 

El Regidor d’Hisenda, Sr. Rañé, indica que és una revisió de preus de l’any 
2015 segons estableix el plec un element de la revisió de preu és que s’ha 
produït una situació novadora en la història recent de l’Ajuntament perquè el 
coeficient és negatiu, i la companyia que presta el servei de neteja de residus 
ha de retornar una quantitat de 18.000 €, que no és massa en funció al volum 
del contracte, però com estava especificat en l’acord l’empresa ha de retornar 
a l’Ajuntament.

El  portaveu del  grup municipal  CC Veïns,  Sr.  Gilaberte,  manifesta que ells 
voten a favor perquè està previst en un Plec de condicions i votar en contra 
suposaria fer una esmena al Plec. Però vol puntualitzar que es porta la revisió 
de preus del 2015-2016, quan en aquest moment, estan entrant en el 2018, i 
correspondria molt més que fos la del 2017. Hi ha l’IPC negatiu i, per tant, una 
petita recaptació dels 18.000 € que es percep amb bastant retard, i  a més, 
sense interessos, que s’explica en els informes. Pensen que han d’haver-hi els 
interessos, perquè si fos per part contraria, que l’Ajuntament no hagués pagat 
una  quantitat  a  l’empresa,  aquesta  estaria  en  condicions  de  demanar  els 
interessos de demora. Indica que en octubre de 2016 van plantejar, i es va 
aprovar per Ple, l’auditoria en relació amb tot aquest tema, que hauria d’estar 
finalitzada, i no ho està. Tenen un contracte de 10 anys i en aquests moments 
ja porten 4 anys, seria important, sobretot en algunes d’aquestes contractes 
veure quines mesures tècniques es poden generar per millorar el servei i reduir 
els costos com el tema de neteja amb aigua perquè tenen la depuradora i un 
aigua en condicions per poder utilitzar, que durant molt temps es va dir que la 
depuradora  podria  utilitzar-se  per  aquest  tema  i  fer  una  neteja  amb  més 
profunditat de la que hi ha. Planteja el tema de les neteges que s’utilitzen amb 
impulsors d’aire que, d’alguna manera, el que generen es quantitat de pols i 
dispersen per  complert  la  brutícia,  quan en el  mercat  hi  ha aspiradors que 
podrien ser molt més útils. Pensen que serien millores importants del servei, no 
incrementar els costos, i voten a favor.
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El portaveu del grup municipal Ciutadans, Sr. Alba, anticipa que el sentit del 
vot serà afirmatiu, com no pot ser d’una altra manera, perquè és una obligació 
contractual. Però el resultat del servei d’un contracte de neteja viaria i recollida 
de residus que puja a una anualitat de 3.000.000 € de despesa no llueix, no es 
veu i l’apreciació social no és l’adequada. Pensen que això és per la manca de 
voluntat i empeny de l’equip de govern alhora d’impulsar aquests contractes. 
Posa com exemples d’actualitat que ahir, dia de les eleccions, es van trobar el 
municipi empaperat amb una sèrie de cartells amb tendenciositat que, a dia 
d’avui,  segueix embrutant la imatge publica d’aquest consistori,  i pregunta a 
que esperen per retirar-los, perquè sortint de l’Ajuntament un paperot parla de 
la Plaça dels Màrtirs, i a la Ctra. parla de l’Avinguda del Caudillo. Diu que la 
transparència  llueix  per  la  seva  absència,  es  tenen  que  assabentar  per  la 
premsa d’un lamentable fet, com és, sobre la retirada dels llaços grocs han 
llegit en Fet a Sant Feliu, unes declaracions bastant contradictòries del regidor 
Sr. Martínez, que l’agradaria que les aclareixi, per què no saben si es toleren o 
no, i tenen davant l’article 19 de l’Ordenança Cívica a on parla de què queda 
totalment prohibida la col·locació de pancartes, rètols, cartells adhesius, o de 
qualsevol altra forma de propaganda en suport públics o privats, i en elements 
de mobiliari  urbà.  Es  diu  que es  treuen,  no s’han  tret,  i  en  cap cas  hi  ha 
instruccions per a què es treguin els llaços grocs.

El  Sr.  Alcalde  interromp  al  Sr.  Alba,  indicant-li  que  estan  parlant  de  la 
concessió.

El Sr. Alba contesta que està parlant de una concessió, que els està costant 
3.000.000 € i no troben el resultat pràctic perquè, senzillament, no la impulsen 
bé. Pregunta si tenen la intenció de fer complir el contracte o no,  si els poden 
aclarir la intenció, encara que el seu vot serà a favor.

El Regidor Sr. Leiva, indica que agraeix el vot positiu a la revisió dels preus 
que era el punt. Però vol aclarir, en primer lloc, que l’aigua de la depuradora 
només té un tractament secundari i, de moment, no es pot tirar pels carrers de 
Sant Feliu per un tema sanitari, quan estigui el tractament tercer ja es podrà, i 
és una qüestió que no depèn de l’Ajuntament;  en segon lloc, el compliment 
dels contractes en aquest Ajuntament ho verifica el personal de la casa, que 
creuen  molt satisfactòriament. En tot cas, també, tenen en curs una auditoria 
que determinarà si s’estan complint els contractes o no i, de moment, s’estan 
complint bé.

Els reunits, per unanimitat, aproven el dictamen.

5. - Prorrogar a l'empresa Fundació Nou Xamfrà el contracte de servei de 
conservació, manteniment i neteja de parcs, jardins públics, llacs, fonts 
ornamentals i espais verds situats en equipaments municipals, situats a 
la  zona  de  Can  Maginas,  Can  Llobera,  La  Salut  i  parc  del  roserar, 
reservades  a  centres  especials  de  treball,  al  terme municipal  de  Sant 
Feliu de Llobregat (CMND2017000005)

Per  part  del  Sr.  Alcalde  es  dóna  compte  del  dictamen  de  la  Comissió 
Informativa de l’Àrea de Govern Obert i Serveis Generals, que textualment diu:
18



“Vist l’Acord de Ple del passat 31 d’octubre del 2013 pel qual es va adjudicar, a 
la  FUNDACIÓ  NOU  XAMFRÀ,  el  contracte  del  serveis  de 
conservació,manteniment  i  neteja  de  parcs,  jardins  públics,  llacs, 
fonts ornamentals i  espais verds situats en la zona de Can maginàs,  
Can  Llobera,  La  Salut  i  el  parc  del  Roserar  del  municipi  de  Sant 
Feliu  de  Llobregat,  per  un  import  anual  de  123.743,55  €  més 
18.860,38  €  d’IVA  (58.963,90  €  en  concepte  de  jardineria  al  21%, 
més 64.779,75 € en concepte de neteja al  tipus del 10%),  ascendint 
a un total de 142.603,93 € IVA inclòs; per una durada de QUATRE ANYS 
(4 anys),  amb efectes del dia 1 de gener de 2014,  de conformitat  amb els 
termes  establerts  en  la  seva  oferta  i  d’acord  amb  el  Plec  de  Clàusules 
Administratives Particulars i de condicions tècniques. 

Vist que la FUNDACIO NOUXAMFRA, ha comunicat mitjançant escrit de data 
28/07/2017, amb RE E2017014187, el seu interès en que l'esmentat contracte 
sigui prorrogat tanmateix sol·licita la revisió de preus per a l’any 2018. 

Vist que l’enginyer Tècnic Municipal ha emés informe de data 12/12/2017 al 
respecte donant la seva conformitat a la pròrroga del contracte per tal de donar 
continuïtat al servei; i el qual determina, per altra banda, que no es possible 
portar a terme la revisió de preus perquè encara no es pot disposar d’aquesta 
informació. 

Vist que, de conformitat amb la clàusula 22 del Plec de Condicions Particulars, 
el contracte té una durada de 4 anys, pot ser prorrogat de forma expressa i de 
mutu acrd d’any en any, per un període màxim de 2 anys més.
  
Vist l’ establert en la disposició addicional segona del  TRLCSP en relació a 
l’atribució  de  competències  a  l’òrgan  de  contractació,  essent  que  aquesta 
correspon al  Ple  de l’ajuntament,  el  President  de l’Àrea de Govern Obert  i 
Serveis Generals, a proposta del regidor d’organització i personal, proposa a la 
Comissió  Informativa  de  Govern  Obert  i  Serveis  Generals  l’adopció  dels 
següents, 
 
ACORDS 

PRIMER.- Prorrogar a la FUNDACIÓ NOUXAMFRA el servei de conservació, 
manteniment i neteja de parcs, jardins públics, llacs, fonts ornamentals i espais 
verds situats en la zona de Can maginàs, Can Llobera, La Salut i el parc del 
Roserar  del  municipi  de  Sant  Feliu  de  Llobregat  ,per  un  import  anual  de 
123.743,55 €  (58.963,80 €  en  concepte  de  jardineria  al  tipus  21%,  més 
64.779,75 € en concepte de neteja al tipus del 10%) més 18.860,38 € d’IVA, el 
que  suposarà  un  import  total  anual  de  142.603,93  € IVA inclòs,  i  aquesta 
despesa s’imputarà a la partida pressupostària 3001710022707, de l’exercici 
2018,  d’acord  amb  els  documents  comptables  següents:  AD170020277  i 
MC170020275.
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SEGON.- Establir que la pròrroga tindrà una durada d’ 1 any i amb efectes a 
partir del 1 de gener de 2018, finalitzant per tant el 31 de desembre de 2018 
en les mateixes condicions establertes en el  Plec de Condicions Particulars 
aprovat en el seu dia i acceptades per l'adjudicatari.

