
ACTA NÚM. 7/2017   PLE

A la ciutat de Sant Feliu de Llobregat, el dia 27 de juliol 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 d'Alcalde:
Sra. Lídia Muñoz Cáceres.
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.
Sr. Raúl Simón Alba Molina.
Sra. Alejandro Cano Almendros.
Sra. Rosa María Martí Jodar.
Sr. Manel Carrion Ribas.
Sr. Silvestre Gilaberte Herranz.
Sra. Elisabet Ortega Robles.
Sr. Luis Serrano Cuadra.

Excusen la seva assistència:
Regidor/a:
Sra. Judit Espert i Peman.
Sr. Jordi Sospedra Roca.

Secretari:
Sr.  Agustín Recio Romero.
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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 RESOLUTÒRIA:

1. -  Lectura i  aprovació de l'acta anterior de data 29 de juny del 2017. 
(PLE2017000006)

Els reunits, per unanimitat, aproven l’acta de la sessió anterior de data 29 de 
juny de 2017.

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

El Sr. Alcalde explica que, encara que per ordre alfabètic li tocaria expressar la 
denúncia al regidor Sr. Jordi Sospedra, que amb motiu de la seva absència, 
faran un intercanvi.  En aquest Ple la realitzarà el  regidor Sr.  Raúl Alba i  al 
següent ple li correspondrà al Sr. Sospedra.

A continuació el Sr. Alba manifesta el següent:

És difícil fer un text mínimament digne sobre aquesta xacra que amb diferents 
noms s'ha anomenant “violència de gènere” o millor dit “violència masclista o 
contra les dones”. Però que cada mes, Ple a Ple, cada representant municipal 
fa un text per reivindicar la importància dels drets humans i rebutjar una mostra 
més, entre altres, de la presència del feixisme en la nostra societat, no ha de 
servir perquè s’acostumen, com sol passar sovint, a successos que per la seva 
continuïtat mediàtica siguin absolutament intolerables.

Aquest any porten a Espanya 31 dones assassinades. Solament en el primer 
trimestre més de 38.000 van ser víctimes de la violència masclista. I com a 
conseqüència final, 5 nens han quedat orfes.

Una tragèdia que es repeteix any rere any, assassinat rere assassinat. Perquè 
porten  ja  aquest  any  10  dones  més  assassinades  que  en  2015  i  2016. 
Semblarà una estadística macabra, però és que la sèrie tràgica del 2007 fins 
avui va ser el passat 2016 l'any en què menys víctimes van haver-hi, però és 
que va haver-hi 44 víctimes mortals.

Aquestes dades mostren la cruesa dels fets. Al seu país, com en tants altres, 
la pena de mort existeix “de facto” per a les dones.  A Espanya,  com en la 
majoria dels països del món, les dones són assassinades pel mer fet de ser 
dones. Per no ser considerades iguals, per no ser sentides com a persones, 
amb vida i personalitat  pròpies. Per ser tractades com a propietats i  com a 
éssers inferiors.

Lamentablement  els  nombres  són  freds  i  s'obliden  ràpidament.  També 
s’acaben  acostumant  a  les  males  notícies.  L'ésser  humà,  al  cap  i  a  la  fi, 
s'adapta a l'horror. Sobretot quan aquest no té rostre i és impersonal. Per això 
l'agradaria que a aquest horror, ara i en aquest moment, li  poguéssin posar 
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rostre.  El  rostre  d'una  dona,  en  un  vídeo  de  2012  que,  encara  que  molt 
conegut, no es resisteix a deixar de mostrar i que es pot consultar a la direcció 
següent:

https://www.youtube.com/watch?v=fsiugqbny4w

No s’han d’enganyar. El feixisme de gènere està viu i existeix entre ells. Ho 
palpen i ho senten respirar. En comentaris,  a les xarxes socials,  a Internet. 
Fins i tot en els comentaris vexatoris deixats en aquest mateix vídeo, propis de 
la impunitat de l'anonimat de les xarxes. Vomitius per inhumans i per la seva 
crueltat.

Des  dels  poders  públics  tenen  una  responsabilitat  ineludible.  Donar  una 
resposta clara i contundent a la petició desesperada d'ajuda que moltes dones 
fan. Perquè moltes no podran esperar a demà, perquè demà serà massa tard.

Esperen que el  Pacte d'Estat  que és a punt  de tancar-se sigui  d'ajuda per 
aconseguir-ho. Mentrestant els representants polítics i tota la societat s’han de 
conjurar en contra de la presència del mal entre ells. Perquè el mal triomfa 
quan els homes bons no fan res.

El Sr. Alcalde comenta al Sr. Alba que la seva denúncia ha expressat amb tota 
claredat el sentit de tot el Ple.

3. - Designació membre del Consell metropolità de l'Àrea Metropolitana 
de Barcelona. (G0582017000001).

El Sr. Alcalde dóna compte de la moció presentada per l’Alcaldia Presidència, 
que textualment diu el següent:

El Ple de l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat en sessió celebrada el dia 16 
de juliol de 2015, va acordar designar com a integrant en el Consell Metropolità 
de l’Àrea Metropolitana de Barcelona a la Sra. Lidia Muñoz Cáceres, Tinent 
d’Alcalde d’aquesta Corporació que pertany al grup municipal ICV-EUiA.

Atès que l’equip  de govern  d’aquest  Ajuntament  està  configurat  pels  grups 
municipals ICV-EUiA i PSC, en base al pacte de legislatura que van subscriure 
per al període 2015-2019.

Atès que en aquest pacte de legislatura es va consensuar que la representació 
de  cadascun  del  grups  al  Consell  Metropolità  de  l’Àrea  Metropolitana  de 
Barcelona, seria de dos anys cada grup, renovant-se a meitat de legislatura.

Atès  que  és  voluntat  dels  signants  del  pacte  donar-li  compliment  i,  en 
conseqüència a l’haver arribat  a meitat de legislatura procedeix el  canvi  de 
representant al Consell Metropolità de l’Àrea Metropolitana de Barcelona.

Per  tot  això,  aquesta  Alcaldia  Presidència  de  conformitat  amb  allò  que 
disposen els articles 6.1 i  7 de la Llei  31/2010, de 3 d’agost  de creació de 
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l’Àrea Metropolitana de Barcelona,  proposa al  Ple de l’Ajuntament l’adopció 
dels següents

ACORDS

PRIMER.- Deixar sense efecte la designació de la Tinent d’Alcalde Sra. Lidia 
Muñoz  Cáceres  com  a  integrant  en  el  Consell  Metropolità  de  l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona i que pertany al grup municipal ICV-EUiA.

SEGON.- Designar  com  a  representant  d’aquest  Ajuntament  al  Consell 
Metropolità de l’Àrea Metropolitana de Barcelona al regidor Sr. Javier Molina 
Flores que pertany al grup municipal PSC.

TERCER.- La present resolució tindrà eficàcia a partir del dia 1 de setembre de 
2017.

QUART.- Comunicar el present acord a les persones interessades i al Consell 
Metropolitana de l’Àrea Metropolitana de Barcelona.

Sotmesa a votació la moció s’aprova per majoria amb els vots a favor dels 
grups municipals de govern ICV-EUiA i PSC i l’abstenció dels grups municipals 
de l’oposició: ERC, C’s, PDeCAT, Veïns, PP i el regidor no adscrit  Sr. Luis 
Serrano.

MOCIONS D’ÀMBIT LOCAL:

4. - Moció de la Junta de Portaveus sobre Gestió municipal pisos SAREB 
i evitar l'especulació immobiliària (MOCI2017000046).

El Sr. Alcalde diu que és un punt de tot el Consistori i estan en converses amb 
la  EMT  i  amb  el  responsable  de  la  SAREB  per  poder  efectuar  polítiques 
socials, i dóna compte de la moció de la Junta de Portaveus, que textualment 
diu:

“La  SAREB (Societat  de  Gestió  d’Actius  Procedents  de  la  Reestructuració 
Bancària), el ‘banc dolent’ va ser creada al 2012 per recollir els actius tòxics 
dels bancs i caixes, és a dir, els immobles i terrenys  no desitjats en aquell 
moment perquè resultaven difícilment comercialitzables i/o s’havien desvalorat, 
establint  un marc de sanejament de caràcter comptable i financer per a les 
entitats financeres rescatades pel FROB.

Tot i que la SAREB gestiona més de 100.000 propietats i és un 45% pública -i 
l’altre 55% és de les entitats rescatades amb capital públic-, no s’ha establert 
cap  norma  sobre  la  gestió  d’aquests  actius,  o  sobre  la  conveniència  de 
destinar  els  habitatges  a  algun  tipus  de  finalitat  social.  És  mes,  la  gestió 
desenvolupada fins el moment ha comportat la venda d’actius en condicions 
tant  avantatjoses  pels  compradors  que  la  SAREB  acumula  un  dèficit 
d’explotació  proper  al  60.000 milions  d’euros,  que haurà de ser  compensat 
amb recursos públics.
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Una gestió del parc d’habitatges que esta fent inviable l’oportunitat històrica 
d’intervenir d’una manera eficaç en el mercat de l’habitatge i ajudar a crear un 
gran parc d’habitatge de gestió o titularitat pública.

Per tant, en comptes de garantir el dret a l'habitatge per a centenars de milers 
de persones que es troben al carrer o en situació de vulnerabilitat habitacional, 
ens trobem que - malgrat ser una banca gestionada amb diners públics-, ara 
que el mercat de l’habitatge es reactiva i comença a reproduir-se un altre cop 
els risc d’un creixement dels preus de l’habitatge tant de venda com de lloguer, 
l’únic objectiu de la SAREB és vendre els seus actius aconseguint el  major 
benefici.

La  manca  de  recursos  de  les  administracions  locals  per  fer  front  a  la 
problemàtica de l’emergència habitacional contrasta, doncs, amb els milers de 
pisos en desús que acumula la SAREB. Aquests immobles, obtinguts també 
com a conseqüència d'execucions hipotecàries executades pels bancs i caixes, 
es mantenen buits ja sigui a l'espera de que el preu de mercat torni a elevar-
se, o bé perquè es troben a la venda o a lloguer a preus inaccessibles per part 
de la  població. El  resultat  són milers d'habitatges destinats exclusivament  a 
una  funció  especulativa,  impròpia  d’una  societat  amb  una  gestió  i  capital 
majoritàriament públic.

A Sant Feliu en tenim un clar exemple, la promoció del Carrer General Manso, 
43.  Es  tracta  d’un  edifici  de  56  habitatges,  amb  una  ocupació  parcial  del 
soterrani i la planta baixa, on es va instal·lar un hipermercat i amb la resta de 
l’edifici  sense  acabar.  perquè   des  d’octubre  de  2012  l’obra  està  parada. 
L’Ajuntament  i  el  Institut  Metropolita  del  Sòl  (IMPSOL)  s’han  interessat  de 
forma insistent i reiterada davant la SAREB per  adquirir l’edifici,  acabar-lo i 
donar-li un ús social, però la SAREB no només ha posat dificultats sinó que de 
manera  ininterrompuda  ha  anat  augmentat  el  preu  de  l’immoble,  que  ha 
augmentat  de  2  a  4  milions  d’euros  en els  darrers  anys,  dificultant  així  la 
materialització d’aquest projecte a la nostra ciutat.

Per tot allò exposat,  la Junta de Portaveus proposa al Ple de Sant Feliu de 
Llobregat els següents acords:

1. Instar al  Ministeri  d’Economia a promoure els canvis necessaris a la 
SAREB perquè la seva missió inclogui també l’objectiu de col·laborar 
en les politiques adreçades a garantir  el  dret  a un habitatge digne i 
adequat.  

2. Instar al  Ministeri  d’Economia a promoure els canvis necessaris a la 
SAREB perquè  prioritzi la funció social de l’habitatge i en aquest sentit, 
que quan hi hagi una administració pública interessada en l’adquisició 
d’edificis o terrenys per destinar-los específicament a habitatge públic i 
social, col·labori amb les mateixes mantenint o ofertant uns preus de 
venda que no facin inviable l’operació

3. Instar  al  Ministeri  d’Economia a fer  possible  la  territorialització  de la 
gestió de la SAREB per fer-la propera a la ciutadania. 
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4. Instar  a  la  SAREB  a  informar  anualment  als  municipis  i/o  entitats 
supramunicipals  i/o  metropolitanes,  sobre  els  habitatges  que  formen 
part  dels  seus actius,  i  a estudiar  la transmissió d’una part  del parc 
d’habitatges a mig termini, a aquestes institucions o als seus operadors 
públics d’habitatge.

5. Transmetre  aquesta  moció  pel  seu  coneixement  i  adhesió  a  les 
associacions veïnals del municipi, a les Entitats Municipalistes, a l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona, al Parlament de Catalunya, Congrés dels 
Diputats,  al  Ministeri  d’Economia,  a  la  SAREB  i  a  la  Plataforma 
d’Afectats per la Hipoteca.”

Els reunits, per unanimitat, aproven la moció.

5.  -  Moció  de  regidor  no  adscrit  sobre  Mercat  Ambulant 
(MOCI2017000047).

El Sr. Alcalde comenta que la següent moció l’ha subscrit el regidor no adscrit, 
Sr. Serrano, però que cedeix la paraula per a què la presenti el ciutadà Sr. 
Muñoz, el qual agraeix l’oportunitat de presentar la moció perquè en el barri 
tenen molts problemes i els preocupa el tema de la seguretat. No estan en 
contra del mercat, però demanen que es faci un estudi per reubicar el mercat, 
tal com consta a la moció que textualment diu:

“D'acord i a l'empara del que preveu el Reglament d'Organització, Funcionament i 
Règim Jurídic de les Entitats Locals, el Regidor No adscrits a grup municipal de 
l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat desitja sotmetre a la consideració del Ple 
Municipal la següent MOCIÓ:

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Des de fa anys, els veïns de la plaça d'Alfons Comín, Carrer de Sant Josep a 
els trams compresos entre el carrer Ramón i Cajal i Carrer Reverend Martí 
Duran, pateixen els efectes de tenir a les portes el mercat ambulant municipal 
amb més de 160 parades tots els dilluns no festius de 8h a 14h que en realitat  
són de 6h a 15h.
Sens dubte, el mercat ambulant aporta beneficis econòmics i un punt de trobada 
dels  veïns  de  la  nostra  ciutat,  on  poder  comprar  de  la  mà d'aquests  grans 
professionals, una gran diversitat de productes.

Els diferents efectes que tenen els veïns de la zona són:

 La manca d'aparcament els diumenges nit i dilluns matí per l'ocupació de 
la via pública del mercat ambulant. Sense opció aparcament gratuït que 
no sigui de l'empresa de pagament "SABA".

 Els problemes d'accés als domicilis i pàrquing de la zona.
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 La manca de seguretat per no tenir acotades les zones per a les entrades 
i sortides dels vehicles d'emergències com bombers, ambulàncies ...

Volem un mercat  ambulant  més cèntric perquè tots els  veïns de la ciutat ho 
tinguin molt més a mà el poder desplaçar-se. En una zona de vianants per evitar 
els  problemes  del  trànsit  rodat  dels  vehicles  d'emergències  com  bombers, 
ambulàncies i com a conseqüència acabar amb el problema d'aparcament dels 
diumenges i dilluns per als veïns de la zona de la plaça d'Alfons Comín, Carrer 
de Sant Josep a els trams compresos entre el carrer Ramón i Cajal i Carrer 
Reverend Martí Duran, per les següents raons.

ACORDEN:

1. Un estudi (que no superi els 6 mesos en la seva realització) sobre les 
millors  zones  de  la  nostra  ciutat  per  reubicar  el  mercat  ambulant, 
incloent entre altres els paràmetres que indiquem en la moció.

2. Fins que es pugui materialitzar el punt anterior i decidir la millor zona 
per la seva reubicació sol·licitem el compliment de seguretat perquè els 
vehicles d'emergències com bombers, ambulàncies ... puguin arribar a 
tots els veïns de la zona en el temps estimat de actuació.

3. Comunicar aquest acord a tots els veïns de Sant Feliu de Llobregat.”

La portaveu del grup municipal PP, Sra. Ortega, indica que el que estan votant 
és demanar un estudi, que no superi els 6 mesos, sobre les millors zones de la 
ciutat per a reubicar el mercat ambulant. Tenen constància que ja s’està fent 
un estudi en relació a la reubicació de les parades del mercat i no tenen cap 
inconvenient en votar a favor de la moció atès que ja s’està fent.

En relació amb el tema de la seguretat consideren prou important que se’ls 
tranquil·litzi en la qüestió de que si un dia sorgeix qualsevol tipus d’emergència 
al mercat es pugui donar resposta fàcilment. El seu vot és afirmatiu.

El portaveu del grup municipal Veïns, Sr. Gilaberte, indica que voten a favor de 
la  moció  perquè  consideren  que  la  proposta  és  summament  interessant  i 
raonada.  Agraeix  al  Sr.  Muñoz,  i  a la  resta de veïns que l’acompanyen  en 
aquest plantejament, i al regidor no adscrit,  Sr. Serrano, que ha treballat de 
forma molt rigorosa aquesta moció. 

En  relació  al  tema  de  l’estudi  diu  que  els  van  passar,  apressuradament, 
propostes, estudis i indicis, però s’ha de donar temps. Pensa, per experiència 
pròpia,  que  a  l’administració  si  no  hi  ha  compromís  de  terminis  es  poden 
eternitzar els temes dels estudis.

