
ACTA NÚM. 8/2017   PLE

A la ciutat de Sant Feliu de Llobregat, el dia 28 de setembre 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·lma.  Sra.  Lourdes Borrell  Moreno,  Alcaldessa  accidental, 
assistits pel Secretari, Sr. Agustín Recio Romero.

Assistents:

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

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

Regidors:
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. Francesc Xavier Alegre Buxeda.
Sra. Elisabeth Valencia Mimbrero.
Sra. Rosa María Martí Jodar.
Sr. Manel Carrion Ribas.
Sr. Silvestre Gilaberte Herranz.
Sr. Jordi Sospedra Roca.
Sra. Elisabet Ortega Robles.
Sr. Luis Serrano Cuadra.

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

Secretari:
Sr.  Agustín Recio Romero.
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A proposta de l’Alcaldessa accidental  Sra. Borrell,  es fa un minut de silenci 
com a repulsa pels atemptats Gihadistes perpetrats a Barcelona i Cambrils el 
proppassat 17 d’agost d’enguany.

A continuació, la Sra. Borrell explica que actuarà d’Alcaldessa accidental degut 
que l’Alcalde President ha estat intervingut per una operació quirúrgica, i que la 
segona Tinent d’Alcalde ha donat a llum a una nena i, per tant, es troba de 
baixa per maternitat.

Indica que faran un canvi d’ordre per tractar després del punt 3 el punt 10, i 
seguidament  es tractarà el  punt  4 i  successius.  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 RESOLUTÒRIA:

1. - Lectura i aprovació de l'acta anterior de data 27 de juliol del 2017.

Els reunits, per unanimitat, aproven l’acta de la sessió anterior.

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

La Sra. Alcaldessa accidental dóna la paraula al regidor del grup municipal CC 
Veïns, Sr. Sospedra que fa la condemna en nom de tots els regidors per les 
víctimes de violència de gènere que li correspon per ordre alfabètic.

El  Sr.  Sospedra diu que la primera temptació va ser defugir  el  ja rutinari  o 
amagar-me darrere de 4 frases, però no estan en política per això i el tema és 
massa seriós. També l'acompanyava la sensació de què no és el més indicat 
per  parlar,  doncs  pertany  a  una  generació  d'una  època  en  la  van  anar 
fortament intoxicats de violència. Els anys 50 i 60 van ser  un temps malalt, 
temps  d'hipocresia  forçada,  temps  en  els  quals  l'Estat  franquista  estava 
present encara en molts detalls de la vida quotidiana.

Indica que parla del franquisme perquè li sembla que el viscut en aquells anys 
va formar un pòsit en les consciències dels homes que van arrelar la violència 
de  gènere  fins  a  uns  nivells  dels  quals  s'està  fent  difícil  recuperar-se.  En 
aquells  anys la  violència  de gènere,  és a dir,  ‘el  tipus de violència  física o 
psicològica exercida sobre algú, per raó del seu sexe o gènere, que agredeix la 
seva  identitat  i  benestar  social,  físic  o  psicològic’…  era  alguna  cosa  molt 
quotidià.

Han  passat  molts  anys,  i  les  democràcies  occidentals  que  van  trair  a  la 
República  en  el  36,  van  decidir  en  1986  fer-los  un  buit  en  una  Europa 
occidental  ja  regenerada  de  feixismes  i  democràcies  zombis,  tipus 
Chamberlain, etc.

La nova Europa, ja democràtica i pacifista, els va ajudar a créixer en nivell de 
vida i a decréixer en violència i, per tant, en violència de gènere.
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Han viscut uns anys en els quals tot semblava millor i així era, però els seus 
índexs de violència de gènere seguien sent molt alts i això va haver d'alertar-
los que la pretesa reforma política de 1978 només havia cobert una part del 
que es pretenia i que el teixit social estava bastant impregnat d'autoritarisme.

La societat segueix amb dèficits alarmants de llibertat, honradesa, participació, 
i qualitat democràtica. 

És en aquest mediocre context  català i  espanyol,  en el  qual  s'emmarca un 
assetjat dret a la llibertat i  la felicitat  que va ser proclamat en la constitució 
americana de finals de segle XVIII.

Manifesta  que  aterrant  una  mica  més,  si  les  dones  són  fisiològicament  i 
emocionalment més evolucionades,  si a sobre viuen vuit  anys més que els 
homes... caldrà reconèixer, encara que sigui en veu baixa, que estan davant 
d'un ‘ser superior’ i que l'intel·ligent seria fer-se a un costat almenys durant un 
temps. 

Potser  la  naturalesa  va  voler  assegurar-se  la  continuïtat  de  l'espècie  i  va 
evolucionar a uns homes que fossin prou bruts i estúpids per  barallar-se amb 
animals i piolines. 

Encara que el descobriment de la penicil·lina i de la fissió nuclear, poguessin 
fer pensar que els homes servien per a alguna cosa, ja Simone de Beauvoir fa 
50 anys va advertir: ‘La naturalesa de l'home és malvada. La seva bondat és 
cultura adquirida’.  

Han d’intentar, doncs, dotar-se d'una cultura que vagi eradicant poc a poc la 
xacra de la violència, fer-ho primer a la seva ciutat i després al país. 

La llibertat de la dona només és possible si és independent, i només pot ser 
independent si té un treball. Avui aquest dret es negat a la majoria de homes i 
dones, per un conjunt d'anomalies estructurals que prioritzen la desigualtat i 
provoquen la infelicitat del 80%.

Contra els qui usurpen l'empoderament del ciutadà com a únic senyor de la 
política i de les institucions, caldrà moure el cul i canviar-los.

Marx,  Freud,  Gorbatxov,  potser  han  estat  homes  amb qualitats  notables… 
però,  també,  han  existit  Rosa  Parks,  Rosa  Luxemburg,  Marie  Curie...  Els 
governs dels països socialment més avançats estan governats per dones i han 
de pensar perquè.

La presidenta accidental diu que és la exposició que fa el regidor de la seva 
visió del món de la violència masclista.
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MOCIONS D’ÀMBIT LOCAL:

3.  -  Moció presentada per la Junta de Portaveus i  Regidor  no adscrit, 
d'Adhesió al Manifest de la XIX Marxa de la Gent Gran del Baix Llobregat 
(MOCI2017000048)

L’ Alcaldessa accidental dóna la paraula a la Regidora delegada de Gent Gran, 
Sra. Llongueras, que explica la moció presentada per la Junta de Portaveus i 
Regidor no adscrit, que textualment diu:

“Atès  que  la  Junta  de  Govern  del  Consell  Comarcal  del  Baix  Llobregat,  ha 
aprovat en sessió celebrada el dia 18 de setembre de 2017, el Manifest per a la 
XIX Marxa de la Gent Gran del Baix Llobregat, anomenat “Per un envelliment 
digne” que es transcriu a continuació:

La  Marxa  de  la  Gent  Gran  del  Baix  Llobregat  es  va  celebrar  per  primera 
vegada  l’any  1999  amb  l’objectiu  principal  de  promoure  la  salut  de  les 
persones grans, augmentar el benestar en edats avançades i vetllar per una 
participació activa de la gent gran a la societat.

A la iniciativa, promoguda per l’Organització Mundial de la Salut, es van sumar 
més  de  4000  persones  a  tot  el  Baix  Llobregat,  i  es  va  emmarcar  en  la 
celebració del primer d’octubre, Dia Internacional de la Gent Gran.

Des  de  llavors,  la  Marxa  de  la  Gent  Gran  del  Baix  Llobregat  s’ha  anat 
convertint en un espai per a proclamar la necessitat d’aconseguir que totes les 
persones,  en  tots  els  períodes  de  la  seva  vida,  visquin  de  forma  digna, 
autònoma i lliure. La Marxa és una activitat per a promoure l’envelliment actiu i 
les  formes  de  vida  sana,  però  és  també  una  festa  de  la  convivència,  el 
respecte, la justícia, el benestar i la solidaritat.

Segons totes les previsions i per primera vegada a la història de la humanitat, 
l’any  2050 hi  haurà  al  món més persones majors  de 60 anys  que infants. 
Aquest  fet  fa  imprescindible  el  disseny  d’estratègies  a  tots  els  nivells,  que 
garanteixin l’adaptació de la societat  a aquesta nova realitat  i  que permetin 
entomar amb garanties els nous reptes que es plantegen.

L’envelliment és un procés, no un estat, que té lloc al llarg de tota la vida. Les 
persones grans hem de poder viure amb dignitat i seguretat, i veure’ns lliures 
de  qualsevol  tipus  de  discriminació,   violència,  abandonament  o  abús,  per 
motiu  de  procedència,  raça,  cultura,  religió,  edat,  situació  econòmica  o 
qualsevol altra condició.

Subratllem  la  importància  de  que  les  persones  grans  participem  en  els 
processos de pressa de decisions a tots els nivells,  i  reivindiquem el nostre 
paper en el context socioeconòmic actual. Les persones grans som un dels 
principals pilars de la societat, i també un dels motors de la solidaritat cap a les 
famílies  més vulnerables.  Per  aquest  motiu,  demanem que es reconegui  la 
nostra contribució  amb l’aprovació d’una Llei de Gent Gran de Catalunya, que 
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reculli  els  nostres  drets  i  necessitats  específiques,  i  que  acabi  amb  la 
invisibilitat  institucional  i  amb  la  dispersió  normativa.  Altres  col·lectius  com 
infància  o  joventut  ja  disposen  de  lleis  aprovades  amb  gran  consens  al 
Parlament.

Defensem el sistema públic de pensions i demanem que es garanteixi la seva 
viabilitat futura. D’unes pensions dignes depèn el benestar de bona part de la 
nostra  societat,  no  només  de  les  persones  grans.  I  reiterem  la  necessitat 
urgent d’adoptar mesures que permetin superar la pobresa de les persones 
que perceben la pensió mínima, i de les dones que, tot i treballar durant tota la 
seva vida en la cura de la seva família, arriben a la jubilació amb pensions de 
viduïtat que en molts casos no superen el límit de pobresa.

És urgent l’elaboració de plans i la creació de serveis específics que atenguin, 
acompanyin  i  donin  suport  especialitzat  a  les  persones  grans  víctimes  de 
qualsevol  tipus  de  violència  o  maltracte,  així  com  a  les  persones  del  seu 
entorn.