TERCER  .- Significar que segons manifesta l’informe tècnic de data 12/12/2017 
l’Institut  Nacional  d’Estadística  encara  no  disposa  de  les  dades  de  l’IPC 
corresponents a l’any 2017, motiu pel qual no es pot calcular a data d’avui la 
revisió de preus que sol·licita la FUNDACIÓ NOUXAMFRA.

QUART.-  Notificar  el  present  acord  a  la  FUNDACIO  NOU  XAMFRA,  i 
comunicar-ho a la  Intervenció  municipal,  a  la  cap d  l’Oficina  Econòmica,  a 
l’Enginyer  Municipal,  i  a  la  Direcció  de  l’Àrea  de  Territori,  Sostenibilitat  i 
Activitat Econòmica, a als efectes escaients.”

El  portaveu del  grup municipal  CC Veïns, Sr.  Gilaberte,  indica que voten a 
favor i volen valorar molt positivament que en l’informe i en la pròrroga hi hagi 
l’explicació de que s’està fent un servei correcte i satisfactori al llarg de tots 
aquests anys. Els sembla correcte que els informes tinguin aquestes coses i no 
haver de demanar-les.

Els reunits, per unanimitat, aproven el dictamen.

ÀREA DE DRETS DE CIUTADANIA I POLÍTIQUES SOCIALS:

6. - Aprovar conveni amb el Consell Comarcal del Baix Llobregat per al 
finançament del transport adaptat fix i esporàdic. (G3472017000048)

Per  part  del  Sr.  Alcalde  es  dóna  compte  del  dictamen  de  la  Comissió 
Informativa  de  l’Àrea  de  Drets  de  Ciutadania  i  Polítiques  Socials,  que 
textualment diu:

“Atès  que  segons  la  Llei  12/2007  d’11  d’octubre,  de  Serveis  Socials  és 
competència  dels  Consells  Comarcals  la  prestació  de  serveis  de  transport 
adaptat   en  els  municipis  de  menys  de  50.000  habitants  i  que  el  Consell 
Comarcal del Baix Llobregat presta des de l’any 1992, el servei de transport 
adaptat fix per persones amb mobilitat reduïda al nostre municipi
 
Atès  que  el  Consell  Comarcal  mitjançant  convenis  de  col·laboració  amb 
diferents Ajuntaments de la Comarca està prestant un servei de transport FIX 
per  a  persones  amb  mobilitat  reduïda  a  partir  de  l’  any  1992,  que, 
progressivament ha anat incorporant noves rutes i serveis,  i  que recollint  la 
demanda  de diferents Ajuntaments i entitats representants del col·lectiu de 
persones  amb mobilitat  reduïda,  va  posar  en marxa  l’  any  2006  un servei 
ESPORÀDIC  de  transport  especial  que,  de  manera  complementària  i 
progressiva,  ve  donant  resposta  a  les  necessitats  de  transport  d’aquelles 
persones que, per les seves característiques de discapacitat, no poden fer ús 
dels transports públics ordinari.
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Atès  que  la  Junta  de  Govern  de  Consell  Comarcal  en  sessió  de  caràcter 
ordinària,  celebrada el  dia  15 de maig de 2017 va aprovar  la  pròrroga del 
conveni de cooperació amb els ajuntaments implicats , entre ells el de Sant 
Feliu de Llobregat en relació al  transport adaptat fix i esporàdic per a persones 
amb mobilitat reduïda amb efectes del dia 1 de gener de 2017 i fins el 31 de 
desembre de 2017.

Atès que l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat té la voluntat de subscriure, 
de manera individual i col·lectiva amb la resta de municipis de la comarca que 
pertanyen a l’àmbit de l’AMB el conveni de col·laboració per a la prestació del 
servei de transport especial per a persones amb mobilitat reduïda en què el 
Consell Comarcal es compromet prestar aquest servei durant l’ any 2017.

Atès que l’aportació prevista de l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat per a 
l’any 2017 ascendeix a 21.158,58 € pel servei de transport adaptat, tal i com es 
desprèn dels costos reflectits en les taules del acords desè amb la taula que 
recull les regularitzacions de l’ exercici 2016 tant del servei de transport FIX 
com ESPORÀDIC, en funció de les rutes establertes, les places utilitzades del 
transport adaptat FIX i el nombre de serveis de transport adaptat ESPORÀDIC 
utilitzats.

Atès que per poder garantir la continuïtat del servei, els Ajuntaments signataris 
hauran de fer efectiu durant els cinquanta-cinc dies següents a l’aprovació del 
present conveni de col·laboració l’ import del finançament que els correspon.

Vist l’article 4.1.c) del TRLCSP que exclou del seu àmbit d’aplicació aquells 
convenis de col·laboració que formalitzi l’Administració General de l’Estat amb 
les entitats gestories i serveis comuns de la Seguretat Social, les universitats 
públiques, les comunitats autònomes, les entitats local, organismes autònoms i 
la resta d’entitats públiques, o els que formalitzin aquests organismes i entitats 
entre  si,  llevat  que,  per  la  seva  naturalesa,  tinguin  la  consideració  de 
contractes subjectes a aquesta Llei. Vist l’article 309 del Decret 179/1995, de 
13 de juny, pel que s’aprova el Reglament d’Obres, Activitats i Serveis (ROAS), 
permet determinar la competència del Ple per a la seva aprovació.

Tenint en compte el  que s’ha exposat,  la Comissió Informativa de Drets de 
Ciutadania i Polítiques Socials proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels 
següents

ACORDS

PRIMER.- Aprovar la prorroga del Conveni de col·laboració entre el Consell 
Comarcal  del  Baix  Llobregat  i  l’Ajuntament  de  Sant  Feliu  de Llobregat,  en 
relació  al  transport  adaptat  fix  i  esporàdic  per  a  persones  amb  mobilitat 
reduïda,  que  es  dóna  integrament  per  reproduït,  per  a  l’any  2017,  amb 
subjecció als compromisos que figuren a l’esmentat conveni.

SEGON.- Establir que l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat aportarà, per a 
l’any 2017, la quantitat de 21.158,58  € que es troba reservada en la operació 
comptable ADO 17-17397, la qual es farà efectiva durant els cinquanta-cinc 
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dies següents a l’aprovació del present conveni, segons s’estableix a l’acord 
onzè del mateix.

TERCER.- Facultar  a  l’Il·lm.  Sr.  Alcalde  per  a  la  signatura  de  quants 
documents siguin necessaris per a la formalització d’aquest conveni.

QUART.-   Notificar  els  precedents  acords  al  Consell  Comarcal  del  Baix 
Llobregat i a la Oficina Econòmica municipal  als efectes que corresponguin.”

Els reunits, per unanimitat, aproven el dictamen.

7. - Bases reguladores específiques per a la concessió de subvencions 
de  l'Ajuntament  de  Sant  Feliu  de  Llobregat,  per  a  l'any  2018. 
(BASU2017000008)

Per  part  del  Sr.  Alcalde  es  dóna  compte  del  dictamen  de  la  Comissió 
Informativa  de  l’Àrea  de  Drets  de  Ciutadania  i  Polítiques  Socials,  que 
textualment diu:

“Atès que aquest Ajuntament disposa del Reglament General de Subvencions, 
aprovat en data 25 d’octubre de 2006 i modificat per acords plenaris de data 
27 de novembre de 2007, 30 de març de 2010, 28 de novembre de 2013, 29 
d’octubre  de  2015  i  31  de  març  de  2016,  el  qual  regula  el  procediment 
aplicable per a 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  i  el  reglament  de 
desplegament Reial Decret 887/2006 de 21 de juliol per la qual s’aprova la Llei 
38/2003 de 17 de novembre, General de Subvencions.

Atès  que  en  el  pressupost  municipal  per  a  l'exercici  2017,  es  contemplen 
partides  per  a  l'atorgament  de  les   subvencions  esportives,  culturals, 
educatives i socials.

Atès  que  de  conformitat  amb  els  article  8  i  9  del  Reglament  General  de 
Subvencions  de  Sant  Feliu  de  Llobregat  s’ha  procedit  per  part  dels 
departaments afectats a l’elaboració unes Bases especifiques reguladores per 
a la concessió de subvencions de l’Ajuntament de Sant Feliu per l’any 2018 
amb  els  seus  annexos  corresponents,  relatius  als  àmbits,  projectes  o 
programes següents: solidaritat i cooperació, nova ciutadania, educació en el 
lleure, gent gran, dona, participació ciutadana i convivència, joventut i esports. 
Aquestes bases regulen de forma especifica les subvencions que s’atorguin 
pels  diferents  departaments  municipals,  i  concreten,  mitjançant  annexos 
específics,  les  subvencions  que  es  tramitin  en  règim  de  concurrència 
competitiva.