Sobre el tema de seguretat està totalment d’acord, però vol aportar un altre 
tema que és el de la neteja. Diu que els dilluns, després d’acabar-se el mercat, 
fa  veritable  angunia  la  quantitat  de  brutícia  que  queda  i  pensaa  que  els 
paradistes no haurien de tenir cap inconvenient de recollir tota la brossa en 
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bosses industrials.  Els  dies que fa aire tota aquesta brutícia no tan sols  la 
troben al mateix carrer Sant Josep, sinó que, també, es dissemina per diferents 
parts del barri i el servei de neteja no recorre el barri. Això dóna una imatge 
negativa. Per tant pensa que, en la mesura que sigui possible, i acceptat, els 
paradistes recullin la seva brossa que milloraria el tema de la neteja i, sobre 
tot, l’entorn no quedaria en la situació que queda. El seu vot és a favor.  

La portaveu del grup municipal PDeCAT, Sra. Martí, comenta que és un tema 
recurrent  i  a  la  legislatura  passada  s’havia  començat  l’estudi  d’una  nova 
ubicació.  Li  consta  que  l’estudi  que  se’ls  va  presentar  no  és  fruit  de  la 
improvisació, sinó d’un estudi que ja es portava. Fa molts anys es va fer una 
prova de desdoblar el mercat i una part es va portar a la Rambla, però no va 
funcionar, ni pels paradistes, ni pels ciutadans. Es va tornar a baixar al seu lloc 
natural,  que  és  el  carrer  Sant  Josep,  perquè  està  al  voltant  del  mercat 
municipal.  Reconeix  que  s’ocasionen  molèsties  als  veïns  cada  dilluns  amb 
canvis de trànsit en tema de seguretat i en tema d’aparcament, ja que s’ha 
d’aparcar el cotxe diumenge a la nit en un lloc on se sàpiga que a l’endemà no 
se l’haurà endut la grua, i  això són molèsties.  Però creu que, després dels 
estudis que s’han fet, aquell és el millor lloc pel mercat. 

En relació al tema de seguretat li consta que ja hi ha un pla de seguretat, tot i  
que és millorable, i en l’estudi que els van presentar es millora moltíssim. La 
persona que el  va  presentar,  i  amb qui  l’estan  estudiant,  és  un Tècnic  de 
protecció  civil  que  està  en  contacte  amb  bombers,  amb  salut,  amb 
ambulàncies.  Però  el  que  demanen  a  la  moció,  que  és  un  nou  estudi 
d’ubicació, ja existeix, i per això s’abstenen.

El portaveu del grup municipal Ciutadans, Sr. Alba, diu que coneix molt bé les 
problemàtiques que genera el mercat ambulant de cada dilluns, és un incordi ja 
que el carrer Sant Josep està tallat i, a sobre, la grua fa el seu agost setmanal 
emportant-se els vehicles. 

En relació a la moció presentada no els agrada la paraula “reubicar” perquè té 
una connotació apriorista que determina que s’ha d’emportar a un altre lloc. Els 
hi agradaria que aquest estudi es realitzés d’una forma oberta i transparent, 
sospesant pros i contres, perquè, a banda de les molèsties al teixit comercial i 
social  del  barri,  també,  els  genera  beneficis,  que  és  innegable.  Aquests 
beneficis s’ha de veure si interessen a altra part de la ciutat, perquè la idea no 
és traslladar el problema d’un lloc a l’altre. Consideren que aquest estudi està 
bé que es faci i voten a favor, tenint en compte les premisses de que es realitzi 
d’una  forma  neutra  i  amb  la  pertinent  participació,  perquè  estaria  bé  que 
tothom pensés i pogués dir la seva, tant uns com altres. 

Sobre el tema de la seguretat diu que a l’última comissió va fer la referència i el 
van contestar que es complien tots els paràmetres i, per tant, voten a favor. 
 
El portaveu del grup municipal ERC, Sr. Bossa, agraeix la intervenció del Sr. 
Muñoz i al regidor Sr. Serrano per la feina feta. Manifesta que els sembla que 
el que demana la moció és coherent i sensat i veuen bé que es faci un estudi 
on puguin participar tots els regidors. També els sembla preocupant el tema de 
seguretat. Creuen que és una oportunitat portar el tema del mercat ambulant a 
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participació ciutadana, saber que pensen al barri, que pensen els paradistes, 
els comerciants i, també, que pensen altres veïns de la ciutat. Per això, votaran 
a favor de la moció.

La regidora del grup municipal ICV-EUiA, Sr. Daudé, agraeix al Sr. Muñoz la 
seva exposició. 

Diu que tots estan aquí per millorar el mercat ambulant. Però com a govern 
votaran que no, no perquè no estiguin d’acord, sinó perquè el que demana la 
moció ho estan treballant i complint. L’altre dia van presentar l’estudi que s’ha 
fet. El mercat ambulant és un mercat organitzat per diferents departaments, 
entre ells la Policia Local, Mobilitat i Promoció Econòmica. Això vol dir que la 
Policia  Local,  no  només  està  visible  per  a  un  problema  puntual,  sinó  que 
participa en l’organització mensual del mercat ambulant. 

Pensen que l’esborrany de proposta que van presentar l’altre dia el que fa és 
reorganitzar l’espai per millorar la seguretat, la mobilitat, l’activitat econòmica i 
beneficiar a més de 70 veïns i veïnes, els seus pàrquings i la seva mobilitat. 
Aquesta  proposta-esborrany  es  pretén  començar  a  treballar  a  partir  del 
setembre amb tots els regidors del Consistori, amb tots els veïns i veïnes del 
barri Falguera i amb la Junta de paradistes. Fa pocs mesos s’ha reunit amb 
ells i estan al corrent d’on portaran aquesta nova reubicació que es finançarà 
amb l’aportació del Consistori.  Pensa que és quelcom a treballar perquè és 
important i, li xoca, com a govern, que cap partit polític, cap plataforma política 
hagi portat un tema tant important com a millora en el seu programa electoral. 

Comenta  per  als  que  no  hi  eren  a  l’explicació  d’aquest  esborrany  de 
reorganització, que tenen 120 parades que ocupen pràcticament 1 kilòmetre. 
Per  tant,  no  a  qualsevol  espai  es  pot  reubicar  un  mercat  ambulant  amb 
aquestes dimensions. 

Recorda que, a part dels perjudicis que els veïns pateixen, també tenen 50 
activitats  econòmiques  al  voltant  del  mercat  ambulant  que  cada  dilluns  es 
beneficien directament d’aquest com són els bars, supermercats i les parades 
del Mercat Sant Josep.
 
També vol recordar que quan van fer la reforma del Mercat municipal es va 
obrir  al  barri  Falguera.  Com  a  govern  poden  millorar  la  reubicació  i  la 
reorganització, però creuen que està al lloc adequat perquè està en un entorn 
de comerç de proximitat  i  50 comerços beneficiats  setmanalment.  Per  tant, 
entre tots i totes, han d’intentar millorar el que tenen i posar a disposició de tots 
els estudis que s’han fet al llarg dels anys, estudis que estan documentats, que 
són pràcticament història. L’últim estudi de nova reubicació es va fer al 2013. A 
partir  del  setembre,  com  a  regidora  de  l’àmbit,  els  encoratja  a  treballar 
conjuntament amb l’equip de govern, amb els veïns i veïnes i amb la Junta de 
paradistes del mercat ambulant.

El regidor no adscrit, Sr. Serrano, indica que en relació a la proposta-esborrany 
a què feia referència la Sra. Daudé, no és una proposta que sorgís del barri 
Falguera, ni del carrer Sant Josep. El que es proposa a la moció és un estudi 
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per saber la millor zona de la ciutat, no del barri Falguera, sinó de la ciutat 
completa. 

Comenta que li va preguntar al cap de bombers de Sant Feliu si hi ha un pla 
d’emergència i no li va saber respondre. Tampoc el cap de la policia local que li 
va dir que es dirigís al Sr. Martínez, que és el regidor de Seguretat Ciutadana, i 
aprofita l’ocasió per preguntar si existeix o no aquest pla d’emergència.

El  Sr.  Alcalde  respon  al  Sr.  Serrano  que en  aquesta  qüestió  respondrà la 
regidora del Barri Falguera, Sra. Muñoz, a qui dóna la paraula.

La Sra. Muñoz contesta que, tal com ha fet la Sra. Daudé donant l’explicació 
pertinent,  l’agradaria  fer  alguna apreciació  ja  que es van reunir  amb el  Sr. 
Muñoz, abans de la comissió informativa, la setmana passada, i puntualitzar 
que si hagués de votar el que ha dit el Sr. Muñoz diria que sí, perquè és una 
explicació des de l’evidència que molts veïns traslladen a la regidoria de barri i, 
com  a  veïna  i  regidora  de  barri,  també  pateix  totes  les  conseqüències 
derivades del funcionament del mercat ambulant. Diu que tot això ells ho tenen 
present  a l’hora de presentar alternatives, de fer els estudis  pertinents i  de 
presentar propostes. Però el que diu el text de la moció quan parla d’estudis 
ells ja tenen tota aquesta recopilació d’estudis de viabilitat i altres propostes 
que han estudiat de forma parcial. Tot això és el que al setembre emplacen per 
a  presentar  i  explicar  com  ha  anat  tota  la  cronologia  de  quins  altres 
antecedents  s’han  descartat,  inclús  en  matèria  de  costos,  perquè  no  són 
propostes fetes a l’aire, sinó fetes amb molta justificació. Aquesta proposta li va 
traslladar  al  regidor  que  presenta  la  moció  de  que  es  podia  traslladar  al 
setembre i treballar un text que sigui més consensuat, que reculli tot això i que 
es pugui votar.

Per altra banda, indica que, a ella com a regidoria de barri, aquest tema se 
l’han anat plantejant  amb intermitència. Han anat posant  algunes solucions, 
per exemple, els veïns de la Plaça Falguera també estaven molt neguitosos pel 
tema de seguretat, es va ampliar i millorar molt més el Passatge de Rupert 
Lladó i  es va fer  una inversió de gairebé 10.000 €.  Després,  també, en el 
procés participatiu de la Plaça Rafael Alberti pels veïns de Sant Josep, de la 
banda riu, es van fer una sèrie de millores perquè entressin i sortissin amb més 
facilitat.  Els veïns de Passatge Vilafranca continuen tenint  problemes i  amb 
aquesta  proposta  que  presentaven  l’altre  dia,  que  es  va  presentar 
paral·lelament  a la  comissió  informativa,  es  planteja  una solució  perquè es 
separen de les voreres. Manifesta que és un tema que els preocupa, que han 
anant posant solucions paulatinament. Ara ho han agafat amb més insistència 
per  fer  una  proposta  que  realment  afini  amb  una  solució  a  tots  aquest 
problemes, cosa que al setembre els podrà emplaçar per tornar a presentar 
aquesta proposta i acabar de detallar que és el que preocupa. Sobre el tema 
de la seguretat traslladaran els informes que tenen en temes de seguretat. Diu 
que com ha comentat la regidora, Sra. Daudè, és un mercat que organitzen i 
que  està  des  de  l’inici  fins  al  final  la  guàrdia  urbana.  Si  hi  ha  qualsevol 
emergència, una ambulància no mirarà quin és el pla d’emergència per a on 
tingui  que  passar,  si  ha  de  retirar  una  parada  la  retirarà.  Els  accessos 
principals sempre estan oberts, que és aquesta millora que van fer obrint el 
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carrer  Rupert  Lladó,  però,  igualment,  tota  la  documentació  necessària  al 
setembre la traslladaran.

El portaveu del grup municipal Veïns, Sr. Gilaberte, comenta en relació al pla 
de seguretat i emergències que si existeix que es passi; sinó que es faci i que 
se’l passi a tots els portaveus.

El Sr. Alcalde comenta que això és el que estan explicant que faran a la reunió 
del  setembre.  Hi  ha  un  esborrany que s’ha  presentat  inicialment  als  grups 
municipals,  s’ha de presentar a la Junta de veïns, s’ha de debatre amb els 
veïns amb el mateix  procediment  que han anant  fent  en moltíssimes altres 
qüestions a la ciutat. Per tant, és un tema que ja s’abordarà. Ha hagut una 
voluntat de parlar amb el regidor perquè no calia forçar una votació d’un tema 
que estan treballant i, abans de portar-lo a votar posar-se d’acord, però no ha 
estat possible, i en el mes de setembre ja se seuran tots els grups i perfilaran 
totes aquestes qüestions.

Sotmesa a votació aquesta moció es rebutja amb 10 vots en contra de: 6 vots 
dels regidors/es del grup municipal d’ICV-EUiA; i 4 vots dels regidors/es del 
grup municipal PSC; i amb 7 vots a favor de: 2 dels regidors del grup municipal 
d’ERC, 2 vots del regidors del grup municipal Ciutadans, 1 vot del regidor del 
grup municipal CC Veïns, 1 vot de la regidora del grup municipal PP, i 1 vot del 
regidor no adscrit Sr. Serrano; i amb 2 vots d’abstenció dels regidor/a del grup 
municipal PDeCAT.

El Sr.  Alcalde indica que a l’ordre del dia tenen el  punt  15 que es tractarà 
seguidament, en la mesura que quan hi ha una persona que ve expressament 
a fer la presentació de la moció, encara que sigui una moció general, tenen el 
costum que passi al principi. Per tant, dóna la paraula al Sr. De Pablo perquè 
la presenti en representació de la UGT.

MOCIONS D’ÀMBIT GENERAL:

15. - Moció presentada per la Secció Sindical de la UGT de l'Ajuntament 
de Sant Feliu de Llobregat amb suport dels grups municipals ICV-EUiA i 
PSC,  en  Defensa  dels  Treballadors  i  Treballadores  de  les  Empreses 
Multiserveis (MOCI2017000045).

El Sr. De Pablo els agraeix personalment, i de part d’UGT, el haver admès a 
tràmit  la  moció  que  han  presentat  i  poder  exposar-la  a  debat  en  el  Ple 
municipal  per  a  la  seva  aprovació,  si  s’escau.  Diu  que  reben,  també,  la 
salutació fraternal de les persones afiliades a la UGT del Baix Llobregat i a la 
seva organització. 

Vol  aprofitar  que es troba davant  un organisme públic  per traslladar  el  seu 
record als 300 companys i companyes que han estat imputats, i en molts casos 
condemnats,  injustament  per  la  seva  participació  a  les  darreres  vagues 
generals, així  com en diferents conflictes on hi ha hagut manifestacions. En 
particular als dos companys que han estat condemnats la setmana passada a 
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ingressar a presó, injustament, per una persecució que venien patint des de fa 
uns anys els sindicalistes del seu país.

Fa  una  breu  exposició  de  la  proposta  que  han  fet  arreu  de  Catalunya,  a 
municipis i consells comarcals, així com al Parlament, i a continuació llegeix els 
acords de la moció que textualment diu:

“Des del 2012 la Reforma Laboral del govern del Partit Popular ha suposat un 
profund desequilibri en les relacions laborals, fent que les grans companyies i 
corporacions  posseeixin  un  instrument  demolidor  per  precaritzar  els  llocs  de 
Treball  i  devaluar  salaris,  utilitzant  societats  que  amb  palmari  abús  de  dret 
contribueixen a un empobriment de les persones treballadores.

Que aquesta pràctica ha estat utilitzada de forma massiva per les anomenades 
"Empreses Multiserveis" que estableixen convenis d'Empresa molt per sota de 
les condicions laborals establertes en els convenis col•lectius sectorials fins a 
límits insostenibles, límits que provoquen una autèntica ruptura del mercat laboral 
i que estableixen competències deslleials fruits d'aquesta maquinació que altera 
de forma més que premeditada la lliure competència basada en la sostenibilitat 
social, lleialtat i seguretat.

Les administracions públiques atorguen concessions per uns determinats serveis, 
produint-se ofertes sorprenents a la baixa de grans companyies que ja preveuen 
la utilització  de ma d'obra provinent  d'aquest  model  d'empresa i  que redueix 
substancialment  els  salaris  d'aquestes  persones  treballadores  i  fan  que 
indirectament  aquesta  administració  sigui  còmplice  d'aquestes  nefastes 
pràctiques.

L'informe presentat per la UGT de Catalunya mostra una "curiosa" coincidència a 
la Regió Metropolitana de Barcelona entre les persones treballadores afectades 
per  ERO's  d'extinció  i  les  persones  treballadores  d'alta  a  les  Empreses 
Multiserveis des de 2012, i  això resulta exemplar de la enorme estafa que la 
Reforma Laboral ha portat a tota la ciutadania,  condemnant a la pobresa a 
milers de treballadores i treballadors.

Per tot això, la Secció Sindical de la UGT de l’Ajuntament de Sant Feliu de 
Llobregat amb suport dels grups municipals d’ICV-EUiA i PSC, proposen al Ple 
de l’Ajuntament els següents

ACORDS

1. Prendre les mesures escaients, com ara clàusules socials incorporades 
als plecs de condicions que reconeguin el conveni sectorial de referència 
segons l'activitat de la persona treballadora, per evitar la utilització directe 
o indirecte d'empreses multiserveis a l'administració pública, respectant-
se sempre el  conveni  sectorial  de referència per a qualsevol  persona 
treballadora que efectuï el servei atorgat.

2. Instar  al  Govern  de  la  Generalitat  a  incrementar  substancialment  el 
nombre d'inspectors de Treball i crear un òrgan d'actuació específic que 
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persegueixin el que es un frau encobert a la seguretat social o per defecte 
aquesta actuï d'ofici.

3. Convocar una mesa de negociació per a crear un pacte entre sindicats, 
patronal i administracions a l'àmbit del municipi que estableixi els criteris 
per regular les subcontractacions i eradicar les pràctiques espúries en la 
contractació.

4. El  Ple  de  l'Ajuntament  insta  al  Congrés  dels  diputats  a  la  derogació 
immediata de la Reforma Laboral, origen de mesures d'exclusió social 
sense precedents com aquesta.