Exigim un finançament suficient per al nostre sistema sanitari que garanteixi 
una atenció  sanitària  ràpida,  respectuosa i  professional.  Alhora,  denunciem 
l’abús  de  medicació  que pateixen  moltes  persones  grans i  reclamem nous 
models  d’atenció  sanitària  més  enllà  dels  fàrmacs,  més  saludables  i 
sostenibles,  tot  incorporant  als  centres  d’atenció  primària,  professionals 
d’àmbits com la nutrició o la fisioteràpia, i també altres centrats en la prevenció 
i la promoció del benestar.

Per últim, volem que s’acabin les discriminacions, els estereotips i les idees 
falses sobre l’envelliment. Les persones grans volem una societat on totes les 
generacions puguin conviure i créixer en civisme, respecte i solidaritat. Per una 
societat que visqui en pau.

Per tot això, la Junta de Portaveus i el Regidor no adscrit, proposa al Ple de 
l’Ajuntament l’adopció dels següents acords:

ACORDS

PRIMER.- Adherir-se  al  Manifest  aprovat  pel  Consell  Comarcal  del  Baix 
Llobregat, per a la XIX Marxa de la Gent Gran del Baix Llobregat.

SEGON.- Comunicar el present acord al Consell Comarcal del Baix Llobregat.”

L’ Alcaldessa accidental indica que al ser una moció presentada per la Junta de 
Portaveus i Regidor no adscrit, es dóna aprovada per unanimitat.

10. - Concedir Mocador d'honor 2017 (G1432017000001)

La Sra. Alcaldessa accidental indica que, com ha avançat, es passa a tractar la 
moció de la Comissió Informativa de l’Àrea de Dret a la Ciutadania i Polítiques 
Socials,  que és molt  important  perquè marca un inici  de festa,  i  donarà la 
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paraula al Tinent d’alcalde delegat de Cultura, Sr. Martínez, per explicar quina 
ha estat la persona que han proposat aquest any per al Mocador d’Honor de 
les festes, i que formarà part del col·lectiu de dones i homes que ja porten el 
Mocador d’Honor, i dóna compte de la proposta, que textualment diu:

“Atès que a l’inici de la Festa de Tardor de cada any, des de l’any 2002, és 
tradicional concedir la distinció del Mocador d’Honor a una persona que hagi 
destacat per la seva aportació significativa en l’organització, desenvolupament 
i èxit de la Festa de Tardor de la ciutat de Sant Feliu de Llobregat.

Atès que el Ple de l’Ajuntament en sessió celebrada el dia 30 d’octubre de 2002 
va aprovar la Normativa Reguladora de la distinció del Mocador d’honor de la 
Festa  de  Tardor  de  Sant  Feliu  de  Llobregat,  com  a  annex  al  Reglament 
Regulador de les Distincions de l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat.

Atès  que  el  “Mocador  d’Honor  de  la  Festa  de  Tardor”  és  una  distinció 
municipal,  creada per  al  reconeixement  de persones o entitats  que s’hagin 
destacat  en  la  seva  col·laboració  i  participació  en  l’organització, 
desenvolupament i  èxit  de la Festa de Tardor i  que, les entitats ciutadanes 
podran  proposar  candidats/candidates  per  ser  distingits  amb  el  Mocador 
d’Honor i que les esmentades propostes s’hauran de dirigir a l’Ajuntament.

Atès  que  la  Comissió  del  Mocador  d’Honor,  creada  en  el  si  del  Consell 
Municipal de Cultura, es va reunir el dia 7 de setembre de 2017 i va acordar 
elevar  al  Consell  Municipal  de Cultura  la  proposta de concedir  el  Mocador 
d’Honor 2017 al senyor JOAN GONZÀLEZ RODRÍGUEZ.

Tenint  en  compte  l’acta  de  la  comissió  dels  Mocadors  d’Honor  i  l’acta  del 
Consell  Municipal  de  Cultura,  reunit  el  dia  13  de  setembre  de  2017,  la 
Comissió  Informativa  de  l’Àrea  de Drets  de  Ciutadania  i  Polítiques  Socials 
proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent

ACORD

CONCEDIR  el Mocador d’Honor de les Festes de Tardor de 2017 al senyor 
Joan  González  Rodríguez,  en  reconeixement  a  la  seva  molt  significativa 
aportació, amb el seu treball incansable i desinteressat durant anys, a la Festa 
de Tardor de Sant Feliu de Llobregat.

El Sr. Martínez indica que l’acord d’avui, potser, és l’acord més vell que toca 
anunciar en un Ple, i, segurament, un dels més importants, en el que s’anuncia 
la  persona distingida i  que tindrà l’honor de portar  el  Mocador  a les seves 
festes.

Aquesta proposta aprovada per unanimitat,  tant a la Comissió de Mocadors 
d’Honor,  com  al  Consell  de  Cultura  Municipal,  és  que  sigui  el  Sr.  Joan 
González,  el  Cap  de  Colla  dels  Trabucaires.  És  una  persona  que  mereix 
aquesta distinció per la seva llarga trajectòria al Cap de la Colla des del seu 
inici, des de la seva fundació. És una Colla que forma part de la festa popular 
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del  país  i  és  singular  en  l’àmbit  metropolità,  però  que  a  Sant  Feliu  porta 
acompanyant-los a les festes i celebracions 31 anys.

Diu que, a part de la seva llarga trajectòria, es mereix això pel que significa i  
pel que ha aportat durant tot aquest temps. Com tots saben, va néixer a Laujar 
en el 1934, i de molt jove es va traslladar amb la seva família a Sant Feliu. 
Sempre diu que és català nascut a Laujar, i  s’ha implicat amb la ciutat. Ha 
participat,  en  primera  persona,  de  la  construcció  del  què  és  la  festa  i  en 
qualsevol activitat en la ciutat. També va formar part com a membre fundador 
de la Hermandad Nuestra Señora de la Salut, que plega la gent que té els seus 
orígens al  municipi  de Laujar  d’Andarax i  ha fet  que aquesta entitat  en les 
seves celebracions incorpori aquells elements de festa en la nostra ciutat, a 
més, que les celebracions de la Hermandad acabin formant part amb distinció 
del  calendari  festiu,  i  d’aquesta  manera  ha  contribuït  amb  altres  persones 
nouvingudes, de fora de Sant Feliu, s’incorporin també com a protagonistes del 
què és el teixit festiu.

Saben  que  la  importància  de  la  festa  radica  en  què  va  més enllà  de  ser, 
únicament, una manifestació festiva, que la manera com se celebra forma part 
i forja el caràcter de la ciutat i és un espai de cohesió i de convivència.

Per tot això, dóna moltes gràcies i diu que es mereix aquest reconeixement, 
per  la  il·lusió  que  posa  en  tot  allò  que  fa  i  necessiten,  encara  que 
afortunadament tenen molta gent com ell, que sigui capaç d’emocionar-se amb 
el que es fa, i amb allò que porta a la ciutat. Conclou que el dia 11 tindran el  
goig de veure com dóna l’inici de la seva festa.

El regidor no adscrit, Sr. Serrano, abans de res li felicita i dóna moltes gràcies. 
Explica que, a l’igual que ell, va vindre de fora de Sant Feliu, va vindre la seva 
família,  i  gràcies a ell,  que poques persones ho saben,  el  seu pare va ser 
trabucaire.  Ell,  des de petit,  a  casa seva ,  veia el  vestit  i  aquella  escopeta 
enorme, i sempre volia estar dintre de la Colla de Trabucaires, però el seu pare 
no li deixava perquè era perillós. Diu que gràcies a persones com ell, persones 
que van vindre de fora es van integrar dintre de la convivència, lluny de la seva 
casa i la seva terra, ha vist com la seva família ha anat, contínuament, tots els 
anys a la Verge de la Salut. Li dóna les gràcies per la cohesió que ha fet, per la 
Colla de Trabucaires i per les activitats que ha fet a la ciutat.

La portaveu del grup municipal PP, Sra. Ortega, l’agraeix tots aquests anys de 
dedicació a la cultura i a la vida associativa de la ciutat. Diu que la setmana 
passada va aprendre que la Colla de Trabucaires era especial dins de l’Àrea 
Metropolitana. Li va sorprendre veure que els Trabucaries eren com una Colla 
especial a la zona, ja que des de que ella te ús de raó són normal en festes,  i 
aquest  reconeixement  que  se  li  dóna  avui  és  molt  merescut  per  la  seva 
trajectòria.
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El portaveu del grup municipal CC Veïns, Sr. Silvestre, li dóna les gràcies i el 
felicita.  Saben  que  era  una  gran  proposta  i  des  de  l’amistat  que  tenen,  i 
quantitat d’anys que es coneixen, desitja que tinguin una gran festa a la qual ell 
serà el portaveu.

La portaveu del grup municipal PDeCAT, Sra. Martí, li desitja moltes felicitats. 
És la primera vegada que una persona més gran de 30 o 40 anys se li fa el 
reconeixement del Mocador d’Honor que, també, és molt important de valorar-
ho.  La Colla  del  Trabucaires forma part  de  totes les  Colles  de Sant  Feliu, 
sempre han donat Mocador d’Honor a gent de la Garsa, del Drac, i d’altres 
colles, i la Colla de Trabucaires ja era hora que tingués una distinció. Diu que 
es  nota  molt  que  sent  el  que  fa  per  la  seva  manera  de  ser  i  perquè  ha 
aconseguit que la gent que venia de Laujar, i els sembla que són molts els 
hereus de les persones que van vindre d’Almeria,  que s’integrin a la ciutat. 
Això, també, te molt de mèrit el reconeixement d’aquesta feina, no només de la 
Colla, sinó de la integració, de la cohesió i té tot el seu suport i agraïment.

El portaveu del grup municipal Ciutadans, Sr. Alba, indica que reiteren el que 
han  transmès  els  seus  companys  de  Ple,  moltes  gràcies  pel  treball,  que 
segueixi per molts anys gaudint i fent-los gaudir. El premi del Mocador d’Honor 
no és solament per a ell, creuen que encarna a molts santfeliuencs, que amb el 
seu bon afer, el seu treball i el seu desinterès han construït aquesta ciutat. És 
el reconeixement als seus pares, avis, a tantes persones que han aconseguit 
que Sant Feliu sigui el que és avui dia. Per això, el seu agraïment no pot ser 
més gran, li dóna moltes gràcies.