Atès allò que disposen els articles 17, 18, 20, 22 i 23 de la Llei 38/2003 de 17 
de novembre, General de Subvencions, en relació a aspectes vinculats amb la 
publicitat  i  el  procediment  de  subvencions  en  règim  de  concurrència 
competitiva.
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Tenint  en  compte  el  que  s’ha  exposat,  examinat  l’expedient  i  trobant-lo 
conforme la Comissió Informativa de Drets de Ciutadania i Polítiques Socials , 
d’acord amb la normativa vigent , proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels 
següents: 

ACORDS: 

PRIMER.- Aprovar les Bases específiques que han de regir la convocatòria per 
a  la  concessió  de  subvencions de  suport  a  activitats  ciutadanes,  que  les 
diferents Àrees de l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat ofereixen per a l’any 
2018, d’acord als projectes i programes que es detallen en aquestes bases i en 
els  seus annexos.  Bases i  annexos  que s’incorporen al  present  acord i  es 
donen íntegrament per reproduïdes, publicant les mateixes en el Butlletí Oficial 
de la Província de Barcelona, als efectes escaients.
SEGON.-  Aprovar  la  convocatòria  per  a  l’atorgament  de  les  referides 
subvencions  de  suport  a  activitats  ciutadanes  mitjançant  concurrència 
competitiva,  i  publicar  la  mateixa   en  la  “Base  de  Datos  Nacional  de 
Subvenciones”,  en  el  tauler  d’anuncis  electrònic  de  l’Ajuntament  i  en  els 
mitjans de comunicació locals que es considerin adients  perquè des de l’1 de 
febrer al 31 de març de 2018 puguin presentar sol·licituds les persones físiques i 
entitats que estiguin interessades.

TERCER.- Aprovar l’autorització de la despesa  que comporta la concessió de 
les  subvencions  en  règim  de  concurrència  competitiva  de  l’exercici  2018 
reservades  en l’operació A F/ 170017994, amb càrrec a les partides i imports 
següents: 

Import Partida

14.160,- € 34100 48900 Altr. Trans- Esports i esbarjo

14.000,- € 33700 48900 Altr. Trans - Joventut

16.000,- € 92400 48905 Altres transf. – Participació Ciutadana

7.000,- € 23103 48900 Altr. Trans – Programa Dona

7.500,- € 23101 48900 Altres trans. – Gent Gran

45.000,- € 32600 48900 Altres trans – Educació en el lleure

4.250,-€ 23104 48900 Altr. Trans – Nova Ciutadania

8.000,- € 23105 48901 Altr. Trans – Solidaritat 

54.000,- € 23105 48900 Altr. Trans – Cooperació

QUART.- Posar de manifest que el termini per a les sol·licituds de subvenció, en 
règim de concessió directa (procediment no ordinari) s’iniciarà en la mateixa data 
i finalitzarà la seva presentació el 30 de setembre de 2018.”

El portaveu del grup municipal CC Veïns, Sr. Gilaberte, indica que vota a favor 
el punt a), i els punts b) i c), però en relació amb el tema de l’eficàcia i els 
objectius fixats en l’assignació dels recursos públics, hi ha qüestions a discutir, 
pendents des de fa temps, que ja va ser molt difícil tractar-les però és un tema 
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en el  qual  tenen propostes que els  agradaria poder discutir  amb l’equip de 
govern en algun moment, encara que vota a favor.

El Sr. Alcalde manifesta que en algun moment podrien parlar.

El regidor del grup municipal CC Veïns, Sr. Sospedra, indica que ell s’absté en 
el tema de les bases, perquè considera que s’ha de revisar tot.

Per tant, aquest punt s’aprova per majoria absoluta, amb el vot a favor de tots 
els regidors i 1 vot d’abstenció del regidor del grup municipal CC Veïns, Sr. 
Sospedra.

8.  -  Concedir  subvenció,  de  caràcter  finalista,  a  l'AMPA  de  l'Escola 
Falguera per al projecte de l'any 2017 i aprovar el conveni corresponent. 
(G1762017000111)

Per  part  del  Sr.  Alcalde  es  dóna  compte  del  dictamen  de  la  Comissió 
Informativa  de  l’Àrea  de  Drets  de  Ciutadania  i  Polítiques  Socials,  que 
textualment diu:

“Vista la instància presentada per l’AMPA ESCOLA FALGUERA en data 27 de 
setembre de 2017 de concessió d’una subvenció prevista nominativament en 
el pressupost municipal, per al projecte AMPA Escola Falguera 2017/18.

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  aquesta  subvenció  es  troba  consignada  a  la  corresponent  partida 
pressupostària, que s’ha comprovat que l’entitat compleix amb tots els requisits 
exigits a l’article 6 del Reglament General de Subvencions i que la Junta de 
Govern Local de data 13 de setembre de 2017 va aprovar la justificació de la 
subvenció municipal rebuda l’any 2016, formalitzant-se amb l’entitat sol·licitant 
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.

Tenint en compte el que s’ha exposat,  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 subvenció, prevista nominativament en el 
pressupost municipal de l’any 2017, per l’entitat de l’àmbit d’educació que es 

24



relaciona a continuació, significant que, de conformitat amb l’article 11 de les 
Bases  reguladores  es  fa  constar  que  l’entitat  haurà  de  justificar  el  mateix 
import subvencionat per l’Ajuntament

Número d’expedient: G1762017000111

Entitat: AMPA ESCOLA FALGUERA

Projecte o activitat: Projecte AMPA escola falguera 2017/18

Import total de la subvenció: 9.210 €

Import del 75% a pagar quan es concedeixi la subvenció: 6.907,50 €

Tipus Op. Partida Número Operació Import

ADO
ADO
AD

17 400 32300 48902
17 300 17200 48902
18 400 32300 48902

17000
17000
17034

5.770 €
  200 €

  937.50 €

Import del 25% a pagar un cop justificada la despesa: 2.302,50 €

Tipus Op. Partida Número Operació Import

AD 18 400 32300 48902 17034 2.302,50 €

SEGON.- Significar  que  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, de conformitat 
amb el que preveu l’article 22 de les Bases reguladores per a la concessió de 
subvencions, 

TERCER.- Aprovar el conveni que regula la concessió d’aquesta subvenció, 
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.

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

Aquest dictamen s’aprova per majoria absoluta amb el vot a favor de tots els 
regidors/es i amb 2 vots d’abstenció dels regidors del grup municipal CC Veïns.

9. - Concedir subvenció, de caràcter finalista, a l'entitat Reagrupament de 
Malalts Alcohòlics Rehabilitats "REMARE" per al projecte de l'any 2017 i 
aprovar el conveni corresponent (G1762017000087)

Per  part  del  Sr.  Alcalde  es  dóna  compte  del  dictamen  de  la  Comissió 
Informativa  de  l’Àrea  de  Drets  de  Ciutadania  i  Polítiques  Socials,  que 
textualment diu:
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Vista  la  instància  presentada  per  l’entitat  REAGRUPAMENT  DE MALALTS 
ALCOHOLICS REHABILITATS "REMARE"  en  data  9  de  maig  de  2017  de 
concessió  d’una  subvenció  prevista  nominativament  en  el  pressupost 
municipal,  per  al  projecte:   Prevenció i  rehabilitació  del  alcoholisme i  altres 
toxicomanies, així com conductes adictives.

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  aquesta  subvenció  es  troba  consignada  a  la  corresponent  partida 
pressupostària, que s’ha comprovat que l’entitat compleix amb tots els requisits 
exigits a l’article 6 del Reglament General de Subvencions i que la Junta de 
Govern Local de data 13 de setembre de 2017 va aprovar la justificació de la 
subvenció municipal rebuda l’any 2016, formalitzant-se amb l’entitat sol·licitant 
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.

Tenint en compte el que s’ha exposat,  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 subvenció, prevista nominativament en 
el pressupost municipal de l’any 2017, per l’entitat de l’àmbit de salut pública 
que es relaciona a continuació, significant que, de conformitat amb l’article 11 
de les Bases reguladores es fa constar que l’entitat haurà de justificar el doble 
de l’import subvencionat per l’Ajuntament

Número d’expedient: G1762017000087

Entitat:
REAGRUPAMENT  DE  MALALTS  ALCOHOLICS  REHABILITATS 
"REMARE"

Projecte o activitat:
PREVENCIO  I  REHABILITACIO  DEL  ALCOHOLISME  I  ALTRES 
TOXICOMANIES AIXI COM CONDUCTES ADICTIVES

Import total de la subvenció: 2.500 €

Tipus Op. Partida Número Operació Import

ADO 217 400 31100 48902 OP 170016342 2.500 €

SEGON.- Significar  que  de  conformitat  amb  el  que  preveu  l’article  22 
d’aquestes Bases, excepcionalment es realitzarà un pagament a compte, en 
un sol termini, mitjançant transferència bancària, corresponent al 100% de la 
subvenció concedida, un cop s’hagi acceptat la subvenció mitjançant tràmit 
telemàtic, en el termini màxim d’un mes des de la notificació de la resolució del 
Ple Municipal de conformitat amb l’article 17.a) de les Bases reguladores per a 
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la  concessió  de  subvencions.  per  a  aquelles  entitats  que  necessiten 
finançament per a iniciar les activitats.

TERCER.- Aprovar el conveni que regula la concessió d’aquesta subvenció, 
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.

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

Els reunits, per unanimitat, aproven la proposta.

ÀREA DE TERRITORI, SOSTENIBILITAT I ACTIVITAT ECONÒMICA:

10.  -  Aprovar  la  minuta  del  Conveni  de  Col·laboració  entre  l'Àrea 
Metropolitana de BCN i l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat, per a la 
gestió i el manteniment del Parc Llobregat (G3472017000053).