5. Enviar còpia d'aquesta resolució al President del Congrés dels Diputats, 
el President de la Generalitat de Catalunya, la Ministra de Empleo i la 
Consellera de Treball.”

El regidor no adscrit Sr. Serrano, agraeix la presentació de la moció. Diu que 
votaran a favor i puntualitza que, sobre tot, la derogació de la Reforma Laboral.

La portaveu del grup municipal PP, Sra. Ortega, comenta que no és el millor 
dia per atacar la reforma laboral perquè avui han sortit les dades de l’atur hi ha 
18 milions de persones treballant. En un any s’han creat més de 1/2 milió de 
llocs de treball, hi ha més dones treballant, fet que mai s’ha donat a la història 
d’Espanya, són líders d’Europa creant ocupació juvenil, han tingut una caiguda 
rècord de l’atur de 660 mil persones en un any i, per primera vegada, des del 
2008 hi ha menys de 4 milions de persones aturades. L’última EPA demostra 
que les mesures preses pel Govern, una d’elles la reforma laboral, consoliden 
una línia de creixement continuat. Manifesta que està totalment en contra del 
que s’ha exposat a la moció perquè tampoc s’ajusta al text que tenien, tot i així, 
votarà a favor en els punts 1, 2, 3 i 5, i en contra del punt 4 en que es demana 
la derogació de la reforma laboral.

El portaveu del grup municipal CC Veïns, Sr. Gilaberte, indica que per a una 
persona que ha dedicat la meitat de la seva vida al sindicalisme costa molt fer 
una votació negativa, però la farà. 

Diu que tenen la seva solidaritat, i presenta els seus respectes a un sindicat 
centenari que ha fet tantíssimes coses per aquest país i continua fent-les. Però 
considera  que  una  organització  sindical  del  rigor  de  la  UGT  hauria  de 
reconèixer que el tema no és del 2012, ni de la reforma laboral, a més tenen 
documents molt elaborats que estan relacionats amb els cicles que permet el 
capitalisme, i,  per tant, la reforma laboral és una conseqüència d’aquest fet. 
Apunta que una moció com aquesta hauria d’entrar en el tema, des del seu 
punt de vista, perquè la reforma laboral és conseqüència d’altres coses, no 
comença al 2012, el tema de la crisi comença al 2008 o al 2007.

Diu  que  en  la  qüestió  de  la  relació  amb  aquesta  administració,  amb 
l’Ajuntament, si hi ha aquestes empreses multiserveis que estan, en aquests 
moments, actuant a l’Ajuntament, el que demana a l’equip de Govern és un 
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informe d’aquesta situació. Ho desconeix i, a més, està convençut que no n’hi 
ha, perquè els plecs de condicions ja recullen perfectament aquest tema. 

Finalitza indicant que existeixen els inspectors de treball i els tribunals laborals. 
Pensa que és allà on veritablement els sindicats i els treballadors han de fer 
les  seves  lluites.  Si  haguessin  casos  concrets  en  els  quals  s’han  fet  les 
demandes corresponents i no s’han tingut en compte, podrien demostrar com 
Ajuntament la seva solidaritat en relació amb això. És un tema complex i creu 
oportú  es  diguin  les  coses  que  pensen,  si  no  són  correctes  ja  rectificaran 
demà. 

La  portaveu  del  grup  municipal  PDeCat,  Sra.  Martí,  manifesta  que  estan 
completament d’acord a tots els punts. Estan en sintonia perquè el mes passat 
va haver un punt en el Ple que van aprovar les clàusules socials en tot en tema 
de les empreses multiserveis. Estan d’acord en els cinc punts, per tant, voten a 
favor.

El portaveu del grup municipal Ciutadans, Sr. Alba, avança que votaran a favor 
dels  cinc  punts  perquè  consideren  que,  encara  que  l’economia  s’està 
recuperant,  no és igual per a tots.  Aquest país ha sofert  un cataclisme, les 
conseqüències encara continuen i no està bé que sempre paguin els mateixos. 
L’única forma d’impedir-ho és que hi hagin mesures com aquesta impulsant 
que les classes populars i treballadores d’aquest país siguin beneficiades.

El portaveu del grup municipal d’ERC, Sr. Bossa, comenta que hi ha vaga dels 
treballadors  de l’aeroport,  vaga del  servei  de neteja de l’aeroport,  vaga del 
metro, vaga del Bicing, vaga dels estibadors. Són marcs molt diferents però 
tenen com a comú denominador la precarització del món laboral. Diu que la 
portaveu del PP parlava de les bones xifres de l’atur, però no poden empitjorar 
perquè venen d’un nivell baixíssim, i s’estan millorant aquestes dades a través 
dels joves que marxen a buscar-se la vida fora del país. Per molts motius, i per 
aquests que ha exposat, votaran a favor de la moció.

El  portaveu  del  grup  municipal  PSC,  Sr.  Molina,  explica  que  el  PSC  s’ha 
adherit a aquesta moció, com a partit germà del sindicat. Ha sentit en aquest 
Ple  les  dades  de  l’atur  d’avui  que  poden  dir  que  estan  contents,  però  es 
pregunta  a  quin  cost,  amb  quina  qualitat  ha  abaixat  aquest  atur.  Hi  ha 
contractes a temps parcial, contractes de quatre dies i el cap de setmana a 
l’atur,  moltíssims  nous  treballadors,  però  amb  una  qualitat  que  ningú  vol. 
Pensa que amb aquestes empreses el que estan aconseguint és precaritzar 
els convenis col·lectius, el que volen és donar una oportunitat a aquesta moció. 
Per això votaran a favor.

El  regidor  del  grup  municipal  d’ICV-EUiA,  Sr.  Leiva  agraeix  l’exposició 
d’aquesta moció i manifesta que votaran a favor perquè defensa el que ells 
defensen habitualment. Hi ha qüestions, com apuntava la Sra. Martí, que en 
aquest  mateix  Ple  s’han  aprovat  ja  una  sèrie  de  directrius  per  aplicar  als 
contractes d’aquesta administració on estan referenciades qüestions com  les 
que diu la moció. Han fet, també, acords anteriors, a proposta d’ERC, on es 
fixava el salari mínim els 1.000 € a l’Ajuntament. Creu que aquest equip de 
govern i,  en general,  amb alguna excepció,  tot  el  Consistori,  és plenament 
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conscient que aquesta crisi és una estafa que estan pagant les treballadores i 
els treballadors, que això no pot ser i que en la mesura de les possibilitats que 
té una administració com aquesta ho han d’evitar. Creu que, malgrat les xifres 
minvants de l’atur,  tampoc és cap dia de celebració avui. Estan sortint de la 
crisi i estan abaixant les xifres d’atur a base de precaritzar les condicions, que 
és una de les coses que reflecteix la moció, no només amb la reforma laboral, 
sinó amb una sèrie d’atacs als drets laborals que venen de molt lluny, i han 
suposat en aquest cicle econòmic baixades de salari de l’ordre del 30% de 
mitjana, la qual cosa és una autèntica vergonya i l’aparició d’un fenomen, que 
en aquest país no coneixien, de treballadors i treballadores pobres. Per això, 
també, recolzen la moció. Sembla que surten d’un cicle de crisi que ha estat 
demolidor, però a més, a Catalunya i a Espanya aquests cicles de capitalisme 
són particularment  demolidors  amb la  classe  treballadora  i  amb la  situació 
laboral per una sèrie de reformes laborals que venen implementant de fa molts 
anys i que fa aquesta crisi l’hagi notat més la gent treballadora. Només s’han 
de comparar les variacions de xifres del  PIB que hi  hagut  en altres països 
europeus amb les que han hagut aquí i sabran que l’augment de l’atur més 
gran ha estat aquí, i les reformes laborals han col·laborat activament. 

Diu que és evident que encara queda moltíssima feina per fer perquè ha costat 
molt aixecar la pedra dels drets laborals, moltes generacions, moltes dècades, 
però resulta que tota aquesta feina han de tornar a fer-la. Espera que amb les 
incidències mínimes, com a classe treballadora de manera unitària, amb una 
actitud  forta  i  reivindicativa,  perquè  sinó  difícilment  podran  assolir  aquest 
objectiu, que en una societat democràtica i madura com la seva han de ser 
irrenunciables, tot i el que ha sobrevingut amb la crisi.

Sotmesa a votació la moció s’aprova amb el vot favorable de tots els grups 
excepte el del grup municipal Veïns que vota en contra i el vot en contra del PP 
al punt 4.

ÀREA DE GOVERN OBERT I SERVEIS GENERALS:

6. - Aprovació compte general del Pressupost 2016. (CGP12017000001)

El Sr. Alcalde explica que aquest punt és un donar compte al Ple del mes de 
març i el tornen a reproduir mig any després, amb la qual cosa és un debat 
extemporani. Diu que demà publicaran un Power Point que explica la liquidació 
de l’any passat. Considera extemporani debatre al juliol la gestió econòmica de 
l’any anterior, per tant, proposa que l’any que ve el debat es realitzi quan toca, 
al mes de març, encara que s’hagi de votar al juliol, sinó quan ja està feta i es 
pot donar a conèixer que és al mes de març. Seria molt més fresc, tindria més 
sentit que expliquessin que han fet, i que han dit que farien al 2016, en març 
del 2017 que no pas al juliol del 2017.  

Diu que faran, pràcticament, la mateixa exposició que es va fer al mes de març 
per tal d’analitzar la situació econòmica del Consistori de l’Ajuntament a 31 de 
desembre de 2016 i després es donarà la paraula a tots els portaveus. Per 
tant, dóna compte del punt que textualment diu el següent:
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“ATÈS que la Comissió Especial de Comptes, en sessió celebrada el dia 16 de 
maig de 2017, complint el que disposa l’article 212.2 del Reial Decret Legislatiu 
2/2004, de data 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei Reguladora 
de les Hisendes Locals, va examinar el Compte General del Pressupost de 
2016.

ATÈS que complint el que disposa el número 3 de l’article 212 de l'esmentada 
Llei, es va exposar al públic l’esmentat compte, havent-se publicat en el Butlletí 
Oficial de la Província de data 29 de maig de 2017.

ATÈS que transcorregut el període d’exposició de quinze dies hàbils, i vuit dies 
més, no es va produir cap tipus de reclamació.

VISTOS els preceptes legals d’aplicació, de conformitat amb el número 4 de 
l’article  212 de l'esmentada Llei,  aquesta Comissió Informativa de l’àrea de 
Govern obert  i  serveis  generals  es permet elevar a la consideració  del  Ple 
Municipal l’adopció del següent

A C O R D

Aprovar  definitivament  el  Compte  General  del  Pressupost  corresponent  a 
l’exercici 2016.”

El  regidor  d’Hisenda,  Sr.  Rañé,  comenta  que  el  compte  general  reflecteix, 
evidentment,  la  mateixa  situació  que  van  estar  parlant  quan  van  fer  la 
liquidació encara que, actualment, l’estructura és una mica diferent. Aquesta és 
una comptabilitat  que se situa, no tant en els termes de la comptabilitat  de 
l’administració  local,  sinó  que  s’acosta  molt  més  a  l’organització,  a  la 
formulació i a l’ordenació dels seus continguts que s’assemblen, cada vegada 
més, al que estableix el Pla General Comptable per totes les empreses del 
país.  Per  tant,  l’exigència  de  documents  és  diferent  i  acompanyen  a  la 
proposta  d’aprovació  els  cinc  documents  que  se’ls  hi  demana  a  totes  les 
empreses, com són la memòria de l’exercici, el balanç de situació, el compte 
de  resultats,  l’estat  de  fluxos  d’efectiu,  la  tresoreria  i  l’estat  de  canvis  de 
patrimoni  net.  Bàsicament,  i  fonamentalment,  els  més  significatius  i 
representatius són els que reflecteixen quina ha estat la realitat de l’exercici, 
que són el  compte de resultats i  el  romanent de tresoreria.  La resta tenen 
volums d’informació que podrien estar molt de temps parlant, però considera 
que no dóna peu a discussió. Diu que, com a Regidor d’Hisenda, no els ha 
d’estranyar que estigui pensant més en el pressupost de l’any 2018 que no en 
la  liquidació  de  l’exercici  de  l’any  2016,  del  que  avui  volien  fer  una  petita 
presentació de l’escenari del 2018, però ha estat difícil de coordinar-ho tot.

Manifesta  que  un  dels  factors  més  substancials  del  balanç  del  compte  de 
resultats és que és positiu, al voltant dels 2.000.000 €. Això s’ha produït en una 
situació en la que, si la comparen amb la de l’any anterior, els ingressos  han 
abaixat uns 400.000 € i les despeses han pujat. Però, tot i així, han mantingut 
aquesta evolució. No són les quantitats pressupostades inicialment,  sinó les 
que s’han executat. Si les comparen amb el compte general de l’any passat 
s’ha produït aquesta variació perquè, en quant a ingressos, han abaixat una 
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mica els impostos i taxes, han pujat les transferències corrents i han abaixat 
les amortitzacions. Per altra banda, les despeses han pujat en relació al 2015, 
però hi ha una diferent situació dels apartats dels grans grups d’aquest tema, 
per  exemple,  les  despeses  de  personal  han  abaixat.  En  canvi  ha  pujat  la 
despesa  que  han  fet  de  transferències  a  famílies,  a  entitats  i  a  d’altres 
elements i  han abaixat,  també, les amortitzacions.  Diu que la  tresoreria  ha 
millorat, ha crescut en 650.000 €, com a dada global, encara que s’hauria de 
mirar la seva composició. És una tresoreria més líquida, la qual cosa és un 
element positiu. No és una tresoreria perquè tinguin una diferència entre el que 
han de cobrar i  el  que cobraran,  que son dues quantitats que han abaixat, 
perquè estan fent una gestió de cobrament. També perquè, traient el que s’ha 
de pagar,  ja  que estan pagant  més al  dia,  ha produït  que la  tresoreria  de 
l’Ajuntament té més recursos i, a més a més, més líquid, més efectiu en caixa 
que és un element positiu des del punt de vista de gestió econòmica. Diu que 
al informe de la Intervenció ja els va assenyalar  que complien amb tots els 
paràmetres exigits des del punt de vista de l’administració. Però en la memòria 
podran comprovar, també, que hi ha tot un seguit d’indicadors i de ràtios que 
tenen una evolució i uns resultats que són positius, en el sentit que s’ajusten a 
les normes que es demanen per a la comptabilitat de les empreses. Aquest és 
un compte que s’ajusta  a l’execució  d’allò  que ha estat  la  voluntat  política 
d’aquest  equip  de  govern,  que  és  gestionar  amb  molta  cura  els  recursos 
econòmics per fer efectiu allò que forma part dels seus objectius polítics que 
estan recollits, consensuats i avalats  en el pla d’acció municipal. Reconeix que 
el  compte general  no  estableix  tot  el  tema de l’execució  de les  inversions 
perquè aquesta és altra dinàmica, que es pot veure com ha evolucionat en el 
tema  de  l’avanç,  però  en  quant  al  compte  general,  compte  d’ingressos  i 
despeses corrents, els resultats són els que ha explicat aquí.

La portaveu del  grup municipal  PP,  Sra.  Ortega,  manifesta que votaran en 
contra perquè sense els correctors de crèdit i les desviacions de finançament 
estarien clarament en dèficit de més de 600.000 €. Les despeses han estat de 
45.600.000 € i el pressupost inicial de 2016 eren 44.000.000 €. S’han apujat en 
més d’1.298.000 € les despeses. Els interessos pel deute i interessos varis i 
despeses  financeres  ascendeixen  a  319.000  €.  Ells  van  demanar  que  el 
romanent de tresoreria es destinés per absorbir deute per evitar després altres 
despeses. Diu que comentant partida per partida es troben amb la de foment 
de l’habitatge que hi havien 20.000 € dotats i una despesa de 388 €; per una 
dolenta ubicació del pipican ha costat 15.000 € i en rehabilitació del polígon, 
com hi havia inicialment 1.092.000 € es va abaixar a 900.000 €, s’ha baixat 
192.000 €,  que en principi es podien haver utilitzat en asfaltar el polígon del 
Pla;  i,  després,  els  hi  ha  sorprès  una  partida  anomenada  d’imprevistos  i 
honoraris de 233.000 €. Creuen que no és una gestió econòmica correcta com 
per a que donin el seu vot positiu.

El Sr. Gilaberte diu que estan d’acord en que sigui al mes de març quan pugui 
fer-se el  debat  independentment de que les votacions s’hagin de fer  en un 
moment o altre, és molt més adequat, està més pròxim i, a sobre, permet que 
al mes de juliol pugui haver-hi rectificacions. Per a ells, tant el compte general, 
com el tema de pressupost en aquest Ple està bé perquè tenen molts pocs 
punts.  Però  s’ha de donar  el  temps necessari  per  poder  discutir  amb més 
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profunditat aquest tema perquè no és senzill, és un tema complex i té moltes 
variants les quals és important comentar-les.

Comenta que per, al seu grup, el Pressupost i la bona gestió econòmica de 
l'Ajuntament  és un punt  fonamental de la gestió municipal.  Han avançat  en 
aquests dos últims anys,  però cal afrontar nous reptes, definir  nous criteris, 
treballar en propostes que millorin la gestió econòmica municipal i que aquesta 
sigui comprovada i valorada pels seus conciutadans.