El regidor del grup municipal d’ERC, Sr. Dausa, manifesta que vol felicitar-li 
perquè sempre ha treballat organitzant les festes. Pensen que s’ho mereix i li 
volen donar les gràcies.

L’Alcaldessa accidental  indica que ell,  que ha vingut  de fora,  no només ha 
creat  la  Colla  de  Trabucaires,  sinó  que  la  va  refer  en  els  moments  que 
començaven a treballar les festes. Dóna les gràcies, també, a la seva família 
que ha estat al costat en tots els moments, fins i tot ara, al seu germà, a la 
seva filla, als seus néts. Diu que, a vegades, el cor es d’on s’ha nascut però 
d’altres es  té on es  resideix,  i  ha  fet  la  Colla  de Trabucaires  a un lloc  de 
cohesió a la seva ciutat. Per tot, això el Mocador d’Honor és un honor per tots i 
el tindran el dia 11 per començar les festes.

ÀREA DE GOVERN OBERT I SERVEIS GENERALS:

4. - Aprovació de modificació de crèdit 3/2017 (EMC12017000005).

L’Alcaldessa accidental dóna la paraula al Tinent d’Alcalde delegat d’Hisenda 
per explicar aquest punt que textualment diu:
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“Atès el que disposa l'article 60.2 del Real Decret 500/1990, de 20 d'abril, pel que 
es  desenvolupa  el  capítol  primer  del  títol  sisè  de la  Llei  39/1988,  de 28 de 
desembre,  Reguladora  de les Hisendes Locals,  en matèria de Pressupostos, 
aquesta Comissió Informativa d’Economia i Govern Obert proposa a l'Ajuntament 
en Ple l'adopció dels següents:

ACORDS

PRIMER.- Aprovar l'expedient de modificació de crèdits número 3/2017 d'aquesta 
Corporació amb el detall següent:

ALTES DESPESES
BAIXES  DESPESES  O  ALTES 
INGRESSOS

CRÈDIT EXTRAORDINARI BAIXES PER ANUL·LACIÓ

Capítol 1 3.000,00 Capítol 1 3.000,00
Capítol 2 30.645,00 Capítol 2 58.529,09
Capítol 7 15.316,00 Capítol 3 3.260,00

48.961,00 Capítol 4 15.120,00
 Capítol 5 122.016,00
 Capítol 6 83.998,00

SUPLEMENT DE CRÈDIT 285.923,09

Capítol 1 122.016,00
ALTES 
INGRESSOS

 

Capítol 2 58.424,09 Capítol 8 8.665,00
Capítol 4 7.250,00 8.665,00
Capítol 7 57.937,00  
 245.627,09  
  
TRANSFERÈNCIA DE CRÈDIT TRANSFERÈNCIA DE CRÈDIT
Capítol 1 8.527,00 Capítol 2 10.137,19
Capítol 4 1.610,19 10.137,19
 10.137,19  
  
TOTAL 304.725,28 TOTAL 304.725,28

SEGON.- Aprovar la modificació del pla d’inversions i finançament del pressupost 
de 2017.

TERCER.- El present expedient s’exposarà al públic a efectes de reclamacions 
d'acord amb el que disposa l'article 42 del real Decret 500/1990, de 20 d'abril en 
concordança amb l'article 169 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, 
pel que s’aprova el  text  refós de la Llei  Reguladora de les Hisendes Locals. 
Transcorregut  aquest  termini  sense  que  s’hagin  presentat  reclamacions  es 
considerarà aprovat definitivament sense necessitat d'un nou acord plenari.”

El Sr. Rañé explica que aquesta modificació té per finalitat complir l’aprovat per 
la llei de pressuposts de l’Estat que preveu un augment de la retribució del 
personal.  Es presenten, també, algunes petites adequacions que era precís 
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efectuar.  El Sr. Silvestre diu que  el criteri que venen mantenint és que pot 
haver-hi una modificació a principi d’any i altra al final, en aquest cas votaran a 
favor ja que seria contradictori amb el vot favorable en el punt següent.  

Sotmès a votació el dictamen s’aprova per majoria absoluta amb 14 vots a 
favor de: 4 vots dels regidors/es del grup municipal d’ICV-EUiA, 4 vots dels 
regidors/es del grup municipal PSC, 2 vots dels regidors del grup municipal 
Ciutadans,  2  vots  dels  regidors  del  grup  municipal  CC Veïns,  1  vot  de  la 
regidora del grup municipal PP, i amb 1 vot en contra del regidor Sr. Serrano; i  
amb 5 vots d’abstenció de: 3 vots dels regidors/a del grup municipal d’ERC, i 
amb 2 vots del regidor/a del grup municipal PDeCAT.

5.  -  Establir  l'increment  retributiu  del  personal  funcionari  i  laboral  de 
l'Ajuntament en aplicació de la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat 
2017  i  successives,  del  personal  eventual;  càrrecs  electes  de  la 
Corporació  i  l'assignació  per  assistències  dels  regidors  i  regidores 
(G2702017000006)

L’Alcaldessa  accidental  dóna  la  paraula  al  Tinent  d’Alcalde  delegat 
d’Organització i Personal per explicar el dictamen del punt 5.

El Sr. Martínez indica que s’haurà de fer una modificació del primer acord en el 
segon paràgraf, perquè en el text original consta que aquest increment del 1% 
s’aplicarà, també, a les quanties aprovades pel Ple municipal de l’Ajuntament 
de dia 16 de juliol del 2015 per assistències als regidors i regidores, i s’ha de 
modificar dient que aquest 1% s’aplicarà, també, en coherència amb el primer 
paràgraf a les assignades per assistències als regidors i regidores, ja que l’any 
passat van incrementar en un 1% aquest import que van aprovar al 2015, i per 
tant, l’acord queda redactat de la següent manera:

“Personal funcionari i laboral

Atès que la Llei 3/2017, de 27 de juny, de Pressupostos Generals del Estat per 
a l'any 2017, estableix en el seu article 18 punt dos, que les retribucions del 
personal  al  servei  del  sector  públic  no  podran  experimentar  un  increment 
global superior al 1 per cent respecte de les vigents a 31 de desembre 2016, 
en termes d’homogeneïtat per als dos períodes de comparació, tant pel que fa 
a efectius de personal com a l'antiguitat del mateix.

Atès que el punt quatre de l’article esmentat en el paràgraf anterior estableix 
que  la  massa  salarial  del  personal  laboral,  que  s'incrementarà  en  el 
percentatge  màxim  de  l’1  per  cent,  està  integrada  pel  conjunt  de  les 
retribucions salarials i  extrasalarials i  les despeses d'acció social  reportades 
per  dit  personal  en  2016,  en  termes  d'homogeneïtat  per  als  dos  períodes 
objecte de comparació, exceptuant, en tot cas:

a) Les prestacions i indemnitzacions de la Seguretat Social.
b) Les cotitzacions al sistema de la Seguretat Social a càrrec de l'ocupador.
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c)  Les  indemnitzacions  corresponents  a  trasllats,  suspensions  o 
acomiadaments.
d)  Les  indemnitzacions  o  suplerts  per  despeses  que  hagués  realitzat  el 
treballador.

Vist el que es preveu a l’article 103.bis de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases 
del règim local, en relació a la massa salarial del personal laboral del sector 
públic local, que ha de comprendre la del propi Ajuntament i la del Consorci de 
comerç,  i  ha  de  respectar  les  previsions  contingudes  en  la  Llei  de 
Pressupostos Generals de l’Estat, procedint-ne a la seva publicació en la seu 
electrònica i Butlletí oficial de la Província en el termini de 20 dies des de la 
seva aprovació.

La massa salarial del personal laboral, que integra la de l’Ajuntament de Sant 
Feliu de Llobregat i del Consorci de Comerç per a l’exercici 2017, a data 31 de 
desembre de 2016, és de 4.830.244,97 euros.

Atès que l’ increment proposat no supera el 1  per cent de la massa salarial, 
respecte de la vigent a 31 de desembre 2016, en termes d’homogeneïtat per 
als dos períodes de comparació, tant pel que fa a efectius de personal com a 
l'antiguitat del mateix.

Vist el punt cinc de l’art. 18 de la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat per 
l’any 2017, que estableix les quanties a aplicar en concepte de sous i triennis, 
en els termes següents:

“Cinco. 1. Los funcionarios a los que resulta de aplicación el artículo 76  
del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público,  
aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre (en  
adelante,  EBEP),  e  incluidos  en  el  ámbito  de  aplicación  de  la  Ley  
30/1984, de 2 de agosto, de medidas para la reforma de la Función  
Pública, en los términos de la disposición final cuarta del EBEP o de las  
Leyes de Función Pública dictadas en desarrollo de aquél, percibirán,  
en concepto de sueldo y trienios, en las nóminas ordinarias de enero a  
diciembre de 2017, las cuantías referidas a doce mensualidades que se  
recogen a continuación:

Grupo/Subgrupo EBEP
Sueldo 
(euros)

Trienios 
(euros)

A1 13.576,32 522,24

A2 11.739,12 425,76

B . . 10.261,56 373,68

C1 8.814,12 322,20

C2 7.335,72 219,24
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Grupo/Subgrupo EBEP
Sueldo 
(euros)

Trienios 
(euros)

E  (Ley  30/1984)  y  Agrupaciones 
Profesionales (EBEP) 

6.714,00 165,00

2. Los funcionarios a que se refiere el punto anterior percibirán, en cada 
una de las pagas extraordinarias de los meses de junio y diciembre en  
el  año 2017,  en concepto de sueldo y trienios,  los importes  que se 
recogen a continuación: 

Grupo/Subgrupo EBEP
Sueldo 
(euros)

Trienios 
(euros)

A1 698,13 26,85

A2 713,45 25,87

B . 739,07 26,92

C1 634,82 23,19

C2 605,73 18,09

E  (Ley  30/1984)  y  Agrupaciones 
Profesionales (EBEP) 

559,50 13,75

Vist el punt un de l’article 22 de la referida Llei de Pressupostos que, en relació 
a les retribucions dels funcionaris en l’any 2017, en els seus apartats C) i D) 
estableix:

“C) El complemento de destino correspondiente al nivel del puesto de trabajo que se  
desempeñe, en las siguientes cuantías referidas a doce mensualidades:

Nivel Importe–Euros

30 11.858,76

29 10.636,80

28 10.189,68

27 9.742,20

26 8.547,00

25 7.583,16

24 7.135,68
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Nivel Importe–Euros

23 6.688,80

22 6.241,08

21 5.794,56

20 5.382,60

19 5.107,80

18 4.832,76

17 4.557,96

16 4.283,64

15 4.008,36

14 3.733,92

13 3.458,64

12 3.183,72

11 2.908,80

10 2.634,36

9 2.496,96

8 2.359,08

7 2.221,92

6 2.084,40

5 1.947,00

4 1.740,96

3 1.535,40

2 1.329,12

1 1.123,20

En el ámbito de la docencia universitaria, la cuantía del complemento  
de destino  fijada en la  escala  anterior  podrá ser  modificada,  en los  
casos en que así proceda de acuerdo con la normativa vigente, sin que  
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ello implique variación del nivel de complemento de destino asignado al  
puesto de trabajo.