Per  part  del  Sr.  Alcalde  es  dóna  compte  del  dictamen  de  la  Comissió 
Informativa  de  l’Àrea  de  Territori,  Sostenibilitat  i  Activitat  Econòmica,  que 
textualment diu:

“Vist l’Acord de Ple adoptat en ple  de sessió celebrada en data 28 de juliol de 
2016 mitjançant el qual es va aprovar la minuta de conveni de col·laboració 
entre  l’Àrea  Metropolitana  de  Barcelona  i  l’Ajuntament  de  Sant  Feliu  de 
Llobregat, referent a l’ encàrrec de gestió que s’efectua a l’Àrea metropolitana 
de Barcelona pel manteniment del Parc Llobregat. 

Vist l’informe tècnic de data 1 de desembre de 2017 que consta incorporat en 
l’expedient, mitjançant el qual es posa de manifest que per diversos motius, el 
conveni  aprovat  per  l’ajuntament  no  va aprovar-se per  l’AMB,  sent  que es 
motiva la incorporació de nous aspectes en el mateix  relatius a l’objecte del 
servei,  el  finançament  i  al  duració  del  mateix.  De  la  mateixa  manera,  en 
l’informe tècnic es detallen aspectes vinculats amb el finançament i en concret 
la  valoració  de  les  concretes  obligacions  a  assumir  per  l’ajuntament  i 
s’incorpora  l’estudi  econòmic  efectuat  per  l’AMB  relatiu  a  els  compromisos 
econòmics als quals s’obliga l’AMB, Informe tècnic sobre les despeses al Parc 
del  Llobregat  dels  consums  d’aigua  i  energia,  el  servei  de  desratització  i 
higienització  de la  zona de gossos i  Informe tècnic  sobre les  despeses de 
neteja de la zona de gossos inclosa en el parc.

Vista la minuta de nou conveni de  col·laboració entre l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona i l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat, referent a l’ encàrrec de 
gestió que s’efectua a l’Àrea metropolitana de Barcelona pel manteniment del 
Parc Llobregat que s’aporta i forma part de l’expedient administratiu.

Atès  que  les  Administracions  Públiques  poden  subscriure  convenis  de 
col·laboració en el marc de les previsions legals que regulen els principis que 
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han de presidir les relacions interadministratives, contingudes en el capítol III 
de  la  Llei  40/2015 d’1  d’octubre  de Règim Jurídic  del  Sector  públic  i  Títol 
preliminar capítol VI relatiu als convenis. Així com a l’art. 55 de la Llei 7/1985, 
de 2 d’abril,  Reguladora de les Base de Règim Local,  a l’art.  144 del  Text 
Refós  de  la  Llei  Municipal  i  de  Règim Local  de  Catalunya,  i  a  l’art.  303  i 
següents del Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals.

Atès  que  ens  trobem davant  d’una  competència  municipal  pròpia,  que  es 
materialitza en un servei que s’ha de prestar en tot cas, en els municipis amb 
població superior als 5.000 habitants, tal com es preveu als articles 25.2.b) i 
26.1 b) de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, de Bases de règim local, en relació amb 
els articles 66.3.d) i 67.b)  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, i que 
amb  l’acord  que  s’adopta  s’efectua  una  transferència  de  competències  en 
relació a un únic parc, per a la seva integració en la xarxa metropolitana de 
parcs urbans, com a competència atribuïda per llei a l’Àrea Metropolita com es 
determina als  articles 13 i  14.f)  de la  Llei  31/2010,  de 3 d’agost,  de l’Àrea 
metropolitana de Barcelona, en relació a infraestructures d’interès metropolità, 
per aquest  motiu si  bé ens trobem en una  matèria que trobaria encaix en 
l’apartat 47.2.h de la Llei  7/1985 de 2 d’abril, en relació amb l’article 114.3.e) 
del   Decret  Legislatiu  2/2003,  de  28  d’abril,  relatius  a  la  transferència  de 
funcions o activitats a altres administracions públiques,  no requerint la seva 
aprovació  majoria  absoluta  al  ser  contemplada  la  competència  que  es 
transfereix en norma amb rang de llei per l’Administració receptora. 

Vist el que es preveu a l’article 303 i següents del Decret 179/1995 de 13 de 
juny pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals 
relatiu  a   l’aprovació  dels  convenis  interadministratius  amb  delegació, 
assignació,  transferència  de funcions  o  encàrrecs  de  gestió  entre  diferents 
Administracions públiques, on s’atribueix la competència al ple municipal.

Per tot l’exposat, la Comissió Informativa de Territori, Sostenibilitat i Activitat 
Econòmica proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents 

ACORDS

PRIMER.- Deixar  sense efecte  el  Conveni  de col·laboració entre l’AMB de 
Barcelona i l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat relatiu a l’encàrrec de la 
gestió que s’efectua a l’Àrea Metropolitana de Barcelona, pel manteniment del 
Parc del Llobregat. Aprovat per acord de plenari en sessió celebrada el 28 de 
juliol de 2016 pels motius esmerçats en la part expositiva del present acord.

SEGON.- Aprovar  la  minuta  de  conveni  de  col·laboració  entre  l’Àrea 
Metropolitana  de  Barcelona  i  l’Ajuntament  de  Sant  Feliu  de Llobregat,  que 
s’incorpora al present acord i es dóna íntegrament per reproduïda, referent  a 
l’encàrrec de la gestió que s’efectua a  l’Àrea Metropolitana de Barcelona pel 
manteniment del Parc del Llobregat

TERCER- Establir  que la  durada d’aquest  conveni  ho serà  des de la  seva 
signatura, per un termini  de quatre(4) anys i es prorrogarà prèvia adopció de 
l’acord corresponent, per un període màxim de quatre (4) anys més, extinguint-
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se per  les  circumstàncies  previstes en la  clàusula  onzena de la  minuta de 
Conveni. 

QUART-  Establir que s’hauran d’adoptar els acords i resolucions que puguin 
correspondre  per  a  la  l’efectivitat  de  les  obligacions  contemplades  en  el 
conveni, així com adequar en allò que quedi afectada la contractació efectuada 
al seu dia, en relació al manteniment del Parc del Llobregat.

CINQUÉ.- Facultar  a  l’Alcalde-President  per  la  signatura  del  conveni  i  dels 
acords pertinents per executar el present acord

SISÉ.- Publicar el present acord al Butlletí Oficial de la Província, i a la seu 
electrònica municipal als efectes de coneixement general.

SETÉ  – Notificar  el  present  Acord  a  l’Àrea  Metropolitana  de  Barcelona,  i 
comunicar-ho als departaments municipals afectats per aquest acord.”

El  portaveu del  grup municipal  CC Veïns,  Sr.  Silvestre,  indica  que voten a 
favor. Creuen que és una bona decisió per part de l’Ajuntament i, tal com van 
demanar a la Comissió Informativa, demana que hi hagi un control i seguiment 
del tema i, quan correspongui, hi hagi, també, valoració. 

Sotmès a votació, s’aprova el dictamen per majoria absoluta amb el vot a favor 
de tots  els  regidors/es  i  amb 1  vot  d’abstenció  del  Regidor  no  adscrit,  Sr. 
Serrano.

11. -  Concedir  una subvenció a l'entitat  Gats i  Gossos Sant  Feliu,  per 
activitats  relacionades  amb  la  protecció  i  defensa  dels  animals  del 
municipi per l'any 2017 (G1762017000062).

Per  part  del  Sr.  Alcalde  es  dóna  compte  del  dictamen  de  la  Comissió 
Informativa  de  l’Àrea  de  Territori,  Sostenibilitat  i  Activitat  Econòmica,  que 
textualment diu:

“Vista la instància presentada per l’entitat Associació Gats i Gossos Sant Feliu 
de concessió d’una subvenció per al projecte: Activitats relacionades amb la 
protecció i defensa del animals del municipi.

Vist l’informe tècnic emès en data 01/12/2017 que s’annexa a l’expedient en el 
diu que s’han complert les condicions especificades en les bases reguladores 
per a la concessió de subvencions de l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 
– 2017, aprovades per l’Ajuntament en Ple en sessió de 26 de novembre de 
2015.

Atès que el projecte d’aquesta sol·licitud es considera d’interès públic per a la 
ciutat  perquè promou la consolidació progressiva de la  tinença responsable 
d'animals de companyia, garanteix la salubritat pública, i alhora, vetlla per la 
convivència i protecció dels animals de companyia a la ciutat, d'acord amb el 
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que estableix el Decret legislatiu 2/2008 , pel qual s'aprova el text refós de la 
Llei de Protecció dels Animals.

Atès  que  les  activitats  del  projecte  de  la  sol·licitud  s’han  desenvolupat  de 
manera similar i satisfactòria al llarg dels últims anys, de forma que ja estava 
prevista  una  partida  específica  per  a  aquest  projecte  en  el  pressupost 
municipal  de  2017;  i  que  l’any  2016  l’entitat  sol·licitant  no  va  rebre  cap 
subvenció municipal, i en conseqüència no procedeix el tràmit de justificació de 
cap subvenció.

Per tot l’exposat, el President de la Comissió Informativa de l'Àrea de Territori, 
Sostenibilitat  i  Activitat  Econòmica proposa al  Ple  de l’Ajuntament  l’adopció 
dels següents

ACORDS:

PRIMER.- Aprovar la concessió d’una subvenció a l’entitat Gats i Gossos Sant 
Feliu per import de 1.200,00 €, en un únic pagament del 100%, la qual anirà a 
càrrec  de  la  partida  pressupostària  173001720048903,  amb  el  número 
d’operació comptable ADO 170019523, per a realitzar el següent projecte: 

 Activitats  relacionades  amb  la  protecció  i  defensa  del  animals 
abandonats del municipi i sensibilització ciutadana.