Constaten que una majoria de ciutadans consideren que els impostos no estan 
en consonància amb els serveis municipals rebuts, per la qual cosa plantegen 
que totes les partides de despesa siguin revisades i debatudes al Pressupost 
del 2018 per programes. Dels criteris específics analitzen i valoren que la seva 
estructura pressupostària és poc sòlida i ho argumenten en que els Capítols de 
despeses 1, 2 i 3, haurien d’ajustar-se als Capítols d'ingressos 1, 2 i 3. En l'any 
2016 el dèficit d'aquesta estructura és negativa en 5.400.000 € i, comprovant 
els últims anys, veuen que cada cop la diferència és més gran, per tant, és una 
dada que seria important corregir. Per cobrir aquest dèficit han de compensar-
lo  amb  les  transferències  corrents  el  que  redueix  molt  significativament  la 
possibilitat d'inversió sense recórrer a préstecs i a reduir els 17.000.000 € del 
seu deute.

Diu  que  la  seva  conclusió  i  proposta  és  reduir  les  despeses,  que  és 
perfectament  possible,  i  ajustar  els  capítols  1,  2  i  3  els  ingressos  i  les 
despeses. Saben i coneixen que els seus criteris disten molt de les polítiques 
tradicionals practicades pels equips de govern. Però també saben i coneixen 
que l'administració pública està cada cop mes qüestionada per la ciutadania i 
un  dels  motius  fonamentals  és  el  poc  interès  dels  polítics  pels  temes 
econòmics i el control de gestió. 

Reconeix, tal com el regidor d’Hisenda acaba de dir, que les dades i ràtios de 
la  liquidació  del  Pressupost  2016  presenten  una  fotografia  positiva  dels 
comptes del seu Ajuntament. El resultat pressupostari, sense tenir en compte 
les  desviacions  de  finançament,  és  de  menys   602.363  €.  El  resultat 
pressupostari  ajustat  és  d'1.500.000  €.  L'estalvi  corrent  net  positiu  és 
d'1.400.000 €, dels quals 1.000.000 ja s'han empleat al pressupost de 2017 
mitjançant  la modificació  de crèdits i  la incorporació del romanent líquid de 
tresoreria. Els 300.000€ restants van proposar, en el seu moment, que anessin 
destinats a reduir el deute.

Manifesta  que  fent  una  radiografia  del  Compte  general  i  les  bases  del 
Pressupost per Programes de l'exercici 2018 de les dades més significatives 
del Capítol 1 ressalta les despeses. Diu que la mitjana d'empleats públics en el 
2016 ha estat de 402.  Són la major empresa del seu entorn, al que caldria 
afegir més d'un centenar de treballadors indirectes contractats en empreses 
adjudicatàries. Recorda, una vegada més, l'existència de 105 places ocupades 
de  forma  interina  i  de  23  càrrecs  de  lliure  designació  política  sense  les 
corresponents convocatòries de places definitives. Les despeses de personal 
del pressupost inicial són de 16.000.000 €, el de les modificacions d’1.200.000 
€  i  el  de  romanents  és  de  300.000  €.  Han  tingut  una  dedicació  als  plans 
formatius i d'ocupació, però que hi hagi hagut un total de 33 modificacions és 
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una confirmació més de la seva crítica de que no hi ha política de personal a 
l’Ajuntament,  no  imputable  als  tècnics  del  departament,  amb  els  quals  en 
alguna ocasió ha tingut l’oportunitat de parlar-ho. És un tema polític no tècnic, 
quan  les  referències  es  fan  en  el  Ple,  normalment,  tenen  la  característica 
política, no tècnica. Pel que fa a l’equip de govern el cost total a l'any 2016 ha 
suposat  475.000  €.  En  l'any  2012  el  cost  total  va  ser  de  286.000  €.  La 
diferència és summament significativa.

Insisteix  en  la  necessitat  de  reducció  dels  càrrecs  de  confiança  política  o 
directius eventuals. 

Comenta que el cost/habitant és de 390 €. Sant Feliu és el número 15 dels 20 
pobles del seu entorn, segons un estudi comparatiu de l’IDESCAT, de l’1 de 
gener de 2016, del qual tenen la taula.

En qüestió de despeses en béns i serveis, diu que el pressupost inicial és de 
14.000.000 €, el de les modificacions de 800.000 €, el de romanent 400.000 €. 
Es modifiquen 800.000 € i queden 400.000 € sense aplicació, que consideren 
és una incoherència de la previsió i la gestió.

Indica que l’increment en els grans contractes, jardineria, recollida de residus i 
neteja d’edificis municipals,  el cost en la liquidació de l'any 2012 va ser de 
5.400.000 €, en la liquidació de 2016 ha estat de 6.000.000 € i escaig, el que 
suposa un increment  en quatre anys  d’un 13%. L'increment  és brutal,  i  es 
pregunten si han millorat el servei i pensen que no.

Manifesta que el  seu grup va presentar,  i  el  Ple Municipal  va aprovar,  una 
Auditoria sobre la neteja viària i la recollida de residus, que porta retards no 
justificats,  però  que  pot  ser  el  punt  d'inflexió  una  vegada  conegudes  les 
conclusions i recomanacions. Hi ha partides, com informàtica i moltes altres, 
que  mereixerien  la  seva  valoració  però  la  falta  de  temps  impedeix  fer 
referències concretes a elles. 

Diu  que  en  relació  a  les  despeses  i  passius  financers  s'estan  reduint, 
fonamentalment,  pels  tipus  d'interès  actuals,  però  la  previsió  de  l'escenari 
econòmic fa preveure canvis a curt termini. Han fet una taula partint del 2011 
amb  el  66%  i  en  el  2016  estan  en  el  44%,  que  són  dades  positives.  
En aquest capítol ressalta les dades aportades per la auditoria Oliver Camps, 
SL, realitzada a l’Ajuntament l'any 2014, que són de gran preocupació, en el 
cas del Banc Sabadell tenen un nominal d'1.800.000 € al 4,2899%, i un altre 
d’1.300.000  €  l’Euribor  +  3,75%,  el  BBVA  en  1.000.000  €  i  1.250.000€ 
d’Euribor + 4,9%, quan la resta estan parlant del 0,19%, del 0,10%, etc.

Indica que en el tema de les inversions reals,  amb un pressupost inicial  de 
6.000.000  €,  hi  ha  modificacions  d’uns  6.000.000  €,  també  obligacions  de 
6.000.000 €, i romanent de 6.000.000 € i volen que se’ls expliqui això.

Conclou  que  per  l’exposat,  el  seu  vot  serà  negatiu,  i,  expressa  la  seva 
predisposició a treballar de forma immediata en les liquidacions del pressupost 
de 2017, i, prioritàriament en el projecte del pressupost del 2018.
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El regidor del grup municipal PDeCAT, Sr. Manel Carrión, considera, com ha 
dit el Sr. Alcalde, que caldria fer un replantejament en aquest sentit,  que el 
debat s’hauria de fer en el moment de donar compte, encara que no es voti. És 
una aportació que fan de cara al futur.  Pensen que el punt que es porta a 
aprovació és complex perquè, de fet, estan parlant de complir  o no complir 
determinades normes obligatòries, perquè els terminis són els que són, i si no 
es presenten abans de setembre, pot fer que les participacions de l’Estat no 
els arribin. Per tant, es pot votar això que no, però podia haver dues votacions, 
una seria la part tècnica, i l’altre seria fer un debat polític. Està bé separar-ho i 
fer el debat al mes de febrer o març, quan toqui la liquidació, i aquí el tema de 
caire administratiu.

Diu que aquesta és una liquidació de pressupost que aplica les ordenances 
fiscals que es van aprovar fa un any en què es redueix l’IBI, contra la seva 
voluntat, que, a més a més, es compensava amb un increment de la taxa de 
residus, que ells, també estaven en contra, com també l’increment de l’IBI als 
comerços de més nivell. Es va  produir una rebaixa dels valors cadastrals, que 
afectava a Plusvàlues,  i  es va aixecar  el  tipus per  evitar  que això  generés 
aquest impacte negatiu, que es va estimar en uns 250.000€, i vist el resultat 
s’hagués pogut no gravar al bé personal i, absorbir aquests 250.000€ que s’ha 
produït, que ja ho van manifestar en l’aprovació d’aquestes ordenances fiscals.

Indica que és el Ple el qual ha portat determinades inversions i no altres, estan 
parlant, bàsicament, del carrer El Pla, de la Plaça de la Vila, del complex de les 
Grases, el tema del pàrking del complex, i desprès, també, pel fet de què les 
inversions  dels  departaments  quasi  totes  han  anat  contra  crèdit,  amb  les 
debilitats que això ha comportat de poder tenir-ho en actius en el moment que 
fa falta, i pensen en inversions que ajuden molt en el dia a dia a la ciutadania.

Manifesta que tenen un resultat negatiu, abans dels ajustos, d’uns 600.000 €. 
Això és un tema que els preocupa. Quan comparen la liquidació del pressupost 
inicial,  no  està  parlant  del  compte general,  sinó  el  concepte  pressupostari, 
veuen que s’ha punxat bona part del comportament dels ingressos i despeses, 
i  el  que  ha  salvat  aquest  pressupost  és  el  resultat  més  positiu  de  les 
aportacions, que no estaven previstes en aquests nivells,  bàsicament,  de la 
Generalitat  i  de  la  Diputació.  Pensa  que l’anàlisi  s’ha  de fer  global  no per 
factors com apuntava el Sr. Gilaberte, la sectorització del Capítol 1, 2 i 3, perd 
tot  el  sentit,  perquè  tenen  despeses  que  estan  al  Capítol  4  que  estan 
externalitzades. L’anàlisi ha de ser global, que és el seu posicionament.

Comenta que sobre el tipus d’interès del que parlava el Sr. Gilaberte són tipus 
d’interès fruit del moment en que es van concertar aquestes operacions, que 
són de diferents anys, en que el conveni amb la Diputació de Barcelona que va 
aconseguir aquests preus era millor que hi havia en el mercat. A més a més, 
estan subvencionats aquests tipus d’interès per la Diputació, que tampoc ho ha 
dit. Per tant, l’impacte, realment, no és el que planteja.

Respecte del tema, que ha parlat el regidor d’Hisenda, de tresoreria, creuen 
que una de les causes és que van rebre un préstec del banc, que va generar 
un sobrant important que es va aplicar a l’any següent. Per tant, s’ha millorat, 
20



però  per  una  causa,  també,  molt  concreta  i  detallada.  Indica  que  aquesta 
liquidació  contempla  algunes  partides  d’estalvi  que  no  tocava  aconseguir 
estalvi,  com el fons social  de ciutat  acollidora,  de 21.000 € i  que no es va 
gastar, tampoc amb un estalvi de 90.000 € en les transferències del Complex i 
amb transferències de famílies que hi ha uns 300.000 euros. Entenen que no 
tocava perquè s’estan plantejant temes de Rescat Social i, en canvi, no han 
estat capaços de gastar o d’identificar situacions que ara mateix han quedat 
excedentàries i que han donat un resultat tristament positiu.

Per últim, apunta que aquest pressupost no ha tingut en compte el tema de la 
sentència del Constitucional pel tema de les Plusvàlues, que un dia o un altre 
s’haurà d’entrar, i quines són les dificultats que això els comporta. Per tant, a 
vista de tots aquests paràmetres no és com ells  ho haguessin plantejat,  ni 
recaptar, ni utilitzar els recursos, i el seu vot serà negatiu.

El portaveu del grup municipal  d’ERC,  Sr.  Bossa,   diu que quan van fer el 
debat al febrer van comentar que els satisfeia que es complissin els indicadors 
que marca la legislació.  No obstant,  també van comentar que tenien certes 
preocupacions que són les que els fan votar, avui, negativament. Els preocupa 
l’efecte  de  la  recaptació  d’ingressos,  hi  ha  una  variació  significativa.  Els 
preocupa haver d’adaptar el  pla pressupostari  per sota dels altres exercicis 
pressupostaris precedents. També els preocupava que s’hagués empitjorat la 
ràtio d’endeutament i altres indicadors que han empitjorat com, per exemple, el 
període  mig  de  pagament  a  proveïdors,  que  és  preocupant  en  relació  a 
exercicis precedents. Creuen que hi ha dades que són preocupants i els porten 
a votar en contra d’aquest compte general. 

El regidor d’Hisenda, Sr. Rañé respon que quan la representant del PP parlava 
que havia hagut un desviament a l’alça de la despesa, ja ha explicat, era degut 
a que en la pressupostació inicial  no apareixen els plans d’ocupació.  Quan 
arriben els diners d’aquests plans creix la despesa però, en canvi, si mira la 
partida de personal veurà que no tan sols s’ha contingut,  sinó que, malgrat 
altres qüestions, ha abaixat una miqueta. 

Respecte al tema del pipican, no és un problema del pipican, sinó que amb el 
planejament que es va fer al barri Les Grases va quedar un tros de terreny que 
l’Ajuntament va urbanitzar i va col·locar un pipican, perquè creia que era seu, i 
desprès un veí va justificar la seva propietat. Com el pipican ja estava fet es va 
fer la compra per l’utilització d’un servei que estava. Sobre els 233.000 € de 
fons de contingències recorda que es va explicar aquí que 185.000 € de fons 
de contingències es van utilitzar per recuperar i pagar la part de la paga extra 
dels funcionaris/es del 2012. Per tant es treuen els 185.000€ d’aquest fons de 
contingències que va ser per acord que va prendre el Govern de l’Estat que 
s’havia de retornar aquesta paga.

En resposta  al  regidor  Sr.  Gilaberte  diu  que els  números es poden fer  de 
moltes maneres. El problema és que a la partida 4 hi ha, només per exemple, 
una  única  partida  que  són  mil  milions  d’ingressos  de  la  participació  de 
l’Ajuntament als pressupostos generals de l’Estat. Si trauen aquests, més el de 
la Generalitat, etc., la resta poden fer molts números, però la despesa corrent, 
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és la despesa corrent, que equilibra ingressos per transferències i pagaments 
per transferències. Ja ho han explicat moltes vegades que, per exemple, ells 
transfereixen  una  quantitat  de  diners  a  l’Àrea  Metropolitana  i  l’Àrea 
Metropolitana els dóna uns altres. Per tant, el saldo és positiu, des d’aquesta 
perspectiva ells accepten que els números, es facin de la mateix manera que 
els fa tothom.

Afegeix que els òrgans del govern, si es mira en relació a l’any anterior, estan 
congelats. Però en relació al mandat anterior ha apujat, és veritat, perquè es 
va decidir al juliol de 2015, quan va establir que passaven de 4 a 8 grups, i  
tenien tota una sèrie de retribucions, que és la pujada que hi ha. Sobre els 
costos per habitants no tan sols tindrà això, sinó que esperen que en el proper 
exercici  tinguin  la  possibilitat  de  comparar  aquest  i  altres  factors,  com per 
exemple, quina és l’aportació de la despesa per esports, etc., perquè volen 
organitzar i presentar la informació que es pugui comparar, no tan sols a ells 
mateixos, sinó amb els altres. El creixement de les contractes en els últims 4 
anys són els contractes que té l’Ajuntament. Aquí no hi ha ni menys ni més, 
són els que estan plantejats i,  en alguns casos, que estaven pressupostats, 
desprès de fer la licitació i  la  contracta,  s’ha estalviat  perquè el  preu de la 
licitació ha estat més baix.

Per últim, diu que en el tema d’inversions hi ha dos números que requereixen 
un procés dinàmic. Pressuposten la quantitat que pensen que es gastarà al 
llarg de l’any, i arrosseguen aquelles coses que estan en execució, però que 
no han acabat de tancar. Tenen un volum mig d’execució que requereix dotar-
lo  per  poder  licitar,  perquè si  no hi  són els  diners per  licitar,  la  intervenció 
posaria  objeccions  i  això  seria  un  forat  si  no  tenen  els  diners.  Però  si  no 
s’acaba dintre de l’any els diners s’han de passar al següent.  Per tant, aquests 
últims 6.000.000 € passaran a l’any que ve, i els trobaran al 2017.

Respecte el que ha dit el Sr. Carrión precisa que les ordenances a on es va 
rebaixar  l’IBI  són les  que es  van acordar  al  2016.  Les que s’estan prenen 
aquest any, les del 2017, van tenir una modificació que va ser la baixada del 
valor  cadastral  i  la pujada del tipus que ho va deixar congelat.  Per tant,  el 
debat aquest, en tot cas, el faran al març si segueixen les instruccions del Sr. 
l’Alcalde. Reconeix que és veritat que hi han hagut alguns ingressos de taxes i 
altres elements que estaven valorats d’altre manera que no les han executat. 
Quan diu que en el tema del Pla de Rescat Social estalvien, no és veritat, no 
estalvien res, no gasten perquè no tenen demanda. Estalviar vol dir que retiren 
diners que tenien previst per pagar una determinada atenció i no la paguen per 
què s’ha decidit, retirar la prestació, però les prestacions han estat obertes des 
del principi i estan al final de l’any. Si no han hagut cap tipus de demanda de 
persones que necessitessin aquella  ajuda el  que succeeix és que no s’han 
gastat.  L’Ajuntament no ho perd, va al romanent de tresoreria i  desprès ho 
inverteix en altres coses, però no estan estalviant.

Indica que és veritat que l’endeutament passa del 41,4 % al 42,14 %. Però 
aquesta pujada de la ràtio es fa baixant l’endeutament net, perquè com és un 
coeficient  resulta  que  hi  ha  més  despeses  que  ingressos,  perquè  això  es 
calcula dient, quina quantitat de deute tenen al 2017 que eren 17.000.000 €, i 
ara són 16.000.000 € i una mica més. Com han abaixat  més els ingressos 
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corrents,  resulta  que  ha  pujat  la  ràtio.  L’important  és  que  tenen  menys 
endeutament viu, deuen menys diners a les entitats financeres, encara que, és 
veritat, que no ha millorat el període de pagament, han passat de 16 dies a 17, 
quan la  llei  diu  que tenen 60 dies  per  pagar.  Es pot  canviar  la  ràtio,  però 
creuen  que  no  és  substancial  aquesta  diferenciació,  i  el  treball  que  hi  ha 
darrera es amb la intenció de posar els diners a favor del ciutadà, que és el 
objectiu plenament comú de tots.