D) El complemento específico que, en su caso, esté asignado al puesto  
que se desempeñe, cuya cuantía anual se incrementará en un 1 por  
ciento respecto de la vigente a 31 de diciembre de 2016, sin perjuicio  
de lo dispuesto en el artículo 18.siete de la presente Ley.

El complemento específico anual se percibirá en catorce pagas iguales  
de las que doce serán de percibo mensual y dos adicionales, del mismo 
importe  que  una  mensual,  en  los  meses  de  junio  y  diciembre,  
respectivamente.

Las  retribuciones  que  en  concepto  de  complemento  de  destino  y  
complemento  específico perciban los funcionarios  públicos  serán,  en 
todo caso, las correspondientes al  puesto de trabajo que ocupen en  
virtud  de  los  procedimientos  de  provisión  previstos  en  la  normativa  
vigente, sin que las tareas concretas que se realicen puedan amparar  
que se incumpla lo anterior, con excepción de los supuestos en que 
dicha normativa les reconoce otras cuantías y, en todo caso, la garantía  
del nivel del puesto de trabajo regulada en el artículo 21.2 de la Ley  
30/1984,  de 2 de agosto y el  derecho a percibir  las cantidades que 
correspondan en aplicación del artículo 33.dos de la Ley 31/1990, de  
27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1991.”

Atès que la normativa esmentada en els paràgrafs anteriors és d’aplicació als 
funcionaris i personal laboral d’aquesta Corporació Local, segons el que regula 
l’art.15 del vigent IX Pacte de Condicions – Conveni Col·lectiu de l’Ajuntament 
de Sant Feliu de Llobregat.

Atès que s’informarà a totes les seccions sindicals d’aquest ajuntament de la 
tramitació present acord en la sessió de la comissió paritària de data  22 de 
setembre de 2017. 

Personal eventual i eventual directiu

Vist l’acord PRIMER del punt 7 del Ple municipal de data 16 de juliol de 2015, 
que determina el nombre, característiques i retribucions del personal eventual 
directiu,  que  serà  nomenat  a  proposta  de  l’Alcaldia,  per  acord  del  Ple  de 
l’Ajuntament  i  que està subjecte a les causes d’incapacitat  i  incompatibilitat 
establertes per als membres de la Corporació, següents:

“1) Lloc de Treball: Gerent:
Dependència: Alcalde
Requisits: Posseir  titulació  superior  corresponent  a  l’exigida  per  a  
l’accés al Grup funcionarial A-1. 
Retribucions  íntegres: 4.931  euros  bruts  mensuals,  en  14 
mensualitats.
Jornada: Plena dedicació.
Funcions: 
(...)
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2) Lloc de Treball: Director/a de l’Àrea de Territori, Sostenibilitat i  
Activitat Econòmica.
Dependència: Gerència
Requisits: Posseir  titulació  superior  corresponent  a  l’exigida  per  a  
l’accés al Grup funcionarial A-1. 
Retribucions  íntegres: 4.234  euros  bruts  mensuals,  en  14 
mensualitats.
Jornada: Plena dedicació.
Funcions: 
(...)

3) Lloc de Treball: Director/a de Drets de Ciutadania i Polítiques  
Socials:
Dependència: Gerència
Requisits: Posseir  titulació  superior  corresponent  a  l’exigida  per  a  
l’accés al Grup funcionarial A-1. 
Retribucions  íntegres: 4.234  euros  bruts  mensuals,  en  14 
mensualitats.
Jornada: Plena dedicació.
Funcions:
(...)

4)Lloc de Treball: Cap Departament de Comunicació.
Dependència: Alcaldia
Requisits: Posseir la titulació superior corresponent a l’exigida per a  
l’accés al Grup funcionarial A-1. 
Retribucions  íntegres: 3.036  euros  bruts  mensuals,  en  14 
mensualitats.
Jornada: Plena dedicació.
Funcions:
(...)”

Vist l’acord PRIMER del punt 3 del Ple municipal de data 30 de març de 2017, 
que modifica la  plantilla  d’aquest  ajuntament,  creant  una plaça de personal 
eventual de confiança, en els termes següents:

“ PRIMER.- Modificar la plantilla d’aquest Ajuntament creant una plaça  
de  personal  eventual  de  confiança,  que  desenvoluparà  les  funcions  
d’Assessor d’Alcaldia, d’acord amb les següents característiques:

Enquadrament orgànic: Alcaldia
Dependència: Alcaldia
Requisits: Titulació de grau, diplomatura universitària o titulació  
equivalent.
Jornada: Plena dedicació i horari flexible
Retribució bruta: 3.338,94 € per 14 mensualitats 
Missió: Assessorar  a  l’Alcalde/essa  en  la  planificació,  
organització  i  coordinació  dels  seus afers vinculats  a  la  seva 
condició de representant de la Corporació Municipal”

15



Càrrecs electes de la corporació

Vistos els acords PRIMER a QUART del punt 6 del Ple municipal de data 16 
de juliol de 2015, que en relació a la dedicació i retribucions dels regidors i 
regidores i portaveus, estableix:

“PRIMER.- Fixar com a sou de l'Alcalde 3.900 euros bruts mensuals,  
per 14 pagues, amb dedicació exclusiva.

SEGON.- Fixar  com a sous dels  regidors i  regidores amb dedicació  
exclusiva per als Tinents d’alcalde 3.510 euros bruts mensuals, i per als  
regidors  3.235  euros  bruts  mensuals  per  14  pagues.  El  número  de  
regidors i regidores amb aquesta dedicació serà de vuit, com a màxim,  
inclòs l’Alcalde.

TERCER.- Fixar un màxim d’una dedicació parcial de 2.155 euros bruts  
mensuals, per 14 pagues, per les tasques a realitzar en el seu càrrec  
del Regidor o Regidora per una dedicació mínim equivalent a 2/3 parts  
de la jornada de regidor amb dedicació exclusiva.

QUART.- Fixar una dedicació parcial de 660 euros bruts mensuals, per  
14 pagues, per a cadascun dels portaveus, per una dedicació mínima  
equivalent a 1/5a part de la jornada de regidor amb dedicació exclusiva.

Els portaveus podran optar per la percepció d’aquesta dedicació parcial  
o percebre les indemnitzacions per assistències que s’estableixin per  
als portaveus.

La opció s’haurà d’efectuar per escrit a l’inici de la legislatura, inici de  
cada exercici pressupostari, quan es produeixi algun canvi de portaveu 
en  el  moment  de  la  seva  designació  o  canvi  de  les  seves  
circumstàncies personals.”

Vist l’acord PRIMER del punt 8 del Ple municipal de data 16 de juliol de 2015, 
que fixa l’assignació per assistències del regidors i regidores en els següents 
termes:

“PRIMER.- Fixar les següents quanties per als regidors i regidores que  
no  tinguin  dedicació  exclusiva,  ni  dedicació  parcial,  per  assistència  
efectiva per sessió:
- Plens:240 euros. No es percebran gratificacions per assistència a  

Plens
extraordinaris motivats per la convocatòria de processos electorals.
- Junta de Govern Local : 180 euros.
- Comissions Informatives: 115 euros
- Junta de Portaveus: 435 euros. 
- No es percebran gratificacions per assistències a òrgans col·legiats  

d’aprovació d’actes de finalització de mandat.

Aquestes  assignacions  són  compatibles  amb  la  percepció  de  la  
indemnització com a portaveu.
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L’assignació per assistència a les Comissions Informatives podrà ser  
percebuda pels regidors/es que actuïn com a substituts del titular.”

Atès que l’ increment proposat no excedeix les limitacions en quant al règim 
retributiu  dels  membres  d'aquesta  Corporació  continguts  en  la  Disposició 
addicional trigèsima segona de la Llei 3/2017, de 27 de juny, de Pressupostos 
Generals d'Estat per a l’any 2017, que estableix un límit màxim total de 56.106 
euros  com  a  retribució  dels  membres  de  les  Corporacions  Locals  dels 
municipis amb una població de 20.001 a 50.000 habitants. 

Vist el que preveu l’article 22.2.e) i i) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril de Bases 
del règim local, i en relació amb l’article 52.2.f) i j) del Decret Legislatiu 2/2003 
de 28 d’abril pel qual s’aprova el Text refós de la llei municipal de règim local 
de Catalunya, que atorguen al ple municipal la competència per a l’aprovació 
del Pressupost municipal, i catàleg de llocs de treball.

Vist l’informe favorable del Cap del Departament de Recursos Humans de data 
18 de setembre de 2017, que conté els antecedents en els que es fonamenta 
la present proposta.
 
En base als antecedents, PROPOSO l’adopció dels següents

ACORDS:

PRIMER.- Establir per l’any 2017, amb efectes retroactius a 1 gener de 2017 i 
amb  caràcter  general,  un  increment  d’un  1  per  cent  de  les  retribucions 
assignades  al  personal  funcionari,  laboral,  eventual  i  càrrecs  electes  amb 
dedicació total o parcial d’aquesta corporació.

Aquest increment de l’1 per cent s’aplicarà també a les quanties assignades 
per  les   assistències  dels  Regidors,  Regidores  i  Portaveus  a  les  sessions 
d’òrgans col·legiats:   Ple,  Junta de Govern Local,  Comissions informatives i 
Junta de Portaveus. 