SEGON.- L’entitat perceptora de la subvenció haurà de justificar l’import de la 
quantitat que se li concedeixi, mitjançant el tràmit electrònic disponible a la seu 
electrònica municipal, abans del 31 de març de 2018. 

TERCER.-  Aprovar el conveni entre l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat i 
l’entitat sol·licitant, que regula en detall els compromisos associats a aquesta 
subvenció i que es part integrant d’aquest expedient.

QUART.- Notificar els precedents acords a l’entitat Gats i Gossos i comunicar-
los  als  departaments  municipals  d’Intervenció  i  Tresoreria  als  efectes 
oportuns.”

Aquest  punt  s’aprova  per  majoria  absoluta  amb  el  vot  a  favor  de  tots  els 
regidors/es i amb 2 vots d’abstenció dels regidors del grup municipal CC Veïns.

MOCIONS D’ÀMBIT GENERAL:

12. - Moció presentada pel grup municipal ICV-EUiA i PSC, d'adhesió al 
Manifest  de  "SOMESCOLA"  i  de  suport  a  la  consolidació,  protecció  i 
millora  del  model  educatiu  català  i  de  la  seva  aportació  als  valors 
democràtics i a la cohesió social (MOCI2017000071)

Per part del Sr. Alcalde es dóna compte de la moció que presenta la Regidora 
d’Educació, Sra. Aldana i que textualment diu:

“Atès que el manifest de Somescola.cat diu el següent:
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1. Somescola va néixer fa sis anys amb l’objectiu de coordinar totes aquelles 
persones i entitats que es comprometen a actuar de manera activa en suport 
del  model  educatiu  català,  que  contribueix  a  construir  una  societat  més 
cohesionada, democràtica i lliure, i que no separi els infants i joves per la seva 
llengua d’origen. 
 
2.  Les  entitats  que  avui  formem  Somescola,  representants  de  l’àmplia 
pluralitat  d’actors  i  de  sensibilitats  del  món  educatiu,  social  i  cultural  de 
Catalunya,  creiem  necessari  reforçar  el  treball  conjunt  per  a  consolidar, 
protegir i millorar el model educatiu català, patrimoni de la nostra societat, i 
garantia per al  futur i  la igualtat d’oportunitats dels infants i  joves i per a la 
cohesió social del país. 
 
3. El model educatiu català té per finalitat la formació integral de la persona i la 
seva  capacitació  per  a  conviure  democràticament  en  la  pluralitat,  des 
d’enfocaments  pedagògics  que  possibiliten  la  construcció  crítica  del 
coneixement i l’autonomia de pensament i d’aprenentatge de tots i cadascun 
dels infants, independentment d’origen, llengua o condicions individuals. 
 
Això mateix estableix el currículum vigent a Catalunya: 
“La finalitat de l’educació és aconseguir que els nois i les noies adquireixin les 
eines necessàries per a entendre el món en què estan creixent i que els guiïn 
en el  seu actuar;  i  posar  les  bases  perquè esdevinguin  persones  capaces 
d’intervenir activament i crítica a la societat plural, diversa i en canvi continu, 
que els ha tocat viure”. 
 
4. Les nostres escoles, avalades pel llegat de l’escola catalana de principis de 
segle XX, han ajudat a generar la societat actual plural, diversa, amb criteri i 
amb uns principis de convivència sòlids. Els nostres infants i joves viuen en 
una societat  culturalment diversa i  han après vivencialment  els  principis  de 
ciutadania, democràcia, llibertat i respecte. La llengua i la cultura de Catalunya 
han determinat el procés de desenvolupament d’aquestes capacitats, dins una 
escola catalana,  amb valors democràtics i  integradors,  que els  han permès 
poder exercir la ciutadania de ple dret. 
 
5. Avui, aquests principis i característiques del model educatiu català, dins la 
seva diversitat, són compartits de manera amplíssima per la societat catalana, 
més enllà de les opcions polítiques de les famílies i del conjunt de ciutadans i 
de les diferents perspectives que la pluralitat d’actors del sistema educatiu té 
sobre com ha de ser-ne la concreció. 
 
6. Els principis del model educatiu català han estat compartits al llarg de la 
història  per  diferents  expressions:  les  escoles  i  les  colònies  del  Patronat 
Escolar de Barcelona, les Montessori i Escoles d’Estiu de la Mancomunitat, el 
moviment d’Escola Nova i els Institut-escola de la Generalitat republicana, els 
moviments  de  renovació  pedagògica  dels  anys  60,  les  escoles  d’iniciativa 
social i el CPEPC, les mobilitzacions per l’escolarització de tots els infants i 
pels drets laborals, el treball per l’escola inclusiva, el consens social i polític i 
de la comunitat educativa del model d’immersió lingüística, etc. 
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7. El context històric i social en el que vivim fa encara més important garantir 
que el model educatiu català es consolidi  i  millori,  per a donar resposta als 
reptes  i  les  necessitats  dels  infants  i  de  la  societat.  Un  model  educatiu 
compromès  amb  la  democràcia,  on  la  participació,  el  pensament  crític,  la 
resolució  pacífica dels  conflictes,  el  respecte a la  diferència  i  els  valors de 
convivència  són  centrals  en  la  vivència  dels  infants.  I  un  model  educatiu 
compromès  amb  la  inclusió  i  la  cohesió  social,  on  tot  infant  ha  de  trobar 
oportunitats de creixement i de dignitat, inclosa la competència comunicativa 
plena en les llengües d’ús normal a la societat. 
 
8.  Els mestres i  professionals  del  nostre sistema educatiu garanteixen i fan 
possible  aquest  model  educatiu  català,  i  són  els  qui  han  fet  els  esforços 
gràcies als quals l’escola ha mantingut tothora la funció de cohesió social i de 
convivència  democràtica  en  un  context  de  tensions  vinculades  a  la  crisi 
econòmica. Les famílies i les entitats reconeixem i els agraïm públicament la 
aquesta tasca i manifestem la nostra confiança en la seva professionalitat. 
 
9. L’escola catalana i el seu model d’integració lingüística ha fet un gran esforç 
en la darrera dècada per a acollir,  des d’una perspectiva inclusiva, infants i 
joves vinguts de diferents cultures del món. Podem constatar que ha estat un 
factor  important  per  a  afavorir  la  cohesió  social  des  d’una  perspectiva 
intercultural  i  que aquest ha de continuar essent  un dels puntals del  model 
educatiu català. 

10.  Els  plantejaments  que  propugnen  públicament  una  involució  educativa 
uniformitzadora, l’adoctrinament ideològic, la generació de sospites i denúncies 
i  la segregació lingüística volen posar en risc aquest model  educatiu català 
compromès amb la igualtat d’oportunitat dels infants i amb els valors cívics i 
democràtics de convivència de la  nostra societat.  Per això,  les entitats que 
formem  Somescola  fem una crida perquè el  conjunt de la societat faci seu 
aquest  patrimoni  que  és  el  model  educatiu  català,  i  que  es  comprometi  a 
consolidar-lo, protegir-lo i contribuir-ne a la millora. 
  
Atès  que les  administracions  locals  són  un  element  clau  per  consolidar, 
protegir i millorar el model educatiu català, en tant que en el marc de la Llei 
d’Educació de Catalunya treballen en coresponsabilitat  amb el Departament 
d‘Ensenyament per a garantir un sistema educatiu de qualitat.
 
Proposem al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents 
 
ACORDS

Primer. Subscriure el manifest de Somescola “Per la consolidació, protecció i 
millora del model educatiu català”, per refermar el suport del municipi al model 
educatiu català i a la seva contribució a estendre els valors democràtics i a 
possibilitar  la  cohesió  social  sense  separar  els  infants  per  la  seva  llengua 
d’origen,  rebutjant  també  les  acusacions  d’adoctrinament  ideològic  i  de 
marginació del castellà a l’escola catalana.
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Segon.  Aprovar l’adhesió  d’aquest  Ajuntament  a  Somescola,  formada  per 
més d’una cinquantena d’entitats educatives, socials i culturals.

Tercer. Traslladar aquests acords a la plataforma Somescola, al Departament 
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, al Parlament de Catalunya, a 
l’Associació Catalana de Municipis i a la Federació de Municipis de Catalunya.” 

La Sra. Aldana manifesta que és una plataforma que recull diverses entitats del 
món educatiu que és molt plural.

La portaveu del grup municipal PP, Sra. Ortega, indica que voten en contra 
perquè  el  model  educatiu  a  Catalunya  té  masses  carències  i  la 
autocomplaença de dir que tot ho fan perfecte, no és el camí. Diu que aquest 
tema ho han parlat  en anteriors Plens i,  com pensen que aquí no es va a 
solucionar el problema de l’escola catalana, no entraran en més debat.

La  regidora  del  grup  municipal  PDeCAT,  Sra.  Martí,  manifesta  que  ells 
subscriuen plenament al Manifest de “Somescola”, i els agradarà que aquest 
Ajuntament s’adhereixi a aquest Manifest.