El regidor del grup municipal PDeCAT, Sr. Carrión, indica que en cap cas ha 
dit  que  volguessin  estalviar.  Hi  ha  un  ràtio  que  és  positiu,  per  tant,  estan 
parlant de temes comptables, no de temes polítics. Però els preocupa que, 
donada  la  situació  que  té  Sant  Feliu,  no  siguin  capaços  d’endevinar  la 
demanda, perquè si ha hagut uns imports per destinar i no s’han pogut destinar 
creuen que no és perquè no hagués fet falta.

El portaveu del grup municipal CC Veïns, Sr. Gilaberte, manifesta que si no 
acceptessin el criteri del Sr. Carrión i del Sr. Rañe, en relació amb els Capítols 
1, 2, 3 i 4, tindrien un suspens, però ho han explicat sabent que és així, perquè 
els interessa com objectiu polític. No és un tema econòmic, que estan d’acord, 
però el tema polític per a ells és important, i quan les despeses es redueixin 
del Capítol 4 de transferències és un element d’aquest.

En relació amb el tema de què cadascú fa els números, és cert, es fan a raó 
dels criteris que volen expressar perquè sinó els números sempre serien iguals 
i  tenen la seva expressió política.  Escollir-los d’una manera o una altra els 
resultats són diferents.

Per últim, de les contractes, és cert que els Plecs estan així, no reconèixer-ho, 
també, seria un  tema de no ser rigorós. Però han de tenir en compte que en 
aquest període s’ha incrementat en 600.000 €. Si això hagués estat una millora 
substancial de servei, doncs, hauria una explicació lògica, i des de les seves 
percepcions no l’ha hi ha. Pensen que va ser molt oportú que el Ple acceptés 
una auditoria que doni explicacions en relació amb aquest tema. Des de la 
seva posició seguiran sent crítics en les coses que els hi sembla que han de 
ser  crítics  i  parlaran  de  les  coses  que  són  positives,  que  creuen  que  són 
moltes. Pensa que són temes que necessiten molt temps per a treballar-los i 
s’haurien de treballar abans, encara que s’estan fent esforços importants que, 
també, s’han de reconèixer.

El Sr. Alcalde indica que sobre debats hi ha altres moments per tractar temes, 
hi ha les Comissions Informatives i els Consells de Treball per fer-ho. Ho diu 
perquè la gent que estigui fora pot pensar que no es dóna la informació. 

Sotmès a votació, el Compte General del Pressupost del 2016, s’aprova per 
majoria amb 10 vots a favor de: 6 vots dels regidors/es del grup municipal 
d’ICV-EUiA, 4 vots dels regidors/es del grup municipal PSC; i amb 6 vots en 
contra de: 2 vots dels regidors del grup municipal d’ERC, 2 vots del regidor/a 
del grup municipal PDeCAT, 1 vot del regidor del grup municipal CC Veïns; i 1 
vot de la regidora del grup municipal PP; i amb 3 vots d’abstenció de: 2 vots 
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dels regidors del grup municipal Ciutadans, i 1 vot del regidor no adscrit, Sr. 
Serrano.

7.  -  Donar  compte  notes  d'objecció  en  la  tramitació  d'expedients  en 
l'exercici 2016. (G4122017000001)

El Sr. Alcalde comenta que aquest punt és donar compte dels informes de la 
Intervenció en relació al Compte General, i que textualment diu el següent:

Vista la redacció de l’article 218 del Reial Decret Legislatiu 2/2014, de 5 de 
març,  pel  que  s’aprova  el  text  refós  de la  Llei  reguladora  de  les  hisendes 
locals, redactat pel número tres de l’article segon de la Llei 27/2013, de 27 de 
desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració local:

«Artículo 218 Informes sobre resolución de discrepancias 

1.  El  órgano  interventor  elevará  informe  al  Pleno  de  todas  las  
resoluciones adoptadas por el Presidente de la Entidad Local contrarias  
a  los  reparos  efectuados,  así  como  un  resumen  de  las  principales  
anomalías detectadas en materia de ingresos. Dicho informe atenderá  
únicamente a aspectos y cometidos propios del ejercicio de la función  
fiscalizadora, sin incluir  cuestiones de oportunidad o conveniencia de 
las actuaciones que fiscalice.

Lo contenido en este apartado constituirá un punto independiente en el  
orden del día de la correspondiente sesión plenaria.

El Presidente de la Corporación podrá presentar en el Pleno informe  
justificativo de su actuación.

2.  Sin  perjuicio  de  lo  anterior,  cuando  existan  discrepancias,  el  
Presidente de la Entidad Local podrá elevar su resolución al órgano de  
control competente por razón de la materia de la Administración que  
tenga atribuida la tutela financiera.

3.  El  órgano interventor  remitirá  anualmente  al  Tribunal  de Cuentas  
todas las resoluciones y acuerdos adoptados por el Presidente de la  
Entidad Local y por el Pleno de la Corporación contrarios a los reparos  
formulados,  así  como  un  resumen  de  las  principales  anomalías  
detectadas en materia de ingresos. A la citada documentación deberá  
acompañar, en su caso, los informes justificativos presentados por la  
Corporación local.»

Tenint  en  compte  el  que  s’ha  exposat  i  vista  la  tramesa  de  l’informe 
d’objeccions efectuada a la Sindicatura de Comptes en data 28/04/2017, La 
Comissió Informativa de l’Àrea de Govern Obert i Serveis Generals eleva al Ple 
el següent:

ACORD
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Retre  compte  de  l’informe  emès  per  la  Interventora  Municipal  sobre  les 
resolucions  adoptades  contràries  a  les  objeccions  formulades  en  l’exercici 
2016, les quals queden annexades al present expedient.

Els reunits es donen per assabentats.

8. - Designació per part de l'Ajuntament dels membre del Consell General 
del Consorci per al desenvolupament urbanístic del Sector d'urbanització 
prioritària Mas Lluí,  de Sant Feliu de Llobregat,  als efectes de la seva 
liquidació i dissolució. (G0582017000002)

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

Atès que en data 28/09/1994,  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  Feliiu  de Llobregat  i  l’Institut 
Català del Sòl, essent l’objecte del Consorci actuar com administració actuant 
en el desenvolupament urbanístic d’aquest Sector.

Atès  que  el  Ple  de  l’Ajuntament  de  Sant  Feliu  de  Llobregat,  en  data 
30/11/2000,  aprovà  definitivament  l’expedient  de  liquidació  definitiva  de  la 
Reparcel·lació  del  Sector  de  Mas  Lluí,  havent-ne  donat  el  Consorci  ple 
compliment  als  objectius  i  finalitats  pels  quals  va ser  creat  i  que es troben 
contemplats a l’article 3 dels seus Estatus.

Atès que en data 30/07/2010, el Consell General del Consorci urbanístic per al 
desenvolupament  del  Sector  d’Urbanització  prioritària  de  Mas  Lluí  de  Sant 
Feliu  de  Llobregat,  va  acordar  per  unanimitat  nomenar  en  el  càrrec  de 
President del Consell General del Consorci al senyor Juan Antonio Vazquez 
Cortado, per un termini de sis mesos, com a renovació del càrrec.

Atès que en data 30/07/2010, el Consell General del Consorci urbanístic per al 
desenvolupament  del  Sector  d’Urbanització  prioritària  de  Mas  Lluí  de  Sant 
Feliu de Llobregat, va adoptar diferents acords en relació a la seva dissolució, 
entre ells el de l’aprovació del conveni entre el Consorci i l’Ajuntament de Sant 
Feliu de Llobregat per a destinar 73.481,55 euros, corresponents a partides 
incloses en el Compte de liquidació definitiu, a inversions dins el sector; el de 
l’aprovació del conveni entre el Consorci i l’Ajuntament de Sant Just Desvern, 
regularitzant condicions i obra pendent en aquell municipi;  el d’aprovació de 
l’inici  del  procediment  de  dissolució,  fixant  la  data  inicial  del  procés  de 
liquidació  en el  dia  30/07/2010;  el  d’aprovació  del  Balanç  de  liquidació  del 
Consorci, distribució del resultat i patrimoni, corresponent a la situació a data 
230/06/2010;  el  d’aprovació  de  la  contractació  d’un  liquidador,  que  es  va 
adjudicar  a  la  societat  EFIAL  Consultoria  SL,  fins  a  la  seva  completa 
dissolució;  la  designació  dels  membres  del  Comitè  liquidador  que  havia 
d’aprovar la  conciliació formulada pel liquidador  i  acordar el  repartiment del 
saldo  restant  de  tresoreria  entre  l’Ajuntament  i  l’INCASOL,  designant  un 
representant  per  l’INCASOL,  i  un  altre  per  l’Ajuntament  de  Sant  Feliu  de 
Llobregat,  i  acordant  la  designació  en  l’INCASOL  de  la  custòdia  de  la 
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documentació del Consorci, fins que fos dipositada en l’organisme competent 
de forma definitiva.

Vist que el representant de l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat va causar 
baixa en l’Administració,  i per Decret d’alcaldia D20130000001422 de data 6 
de maig es va nomenar a la cap de l’Oficina econòmica de l’ajuntament de 
Sant Feliu de Llobregat, com a representant municipal del Comitè liquidador 
del  Consorci  urbanístic,  per  al  desenvolupament  del  Sector  d’Urbanització 
prioritària  de Mas  Lluí,  de  Sant  Feliu  de  Llobregat,  que  havia  d’aprovar  la 
conciliació formulada pel liquidador i acordar el repartiment del saldo restant de 
tresoreria entre l’Ajuntament i l’INCASOL

Vist que per acord del Ple Municipal de data 28 de setembre de 2010 es va 
acordar  aprovar  la  tramitació  de  l’expedient  de  dissolució  del  “Consorci 
Urbanístic pel desenvolupament del Sector d’Urbanització Prioritària de Mas 
Lluí”. Sent que a l’article 8 dels Estatut del Consorci es recull que el Consell 
General  assumeix  la  més  alta  representació  de  l’entitat  i  estarà  integrat 
inicialment per tres representants de l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat i 
per tres representants de l’Institut Català del Sòl.

Vis el document “Manifestació de conformitat amb la proposta de liquidació del 
Consorci  urbanístic  per  al  desenvolupament  del  Sector  d’Urbanització 
prioritària  de Mas Lluí,  de data 25 d’abril  de 2017”,  elaborat  pels  membres 
representants de l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat i de l’Institut Català 
del Sòl, al Comitè liquidador, sobre el document presentat pel liquidador del 
Consorci. De data 21 de març de 2017.

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  del  Consorci,  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  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.

Atès  que  els  representants  de  l’Ajuntament  de  Sant  Feliu  de  Llobregat  al 
Consell  General  del  Consorci  urbanístic  per al  desenvolupament  del  Sector 
d’Urbanització prioritària de Mas Lluí, ho són en qualitat de membres electes 
de la Corporació, el Sr. Juan Antonio Vazquez Cortado i el Sr.  Xavier Alegre 
Buixeda, i com a tècnics municipals l’arquitecte Sr. Manuel Pacareu Gandara.

Vist que en data 3 de juliol de 2015, mitjançant sessió extraordinària del Ple 
municipal,  es  va  constituir  l’Ajuntament  sent  proclamat  com  Alcalde  de  la 
Corporació el Sr. Jordi San Jose Buenaventura, en data 16 de juliol de 2015, 
havent causat baixa de la Corporació com a Regidors de la mateixa el Sr. Juan 
Antonio Vazquez Cortado i el Sr. Xavier Alegre Buixeda, motiu pel qual s’han 
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de nomenar dos nous membres en representació de l’Ajuntament de Sant Feliu 
de  Llobregat,  al  Consell  General  del  Consorci  urbanístic  per  al 
desenvolupament del Sector d’Urbanització prioritària de Mas Lluí, per al de 
procedir a l’adopció dels acords de dissolució i liquidació.

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,

ACORD:

PRIMER.-  Nomenar  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 acordarà el repartiment del 
saldo restant de tresoreria entre l’Ajuntament i l’INCASOL.

SEGON.- Comunicar  el  present  Acord,  als  interessats  i  al  Secretari  del 
Consorci  urbanístic  per  al  desenvolupament  del  Sector  d’Urbanització 
prioritària de Mas Lluí de Sant Feliu de Llobregat, i a l’INCASOL, a l’efecte del 
seu coneixement i adopció dels acords que puguin correspondre, si s’escau, 
pels seus òrgans competents.

TERCER.- Fer públic el present acord a l’e-tauler, als efectes de publicitat a 
l’acord  adoptat,  i  comunicar-ho  a  les  direccions  de  l’Àrea  de  Territori, 
Sostenibilitat  i  Activitat  econòmica,  i  de  l’Àrea  de  Govern  Obert  i  Serveis 
Generals,   a la gerència municipal,  a al  Cap de l’Oficina econòmica,  i  a la 
Secretaria i a la Intervenció municipal.

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

ÀREA DE DRETS DE CIUTADANIA I POLÍTIQUES SOCIALS:

9. - Concedir subvencions, per concurs, a diverses entitats ciutadanes, 
per a projectes de l'any 2017 i aprovar els convenis corresponents, als 
expedients següents: (ORGC2017000003):
   G1762017000002  G1762017000006  G1762017000046  G1762017000009 
G17620170000015 G1762017000061 G1762017000075).

El Sr. Alcalde dóna compte del dictamen de la Comissió Informativa de l’Àrea 
de Drets de Ciutadana i Polítiques Socials, que textualment diu:
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“Vista la convocatòria per a l’atorgament de subvencions de suport a activitats 
ciutadanes per procediment ordinari, mitjanant concurs, i el que s’estableix a 
les  Bases  específiques  reguladores  per  a  la  concessió  de subvencions  de 
l’Ajuntament,  i  els annexos que dels diferents departaments i  programes de 
l’Àrea de Drets de Ciutadania  i  Polítiques Socials  atorguen per aquest  any 
2017,  aprovades pel  Ple  de l’Ajuntament  en sessió  celebrada el  dia  22 de 
desembre de 2016 i modificades per acord de Ple de data 30 de març de 2017.

Vistos els expedients elaborats per l’Òrgan instructor, un cop informats pels 
Responsables dels Programes de Gent gran, de Solidaritat  i  cooperació, de 
Nova Ciutadania i de Joventut, i per l’Òrgan Col·legiat, que està format pels 
membres  de  la  Comissió  Informativa  de  Drets  de  Ciutadania  i  Polítiques 
Socials.

La Presidenta de 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, mitjançant concurs a les entitats 
de l’àmbit de la gent gran que es relacionen a continuació, significant que, de 
conformitat  amb  l’article  11  de  les  Bases  reguladores  es  fa  constar  que 
aquestes  entitats  hauran  de  justificar  el  mateix  import  subvencionat  per 
l’Ajuntament

Número d’expedient: G1762017000002

Entitat: ASSOCIACIO DE GENT GRAN SANT FELIU DE LLOBREGAT

Projecte o activitat: subvenció any 2017

Puntuació obtinguda: 38

Import total de la subvenció: 2850

Tipus Op. Partida Número Operació Import

ADO 2310148900 170007321 2850

Número d’expedient: G1762017000006

Entitat: CORAL ROSES DE LA GENT GRAN

Projecte o activitat: Demanda subvenció 2017

Puntuació obtinguda: 38

Import total de la subvenció: 2850

Tipus Op. Partida Número Operació Import

ADO 2310148900 170007319 2850
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Número d’expedient: G1762017000046

Entitat:
LLAR DE JUBILATS CENTRE CIVIC ROSES DE SANT FELIU DE 
LLOBREGAT

Projecte o activitat: PROJECTE D'ACTIVITATS ANY 2017

Puntuació obtinguda: 24

Import total de la subvenció: 1800

Tipus Op. Partida Número Operació Import

ADO 2310148900 170007320 1800

SEGON.- Aprovar la concessió de subvenció, mitjançant concurs a l’entitat de 
l’àmbit de solidaritat i cooperació que es relaciona a continuació, significant 
que, de conformitat amb l’article 11 de les Bases reguladores es fa constar que 
aquesta  entitat  haurà  de  justificar  el  mateix  import  subvencionat  per 
l’Ajuntament

Número d’expedient: G1762017000009

Entitat:
XARXA  INTEGRADA  RECURSOS  COMUNITARIS  GESTIO  I 
SOLIDARITAT (XIREC)

Projecte o activitat:
Potenciar les activitats AGI com a eina per enfortir les cooperatives 
de les dones de Figuig.