SEGON.- Establir que els imports corresponents a sou base, triennis, tant de 
les mensualitats ordinàries,  com de les pagues extraordinàries,  així  com de 
complement de destinació, per l’any 2017, seran els establerts en la Llei de 
Pressupostos Generals de l’Estat per l’any 2017.

TERCER.- Establir un increment de l’1 per cent dels imports corresponents a 
complement específic, o a qualsevol antre retribució complementària que amb 
caràcter mensual tingui assignat el personal d’aquesta corporació.
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QUART.- Establir que l'increment retributiu del personal funcionari i laboral de 
l'Ajuntament,  del  personal  eventual  i  dels  càrrecs  electes  de  la 
Corporació,  en aplicació  de  les  successives  lleis  de  pressupostos 
generals de l'Estat, s’aplicarà automàticament, sempre que s’acompleixin 
els  requisits  establerts  a  la  corresponent  Llei  de  Pressupostos,  previ 
informe de la Intervenció de l’ajuntament.

CINQUÈ.- Establir que el personal amb contracte de formació en col·laboració 
amb  altres  entitats,  el  personal  contractat  mitjançant  plans  d’ocupació  o  a 
altres fórmules d’execució de polítiques de promoció econòmica amb font de 
finançament extern i el personal que realitzi pràctiques professionals mitjançant 
conveni, no experimentarà cap variació en les seves retribucions respecte de 
les aprovades en la resolució dels expedients mitjançant el quals, van estar 
contractats i/o nomenats.

SISÈ.-  Aprovar  la  massa  salarial  del  personal  laboral,  que  integra  la  de 
l’Ajuntament  de  Sant  Feliu  de  Llobregat  i  del  Consorci  de  comerç  per  a 
l’exercici 2017, en la quantitat de 4.878.547,42 euros, que inclou l’ increment 
del 1 per cent respecte a la quantitat contemplada a data 31 de desembre de 
2016, en termes d’homogeneïtat per als dos períodes de comparació, tant pel 
que fa a efectius de personal com a l'antiguitat del mateix.

SETÈ.- Condicionar l’aplicació dels presents acords a l’aprovació definitiva de 
la modificació de crèdit 3/2017 (EMC12017000005).

VUITÈ.-  Notificar  aquest  acord  als  representats  del  personal  d’aquest 
Ajuntament als efectes oportuns, fer-ho públic al e-Tauler de la Seu electrònica 
de l’ajuntament i publicar al Butlletí Oficial de la Província els acords PRIMER, 
SEGON i SISÈ.”

El regidor del grup municipal CC Veïns, Sr. Sospedra, indica que s’abstindrà de 
votar perquè considera que cada vegada que pugen les nòmines té que haver 
prèviament un estudi, no diu que no s’ho mereixin però ha d’haver un estudi 
del programa per objectius de reducció de costos.

Sotmès a votació el dictamen s’aprova per majoria absoluta, amb el vot a favor 
tots els grups municipals, excepte l’abstenció del regidor del grup municipal CC 
Veïns.

6. - Aprovar aportació al Consorci de Comerç de Sant Feliu de Llobregat 
per a l'exercici 2017 (ATAE2017000003).

L’Alcaldessa accidental dóna compte del dictamen de l’Àrea de Govern Obert i 
Serveis Generals, que textualment diu:

“Atès que el Ple de l’ajuntament, en sessió celebrada el dia 28 de setembre de 
2010, aprovà la constitució del Consorci de Comerç de Sant Feliu de Llobregat 
i els seus estatuts.
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Atès que aquesta Entitat, integrada per l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 
i  cinc  associacions  de  Comerciants  de la  ciutat,  va  néixer  amb la  voluntat 
d’afavorir  la  cooperació  de  totes  les  entitats  consorciades  i  amb  l’objectiu 
d’assolir una major eficiència en la gestió dels recursos, una major eficàcia en 
els  processos de dinamització  comercial  i  una millora  de la  competitivitat  i 
innovació del comerç local.

Atès que l’Ajuntament com a membre majoritari i tenint en compte els recursos 
necessaris per assolir les finalitats establertes, ha aprovat la partida 300 43100 
46700 en l’exercici de 2017, amb un pressupost de 65.000€, per a l’aportació 
al  Consorci  de  Comerç  de  Sant  Feliu  de  Llobregat,  de  la  qual  ha  estat 
aprovada el 50% al Ple de febrer i el 25% al Ple de juny.

Atès que per portar a terme la programació, gestió i avaluació de les accions a 
desenvolupar  pel  Consorci  de  Comerç,  per  tal  de  donar  resposta  a  les 
necessitats  detectades  i  vinculades  al  Pla  de  Gestió  i  Activitats  aprovat 
anualment, es necessària una nova aportació.

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

ACORDS

PRIMER.- Aprovar  el  25% restant  de l’aportació al  Consorci  de Comerç de 
Sant Feliu de Llobregat, per a l’exercici 2017, per import de 16.250,00€.

SEGON.- Aprovar l’autorització i obligació de la despesa AD170013720.

TERCER.- Notificar el present acord al Consorci de Comerç de Sant Feliu de 
Llobregat i comunicar als Serveis Econòmics municipals.”

Els reunits, per unanimitat, aproven el dictamen.

7. - Retre compte Informe d'avaluació del compliment dels objectius de la 
Llei Orgànica 2/2012 de l'execució del Pressupost corresponent al segon 
trimestre de 2017. (REEP2017000002)

L’Alcaldessa accidental dóna compte del dictamen de l’Àrea de Govern Obert i 
Serveis Generals, que textualment diu el següent:

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

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

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

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

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

Vist l’informe de la Intervenció de 31 de juliol de 2017 respecte a la informació 
tramesa  al  Ministeri  d’Hisenda  i  Administracions  públiques  respecte  al 
compliment  de la  LEP en l’execució  pressupostària  del  segon trimestre  de 
2017.

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

ACORD:

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

Els reunits es donen per assabentats.
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8.  -  Aprovar  l'Acta  de  les  operacions  de  delimitació  entre  els  termes 
municipals de Sant Vicenç dels Horts i Sant Feliu de Llobregat, de data 19 
de juliol de 2017. (T2102016000002)

L’Alcaldessa accidental dóna compte del dictamen de l’Àrea de Govern Obert i 
Serveis Generals, que textualment diu el següent:

“Atès  que  la  Direcció  General  d’Administració  Local  de  la  Generalitat  de 
Catalunya, mitjançant escrit adreçat a aquest ajuntament en data 28 d’octubre 
de 2016, amb número de registre E2016020700, va convocar a les comissions 
de delimitació de terme dels ajuntaments de Sant Vicenç dels Horts i de Sant 
Feliu  de Llobregat,  d’acord amb l’article  30.2 del  Decret  244/2007,  de 6 de 
novembre,  pel  qual  es  regula  la  constitució  i  la  demarcació  territorial  dels 
municipis, de les entitats municipals descentralitzades i de les mancomunitats 
de Catalunya, senyalant l’ inici de les operacions de delimitació pel dia 1 de 
febrer de 2017, a les 13:00 h., a la seu de l’ajuntament de Sant Vicenç dels 
Horts, actuacions que no es van poder iniciar en aquesta data, a petició de 
l’Ajuntament  de  Sant  Vicenç  dels  Horts,  quedant  pendent  una  nova 
convocatòria per a l’ inici de les operacions de delimitació.

Atès  que  la  Direcció  General  d’Administració  Local  de  la  Generalitat  de 
Catalunya, mitjançant escrit adreçat a aquest ajuntament en data 20 de juny de 
2017, amb número de registre E2017011856, convoca de nou a les comissions 
de delimitació de terme dels ajuntaments de Sant Vicenç dels Horts i de Sant 
Feliu  de Llobregat,  d’acord amb l’article  30.2 del  Decret  244/2007,  de 6 de 
novembre,  pel  qual  es  regula  la  constitució  i  la  demarcació  territorial  dels 
municipis, de les entitats municipals descentralitzades i de les mancomunitats 
de Catalunya, modificat pel Decret 209/2015, de 22 de setembre, senyalant l’ 
inici de les operacions de delimitació pel dia 19 de juliol de 2017, a les 10:00h. 
a la seu de l’ajuntament de Sant Vicenç dels Horts.

Vist  el  Decret  d’Alcaldia  20170000002498  de  18  de  juliol  de  2017  de 
designació  de  regidors  substituts  de  dos  dels  membres  integrants  de  la 
Comissió de delimitació del terme municipal de Sant Feliu de Llobregat amb 
els  municipis  limítrofes  com  a  conseqüència  de  la  composició  del  nou 
Consistori  fruit  de les eleccions municipals del passat 24 de maig de 2015, 
nomenament de la qual l’ajuntament Ple va acordar en sessió celebrada en 
data 30 de juliol de 2015.

Atès  que  en  data  19  de  juliol  de  2017  es  va  celebrar  la  reunió  de  les 
comissions de delimitació de terme dels ajuntaments de Sant Vicenç dels Horts 
i de Sant Feliu de Llobregat i es va aixecar un acta que és aprovada i signada 
pels assistents la qual s’adjunta al present acord com a Annex 1.

Atès el que disposa l’article 31.3 del Decret 244/2007, de 6 de novembre, pel 
qual es regula la constitució i la demarcació territorial dels municipis, de les 
entitats municipals descentralitzades i de les mancomunitats de Catalunya.

Atès que l’article 22.2 de la Llei de Bases del Règim Local estableix que el Ple 
és l’òrgan competent per a l’adopció d’aquest acord i que aquest requerirà el 
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vot  de la  majoria  absoluta  del  nombre legal  de  membres  segons  estableix 
l’article 47 de l’ esmentada Llei de Bases.

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.- Aprovar l’acta de les operacions de delimitació de data 19 de juliol 
de 2017 entre els termes municipals de Sant Vicenç dels Horts i de Sant Feliu 
de Llobregat, que s’adjunta com a Annex I al present acord.

SEGON.- Facultar a l’alcalde de la corporació, o regidor en qui delegui, perquè 
dugui a terme les actuacions necessàries per fer efectius aquests acords.

TERCER.-  Comunicar  aquest  acord  a  la  Direcció  General  d’Administració 
Local  del  Departament  de  Governació  i  Administracions  Públiques  de  la 
Generalitat de Catalunya, i notificar-lo a l’ajuntament de Vicenç dels Horts.”