El portaveu del grup municipal Ciutadans, Sr. Alba, indica que el seu vot serà 
contrari  a  la  moció,  segueixen  amb  la  dinàmica  de  mocions,  encara  que 
aquesta  una mica més camuflada en contra del  pensament  fins a  la  data, 
uniformitzador imperant, que cada vegada va caient més. Dissenteix de la Sra. 
Aldana quan parla de que la  plataforma “Somescola”,  és una agrupació de 
pares, mares i entitats, ja saben qui és “Somescola”. El que han defensat, fins 
a la data,  és una extensió més del separatisme que han tingut  fins ara en 
l’escola, defensora d’un model supremacista de la cultura i de la llengua. Però 
quan diuen que defensen el castellà, que no tenen cap problema, recorda que 
aquesta  mateixa  plataforma,  es  va  prestar  per  a  la  imposició  del  25% del 
castellà en l’escola catalana, perquè el Tribunal Suprem va tindre la gosadia de 
fallar  en contra  d’alguna  decisió.  No  poden  estar  més en contra  d’algunes 
afirmacions que es fan, quan es parla de model d’èxit i cohesió social, quan 
l’informe  PISA  2015  parla  que  el  model  català  és  el  tercer  o  quart  en 
desigualtat de resultats lligat a l’extracte socioeconòmic, quan es parla que té 
l’índex  més  baix  en  sentiment  de  pertinència  a  l’escola-alumnat,  quan  té 
segona incidència més alta en la situació vital dels alumnes segons els seus 
estatuts socioeconòmic,  o la tercera en diferència de rendiment associat  en 
nivell  socioeconòmic i en funció de la nacionalitat, els sembla que no és un 
model per estar d’acord.  L’únic punt que poden estar d’acord, és no separar 
als nens per la llengua. Però el seu model és un altre, consideren que el model 
d’immersió és un model caduc i passat, no és un model d’èxit, aposten per el 
trilingüisme, en què castellà-català-anglès, estiguin en un pla d’igualtat com a 
les escoles d’elit,  que alguns s’ho poden pagar,  però en l’educació pública. 
Afegeix que, quan es parla de la involució educativa, si estan pensant en la 
existència d’una alta inspecció educativa, com van proposar en el Congres de 
Diputats a on es puguin frenar alguns excessos que des de Catalunya s’han fet 
des de la Generalitat, doncs votarien a favor.  Per tant vota en contra de la 
moció.
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Sotmesa a votació la moció s’aprova per majoria absoluta amb 17 vots a favor 
de:  5  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 regidor i regidora del grup municipal PDeCAT, 2 vots dels 
regidors del grup municipal CC Veïns, i amb 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.

13.  -  Moció del  grup municipal  PDeCAT,  a favor  de l'alliberament dels 
presos polítics (MOCI2017000070).

Per part del Sr. Alcalde es dóna la paraula a la regidora Sr. Martí per a que 
presenti la moció.

La Sra. Martí explica el contingut de la moció en relació als presos polítics i 
exiliats. Indica que vol afegir que es comuniqui, també, al Govern de l’Estat. 

La portaveu del grup municipal PP, Sra. Ortega, manifesta que no poden votar 
a favor d’una moció que ja directament està mal redactada des del títol, perquè 
hauria de posar polítics presos. Pensa que després de 15 dies de campanya, 
tots  han  donat  voltes  i  més voltes  a  aquest  tema,  i  no  entren  a  valorar  a 
cadascun dels acords. Per tant, voten en contra.

El portaveu del grup municipal CC Veïns, Sr. Gilaberte, manifesta que, a nivell 
personal, no comparteix ni els criteris ni els punts, per tant, el seu vot és en 
contra.

El  regidor  del  grup municipal  CC Veïns,  Sr.  Sospedra,  indica  que,  com en 
altres ocasions i en línia amb la trajectòria, creu que, tractar aquests temes en 
aquests  moments,  sembla  que  estiguin  més  a  Turquia  que  no  pas  a  la 
Comunitat  Econòmica  Europea.  En  aquest  sentit,  i  desprès  del  resultat 
electoral d’ahir, considera que tots els minuts que passin sense que aquesta 
gent estigui en llibertat és continuar sent Turquia. Per tant vota a favor.

El portaveu del grup municipal Ciutadans, Sr. Alba, diu que, des de l’estima al 
Sr. Sospedra, que ha parlat de comparacions, creu que perquè hi hagi polítics 
que es dediquen a fer l’indi.

El  Sr.  Alcalde  demana  al  Sr.  Alba  respecte  a  totes  les  persones  que  es 
dediquen a la tasca de representació ciutadana,  perquè s’acaba de dir  que 
representants  de ciutadans  en  aquests  moments  estan  a  la  presó  i  acaba 
d’insinuar que estaven fent l’indi. 

El Sr. Alba contesta que l’agraeix el seu suggeriment però feia referència als 
polítics que fan l’indi no es referia necessàriament als polítics que estan a la 
presó. Però tampoc l’agrada que el Sr. Sospedra compari al seu país amb un 
país a on la  qualitat  democràtica no és l’adequada,  que és difamant i  una 
ofensa vers al seu país que no l’agrada.

34



Continua dient que aquest tema avorreix. Entenen que des del PDeCAT hagin 
de donar el seu pedigrí independentista de tota la vida. Unes persones d’ordre 
intentin ara sobreactuar,  i  segueixin amb la dinàmica de presentar mocions 
com aquesta. Manifesta que quan es parla de la separació de poders, sempre 
diuen que han de retirar els càrrecs, i, si aquesta és la separació de poders, es 
veu com entenen la separació. Però l’acord 7, que parla de voluntat política 
d’impulsar  el  procés constituent  des d’aquest  municipi,  se’ls  ha quedat  una 
mica antiquat. Ahir va haver eleccions i en aquest municipi la voluntat popular 
va quedar sobradament clara fins a on volen els ciutadans que es vagi que, 
evidentment, no és vers a aquest procés constituent i podrien dir que a Sant 
Feliu el procés ha quedat definitivament enterrat.

El portaveu del grup municipal d’ERC, Sr. Bossa, indica que faran un esforç 
per no caure en provocacions.  Ells  tenen un amic i company de partit  a la 
presó i, per tant, aquesta moció no és gens fàcil defensar-la, i voten a favor. 
Afegeix que l’Estat Espanyol no té cap vergonya per dissimular que no hi ha 
separació de poders, avui àmplia la causa general contra l’independentisme no 
fos  cas  que  fer-ho  una  setmana  abans  hagués  donat  uns  vots  més  a 
l’independentisme,  que  va  guanyar  ahir  per  majoria  absoluta.  Per  l’Estat 
espanyol i per  l’atestat de la Guàrdia Civil tots són un delinqüents. Per tant, 
afegeix  més  vergonya  aquest  despropòsit  i  està  bastant  d’acord  amb  les 
paraules del Sr. Sospedra.

El portaveu del grup municipal PSC, Sr. Molina,  creu que en el punt 1er la 
moció està descontextualitzada després de les eleccions d’ahir, a on s’ha vist 
el resultat. Creuen que el Sr. Carles Puigdemont serà el legítim President a 
partir  de març i  ho reconeixeran,  com ho han reconegut  sempre a tots els 
Presidents que han estat elegits.  Però consideren que aquesta moció no la 
poden votar a favor perquè, des de l’acord 2on al 7è, són punts que s’han anat 
aprovant  i  en el  darrer  Ple van presentar una moció alternativa que va ser 
aprovada per aquest Ple, a on deixaven clar el seu posicionament. El redactat 
no està d’acord amb el que ells creuen i voten en contra.

El  regidor  d’ICV-EUiA,  Sr.  Martínez,  indica  que  és  un  tema  que  ha  estat 
debatut en altres Plens i la seva posició és coneguda. La moció, de la manera 
que està redactada, i tot i que poden compartir el fons, no la comparteixen. 
Però hi ha uns polítics que en desenvolupament del seu càrrec, i de la seva 
responsabilitat política, estan a la presó i, a més a més, tots menys en un cas, 
van ser escollits representants de la ciutadania en el nou Parlament. Creuen 
que no toca,  ni  un  dia  més,  que aquestes  persones puguin  continuar  a  la 
presó.  Això  ho  comparteixen,  ho  han  dit,  i  ho  han  manifestat  en  altres 
ocasions, com, també, han manifestat que és una desproporció i una barbaritat 
l’aplicació de l’article 155, que s’ha de retornar l’autonomia i el govern al poble 
de Catalunya,  i  s’ha de revertir  aquesta situació de manera immediata.  Per 
tant, no compartint tot el text, voten a favor del punt 2on i del 5è, i contra de la 
resta de punts.

El Sr. Alcalde manifesta que, per tant, el Ple aprova la demanda de la llibertat 
del  presos  polítics,  tres  dels  quals,  han  estat  escollits  i  haurien  de  poder 
prendre amb normalitat possessió del seu càrrec, i el retorn de les persones 
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que són fora. També s’aprova el rebuig al 155, que ja havien manifestat en 
altres ocasions.

Sotmesa a votació s’aproven els punts 2 i 5 de l’acord amb 12 vots favor: 5 
vots dels regidors i regidors del grup municipal d’ICV-EUiA, 3 vots dels regidors 
i regidora del grup municipal d’ERC, i 2 vots del regidora i regidora del grup 
municipal PDeCAT;  1 del Regidor del grup municipal CC Veïns, Sr. Sospedra; 
i amb 1 vot del Regidor no adscrit Sr. Serrano; i amb 8 vots en contra: 4PSC, 2 
C’s, 1 PP, 1 Veïns.