Puntuació obtinguda: 92

Import total de la subvenció: 7440

Tipus Op. Partida Número Operació Import

DO 174002310548900 170006587 7440

TERCER.- Aprovar la concessió de subvenció, mitjançant concurs a l’entitat de 
l’àmbit de nova ciutadania que es relaciona a continuació, significant que, de 
conformitat  amb  l’article  11  de  les  Bases  reguladores  es  fa  constar  que 
aquesta  entitat  haura  de  justificar  el  mateix  import  subvencionat  per 
l’Ajuntament

Número d’expedient: G1762017000015

Entitat: CINEBAIX

Projecte o activitat: XI edició de La Mostra de CineBaix

Puntuació obtinguda: 75

Import total de la subvenció: 1250

Tipus Op. Partida Número Operació Import

DO 174002310448900 170006732 1250
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QUART.- Aprovar la concessió de subvenció, mitjançant concurs a les entitats 
de l’àmbit de joventut  que es relacionen a continuació, significant  que, de 
conformitat  amb  l’article  11  de  les  Bases  reguladores  es  fa  constar  que 
aquestes  entitats  hauran  de  justificar  el  mateix  import  subvencionat  per 
l’Ajuntament

Número d’expedient: G1762017000061

Entitat: ASSOCIACIO D'ART URBA K-LIGRAPHIXXX

Projecte o activitat: Fight With Colors

Puntuació obtinguda: 32

Import total de la subvenció: 4480

Tipus Op. Partida Número Operació Import

DO 3370048900 10555 4480

Número d’expedient: G1762017000070

Entitat:
ASSOCIACIO  CULTURAL  AUDIOVISUAL  PISTOLEROS  DE 
EDISON

Projecte o activitat: Llistat d'activitats 2017-2018

Puntuació obtinguda: 11

Import total de la subvenció: 1540

Tipus Op. Partida Número Operació Import

DO 3370048900 10548 1540

Número d’expedient: G1762017000075

Entitat: ASOCIACION JUVENIL "CORREDORES DE LAS SOMBRAS"

Projecte o activitat: Corredores 2017

Puntuació obtinguda: 17

Import total de la subvenció: 2380

Tipus Op. Partida Número Operació Import

DO 3370048900 10554 2380

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

SISÈ.- 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.

SETÉ.- Notificar els precedents acords a les entitats interessades i comunicar-
ho a la Oficina Econòmica i a la Tresoreria municipal als efectes oportuns.”

Sotmès a votació el  dictamen s’aprova per majoria absoluta amb 18 vots a 
favor de: 6 vots dels regidors/es del grup municipal d’ICV-EUiA; i 4 vots dels 
regidors/es del grup municipal PSC; 2 dels regidors del grup municipal d’ERC; 
2 vots del regidors del grup municipal Ciutadans; 2 vots dels regidor/a del grup 
municipal  PDeCAT; 1 vot  de la  regidora del  grup municipal  PP, i  1  vot  del 
regidor no adscrit  Sr.  Serrano; i  amb 1 vot d’abstenció del regidor del grup 
municipal CC Veïns.

10.  -  Concedir  subvenció  per  a  l'any  2017,  de  caràcter  finalista,  als 
expedients següents. (ADTC2017000020):
   G1762017000003  G1762017000005  G1762017000054  G1762017000080 
G1762017000084 G1762017000093 G17620170000095 G1762017000096)

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

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

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

Vist  que les  subvencions  sol·licitades  estan consignades  a  la  corresponent 
partida  pressupostària,  que  s’ha  comprovat  que  compleixen  amb  tots  els 
requisits exigits a l’article 6 del Reglament General de Subvencions i que han 
justificat  adequadament  la  subvenció  rebuda  l’any  anterior,  s’ha  formalitzat 
amb  les  entitats  sol·licitants  un  conveni  que  regula  les  condicions  i 
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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 
per la Cap de serveis socials, la Responsable del programa de Persones amb 
discapacitat,  el  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 
serveis socials 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: G1762017000003

Entitat: CREU ROJA ESPANYOLA

Projecte o activitat: Suport a les activitats realitzades a l'Ajuntament

Import total de la subvenció: 20.000 €

Tipus Op. Partida Número Operació Import

ADO 2310048900 170007317 20.000 €

Número d’expedient: G1762017000005

Entitat: ASSOCIACIO DIACONIA DE SANT FELIU DE LLOBREGAT

Projecte o activitat: Projecte de Acció Social 2017

Import total de la subvenció: 8.000 €

Tipus Op. Partida Número Operació Import

ADO 2310048901 170007315 8.000 €

Número d’expedient: G1762017000054

Entitat: CATEDRAL - PARROQUIA DE SANT LLORENÇ

Projecte o activitat:
Acció social de Càritas parroquial a les Parròquies de Sant Llorenç 
i Sant Joan Baptista de Sant Feliu de Llobregat

Import total de la subvenció: 15.000 €

Tipus Op. Partida Número Operació Import

ADO 2310048901 170007313 15.000 €

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

Número d’expedient: G1762017000080

Entitat:
ASSOCIACIO  DE  DISMINUITS  FISICS  DE  SANT  FELIU  DE 
LLOBREGAT

Projecte o activitat: Projecte d'activitats de l' ADF 2017

Import total de la subvenció: 750 €

Tipus Op. Partida Número Operació Import

ADO 23102 48900 170008656 750 €

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

Número d’expedient: G1762017000084

Entitat: ASSOCIACIO D'EDUCACIO ESPECIAL TRAMUNTANA

Projecte o activitat: PROJECTE 2017

Import total de la subvenció: 1.500 €

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

Tipus Op. Partida Número Operació Import

ADO 23102 48905 170008655 1.125 €

Import del 25% a pagar un cop justificada la despesa: 375 €

Tipus Op. Partida Número Operació Import

AD f/ 23102 48905 170008663 375 €

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

Número d’expedient: G1762017000093

Entitat: AGRUPACIO PESSEBRISTA ST.FELIU

Projecte o activitat: L'art de fer pessebres

Import total de la subvenció: 1.000 €
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Tipus Op. Partida Número Operació Import

ADO 33400 48921 170009464 1.000 €

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

Número d’expedient: G1762017000095

Entitat: COLLA DE GEGANTERS DE SANT FELIU DE LLOBREGAT

Projecte o activitat:
PROJECTE D'ACTIVITATS COLLA DE GEGANTERS DE SANT 
FELIU LLOBREGAT

Import total de la subvenció: 1.500 €

Tipus Op. Partida Número Operació Import

ADO 3340048918 10614 1.500 €

SISÈ.- Aprovar la concessió, de la subvenció prevista nominativament en el 
pressupost municipal de l’any 2017, per l’entitat  de l’àmbit d’esports que es 
relaciona en el present dictamen, significant que, de conformitat amb l’article 
11  de  les  Bases  reguladores  es  fa  constar  que  aquesta  entitat  haurà  de 
justificar el mateix import que ha subvencionat  l’Ajuntament:

Número d’expedient: G1762017000096

Entitat: PEÑA RECREATIVA SANT FELIU DE LLOBREGAT

Projecte o activitat: Projecte Esportiu 2017-18

Import total de la subvenció: 10.000 €

Tipus Op. Partida Número Operació Import

ADO 17400 34100 48903 17/10666 10.000 €

SETÈ.- 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. 
Així mateix, per a les entitats que han de rebre el pagament en dos terminis, el 
primer  pagament  s’abonarà  igualment,  un  cop  s’efectuï  l’acceptació  de  la 
mateixa,  en  el  termini  d’un  mes,  comptat  a  partir  del  dia  en  que  rebin  la 
notificació  i  el  segon  pagament  s’efectuarà  un  cop  justificada  la  despesa 
realitzada. 
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VUITÈ.- 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.

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

La portaveu del grup municipal PDeCAT, Sra. Marti, comenta que com posa 
Catedral-Parroquia Sant Llorenç vol puntualitzar és Cáritas, que són aliments, 
perquè  sembla  que  estiguin  subvencionant-los  i,  possiblement,  s’haurien 
d’haver posat tots.

El Sr. Alcalde agraeix el suggeriment perquè són papers que qualsevol ciutadà 
o ciutadana pot pensar el que no és. 

Sotmès a votació el  dictamen s’aprova per majoria absoluta amb 18 vots a 
favor de: 6 vots dels regidors/es del grup municipal d’ICV-EUiA; i 4 vots dels 
regidors/es del grup municipal PSC; 2 dels regidors del grup municipal d’ERC; 
2 vots del regidors del grup municipal Ciutadans; 2 vots dels regidor/a del grup 
municipal  PDeCAT; 1 vot  de la  regidora del  grup municipal  PP, i  1  vot  del 
regidor no adscrit  Sr.  Serrano; i  amb 1 vot d’abstenció del regidor del grup 
municipal CC Veïns.

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

El Sr. Alcalde explica que és un punt que estava previst portar i que la regidora 
de la Dona,  Sr.  Muñoz,  ha proposat  passar en el  Ple següent  per poder-lo 
parlar en el Consell de les Dones, per tant, aquest punt resta sobre la taula.

12. - Informació del Projecte Educatiu de Centre de l'Escola Municipal de 
Música.

El Sr. Alcalde comenta que, tot i que és un donar compte i no es votarà, el 
sembla que és un tema important, que s’ha treballat amb el claustre de l’Escola 
de Música i amb la participació de la Diputació de Barcelona. Creuen que és 
bo que el Ple conegui quin és el projecte educatiu de l’Escola Municipal de 
Música i dóna la paraula a la Regidora d’Educació, Sra. Aldana.

La  Sra.  Aldana  comenta  que  vol  compartir  aquest  projecte  perquè  és  una 
escola municipal que gestiona l’Ajuntament i, per tant, el Consistori, Creien que 
havien de tenir coneixement de tots els acords als que havien arribat. Això ve 
de sis  anys  enrere,  com bé saben,  des de l’equip  de govern anterior  i,  en 
conseqüència, en continuïtat amb aquesta legislatura van proposar un canvi de 
model  de  l’Escola  Municipal  de  Música,  una  escola  que  s’havia  d’obrir  al 
territori, que havia de canviar el model pedagògic per anar a la pedagogia de 
grup, que havia de fer un canvi ideològic i organitzatiu, que havia de fer una 
oferta  de  musical  instrumental,  etc.  També s’havia  de  posar  al  dia  el  que 
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segons la llei d’educació de Catalunya tots els centres educatius han de tenir el 
seu propi projecte educatiu, les serves normes d’organització i funcionament, i 
que  el  seu  consell  escolar  estigui  constituït  perquè  la  comunitat  educativa 
d’una escola és molt important. Tot i que no és una escola d’àmbit reglat, sinó 
que és una escola fora d’horari escolar, però és un centre educatiu i era molt 
important arribar a aquest consens. Diu que estan molt contents de com ha 
anat tot el procés. Tal com ha dit el Sr. Alcalde es va demanar suport tècnic a 
la Diputació de Barcelona, alhora els va assignar un pedagog musical que els 
ha  fet  un  acompanyament  de  tota  la  informació  al  claustre  i,  per  tant,  el 
projecte ha estat un consens entre tots i totes i s’han d’alegrar de que l’escola 
vagi avançant, tal com van proposar.

Els reunits es donen per assabentats.

ÀREA DE TERRITORI, SOSTENIBILITAT I ACTIVITAT ECONÒMICA:

13. - Aprovar provisionalment la proposta de Modificació puntual del PGM 
a  l'àmbit  "Armenteres"  de  Sant  Feliu  de  Llobregat  i  aprovar  conveni 
urbanístic d'aquest sector (T0042017000001).

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

“Atès que el  Ple de l’Ajuntament,  en sessió de data 27 d’abril  de 2017, va 
acceptar  i  aprovar  inicialment  la  proposta  de  modificació  puntual  del  Pla 
General Metropolità a l’àmbit “Armenteres” de Sant Feliu de Llobregat, al carrer 
Armenteres, carrer Anselm Clavé, carrer Josep Maria de Segarra i carrer Sant 
Antoni,  presentat   per  l’empresa  RILAURA SL,  representada  pel  Sr.  Ricart 
Barceló Soguero, mitjançant instància RE2017005715, de data 31 de març  de 
2017, i compareixença de data 3 d’abril de 2017, per a la seva tramitació.

Atès que s’ha sotmès a informació pública l’esmentat instrument de planejament 
i la minuta de conveni urbanístic adjunt al planejament, amb la  publicació del 
corresponent  edicte al Butlletí Oficial de la Província en data 15 de maig de 
2017, al diari El Punt en data 11 de maig de 2017, al tauler d’edictes electrònic 
i a la pàgina web de l’Ajuntament.

Atès  que  s’han  sol·licitat  informes als  organismes  sectorials  corresponents, 
dels  quals  s’han  rebut  durant  el  termini  d’exposició  pública  dos  informes 
emesos,  en  sentit  favorable  a  la  tramitació,  tramesos  per  d’Aigües  de 
Barcelona i Endesa Distribució Elèctrica. Tampoc s’ha presentat cap al.legació 
ni  suggeriment en relació amb aquest planejament.

Atès que l’arquitecte municipal ha emès informe favorable en data 7 de juliol de 
2017,  en el  que  indica  que  s’han  emès els  dos  informes favorables  per  a 
l’aprovació  inicial  i  conclou  informant  favorablement  per  a  l’aprovació 
provisional.

Atès que la directora del servei jurídic administratiu ja va emetre informe en 
data  4 d’abril de 2017, en el que indicava la tramitació a seguir durant el tràmit 
d’informació  pública  i  fins  l’aprovació  provisional  per  part  del  ple  de 
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l’ajuntament  i  que  posteriorment  caldrà  elevar  el  document  i  l’expedient 
administratiu a la Generalitat per a la seva aprovació definitiva i executivitat i 
sobre la tramitació del conveni urbanístic,

La Presidenta de la Comissió Informativa de Territori, Sostenibilitat i Activitat 
Econòmica proposa a l’Ajuntament en Ple l’adopció dels següents:

ACORDS

PRIMER.- Aprovar provisionalment la proposta de modificació puntual del Pla 
General Metropolità a l’àmbit ”Armenteres” de Sant Feliu de Llobregat, al carrer 
Armenteres, carrer Anselm Clavé, carrer Josep Maria de Segarra i carrer Sant 
Antoni,  presentat   per  l’empresa  RILAURA SL,  representada pel  Sr.  Ricart 
Barceló Soguero.

SEGON.- Aprovar la minuta de conveni urbanístic adjunta amb el document de 
planejament,  a  subscriure  entre  l’ajuntament  i  el  Sr.  Ricard  Barceló,  en 
representació de RILAURA SL, per la Modificació Puntual del PGM a l’àmbit 
“”Armenteres” de Sant Feliu de Llobregat, al carrer Armenteres, carrer Anselm 
Clavé, carrer Josep Maria de Segarra i carrer Sant Antoni i publicar l’edicte 
corresponent al BOP, al tauler d’anuncis electrònic de l’ajuntament i a la pàgina 
web  de  l’ajuntament   indicant  que  el  text  íntegre  del  conveni  una  vegada 
subscrit podrà consultar-se a la pàgina web de l’ajuntament i trametre l’acord 
d’aprovació  i  el  text  íntegre  del  conveni  al  Departament  de  Territori  i 
Sostenibilitat per a la seva inclusió al registre de planejament de la Generalitat.

TERCER,- Trametre el document de la proposta de modificació puntual del Pla 
General  Metropolità  a  l’àmbit  “Armenteres”,  juntament  amb  la  còpia 
compulsada de l’expedient administratiu a la Direcció General d’Urbanisme de 
la Generalitat per tal que procedeixi a la seva aprovació definitiva i fins a la 
seva executivitat.

QUART.- Notificar aquest acord al Sr. Ricard Barceló Soguero, representant 
de RILAURA SL.”

La Sra. Muñoz explica que en el Ple d’abril es va portar l’aprovació inicial i es 
va donar l’explicació pertinent de tot aquest planejament que dona cos a una 
de les últimes zones de sòl urbanitzables que tenien a Sant Feliu, que és la 
que dóna a la façana al carrer Armenteres, al carrer Anselm Clavé, Carrer Sant 
Antoni  i  Carrer  Josep  Maria  de  Segarra.  El  que  fan  ara  és  l’aprovació 
provisional, després d’haver transcorregut el període d’exposició pública en el 
qual  no  ha  hagut  cap  al·legació  i,  també,  han  rebut  els  informes  dels 
organismes de forma positiva. La única cosa a ressaltar és que amb aquesta 
parcel·la que quedava a l’entrada de ciutat aquesta guanyarà gairebé 2/3 pel 
gaudi  i  pel  rendiment  social  de  tota  la  ciutat  en  tema  de  zones  verdes  i 
d’equipaments.

El portaveu del grup municipal Ciutadans, Sr. Alba, manifesta que s’abstindran 
com a l’anterior  Ple  perquè,  més enllà  de les  funcions  administratives  que 
marca la legislació urbanística, en aquest cas, consideren que és un lloc a on 
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l’equip de govern ha de demostrar les seves intencions, quines idees tenen de 
com té que ser la ciutat. Aleshores, els agradaria saber quin model tenen de 
l’espai que es tindria que dissenyar  en l’interior  d’aquesta illa,  més que res 
perquè a l’anterior Ple els van comentar que hi havia una imatge indicativa que 
es veia, clarament, que era com un projecte privat. No saben si aquest privat 
ha fet el seu treball i  ells,  també, facin el seu treball  bé, i  segueixen sense 
veure quina imatge tenen, i que pensen al respecte.

La  regidora  Muñoz  l’indica  al  senyor  Alba,  que  s’està  fent  l’aprovació 
provisional  d’un  tema  de  planejament  i  el  que  demana  és  el  projecte 
d’urbanització que és posterior. S’està treballant, i quan es tingui més detallat 
es  presentarà la  proposta del  projecte  d’urbanització,  perquè aquesta zona 
s’acopli  al  barri  actual.  El  privat  ha fet  la  seva feina.  L’Ajuntament,  com a 
defensa de l’interès públic, ha fet tota la feina necessària i esforços per treure 
millor el conveni. Recorda que es va acordar el trasllat del dipòsit en el qual 
s’estava pagant un lloguer, que serà a càrrec de l’organitzador, les teulades del 
Matacàs també les arreglarà l’organitzador sent d’un altre àmbit i tenen més 
metres d’equipaments dels que els tocaven. Hi haurà obra civil  que anirà a 
càrrec de l’Ajuntament, que ho han traspassat com a càrrega urbanística. o 
sigui, creuen que encara que la feina de negociació era difícil, segurament es 
podria  millorar,  però  pensen que la  feina que s’ha fet  en aquest  àmbit  els 
agradarà.