Els reunits, per unanimitat dels 19 regidors presents, aproven el dictamen, que 
representa  a  la  majoria  absoluta  dels  21  regidors  i  regidores  que  de  dret 
configuren la Corporació.

9. - Ratificar l'acord del Plenari del Consorci de Comerç de Sant Feliu de 
Llobregat i procedir a la seva dissolució (G0582017000003).

L’Alcaldessa accidental dóna compte del dictamen de l’Àrea de Govern Obert i 
Serveis Generals, que textualment diu el següent:

“Vist que el dia 28 de setembre de 2010 el Ple de l’Ajuntament de Sant Feliu 
de Llobregat va aprovar definitivament la constitució del Consorci de Comerç 
de Sant Feliu de Llobregat així com els seus estatuts que es varen publicar al 
BOP de Barcelona el 20 d’octubre de 2010.

Vist que el Consorci es va constituir per acord del seu Plenari del dia 27 de 
novembre de 2010.

Vist que posteriorment el Ple de l’Ajuntament va acordar modificar els estatuts 
en sessió celebrada el dia 22 de desembre de 2015 per tal d’adaptar-los als 
requeriments  de  la  Llei  27/2013,  de  27  de  desembre,  de  racionalització  i 
sostenibilitat de l’administració local.

Vist  que el  Plenari  del  Consorci  de Comerç de Sant  Feliu  de Llobregat  va 
acordar  en  sessió  celebrada  el  dia  13  de  setembre  de  2017  aprovar-ne 
inicialment la dissolució i liquidació i donar trasllat a les entitats consorciades 
als efectes de la ratificació dels acords adoptats.

Atès el que disposa l’article 127 de la Llei  40/2015, d’1 d’octubre, de règim 
jurídic del sector públic, sobre el règim jurídic de la dissolució dels consorcis.
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Atès el que disposen els articles 313 i 324 del Decret 179/1995, de 13 de juny, 
pel  qual  s’aprova el  Reglament  d’obres,  activitats  i  serveis  dels  ens  locals, 
especialment,  en  quant  a  la  ratificació  de l’acord  de  dissolució  adoptat  pel 
Plenari  del Consorci,  en quant  a l’exigència del  vot  favorable de la  majoria 
absoluta  dels  membres  de  la  corporació  i  en  quant  a  l’obligatorietat  de 
sotmetre’l a informació pública durant un termini de 30 dies.

Atès el que disposa l’article 47.2.g) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora 
de les bases del règim local, sobre l’exigència de vot favorable de la majoria 
absoluta  de  la  corporació  per  prendre  acords  en  matèria  de  dissolució 
d’organitzacions associatives.

Atès el que disposa l’article 31 dels Estatuts del Consorci de Comerç de Sant 
Feliu de Llobregat, sobre les causes i procediment de dissolució i liquidació.

Vist que l’esmentat acord del Plenari del Consorci de Comerç de Sant Feliu de 
Llobregat de data 13 de setembre de 2017 ha estat adoptat de conformitat amb 
els anteriors fonaments de dret.

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

ACORDS:

Primer.- RATIFICAR l’acord del Plenari del Consorci de Comerç de Sant Feliu 
de Llobregat de data 13 de setembre de 2017 de 2017 relatiu a la dissolució 
inicial del Consorci.

Segon.- SOTMETRE aquest acord a informació pública durant un termini de 
TRENTA DIES mitjançant  anunci que es publicarà al BOP de Barcelona,  al 
DOGC  i  a  l’etauler  de  l’Ajuntament.  En  cas  que  durant  aquest  termini  no 
s’efectuessin  al·legacions,  l’aprovació  inicial  esdevindrà  definitiva.  Si  es 
presentessin al·legacions,  es resoldran pel Plenari  del  Consorci  i  l’acord de 
resolució haurà de ser ratificat pel Ple municipal per majoria absoluta.

Tercer.- NOTIFICAR aquest acord al Consorci de Comerç de Sant Feliu de 
Llobregat i a les entitats que l’integren i COMUNICAR-LO a la Direcció General 
d’Administració Local de la Generalitat de Catalunya.”

Els reunits, per unanimitat dels 19 regidors presents, aproven el dictamen, que 
representa  a  la  majoria  absoluta  dels  21  regidors  i  regidores  que  de  dret 
configuren la Corporació.

ÀREA DE DRETS DE CIUTADANIA I POLÍTIQUES SOCIALS:

10. - Concedir Mocador d'honor 2017. (G1432017000001)

El punt núm. 10 de l’ordre del dia, va ser tractat desprès del punt 3.
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11.  -  Concedir  subvenció,  de  caràcter  finalista,  a  diverses  entitats 
ciutadanes,  per  a  l'exercici  2017  i  aprovar  el  conveni  corresponent. 
(ADTC2017000023)

L’Alcaldessa  accidental  dóna  compte  del  dictamen  de  l’Àrea  de  Dret  a  la 
Ciutadania i Polítiques Socials, que textualment diu el següent:

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

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

Vist  que les  subvencions  sol·licitades  estan consignades  a  la  corresponent 
partida  pressupostària,  que  s’ha  comprovat  que  compleixen  amb  tots  els 
requisits exigits a l’article 6 del Reglament General de Subvencions i que han 
justificat  adequadament  la  subvenció  rebuda  l’any  anterior,  s’ha  formalitzat 
amb  les  entitats  sol·licitants  un  conveni  que  regula  les  condicions  i 
compromisos aplicables a la gestió de la subvenció de conformitat amb el que 
disposa el precepte legal indicat.

Tenint en compte el que s’ha exposat i vistos els informes favorables emesos 
pel  Tècnic  de  Cultura  i  pel  Cap  d’Esports,  respectivament,  la  Comissió 
Informativa  de  Drets  de  Ciutadania  i  Polítiques  Socials  proposa  al  Ple  de 
l’Ajuntament l’adopció dels següents

ACORDS:

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

Número d’expedient: G1762017000097

Entitat: ASSOCIACIO AMICS DEL CARRER SANTA CREU

Projecte o activitat: AMICS DEL CARRER SANTA CREU 2017

Import total de la subvenció: 1000

Tipus Op. Partida Número Operació Import

24



ADO 3340048923 170013343 1000

Número d’expedient: G1762017000099

Entitat: CENTRO CULTURAL ANDALUZ VIRGEN DEL ROCIO

Projecte o activitat:
ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR EL C.C.A. VIRGEN 
DEL ROCIO PARA EL AÑO 2017

Import total de la subvenció: 500

Tipus Op. Partida Número Operació Import

ADO 3340048919 170013378 500

SEGON.- Aprovar la concessió, d’una subvenció, de caràcter finalista, prevista 
en el  pressupost  municipal  de l’any 2017,  per  a l’entitat  de cultura que es 
relaciona a continuació, significant que, de conformitat amb l’article 11 de les 
Bases reguladores es fa constar que aquestes entitats hauran de justificar el 
mateix import que ha subvencionat  l’Ajuntament:

Número d’expedient: G1762017000104

Entitat: CERCLE DE BELLES ARTS

Projecte o activitat:
Programa anual  d'activitats  del 
Cercle de Belles arts (2017)

Import total de la subvenció: 1.500 €

Tipus Op. Partida Número Operació Import

ADO 3340048927 17-13394 1.500 €

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

Número d’expedient: G1762017000100

Entitat: CLUB HANDBOL SANT LLORENÇ

Projecte o activitat: L'HANDBOL A LES TEVES MANS

Import total de la subvenció: 6.500 €

Tipus Op. Partida Número Operació Import

ADO 17400 34100 48904 17/11895 6.500 €
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Número d’expedient: G1762017000101

Entitat: CLUB RITMICA SANT FELIU

Projecte o activitat: Gimnàstica Rítmica

Import total de la subvenció: 4.000 €

Tipus Op. Partida Número Operació Import

ADO 17400 34100 48905 17/12448 4.000 €

QUART.- Significar que, de conformitat amb el que preveu l’article 22 de les 
Bases reguladores per  a la  concessió  de subvencions,  excepcionalment  es 
realitzarà un pagament a compte, en un sol termini, mitjançant transferència 
bancària, corresponent al 100% de la subvenció concedida, per a les entitats 
que necessiten finançament per a iniciar les activitats, el qual es farà efectiu 
per  transferència  bancària,  un  cop  s’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 15.a) d’aquestes Bases. 

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

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

El  regidor  del  grup  municipal  PDeCAT,  Sr.  Carrión,  indica  que  s’absté 
d’intervenir i votar per raons d’interès personal en el punt de la subvenció a 
l’entitat Club Handbol Sant Llorenç.

El regidor no adscrit Sr. Serrano, indica que novament demana s’actualitzi el 
llistat d’entitats de Sant Feliu.

El Tinent d’alcalde delegat d’Activitats, Sr. Rañé, contesta al Sr. Serrano, que 
en el registre d’entitats apareix la informació que van donar les entitats quan 
van sol·licitar la inscripció i, després, hi ha la possibilitat que les entitats vagin 
actualitzant aquest registre presentant la documentació adient.

El  regidor  no adscrit,  Sr.  Serrano,  indica que s’acaba d’assabentar  que les 
entitats poden demanar la modificació de les dades. Però en el llistat que hi ha 
actualment  penjat  a  la  pàgina  web  de  l’Ajuntament  hi  ha  entitats  que  són 
inexistents a la ciutat, d’altres que manquen moltes dades. El motiu de la seva 
sol·licitud era saber quins tipus d’entitats estaven actives a la ciutat, i treure les 
que no per tenir un llistat actualitzat, com tenen molts Ajuntaments. Si cada 
entitat ho pot fer, perfecte, però vol una actualització de les dades per part de 
l’Ajuntament.
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S’aprova el dictamen per majoria absoluta amb l’abstenció del grup municipal 
CC Veïns.

12.  -  Aprovar  el  protocol  d'actuació contra  les agressions sexistes en 
festes (G0692017000007).