Els punts 1, 3, 4, 6 i 7 i 8 es rebutgen amb 13 vots en contra: 5 vots dels 
regidors  i  regidors  del  grup  municipal  d’ICV-EUiA,  4  vots  dels  regidors  i 
regidores PSC, 2 vots dels regidors del grup municipal Ciutadans, 1 vot del 
regidor del grup municipal CC Veïns, Sr. Gilaberte, i 1 vot de la regidora del  
grup municipal PP, i amb 7 vots a favor de:  3 vots dels regidors i regidora del 
grup  municipal  d’ERC,  2  vots  del  regidora  i  regidora  del  grup  municipal 
PDeCAT;  1 del Regidor del grup municipal CC Veïns, Sr. Sospedra; i amb 1 
vot del Regidor no adscrit Sr. Serrano.

Per tant, després de la votació la moció queda redactada amb el text següent:

“El passat dilluns 16 d'octubre el Jutjat Central d'Instrucció n- 3 de l'Audiència 
Nacional  espanyola  va  acordar  la  presó  provisional  sense  fiança  dels 
presidents  d'Òmnium  Cultural,  Jordi  Cuixart,  i  de  l'Assemblea  Nacional 
Catalana, Jordi Sánchez, i el dia 2 de novembre va acordar la presó provisional 
sense  fiança  del  vicepresident  del  Govern  legítim  de  la  Generalitat  de 
Catalunya,  Oriol  Junqueras  i  de  set  consellers:  Raül  Romeva,  Jordi  Turull, 
Carles Mundó, Josep Rull, Meritxell Borràs, Joaquim Forn i Dolors Bassa. El 
dia 9 de novembre, la Sala Penal  del Tribunal Suprem va acordar la presó 
provisional,  eludible  mitjançant  fiança  de  150.000€,  de  la  presidenta  del 
Parlament, Carme Forcadell,  i  la llibertat provisional amb fiança  de  25.000C 
dels membres de la Mesa del Parlament Lluís Guinó, Lluís Corominas, Anna 
Simó i Ramona Barrufet.

Els procediments judicials seguits a l'Audiència Nacional i al Tribunal Suprem 
parteixen  de  les  querelles  presentades  pel  Fiscal  General  de  l'Estat  pels 
delictes  de rebel·lió,  sedició  i  malversació  contra  els  presidents  de l'ANC i 
d'Òmnium i els consellers del Govern i els membres de la Mesa del Parlament 
La imputació d'aquests delictes ha estat seriosament qüestionada per múltiples 
veus  expertes  d'arreu  d'Europa  i  l'empresonament  dels  querellats  ha 
esdevingut un escàndol de ressò internacional mundial atesa la forma com s'ha 
portat  a  terme  el  procediment  i  la  seva  considerable  celeritat,  que  podria 
entendre's que posa en entredit el dret de defensa dels detinguts així com per 
la  desproporcionalitat  majúscula  que  representa  empresonar  els  dirigents 
d'entitats cíviques i els membres d'un govern i d'un Parlament democràtics per 
raons  polítiques.  En  canvi,  en  contrast  amb  el  poder  judicial  espanyol, 
l'autoritat judicial belga, tot i l'ordre de cerca i captura de l'Audiència Nacional 
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espanyola, ha mantingut en llibertat el president Carles Puigdemont i els altres 
consellers que es troben a Brussel·les.

L'actuació de l'estat espanyol planteja dubtes seriosos sobre la separació de 
poders i evidencia la manca de respecte envers els drets fonamentals, recollits 
i protegits a la mateixa Constitució espanyola, com la llibertat d'expressió, el 
dret de manifestació o el dret a un judici just i amb les degudes garanties. Sota 
cap concepte  no es pot  justificar  o  avalar  l'empresonament  de polítics  que 
defensen democràticament i pacíficament unes idees polítiques, que no només 
no usen sinó que rebutgen l'ús  de la  força i  la  violència,  i  que han actuat 
sempre sota el  mandat popular  que els  va encomanar la  ciutadania en les 
passades eleccions catalanes, del 27 de setembre de 2015, i d'acord amb els 
resultats del passat 1 d'octubre de 2017.

L'existència  de  presos  polítics  no  té  cabuda  dins  l'actual  Unió  Europea, 
atempta contra els drets recollits a la Declaració Universal dels Drets Humans 
proclamada per l'Assemblea General de les Nacions Unides el 10 de desembre 
del  1948,  i  també  contra  el  Conveni  Europeu  per  la  Protecció  dels  Drets 
Humans i de les Llibertats Fonamentals adoptada pel Consell d'Europa l'any 
1950 i ratificada per l'Estat Espanyol.

Per  tot  això,  aquest  consistori  no  pot  restar  indiferent  davant  d  aquesta 
agressió  democràtica  i  de  la  vulneració  de drets  flagrant  i  inapropiada que 
revela la baixíssima qualitat democràtica de l'estat espanyol.

Per tots aquests motius, el grup municipal PDeCAT Sant Feliu, proposa al Ple 
de l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat, els següents:

ACORDS

PRIMER.- Exigir l'immediat alliberament de tots els presos polítics que ho són 
malgrat haver actuat sempre de manera pacífica, democràtica i sota mandat 
del poble català.

SEGON-. Exigir la retirada immediata de l'aplicació de l'article 155 i el retorn de 
la sobirania popular i institucional de Catalunya, aniquilada de forma flagrant i 
il·legal.

TERCER.-  Enviar aquesta moció aprovada  a  l'oficina del Govern Legítim,  a 
l’Estat Espanyol, a l'Associació Catalana de Municipis (ACM) i a l'Associació de 
Municipis per la Independència [AMI).”
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B) PART DE CONTROL:

14.  -  Donar  compte  de  la  dissolució  del  Consorci  de  Comerç 
(CC192017000002)

Per  part  del  Sr.  Alcalde  es  dóna  compte de  la  dissolució  del  Consorci  de 
Comerç, que van aprovar per unanimitat els seus membres i components, i ho 
van ratificar.

Els reunits es donen per assabentats.

15.  -  Donar  compte  de  les  resolucions  d'Alcaldia  i  Regidors/es 
delegats/des des del núm. 3622 de data 27/11/17 al núm. 3849 de data 
15/12/17.
 
Per  part  del  Sr.  Alcalde  es  dóna  compte  de  les  resolucions  d'Alcaldia  i 
Regidors/es delegats/des des del núm. 3622 de data 27/11/17 al núm. 3849 de 
data 15/12/17.

Els reunits es donen per assabentats.

16. - Donar compte de les actes de la Junta de Govern Local de dates 22 i 
29 de novembre i 05 de desembre de 2017.

Per part del Sr. Alcalde es dóna compte de les actes de la Junta de Govern 
Local de dates 22 i 29 de novembre i 05 de desembre de 2017.

Els reunits es donen per assabentats.

MOCIONS D'URGÈNCIA:

El Sr.  Alcalde indica que tenen un punt d’urgència i  que s’hauria primer de 
votar  la  urgència.  Explica  que  el  motiu  de  la  urgència  és  resoldre  les 
al·legacions perquè si es deixés per a la seva aprovació en el Ple de gener no 
entrarien en calendari les ordenances.

S’aprova per unanimitat la urgència.

17.  -  Resolució  al·legacions,  i  aprovació  definitiva  modificacions 
Ordenances Fiscals Impostos i Taxes per a l'any 2018 (AORF2017000006).

El Sr.  Alcalde dóna compte de del dictamen de la Comissió Informativa de 
l’Àrea de Govern Obert i Serveis Generals, que textualment diu:
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“El Ple de l’Ajuntament en sessió celebrada, el dia 30 d’octubre d’enguany, va 
aprovar  provisionalment  les  modificacions  de  les  Ordenances  Fiscals 
d’impostos i taxes per a l’any 2018.

Finalitzat  el  termini  legal  d’exposició  pública  durant  el  qual  els  interessats 
poden  presentar  al·legacions,  consta  escrit  de  18  de  desembre,  registre 
d’entrada  E2017024176,  signat  pel  senyor  Lluís  Marsà  García  en  la  seva 
condició de President i actuant en nom i representació, de l’ASSOCIACIÓ DE 
PROMOTORS I CONSTRUCTORS D’EDIFICIS DE CATALUNYA ( APCE ), en 
el qual es plantegen al·legacions a l’article 7è. de l’Ordenança Fiscal núm. 10 “ 
taxes per serveis urbanístics “, i es sol·licita, que es valorin i si es considera 
pertinent, s’incorporin en la proposta definitiva.

Vist l’informe de la cap de l’Oficina Econòmica, de data 20 de desembre, el qual 
es dona per reproduït, i s’adjunta a l’expedient, en el que es proposa desestima 
les al·legacions amunt esmentades, per no referir-se al  contingut dels acords 
provisionals de modificació de les Ordenances fiscals per a l’any 2018, aprovades 
pe Ple de l’Ajuntament, de data 30 d’octubre d’enguany.

Per tot l’exposat, l’Alcaldessa accidental proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció 
dels següents: 

ACORDS

PRIMER.- Desestimar  les  al·legacions  presentades  pel  senyor  Lluís  Marsà 
García en la seva condició de President i actuant en nom i representació, de 
l’ASSOCIACIÓ  DE  PROMOTORS  I  CONSTRUCTORS  D’EDIFICIS  DE 
CATALUNYA ( APCE ), en relació a l’article 7è. de l’Ordenança fiscal núm. 10 “ 
taxes per serveis urbanístics “.