Sotmès a votació el dictamen s’aprova per majoria absoluta amb 17 vots a 
favor de: 6 vots dels regidors/es del grup municipal d’ICV-EUiA; i 4 vots dels 
regidors/es del grup municipal PSC; 2 dels regidors del grup municipal d’ERC; 
2 vots dels regidor/a del grup municipal PDeCAT; 1 vot del regidor del grup 
municipal CC Veïns;  1 vot de la regidora del grup municipal PP, i 1 vot del 
regidor no adscrit Sr. Serrano; i amb 2 vots d’abstenció del regidors del grup 
municipal Ciutadans.

14. - Resoldre al·legacions i aprovar provisionalment el pla especial Can 
Canaris (T0092013000002).

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

“Atès que la societat DROMATI, SA, mitjançant instància E2017010323, de data 
31 de maig de 2017, ha presentat nou exemplar del document del Pla Especial 
urbanístic de la finca de Can Canaris, redactat per l’empresa Ingeniería, Gestión 
y Urbanismo, SA per a la seva aprovació provisional.

Atès que la Junta de Govern Local, en sessió de data 18 de novembre de 2014 
va  aprovar  inicialment  l’esmentat  instrument  de  planejament,  presentat  a 
l’Ajuntament mitjançant instància E2013009176, de data 12 de juliol de 2013, pel 
Sr. Pedro Ledesma Martínez, en representació de la societat DROMATI, SA, i 
redactat  per  l’empresa  Ingeniería,  Gestión  y  Urbanismo,  SA,  d’àmbit 
plurimunicipal  ja que comprèn a més dels terrenys situats al terme municipal 
de Sant Feliu de Llobregat,  terrenys situats al terme municipal de Molins de 
Rei.
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Atès que  l’esmentat  document  de pla  especial es va sotmetre a informació 
pública amb la publicació del corresponent edicte al Butlletí Oficial de la Província 
de data 18 de desembre de 2014, al diari Ara de data 31 de desembre de 2014, i 
al tauler d’anuncis de l’Ajuntament. També es va efectuar notificació individual als 
promotors, als propietaris dels terrenys de l’àmbit del pla especial i a l’Ajuntament 
de  Molins  de  Rei  i  es  van  sol·licitar  informes  als  organismes  sectorials 
corresponents. 

Atès  que  s’ha  emès  informe  favorable  per  part  del  Consorci  del  Parc  de 
Collserola de data 27 de gener de 2017, informe de la OTAA segons ponència 
de data 25 d’abril  de 2017 que incorpora l’informe de la CTUAM adoptat en 
sessió de 27 de febrer de 2017 a petició de la OTAA en el que emet informe 
d’impacte ambiental en el sentit que no s’ha de sotmetre a avaluació d’impacte 
ambiental ordinària atès que l’actuació prevista no té efectes significatius sobre 
el medi ambient.

Atès que prèviament a aquest pronunciament de la OTAA, aquesta ponència 
havia sol·licitat als promotors i a l’ajuntament que es pronunciessin sobre el 
caràcter  executiu d’aquest  planejament,  i  sent  que així  es recull  en el 
planejament amb la introducció del projecte d’urbanització i constructiu 
corresponent,  sens perjudici  de  la  sol·licitud  i  concessió  de llicències  que 
pertoqui.

Atès que s’ha rebut informe favorable d’Endesa, informe favorable de l’Autoritat 
del  Transport  Metropolità  fent  una  sèrie  de  recomanacions  que  s’han 
incorporat,  informe  d’ADIF,  informe  del  departament  de  Cultura  de  la 
Generalitat de Catalunya que conclou que el “Pla Especial de Can Canaris és 
compatible amb els valors culturals de l’edifici catalogat. No hi ha afectació de 
cap  jaciment  arqueològic  o  paleontològic  conegut  inclòs  a  l’Inventari  del 
Patrimoni  Arqueològic  de  Catalunya”,  informe  favorable  del  departament 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural de la Generalitat 
de  Catalunya  amb  el  condicionant  del  manteniment  de  l’activitat  agrària  i 
informe favorable de l’Agència Catalana de l’Aigua.

Atès  que  durant  el  període  d’informació  pública,  s’ha  presentat  una  única 
al·legació,  formulada  per  la  Sra.  GLÒRIA  PINO,  mitjançant  escrit 
E2014017495, de data 23 de desembre de 2014 la qual ha estat informada per 
l’equip redactor , pel tècnic municipal i jurídicament en informe de data 26 de 
juny de 2017 i que, resumidament, fan referència i són contestades en el sentit 
següent:

1.-  Al·lega  dret  constitucional  de  participació  dels  ciutadans  en  assumptes  
públics i considera que l’aprovació i execució del Pla Especial de Can Canaris  
al costat de la seva finca l’afecta directament d’una forma greu.

Contestació: 
És cert que la finca de Ca n’Amigó del Clot llinda amb la finca de Can Canaris 
per l’oest. No obstant, cal fer èmfasi en què l’únic accés públic a la finca de 
Can Canaris és pel sud-est, des del camí de Can Capellans i el Pla Especial 
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ha disposat expressament d’un cadenat al camí a l’alçada de la masia de Can 
Canaris per evitar l’accés més enllà, cap a la finca de Ca n’Amigó del Clot. 
S’accepta  l’al·legació  en  relació  a  la  participació  dels  ciutadans  en  els 
assumptes públics.
 
2.-   Al·lega  que  és  part  interessada  i  afectada  per  l’esmentat  expedient  
administratiu i com a tal compareix en el mateix, en virtut dels articles 30 i 31  
de la llei 30/92 de 26 de novembre, per poder-hi intervenir en tots els seus  
tràmits,  amb l’objecte  de dur  a terme la legítima defensa dels  seus drets  i  
interessos i relaciona els drets constitucionals i legals que l’emparen tal com:  
dret a una tutela afectiva sense que es pugui produir  indefensió;  audiència  
prèvia en el procediment d’elaboració de les disposicions administratives; dret  
a conèixer en tot moment l’estat de la tramitació dels procediments  i dret a  
accedir a la informació obrant a tots els arxius i registres públics, i a obtenir-ne  
còpia; dret a ser notificat directament de qualsevol resolució; l’obligació que té  
l’administració  de  resoldre  dins  del  procés  administratiu  i  esmenta  la  
responsabilitat en la tramitació dels expedients administratius, de la mateixa  
Administració i personal al seu servei.

Contestació:
La interessada esmenta tot un seguit de drets que l’emparen però el cas és 
que no s’ha produït  cap vulneració  dels  mateixos  en la  tramitació  d’aquest 
expedient.

Se li va notificar personalment l’acord de l’aprovació inicial tal com consta a 
l’expedient, ha pogut consultar el mateix i ha formulat al·legacions.

També van efectuar-se reunions amb els  propietaris  veïns de Can canaris: 
existeix quadre que s’adjunta a la contestació d’al·legacions dels promotors on 
es  relacionen  amb  detall  les  dates  de  les  gestions  portades  a  terme  pels 
promotors  en el que consta reunió mantigunda amb els veïns de la finca de 
Can Canaris, els de Can Capellans i Can Pahissa i també Can Amigó del Clot,  
si  bé podria entendre’s que pròpiament no és un “propietari  afectat”,  doncs 
l’àmbit del Pla Especial de Can Canaris i el vial d’accés , com indica l’informe 
dels promotors, finalitza abans de la seva finca.

No obstant això, conscients i coneixedors del posicionament dels propietaris de 
Ca n’Amigó del Clot i amb l’objectiu que el desenvolupament de Can Canaris 
no els hi afecti, en l ‘Annex III_ Estudi d’avaluació de la mobilitat generada, en 
el punt 5 diu: “Per altra banda, per tal d’evitar impactes innecessaris sobre la 
resta de veïns i el Parc Natural de Collserola, es proposa col·locar un element 
tipus cadena amb clau tipus del Consorci del Parc per tal de delimitar l’accés 
rodat als vehicles i evitar la circulació de vehicles cap a altres masos, garantint 
d’aquesta manera els criteris d’accessibilitat i evacuació del Parc”. En aquest 
punt doncs s’estima l’al·legació en el sentit indicat. 

3.-  S’al·lega que l’objecte del Pla és la construcció d’un macro restaurant en  
un resort” al bell mig del Parc Natural de Collserola incomplint la normativa del  
Parc Natural de Collserola.

Contestació:
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A la contestació ja indicada a l’informe dels redactors cal indicar que pel que fa 
al  compliment  de  la  normativa  del  Pla  especial  de  Collserola,  consten  a 
l’expedient  els  informes favorables  de l’organisme que gestiona  i  vetlla  pel 
compliment de la mateixa,  el  Consorci  del Parc de Collserola.  L’informe del 
Consorci de data 27 de gener de 2017 conclou que,

“La proposta actual del Pla Especial urbanístic plurimunicipal de Can  
Canaris  als termes municipals  de Molins  de Rei  i  de Sant  Feliu  de  
Llobregat  ha  recollit  les  consideracions  plantejades  a  l’informe 
favorable que va emetre el Consorci en data 24 de febrer de 2016 i  
millora ostensiblement el projecte d’octubre de 2015. En aquest sentit  
no  es  manifesta  cap  consideració  a  remarcar  pel  que  fa  al  medi  
ambient”.

El Pla Especial de Can Canaris:

- Preserva tot el seu sòl seminatural rural i es compromet a recuperar els 
conreus existents en bancals, d’arbres (oliveres i garrofers), netejant-lo del 
pins que l’han envaït i preservant la zona central boscosa delimitada en el 
PEPCo; actuacions bàsiques per a la bona salut del sòl i la seguretat en 
front del risc d’incendis al Parc Natural.

-
- En el sòl agrícola, a on s’ubica la masia de Can Canaris, 

En una part del nucli original, és a on sempre han viscut els masovers i han 
mantingut la seva activitat agrícola.
En  aquest  nucli  original  és  es  a  on  es  proposen  les  actuacions  de 
rehabilitació imprescindibles pel manteniment del patrimoni,  la retirada de 
les construccions afegides i sense valor i l’ampliació dintre dels paràmetres 
del PEPCo per tal de vitalitzar-la, amb disposició dels usos admissibles per 
la normativa.

Es  preveu  una  ampliació  de  l’edificació  original  d’acord  amb  els  darrer 
ajustos de la superfície considerada com a cos principal original, es proposa 
l’enderroc  de  l’edificació  addicional  de  335m²  que  va  funcionar  com  a 
restaurant fins fa uns anys.

La  dimensió  del  restaurant,  s’ha  ajustat  d’acord  amb  els  informes  del 
Departament de territori  i  Sostenibilitat  (Comissió Territorial  d’Urbanisme de 
l’àmbit metropolita de Barcelona, en sessió de 27 de febrer de 2017), reduint la 
capacitat de la sala menjador a 200 persones (ampliació) i a 90 places en la 
planta baixa de l’edificació de la masia original del Segle XIX.

4.-  Manca d’activitat agrícola a la finca de Can Canaris. El que realment es vol  
és donar una nova activitat a la finca totalment contraria a l’article 43.1 NNUU  
PEPCO, que diu que l’activitat agrícola “pot venir completada per altres usos  
compatibles amb l’entorn sempre que l’activitat agrícola no desaparegui”. Que  
la intenció dels promotors és la de construir ex novo un restaurant i també un  
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alberg, un mirador, etc., que res tenen a veure amb l’explotació agrícola per  
altra banda existent a la nostra masia dins de Collserola.

Contestació:
L’informe  dels  promotors  relaciona  que  la  finca  sempre  ha  tingut  activitat 
agrícola i ha estat habitada pels masovers, primer pel Sr. Benito i actualment 
pel seu fill i la seva família i que la mida de l’activitat agrícola ha estat i està 
d’acord amb les possibilitats dels masovers. 

Pel que fa als usos, aquests s’han limitat en relació a l’aprovació inicial i ja no 
hi apareix el de “refugi” ni d’altres de lleure tal com s’indicarà en la contestació 
a l’al·legació següent, núm 5. En aquest punt s’ha estimat l’al·legació.

5.-  Indefensió per manca de concreció de les activitats a desenvolupar en el  
Pla Especial.  El que es vol és fer una nova regulació expressa de la zona  
contravenint el Pla General Metropolità i el PEPCO.

Contestació: 
En aquest punt cal dir que tal com s’exposa al Preàmbul dels redactors, en el 
document que se sotmetrà a aprovació provisional s’han incorporat a aquest 
document, com a puntualitzacions indicades en l’informe de Impacte Ambiental 
emès per la OTAA de data 25 d’abril de 2017 i que recull els aspectes indicats 
en  l’informe  emès  per  la  Comissió  Territorial  d’Urbanisme  de  l’Àrea 
Metropolitana de 27 de febrer del 2017 que, en relació als usos, es concreten i 
determinen  eliminant-ne  alguns  que  s’especificaven  el  document  inicial.  En 
concret diu:

2. Preàmbul: Quant als usos, s’han assignat els usos a les edificacions  
incloses  en  el  nucli  originari,  d’acord  amb  els  articles  que  li  són  
d’aplicació del PEPCO i l’article 47 del TRLUC i s’ha eliminat el refugi  
de caminants i excursionistes i altres usos relacionats amb el lleure i  
s’ha suprimit l’ús de bar”.

Els  usos  definits  al  Pla  Especial  de  Can  Canaris  són  compatibles  amb la 
normativa del PEPCo i el PGM, tal com es justifica en el Pla Especial.
S’estima l’al·legació en el sentit que el pla ha concretat més els usos admesos 
i eliminat d’altres segons el que s’ha dit. 

6.-  Infracció de l’article  43.2 i  56.7 de les NNUU PEPCO: excés de volum 
edificatori i d’àrea transformada

Contestació:
S’ha ajustat  l’edificabilitat  als  paràmetres resultant  de la  consideració  d’una 
menor  superfície  d’edificació  original,  el  que  resulta  una  edificabilitat  total 
proposada de 1.870,83 m2 inferior a l’increment del 50% establert en l’article 
56 del PEPCo per a les Zones Agrícoles.

7.- Infracció de la normativa relativa a vies publiques del Parc establerta en els  
articles 66 i 67 NNUU PEPCO. Al document li falta un projecte d’urbanització  
que defineixi exactament el què i com es vol urbanitzar.
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Contestació:
Tal com s’indica en el informe dels redactor el camí disposarà d’un cadenat per 
evitar el trànsit públic cap a la finca de Ca n’Amigó del Clot. Cal dir, a més, que 
el  document  que  se  sotmet  a  provació  provisional  incorpora  justament  el 
projecte d’urbanització amb tota la seva documentació preceptiva, al tractar-se 
aquest pla d’un planejament executiu. Així mateix el document conté l’estudi 
d’avaluació de la mobilitat generada i compta amb l’informe favorable de l’ATM.

El Pla Especial de Can Canaris millora l’accessibilitat dels servei de prevenció i 
d’emergència  d’acord  amb  els  criteris  d’urbanització  del  camí  informat 
favorablement  per  l’Òrgan  Gestor  del  Parc  de  Collserola  informe  .(Veure 
informe Informe del Parc de Collserola   RE  E2015019589)

En el sentit indicat d’incorporació de la documentació esmentada s’accepta la 
seva al·legació.

8.- S’al·lega la forta degradació de la zona amb pervivència d’activitats Il·legals  
com l’Hípica Rafael, SL.

Contestació:
L’àmbit  del   Pla  Especial  de Can Canaris  no abasta  ni  afecta l’activitat  de 
l’hípica de Can Rafael. Es desestimen les seves consideracions per no afectar 
l’àmbit d’aquest pla.

9.-  Existència  de  Masia  Ca  n’Amigó  al  costat  a  la  que  no  s’ha  consultat.  
Infracció de l’article 56.7 in fine per manca d’autorització com a veïns.

Contestació:
Aquest punt queda justificat a l’al·legació segona.

Atès que el document presentat per a aprovació provisional es troba adaptat a 
l’esmentat informe de la OTAA aprovat en sessió de 25 d’abril de 2017  que al 
seu  cop  recull  les  puntualitzacions  indicades  en  els  informes  emesos  pels 
organismes consultats en el tràmit d’impacte ambiental, en concret recull les 
indicacions  de l’informe emès a  per  la  Comissió  Territorial  d’Urbanisme de 
l’Àrea Metropolitana de data 27 de febrer del 2017 i l’informe del Consorci del 
Parc Natural de la Serra de Collserola  de data 27 de gener de 2017 així com 
també l’informe de la secció de Biodiversitat  i  medi Ambient de 5 d’abril  de 
2017. Tots ells conclouen favorablement a la tramitació del pla, com ja s’ha 
esmentat  i  les  seves  consideracions  s’han  incorporat  al  document  de  Pla 
especial presentat per a la seva tramitació provisional. 

Atès que les modificacions introduïdes doncs respecte el  document aprovat 
inicialment  i  motivades  per  la  emissió  d’informes  i  d’acord  amb  el  que 
s’estableix a l’article 112.4 del Decret 30/2006 pel qual s’aprova el Reglament 
de la Llei d’Urbanisme no ocasionarien la necessitat de obrir un nou període 
d’informació  pública  ja  que a la  vista de l’esmentat  precepte no poden ser 
considerades com a modificacions substancials.
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Atès que l’arquitecte tècnic municipal ha emès informe, de data 26 de juny de 
2017 en el que descriu i analitza la proposta del Pla Especial i dóna resposta a 
l’al·legació presentada i indica les modificacions introduïdes arrel dels informes 
emesos no són substancials i conclou favorablement a l’aprovació provisional. 