L’Alcaldessa  accidental  dóna  compte  del  dictamen  de  l’Àrea  de  Dret  a  la 
Ciutadania i Polítiques Socials, que textualment diu el següent:

“Atès  que  l’Ajuntament  de  Sant  Feliu  de  Llobregat  va  aprovar  el  III  Pla 
d’Igualtat  2015-2019 en el  ple  de 26 de març de 2015,  el  qual  en la  seva 
segona línia estratègica  Acció contra la Violència Masclista té com objectiu 
disminuir l’impacta de la violència masclista i avançar en la seva eradicació.

Atès que el Consell Municipal de Dones, mitjançant les diferents comissions de 
treball generades, ha constatat la voluntat de que les Festes populars a Sant 
Feliu de Llobregat siguin un espai de llibertat on la violència vers les dones i el 
sexisme no tinguin cabuda.

Atès  que  per  a  la  intervenció  contra  les  agressions  sexistes  en  festes  és 
necessària  una  actuació  transversal  per  part  del  personal  municipal,  però 
també, de les entitats ciutadanes implicades en l’organització de festes.

Atès que es fa imprescindible l’aplicació d’un protocol d’actuació que contempli 
accions prèvies, durant i posteriors a les festes, que incloguin accions amb la 
persona assetjada però també amb l’agressor

Vist l’informe emès per la Responsable del Programa de la Dona, la Comissió 
Informativa  de  Drets  de  Ciutadania  i  Polítiques  Socials  proposa  al  Ple  de 
l’Ajuntament l’adopció dels següents

ACORDS

PRIMER.- Dictaminar favorablement el Protocol contra les agressions sexistes 
en  contextos  festius  de  l’Ajuntament  de  Sant  Feliu  de  Llobregat  el  qual 
s’adjunta al present dictamen i es dóna íntegrament per reproduït.

SEGON.- Donar la màxima difusió a aquest protocol i fer-lo arribar a totes les 
entitats  ciutadanes,  especialment  a  les  participants  en els  actes festius  del 
municipi.”

El Sr. Serrano reitera el canvi de nom del consell de la dona a LGTB.

Els reunits, per unanimitat, aproven el dictamen.

ÀREA DE TERRITORI, SOSTENIBILITAT I ACTIVITAT ECONÒMICA:
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13.  -  Fixar  els  dos  dies  addicionals  d'obertura  dels  establiments 
comercials l'any 2018, en compliment de la Llei 3/2014 de 19 de febrer, 
d'horaris  comercials  i  de  mesures  per  a  determinades  activitats  de 
promoció. (T1562017000001)

L’Alcaldessa  accidental  dóna  compte  del  dictamen  de  l’Àrea  de  Territori, 
Sostenibilitat i Activitat Econòmica, que textualment diu el següent:

“El Ple de l'Ajuntament, en sessió celebrada en data 28 de setembre de 2017, 
ha acordat el següent:

Atès que la Llei 18/2017, d’1 d’agost, de comerç, serveis i fires, aprovada per 
la Generalitat de Catalunya, disposa en el seu article 36.2.c que el nombre de 
diumenges i festius en què poden romandre oberts els establiments és de vuit 
l'any  i  que  cada  ajuntament  ha  de fixar  dos  festius  més  per  al  seu  àmbit 
territorial municipal, i els ha de comunicar d'acord amb el que estableixi una 
ordre del departament competent en matèria de comerç.

Vist que l’ ordre EMC/127/2017, de 16 de juny, del Departament d’Empresa i 
Ocupació de la Generalitat de Catalunya estableix el calendari d'obertura dels 
establiments comercials en diumenge i dies festius per als anys 2018 i 2019. 
Sent el calendari d’obertura comercial per a l’any 2018: 7 de gener, 1 de juliol, 
12 d’octubre, 1 de novembre, 6, 8, 16 i 23 de desembre.

Atès el que estableix aquesta disposició, s’haurà d’adequar amb els dos dies 
festius addicionals previstos en la referida Llei 18/2017 d’1 d’agost.

Vista la proposta del Departament de Promoció Econòmica i del Consorci de 
Comerç de Sant Feliu de Llobregat, en el sentit de poder disposar de més dies 
d’obertura durant la campanya Nadalenca.

Per  tot  això,  la  Comissió  informativa  de  Territori,  Sostenibilitat  i  Activitat 
Econòmica proposa al Ple de l’ajuntament l’adopció dels següents

ACORDS

PRIMER.- Proposar   a  la  Direcció  General  de Comerç  del  Departament  d’ 
Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya, la incorporació dels 
dos  dies  festius  addicionals  d’obertura  comercial  autoritzada  en  aquest 
municipi, conforme allò que disposa la Llei 18/2017 d’1 d’agost:

o Diumenge, 2 de desembre de 2018
o Diumenge, 30 de desembre de 2018

SEGON.- Comunicar aquest acord a la Direcció General de Comerç del Departament 
d’ Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya.”

Els reunits, per unanimitat, aproven el dictamen.
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14. - Retre compte de l'informe emès pel Cap de Departament de la Via 
Pública i Manteniment de la ciutat en compliment de l'acord plenari de 
data 30/03/2017 (G0692017000011).

L’Alcaldessa  accidental  dóna  la  paraula  al  Regidor  delegat  dels  Serveis 
Municipals, per explicar el punt que textualment diu:

“Atès que el Ple de l’Ajuntament en sessió celebrada  el 30 de març de 2017 
va acordar aprovar la moció dels grups municipals d’IC-EUiA, PSC i CC Veïns 
per Sant Feliu, per impulsar una sèrie d’actuacions que tenen per objectiu  el 
manteniment de la ciutat.

Atès que en l’esmentat acord també s’establia que en el Ple ordinari del mes 
de setembre d’enguany,  es donaria  compte de les actuacions enllestides  a 
data 31 de juliol de 2017.

Atès que l’arquitecte tècnic municipal i Cap del Departament de la Via Pública i 
Manteniment de la Ciutat ha emès informe relatiu a l’estat d’execució de les 
200 actuacions d’arranjament portades a terme a la via pública considerades 
com a prioritàries i amb el compromís d’execució en la data establerta.

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

ACORDS

PRIMER.- Retre compte de l’informe emès pel Cap de Departament de la Via 
Pública i Manteniment de la ciutat, de conformitat amb l’acord plenari 30 de 
marc de 2017,  en relació al compromís de priorització de l’execució de les 200 
actuacions d’arranjament a la via pública,  enllestides a data 31 de juliol  de 
2017. 

SEGON.- Notificar el present acord a  tots els grups municipals, als efectes 
oportuns.

El Regidor delegat dels Serveis Municipals, Sr. Leiva, indica que són unes 200 
actuacions que s’havien acordat en el Ple com a prioritàries. En tot cas segons 
l’informe  emès  pel  departament  s’ha  donat  compliment  en  un  90%  i, 
bàsicament,  les  que  no  estan  fetes  és  que  van  lligades  a  requeriments  a 
particulars i companyies de servei.

El portaveu del grup municipal CC Veïns, Sr. Gilaberte, manifesta que estan 
d’acord amb l’informe i la seva valoració és molt positiva. Tenien dubtes en el 
tema de qualitat i pensen que ha estat l’adequada, encara que els sembla que 
es podrien millorar les terminacions de les obres perquè, a vegades, deixen 
tota la runa en el lloc, i, d’altra banda, les hores de dedicació i el nombre de 
treballadors pensen que és excessiu per a les petites obres.
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Demanen que  d’aquí  a  l’abril  de  l’any  que  ve  el  compliment  de  les  1.450 
actuacions  i  poder  treballar-ho.  Per  últim,  aprofita  per  proposar  dedicar  la 
partida dels 400.000 € per a arreglar les voreres espatllades per les arrels dels 
arbres.

Els reunits es donen per assabentats.

PART DE CONTROL:

15. - Informació general: Plans d'Ocupació.

L’Alcaldessa accidental dóna la paraula a la Regidora delegada d’Ocupació per 
explicar aquest punt.

La Regidora delegada d’Activitat Econòmica i Ocupació, Sra. Daudé, manifesta 
que des del mes d’octubre fins al mes de desembre s’inicia un procés de plans 
d’ocupació amb uns 60 llocs de treball en total. En tots els plans d’ocupació hi 
ha una fase entre 75 i 100 hores de formació per millorar la inserció laboral 
posterior. El 90% d’aquests 11 projectes serà amb contracte d’un any, tal com 
es va aprovar en el Ple. Ressalta que hi ha projectes dirigits a dones, amb la 
contractació  de  13  dones,  i  un  projecte  molt  nou  que  ha  tret  el  servei 
d’ocupació de Catalunya que es tracta de la  contractació per  a dones que 
hagin estat víctimes de violència masclista.  Diu que s’obre el període de la 
inscripció i es poden dirigir al Centre de Can Maginàs.

Els reunits es donen per assabentats.

16. - Donar compte de la situació dels Desfibril·ladors externo-automàtics 
(DEA), en resposta a la moció aprovada en el Ple de data 28 de gener de 
2016, per a què Sant Feliu sigui una ciutat cardioprotegida.

L’Alcaldessa  accidental  dóna  compte  de  la  documentació  en  relació  a  la 
posada  a disposició de la ciutadania els Desfibril·ladors externo-automàtics 
(DEA) en que consta que es realitzarà una sèrie d’accions adreçades a posar a 
l’abast  del màxim de població la informació, la formació i  els recursos, que 
augmentin  les  possibilitats  d’atendre  a  qualsevol  persona  que  pateixi  un 
accident cardíac, compatible amb la desfibril·lació. 

Amb el nombre d’equips actualment operatius la ràtio és d’1 desfibril·lador per 
cada 3.000 habitants, sensiblement per sobre de la recomanació per ser una 
ciutat  cardioprotegida  que situa  la  ràtio  en  1  desfibril·lador  per  cada  5.000 
habitants.

La instal·lació  d’aquests  últims 5 equips DEA en instal·lacions  esportives a 
banda  d’una  millor  cobertura  d’aquests  tipus  d’equipaments,  comporta 
implementar  un  nou model  de gestió  d’aquest  equips.  Es tracta d’un nou 
sistema que aposta per un funcionament en xarxa, la recollida de dades que 
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proporcionen els equips i les seves utilitzacions així com un manteniment que 
inclou una sèrie d’alarmes que permeten una gestió més eficient.
La voluntat és que de manera progressiva les noves instal·lacions de DEA o 
les renovacions dels equips ja obsolets continuïn en aquesta línia que s’ha 
engegat al 2017.