SEGON.- Aprovar  definitivament  per  a  l’exercici  2018  els  acords,  primer  i 
segon  que  es  donen  integrament  per  reproduïts,  de  les  modificacions  de 
l’articulat, i de les tarifes, corresponents a les Ordenances fiscals d’impostos i 
taxes, adoptats en sessió celebrada pel Ple d’aquest Ajuntament, en data 30 
d’octubre d’enguany.

TERCER.- Notificar el present acord al senyor Lluís Marsà García en la seva 
condició de President i en representació, de l’ASSOCIACIÓ DE PROMOTORS 
I CONSTRUCTORS D’EDIFICIS DE CATALUNYA ( APCE ).”

El regidor d’Hisenda Sr. Rañé indica que es fa una reclamació sobre un punt 
concret,  que en el Ple del dia 30 d’octubre de 2017, creuen que no va ser 
modificat,  que  està  aprovat  des  de  fa  molt  de  temps  i,  per  tant,  el  tràmit 
d’al·legació  no  procedeix  perquè  no  ha  estat  modificat.  En  tot  cas,  les 
ordenances  aprovades  tenen  altres  mecanismes  per  poder  combatre-les  o 
discrepar d’elles públicament, jurídicament o legalment, però no aquest tràmit 
d’al·legacions, per tant, aquestes al·legacions són extemporànies perquè es fa 
amb  una  cosa  que  ha  passat  fa  temps,  que,  no  la  podem  prendre  en 
consideració en aquesta situació.

El Sr. Alcalde manifesta que en aquest cas seria rebutjar l’al·legació.
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Els reunits, per unanimitat, aproven la moció.

18. - PRECS I PREGUNTES:

El Regidor Sr. Leiva, indica que des del seu grup es volen felicitar, en primer 
lloc,  pel  desenvolupament  de  la  jornada  electoral  d’ahir,  per  l’exemple  de 
civisme i de bona convivència que, fins i tot, gent que va venir de fora de Sant 
Feliu i que feien d’interventors, van poder comprovar, no amb certa sorpresa, 
la qual cosa no deixa de sorprendre els que viuen aquí perquè saben que això 
funciona així. Per una altra banda, felicita al representants de grups que han 
tingut  resultats  que  consideren  satisfactoris,  i  la  resta,  doncs,  hauran 
d’esforçar-se més. Aprofita, també, per felicitar la festes de l’any que acaba i 
de l’any que començarà, que és el 2018. Recorda que aquest any va ser el 
centenari de la gran revolució russa i el que comença serà el centenari de la 
finalització de la primera guerra mundial, precisament, pel triomf de la revolució 
russa, que contenia el lema “pa, sostre i treball”. 

El portaveu del grup municipal ERC, Sr. Bossa, indica que en el Ple de juny o 
juliol, més o menys, van acordar tractar el tema de la nomenclatura a finals 
d’aquest any. Per tant, el seu prec és a partir de gener, o febrer, començar a 
treballar-ho.  Finalitza  desitjant  bones  festes  a  tots  els  santfeliuencs  i 
santfeliuenques, i a tot el Consistori.

El portaveu del grup municipal CC Veïns, Sr. Gilaberte, manifesta que el dijous 
van conèixer que hi ha 10 persones del departament de promoció econòmica 
que  no  se’ls  renova  el  contracte.  Això  els  ha  creat  una  situació  de  gran 
preocupació,  fonamentalment,  pel treball  que s’està desenvolupant  en tema 
tan  sensible  com  és  el  de  l’atur,  aleshores,  sol·licita  poder  consultar  els 
expedients dels contractes i,  també, un informe jurídic del per què es fa un 
canvi tan radical dels criteris de contractació en relació.  També sol·licita un 
informe tècnic sobre el despreniment d’unes làmines de fusta del sostre de 
l’Auditori  del  Palau  Falguera.  Finalment,  indica  que  en  la  resposta  a  les 
instàncies  va  haver  el  compromís  de  que  en  el  Ple  es  donaria  compte 
semestralment d’elles. Segons la seva informació es va doner compte el 25 
d’octubre del 2016, i el 27 de febrer del 2017, des de febrer del 2017 fins avui 
porten més de  sis  mesos,  per  tant,  demana que el  compromís  del  Ple  es 
continuí respectant, i que se’ls passi la informació.

El Sr. Alcalde l’indica que desprès contestarà el Sr. Martínez.

El  portaveu  del  grup  municipal  Ciutadans,  Sr.  Alba,  indica  que  han  tingut 
coneixement de què s’ha convocat a veïns de la Plaça Francesc Macià a una 
reunió.  Volen  saber  quin  era  l’objecte,  a  qui  s’ha  convocat,  perquè  els 
agradaria assistir a aquestes reunions, i per què s’ha convocat aquest reunió 
en una jornada electoral i en un horari bastant poc ajustat a les possibilitats 
d’assistència dels veïns.

El Sr. Alcalde l’indica que desprès contestarà el Sr. Rañé.
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La portaveu del grup municipal PP, Sra. Ortega, manifesta que vol saber el 
calendari  de neteja que tenen previst  per a treure tots els cartells  que han 
aparegut  amb el  nomenclàtor  antic  de Sant  Feliu  i  els  plàstics que no són 
biodegradables  de Sant  Feliu.  També volen saber el  mètode per treure les 
pintades que hi  ha en el  terra en les zones de passos de vianants perquè 
creuen que poden ser, fins i tot, un risc de caigudes si comença a ploure.

El regidor del grup municipal PDeCat, Sr. Carrión, indica que voldrien, si és 
possible,  fer  un reconeixement  o menció,  tampoc res especial,  al  Sr.  Isidre 
Viñas, que s’ha jubilat recentment, desprès de 35 anys d’Arquitecte municipal, i 
ha deixat unes pitjades arquitectònicament a la ciutat.

El Regidor Sr. Martínez respon, respecte a la no renovació de contractacions 
d’interins temporals, que no hi ha cap canvi de criteri que provingui de l’equip 
de  govern.  El  que  hi  ha  és  un  canvi  normatiu  a  partir  de  la  Llei 
d’acompanyament  de  pressupostos  de  juny  de  2017,  estan  parlant  de 
contractes que tenen una data de finalització i no es poden renovar amb les 
mateixes persones que ocupen aquestes llocs de treball.  En tot cas, tindran 
l’informe jurídic, igual que l’accés a la documentació corresponent.

El Regidor Sr. Rañé, explica respecte la reunió amb els veïns, que va ser amb 
la Comissió de Seguiment de les Obres de Francesc Macià, no amb els veïns, i 
sobre la data, tenint en compte que no va participar-hi cap membre electe, sinó 
que  van  ser  exclusivament  tècnics  de  l’Ajuntament,  i  tècnics  de  l’empresa 
constructora,  es  pot  encabir  perfectament  amb  el  funcionament  normal  de 
l’Ajuntament. No va ser una reunió en la que hagués cap representant polític 
sinó per donar compte de com es desenvolupa el tema, perquè s’ha començat 
a fer acopi del material, algunes balles dintre, i hi havia la inquietud dels veïns. 
Van explicar que fruit de les condicions tècniques del terra de la plaça no es 
pot moure maquinaria per sobre, si primer no es consolida, perquè el pes de la 
maquinaria que circula per sobre de la plaça podria produir alguna fallada del 
terreny. Va haver un altre element de preocupació que era com es resoldria tot 
el tema del segellat en quan a la impermeabilització del pàrquing, perquè hi ha 
dos  materials,  un  és  el  que  està  damunt  dels  pilars,  i  altre  amb  la  llosa. 
L’empresa  constructora  va  donar  les  explicacions  del  què  pretenia  fer  al 
respecte i els terminis de que les obres acabin pel 30 de juny, que deien poder-
los mantenir.  Aquest  va ser  el  contingut  de la  reunió  que,  repeteix,  va ser 
tècnica amb la comissió de seguiment que composen tres persones, encara 
que només  va assistir-hi  una  de tota  la  comissió  de seguiment.  Va  ser  la 
comissió  de seguiment  de les  obres que es va establir  quan es va signar 
l’acord en el que es definien els criteris, metres quadrats, que va donar lloc al 
projecte que es va aprovar, i es va establir que hauria un seguiment d’aquestes 
obres. Conclou dient que no va haver-hi cap representant polític, per tant, ni 
del govern, ni de cap força.

El Sr. Alcalde manifesta que, pel que fa aquesta menció al Sr. Isidre Viñas, en 
la trobada anual que tenen amb tots els treballadors de la casa, que van tenir 
justament abans d’ahir, van fer una menció especial a ell.   Però no està de 
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més, i creu que parla en nom de tots, que consti en acta el reconeixement i 
que se li farà arribar una nota al Sr. Viñas de que el Ple agraeix la seva tasca 
de més de 30 anys d’Arquitecte municipal a la nostra ciutat.

Finalitza amb els millors desitjos per totes les persones que els veuen i per tots 
els presents que tinguin un any magnífic, unes bones festes i que siguin tant 
feliços com puguin. 

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

L’alcaldessa accidental El secretari

[Firma02-01] [Firma01-01]

42

Ì08c1a98c-7730-4e81-8338-bae7dÇz.pÈ8MÎ
08c1a98c-7730-4e81-8338-bae7d9014808

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


	ACORDS

		2018-02-02T11:45:56+0100
	CPISR-1 C Agustín Recio Romero - 02/02/2018 11:45:56


		2018-02-02T12:44:59+0100
	CPISR-1 C Lidia Muñoz Caceres - 02/02/2018 12:44:59