Atès que la directora del servei jurídic administratiu ha emès informe jurídic de 
data 26 de juny de 2017 en relació a l’al·legació presentada durant el període 
d’informació pública que va seguir a l’aprovació inicial, sobre els informes dels 
organismes emesos i sobre la  tramitació administrativa a seguir d’acord amb 
l’establert als articles 96 en relació al 85 del decret legislatiu 1/2010 pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme de Catalunya i les especificitats 
dels plans urbanístics derivats d’iniciativa privada recollides a l’article 102 del 
TRLUC  i  conclou  que  no  sent  substancials  les  modificacions  introduïdes 
respecte  el  document  aprovat  inicialment  a  la  vista  de l’establert  a  l’article 
112.4  del  Decret  305/2006  pel  qual  s’aprova  el  reglament  de  la  Llei 
d’urbanisme  caldrà  però  que  l’acord  d’aprovació  provisional  relacioni  tot  el 
seguit  de  modificacions  introduïdes  a  resultes  de  l’emissió  dels  informes 
sectorials,

La presidenta de la comissió informativa de l’Àrea de Territori,  Sostenibilitat  i 
Activitat Econòmica proposa a l’Ajuntament en Ple l’adopció dels següents:

A C O R D S 

PRIMER.-  Resoldre  les  al·legacions  presentades  per  la  Sra.  GLORIA PINO, 
mitjançant escrit  E2014017495, de data 23 de desembre de 2014, estimant-les 
parcialment d’acord amb la contestació continguda en els informes tècnic i jurídic 
de data 26 de juny de 2017 dels quals s’ha donat compte detallat  en el cos 
d’aquesta resolució.

SEGON.- Aprovar provisionalment el document del Pla Especial urbanístic de la 
finca de Can Canaris, redactat per l’empresa Ingeniería, Gestión y Urbanismo, 
SA presentat a l’Ajuntament pel Sr. Pedro Ledesma Martínez, en representació 
de  la   societat  DROMATI,  SA  mitjançant  instància  amb  registre  d’entrada 
E2017010323,  de data 31 de maig de 2017,  amb modificacions de detall  no 
substancials  respecte  el  document  aprovat  inicialment  i  que  tot  seguit  es 
relacionen per tal de donar compliment  a l’article 112.4 del Decret 305/2006 
RLUC:

Respecte a l’informe de la CTUAMB:
1 S’adjunta a l’Annex 4, justificació gràfica aclaridora del compliment de 
no superar el 5% d’ocupació de l’àrea de conreu amb l’Aparcament previst. 
2 En quant als usos, s’han assignat els usos a les edificacions incloses 
en el nucli originari (tant a l’edificació tradicional (t) inclosa en el Catàleg de 
patrimoni, com a les ampliacions previstes); d’acord amb els articles que li son 
d’aplicació  del  PEPCo i  l’article  47 del  TRLLU; i   s’ha eliminat  el  refugi  de 
caminants i excursionistes i altres usos relacionats amb el lleure i s’ha suprimit 
l’ús de bar.
3 S’ha ajustat la Normativa a les previsions de la Memòria en quant a la 
concreció dels usos que es volen implantar i en quins volums.
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4 S’han corregit  les petites discrepàncies trobades en el  document pel 
que fa al sostre d’ampliació (els errors estaven en els quadres de l’Addenda II_ 
Projecte d’edificació) i s’ha  incorporat un quadre a on es comptabilitza només 
el sostre dels nous volums afegits, per fer-ho més entenedor a l’Annex 5
 
Respecte a l’informe de L’OTAA, s’han incorporat al Títol III  de les Normes 
Urbanístiques,  les  condicions  addicionals  especificades  a  l’Acord  Segon de 
l’Informe d’Impacte Ambiental relatives a :

a) En referència a les intervencions sobre el conjunt edificat:
- Caldrà inspeccionar els  edificis a enderrocar per detectar la possible 
presència  de  fauna  protegida  i  adequar  el  calendari  i  les  actuacions  a  fi 
d’evitar-ne l’afectació.
- Caldrà  acotar  la  superfície  afectada  per  les  obres  a  la  mínima 
necessària,  mitjançant  l’encintament  del  límit  d’obra;  i  utilitzar  com a zones 
d’ocupació temporal àrees ermes sense vegetació, evitant l’abassegament de 
terres i materials en zones de valor natural.
- Atès que el disseny de la façana sud contempla la instal•lació d’un gran 
finestral  de  vidre,  caldrà  prendre  mesures  per  tal  de  minimitzar  el  risc  de 
col•lisió d’ocells.
b) Quant a les àrees transformades per a l’aparcament:
- Caldrà  utilitzar  paviments  tous  de  caràcter  permeable  i  preveure  la 
plantació  de  vegetació  arbòria  autòctona  per  tal  de  proporcionar  ombra  i 
minimitzar l’impacte visual.
- Caldrà delimitar bé les àrees de circulació i aparcament per garantir que 
els vehicles no afectaran les terrasses de conreu adjacents.
- Caldrà  garantir  un  tractament  adequat  dels  talussos  generats, 
assegurant-ne  l’estabilitat  i  promovent  la  seva  revegetació  amb  espècies 
autòctones.
- Atès que es proposa potenciar l’accés a peu des del polígon industrial 
El Pla, caldrà senyalitzar bé els camins, tot indicant la distància i el temps que 
pot suposar accedir-hi caminant o en bicicleta.
c) Pel que fa al tractament de l’espai lliure de la finca:
- Atès que es detecta la presència d’una línia elèctrica aèria que travessa 
les feixes agrícoles, caldrà valorar la possibilitat de soterrar la infraestructura 
esmentada.
- En relació amb la proposta de recuperació de les antigues terrasses de 
conreu existents en la zona seminatural rural, el desenvolupament de l’activitat 
agrícola s’haurà de dur a terme seguint els criteris definits en l’article 56 del 
PEPCo, respectant la topografia i els bancals existents i adoptant les mesures 
necessàries per evitar l’erosió del sòl.
- Quant a l’espai forestal, on el Pla preveu dur a terme tasques de neteja 
i manteniment de la zona boscosa, caldrà tenir especial cura en no realitzar 
estassades arreu, respectant el sotabosc i possibles arbres morts, i preservant 
la  vegetació  natural  existent  en  les  zones  de  major  pendent  per  evitar 
fenòmens erosius.
d) En referència al projecte d’adequació del vial d’accés:
- Si  es  detecta  un  increment  en  el  risc  d’atropellament  de  la  fauna 
present a la zona, tant per l’augment de vehicles que hi transitaran com per la 
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major velocitat de circulació afavorida per la millora i pavimentació del camí, 
caldrà prendre les mesures adients per a corregir l’impacte.
- Es recomana l’aplicació de mesures per informar els usuaris que hi pot 
haver  fauna  protegida  i  que  caldrà  anar  amb  compte,  així  com  els 
corresponents rètols informatius,  i  si  s’escau,  mesures adients per reduir  la 
velocitat de circulació.
e) En referència a la prevenció de la contaminació lumínica:
- D’acord amb el Mapa de protecció envers la contaminació lumínica a 
Catalunya,  l’àmbit  del  PEU  està  en  una  zona  de  protecció  màxima  (E1). 
Atenent a la vulnerabilitat de la zona, s’ha de complir la Llei 6/2001, de 31 de 
maig, d’ordenació ambiental  de l’enllumenament per a la protecció del medi 
nocturn  i  el  Decret  190/2015,  de  25  d’agost,  de  desplegament  de  la  Llei 
6/2001, de 31 de maig. Especialment, l’enllumenat exterior ha de complir:
 Les làmpades han de tenir menys del 2% de radiància per sota dels 
440 nm, dins del rang de longituds d’ona comprès entre 280 i 780 nm. En el 
cas de LED, han de tenir menys de l’1% per sota dels 500 nm i longitud d’ona 
predominant  per  sobre  dels  585  nm.  Es  tractarà  de  làmpades  de  Tipus  I 
(d’acord  amb  l’apartat  1  de  l’Annex  2).  A  més  totes  les  làmpades  que 
s‘instal•lin han de ser de classe d’eficiència energètica A, A+ o A++.
 Els percentatge màxim de flux d’hemisferi superior instal•lat dels llum 
ha de ser d’1% (d’acord amb l’apartat 2 de l’Annex 2).
 La intrusió lumínica màxima que pot tenir la instal•lació és de 2 lux en 
horari vespre i d’1 lux en horari de nit (d’acord amb l’apartat 3 de l’Annex 2).
 S’ha d’instal•lar un sistema de d’accionament programable a més d’un 
interruptor manual que permeti l’accionament si la instal•lació d’il•il·luminació 
exterior té una potència superior a 1 kW.
 S’ha d’instal•lar un sistema de regulació de flux lluminós si la instal•lació 
d’il•il·luminació  exterior  té  una  potència  total  instal•lada  superior  a  1  kW, 
excepte per raons de seguretat que s’han de justificar en el projecte.
                                                                                                                      
TERCER.-Trametre  electrònicament  un  exemplar  del  projecte,  el  text  de  les 
normes  urbanístiques  i  els  plànols  d’ordenació  en  suport  informàtic  i  còpia 
compulsada de l’expedient administratiu a la Direcció General d’Urbanisme de la 
Generalitat per tal que procedeixi a la seva aprovació definitiva.

QUART.- Notificar la present resolució a la Sra. GLORIA PINO que ha formulat 
l’al·legació que aquí es resol, a més dels promotors, a la propietat dels terrenys 
de l’àmbit del pla especial i a l’Ajuntament de Molins de Rei.”         

La regidora Sra. Muñoz, indica que en aquest tema s’han hagut de retrocedir al 
novembre de 2014 que és quan es fa l’aprovació inicial d’aquest Pla especial 
de Can Canaris. Al PEPCO que marca que qualsevol activitat que es vulgui 
desenvolupar a un àmbit privat, a una Masia de Collserola, sigui amb aquesta 
figura de planejament que és un Pla especial. L’aprovació inicial del 2014, va 
tenir la seva tramitació i en el període d’informació i consultes va haver una 
modificació substancial per part de Medi Ambient que demanava un informe 
ambiental  més extens del què la proposta inicial  portava. Llavors durant tot 
aquest temps hi ha hagut un exhaustiu informe d’impacte ambiental d’aquesta 
planejament que ara porten a aprovació provisional, i, el que es fa és donar 
compliment al que l’oficina de tramitació ambiental els demanava.
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Diu que es tracta de posar en ordre, tant el que fa a l’edificació, com el que fa 
als usos de la Masia de Canaris, que és una masia de Sant Feliu encara que el 
seu terme, l’accés i tot el que és la finca és terme municipal de Molins de Rei i  
Sant Feliu, i és plurimunicipal. Per això la tramitació és més lenta, i el resultat 
final serà posar en valor tota aquesta edificació envoltada de diferents “bunyols 
i bolets”, Es planteja una activitat de restaurant amb més qualitat que fins el 
moment ha anat  donant  servei,  i  alhora,  també, el  que fa es recuperar els 
cultius i fomentar les activitats agrícoles, netejant el que hi ha ara per desprès 
fomentar-ho correctament.

Afegeix que hi ha hagut una al·legació que ja està contestada per part de la 
veïna i el que proposen és l’aprovació provisional.

El portaveu del grup municipal d’ERC, Sr. Bossa, indica que estan d’acord en 
el que proposa el Pla especial de conservar i recuperar la finca de Can Canaris 
fins el parc natural de Collserola. Estan d’acord en l’ordenació del conjunt i de 
recuperar  el  paisatge agrícola.  Però  aquest  Pla  especial  els  genera alguns 
dubtes rellevants com la resposta de l’al·legació núm. 7 que diu: “Infracció de 
la normativa relativa a vies publiques del Parc establerta en els articles 66 i 67  
NNUU  PEPC”,  els  genera  dubtes  perquè  en  la  contestació  que  es  fa  en 
aquesta al·legació no s’especifica s’infringeix o no a la normativa relativa que 
feia referència l’al·legació.

Altres dubtes són respecte a la xarxa viària i a la nova mobilitat que generarà 
la nova activitat que es proposa en el Pla especial, que no creuen, o dubten 
que sigui el que el Parc Natural de Collserola necessita en aquests moments. 
No saben quina resposta li donarien en el Pla especial de Protecció que s’està 
elaborant, i és el dubte que tenen, i per això s’abstindran.

La  regidora  Sra.  Muñoz,  indica  que  ells  estan  per  la  defensa  del  Parc  de 
Collserola sense cap mena de dubte, i sobre l’accés a la finca de Can Canaris 
era un dels requisits que, tant la protecció general d’urbanisme, com la oficina 
de Medi  Ambient  ho plantejaven com una necessitat  per  a que l’accés fos 
diferenciat. Ara l’accés és per la Ctra. de la Sanson, la finca ja té accés, però el 
que es trasllada al promotor és com una mena de càrrega perquè ara mateix 
es pot accedir amb vehicle turisme per l’accés de Molins de Rei per sota de la 
via del tren, i el que es fa es baixar i ampliar aquest accés per a què puguin, 
també, accedir vehicles d’emergència. Comenta que hi ha un plet obert des de 
fa molt de temps amb la propietària del camí. És un tema que es tracta des 
dels serveis jurídics de l’Ajuntament perquè la propietària acudeix a totes les 
instàncies per a que li reconeguin un camí que és públic, però els camins no es 
poden tancar, i ella vol que es tanqui, i existeix un plet constant.

Sotmès a votació el  dictamen s’aprova per majoria absoluta amb 15 vots a 
favor de: 6 vots dels regidors/es del grup municipal d’ICV-EUiA; i 4 vots dels 
regidors/es del grup municipal PSC; 2 vots dels regidor/a del grup municipal 
PDeCAT; 1 vot del regidor del grup municipal CC Veïns;  1 vot de la regidora 
del grup municipal PP, i 1 vot del regidor no adscrit Sr. Serrano; i amb 4 vots 
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d’abstenció de: 2 dels regidors del grup municipal d’ERC; i 2 vots dels regidors 
del grup municipal Ciutadans.

15. - Moció presentada per la Secció Sindical de la UGT de l'Ajuntament 
de Sant Feliu de Llobregat amb suport dels grups municipals ICV-EUiA i 
PSC,  en  Defensa  dels  Treballadors  i  Treballadores  de  les  Empreses 
Multiserveis (MOCI2017000045).

El punt núm. 15 de l’ordre del dia, va ser tractat desprès del punt 5.

PART DE CONTROL:

16.  -  Donar  compte  de  les  resolucions  d'Alcaldia  i  Regidors/es 
delegats/des des del núm. 2093 de data 26/06/2017 al núm. 2554 de data 
21/07/2017.

Per  part  del  Sr.  Alcalde  es  dóna  compte  de  les  resolucions  d’Alcaldia  i 
Regidors/es delegats/des des del núm. 2093 de data 26 de juny de 2017, al 
núm. 2554 de data 21 de juliol de 2017.

Els reunits es donen per assabentats.

17. - Donar compte les actes de la Junta de Govern Local de dates 21 i 28 
de juny i 5 i 12 de juliol del 2017.

Per part del Sr. Alcalde es dóna compte de les Actes de la Junta de Govern 
Local de dates 21 i 28 de juny, i 5 i 12 de juliol de 2017.

Els reunits es donen per assabentats.

18. - MOCIONS D'URGÈNCIA:

No n’hi ha.

19. - PRECS I PREGUNTES:

El Sr. Alcalde indica que abans de passar al punt de precs i preguntes, es 
dóna trasllat de les contestacions als precs i preguntes que es van formular al 
Ple de juny.

El  regidor  no  adscrit,  Sr.  Serrano,  sol·licita  el  pla  d’emergència  actual  del 
mercat ambulant. 

Comenta que quan s’aproven les subvencions espera que s’estigui treballant 
en  això,  i  sol·licitarà  un  informe  a  l’Ajuntament  de  com  s’està  portant 
l’actualització del cens de les entitats i la publicació, a la web de l’Ajuntament i 
als mitjans de comunicació, que mai se l’ha informat fins al moment.
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El  portaveu  del  grup  municipal  Ciutadans,  Sr.  Alba,  diu  que  continuen  a 
l’espera de que algú els hi expliqui, incomplint amb el ROM, perquè l’efígie del 
Cap de l’Estat  no està en aquesta Sala  de Plens,  és el  tercer  Ple que ho 
pregunten i sense resposta. 

Per altra banda,  de les obres del “campito”,  si  no recorda malament a una 
Junta de Govern es va aprovar la memòria valorada i l’agradaria veure algun 
informe jurídic, si existeix, perquè no quadra una obra nova amb una memòria 
valorada.

Per últim, com a cada Ple, en relació a la Plaça Francesc Macià pregunta que 
es farà respecte a les activitats, què fer i quin pla de continència hi ha previst 
per  evitar  amenaces  verbals  entre  veïns  com  les  que  han  hagut  aquesta 
setmana. Aquesta situació, creuen, que ja no s’aguanta molt més.

La regidora Sra. Muñoz, contesta que en relació a la memòria es va aprovar 
l’adjudicació i estan pendents de la instal·lació d’un material. No és, ben bé, 
una obra sinó que s’ha de fer la llosa de formigó i després posar el material 
que resta pendent  d’arribar per procedir  a la seva col·locació,  ja que tenen 
unes cinc setmanes un cop es fa l’encàrrec per tenir el material  d’aquestes 
dimensions.

La memòria valorada, no es pot donar perquè és un contracte menor i,  per 
tant, no es fa memòria.

El Sr. Alcalde desitja que tothom tingui un bon estiu i bones vacances, i sense 
més assumptes a tractar, el President aixeca la sessió, essent les vint-i-una 
hores  i  cinquanta  cinc  minuts,  de  la  qual  s’estén  aquesta  acta,  que  jo  el 
Secretari certifico.

L’alcaldessa accidental El secretari

[Firma02-01] [Firma01-01]
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