La situació i característiques dels equips es resumeix de la forma següent: 

Equipament
Equips 
DEA

Tipologia Usos

Creu roja
2 (2010) 2 mòbils

Equipen  les  ambulàncies 
en servei

1 (2017) 1 mòbil En farmaciola piscina estiu

Policia local 1 (2013) 1 mòbil
Equipa el vehicle policial en 
servei

Area bàsica rambla 3
1 automàtic  (2017) ACUT
2 semiautomàtic  (2008) Atenció fora del centre

Area bàsica el pla 2
1 fix Atenció en el centre
1 mòbil Atenció fora del centre

Complex Piscines 2
1 mòbil Zona humida instal·lació
1 mòbil Zona seca instal·lació

Pavelló municipal
d’esports JC Navarro 2 (2017)

semiautomàtic Zona pistes
semiautomàtic Zona graderia

Camp municipal
futbol Falguera

1 (2017) semiautomàtic Accés al camp

Camp Futbol Les
Grasses.- PAV Txepkin

1 (2017) automàtic Façana instal·lació

Estadi Municipal
Atletisme

1 (2017) semiautomàtic Instal·lació

(Entre parèntesi l’any d’instal·lació)

Considera que tant prioritari com disposar d’aparells suficients, és la formació 
en les  maniobres  de RCP (reanimació  cardiopulmonar)  i  SVB (Suport  Vital 
Bàsic), a la major quantitat de població possible.

Aquesta  tasca,  en  col·laboració  amb  la  Diputació  de  Barcelona,  es 
desenvolupa  intensament  des  de  2016,  a  traves  de  les  formacions  que 
s’ofereixen a les escoles, a traves del PMAE (programa Municipal d’Activitats 
Educatives), en el segon cicle de l’ESO i a la població en general.

Al llarg de 2017 s’han programat 15 sessions pels centres de secundària, de 
les quals ja han estat realitzades 5 i pel que fa al formació de persones adultes 
s’han programat 16 sessions, de les quals ja han estat realitzades 13 on han 
participat mes de 160 persones.

Els professionals que ens els seu equipaments poden haver d’utilitzar un equip
DEA estan  formats  en  RCP i  així,  el  personal  de  Creu  Roja  (24 tècnics  i 
voluntaris) han rebut formació que cada 3 anys s’actualitzen.

El personal sanitari i no sanitari dels 2 ambulatoris també estan formats en les 
maniobres de reanimació (RCP) i anualment es reciclen.
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Dins la Policia Local 10 dels seus membres (agents i comandaments) tenen la 
formació en RCP i s’asseguren que hi hagi a cada torn.

A partir de la instal·lació dels 5 nous equips a instal·lacions esportives, s’ha 
realitzar  una  formació  especifica  per  tècnics,  auxiliars  i  membres  d’entitats 
esportives al mes de setembre. Han esta formades 24 persones.

A banda de les accions i activitats lligades a la intervenció immediata en cas de 
necessitat, també es realitzen activitats adreçades a fomentar i potenciar els 
hàbits  saludables  en la  nostra població.  En aquesta línia s’han dissenyat  3 
rutes saludables per fer-les caminant , de les quals 1(interior de la ciutat) ja 
està  totalment  senyalitzada  i  les  altres  2  que  connecten  la  ciutat  amb 
Collserola i el riu) estaran operatives abans d’acabar el mes de novembre.

Així mateix en col·laboració amb els professionals dels ambulatoris es celebra 
el DMAF (Dia Mundial de l’Activitat Física) i amb la col·laboració dels professor 
de ioga es programa 1 sessió de ioga al parc Nadal mensualment i gratuïta.

També col·laboraren amb el CAP El Pla en un projecte pilot per desenvolupar 
la  prescripció  social  d’activitats  saludables  a  les  persones  que  presenten 
determinades  patologies  i/o  models  de  vida  no  saludables.  És  un  projecte 
conjunt  amb el  departament  d’esports i  col·labora  el  Complex Municipal  de 
Piscines.

En el mes d’octubre hi ha previstes activitats entorn el cor dins les accions al 
voltant de la setmana del Cor.

La portaveu del grup municipal PP, Sra. Ortega, agraeix tot el treball que s’ha 
fet durant aquest any com grup municipal que va presentar la moció. Saben 
que els temes es segueixen treballant per a què tots puguin estar protegits.

Els reunits, es donen per assabentats.

17.  -  Donar  compte  de  les  resolucions  d'Alcaldia  i  Regidors/es 
delegats/des des del núm. 2555 de data 24/07/2017 al núm. 2902 de data 
22/09/2017.

Els reunits es donen per assabentats.

18. - Donar compte de les Actes de la Junta de Govern Local de dates 19 i 
26 de juliol i 06 i 13 de setembre del 2017.

Els reunits es donen per assabentats.

19. - Ratificar el Decret d'Alcaldia núm. 2637 de 16/08/2017 en relació a la 
pròrroga a l'empresa ATOS IT SOLUTIONS ANS SERVICES IBERIA, SL, el 
contracte  de  serveis  de  gestió  del  centre  de  procés  de  dades  de 
l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat. (CMND2017000006)

Per part de l’Alcaldessa accidental es passa a ratificar el Decret d’alcaldia núm. 
2637 de data 16 d’agost de 2017, que textualment diu el següent:
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“El Ple de l’Ajuntament en data 25 de juliol  de 2013, va acordar adjudicà a 
l’empresa BULL ESPAÑA SA, amb CIF A78882404, el contracte del servei de 
gestió  del  centre  de  procés  de  dades  de  l’Ajuntament  de  Sant  Feliu  de 
Llobregat, per una durada de QUATRE ANYS (4 anys), amb efectes del dia 13 
d’agost de 2013, 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 en data 2/01/2017, ATOS IT SOLUTIONS AND SERVICES IBERIA, 
SL., (en endavant ATOS) va informar a l’Ajuntament de la fusió per absorció 
que van portar  a  terme amb l’empresa  BULL ESPAÑA,  SA.,  (en endavant 
BULL) amb efectes 1/01/2017, i va aportar documentació per subrogar-se en 
els drets i obligacions assumits per BULL.

Vist  que  l’empresa  ATOS,  ha  comunicat  mitjançant  sol·licitud  de  data 
02/08/2017 amb RE E2017014545 el seu interès en que l'esmentat contracte 
sigui prorrogat.

Vist  que el  Cap de Departament d’Informàtica ha emés informe al respecte 
donant  la  seva  conformitat  a  la  pròrroga  del  contracte  per  tal  de  donar 
continuïtat al servei de gestió del centre de procés de dades, amb efectes a 
partir del 13 d’agost de 2018. 

Vist que la propera sessió ordinària prevista pel Ple és el dia 28 de setembre 
de 2017 i que  resulta necesaria la continuitat del servei. 

Vist que, de conformitat amb la clàusula 21 del Plec de Condicions Particulars, 
una vegada finalitzat el termini incial de 4 anys, el contracte pot ser prorrogat 
d’any en any per un període màxim de 2 anys més. En tot cas, continuarà en 
vigor el contracte pel temps que resulti indispensable i coma  màxim durant 6 
mesos fins que l’Ajuntament resolgui la licitació i adjudiqui el nou contracte, 
retant obligat el contractista a continuar garantint provisionalment la prestació 
dels serveis durant aquest període interí. 

Atès els  preceptes  legals  d'aplicació,  en especial  l’article  23 i  la  Disposicio 
adicional segon de la Llei de Contractes del Sector públic, i per tot el que s’ha 
exposa’t l’Alcalde President,  

RESOLC:

PRIMER.- Prorrogar  el  servei  de gestió  del  centre de procés de dades de 
l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat,  a l’empresa ATOS IT SOLUTIONS 
ANS SERVICES IBERIA SL, per un import de 107.527,30 € d’import base, al 
tipus 21% d’IVA per tant 22.580,73 € per aquest concepte, suposarà un import 
total  anual  de 130.108,03  €  IVA inclòs,  i  aquesta  despesa  s’imputarà  a  la 
partida  pressupostària  200  92600  21600  (Equips  Procés  Informació  – 
Informàtica)  i  la  partida  200  92600  21300  (Reparacions  i  Manteniment  – 
Maquinària  i  Instal·lacions),  dels  exercicis  2017  i  2018,  d’acord  amb  els 
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documents  comptables  següents:  AD_170012496,  AD_170012498, 
fMC_180012501, fAD_180012503.

SEGON.- Establir que la pròrroga tindrà una durada d’ 1 any i amb efectes a 
partir del 13 d’agost de 2017, finalitzant per tant el 13 d’agost de 2018 en les 
mateixes condicions establertes en el Plec de Condicions Particulars aprovat 
en el seu dia i acceptades per l'adjudicatari.

TERCER.- Ratificar les precedents resolucions a la propera sessió del Ple de 
l’Ajuntament que se celebri.

QUART.- Notificar el present acord a l’empresa adjudicatària, als departaments 
d’Intervenció i Tresoreria municipals, al Cap de Departament d’Informàtica i al 
Director de l’Àrea de Govern Obert i Serveis Generals, als efectes adients.”

Sotmesa a votació s’aprova la proposta per majoria absoluta amb 13 vots a 
favor de: 4 vots dels regidors/es del grup municipal d’ICV-EUiA, 4 vots dels 
regidors/es del grup municipal  PSC, 2 vots del regidor/a del grup municipal 
PDeCAT, 2 vots dels regidors del grup municipal CC Veïns, i amb 1 vot del 
Regidor no adscrit; i amb 6 vots d’abstenció de: 3 vots dels regidors/a del grup 
municipal d’ERC, 2 vots dels regidors del grup municipal Ciutadans, i amb 1 
vot de la regidora del grup municipal PP.

20. - MOCIONS D'URGÈNCIA:

No n’hi ha.

21. - PRECS I PREGUNTES:

No se’n formulen.

La Sra. Alcaldessa accidental indica que es lliuri als portaveus de tots els grups 
municipals que conformen el Consistori la contestació al prec formulat durant el 
Ple  anterior,  de  data  27 de juliol  de  2017,  per  part  del  regidor  no  adscrit, 
Sr.  Serrano,  en  relació  a  la  sol·licitud  del  Pla  d’Emergència  del  mercat 
ambulant. 

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

L’alcaldessa accidental El secretari
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