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ACTA NÚM.  5/2016 PLE  
 
 
A la ciutat de Sant Feliu de Llobregat, el dia 28 d´abril de 2016 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. 
Sra. Judit Espert i Peman. 
Sr. Francesc Xavier Alegre Buxeda. 
Sra. Elisabeth Valencia Mimbrero. 
Sra. Rosa María Martí Jodar. 
Sr. Manel Carrion Ribas. 
Sr. Silvestre Gilaberte Herranz. 
Sr. Jordi Sospedra Roca. 
Sra. Elisabet Ortega Robles. 
Sr. Luis Serrano Cuadra. 
 
Secretari: 
Sr.  Agustín Recio Romero. 
 
El Sr. Alcalde, abans de començar el Ple, diu que li fa una certa il·lusió tenir 
entre el públic a dos alumnes de l’Escola Mercedàries que avui han fet una 
visita escolar. Han estat asseguts en els llocs de regidors i regidores, han 
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intervingut i li han preguntat si es podria venir al Ple. Els ha dit que el Ple era 
públic i obert a tothom i li ha fet mota gràcia veure’ls aquí a la Sala. El que han 
fet aquest matí és justament el que veuran parlant de les coses de Sant Feliu.    
 
Indica que començaran el Ple ordinari del mes d’abril,un mes que van tenir un 
fet luctuós que va provocar un Ple extraordinari, fa justament  14 dies i han 
tingut aquest més la mala notícia d’una desgràcia de causes naturals, un 
terratrèmol a l’Equador, un país amb  qui molts ciutadans i ciutadanes de Sant 
Feliu tenen vinculació molt directa. P  i per acord del Consell de Solidaritat 
faran un minuts de silenci en record i  homenatge en record i homenatge a les 
víctimes del terratrèmol d’Equador. 
 
A continuació es fa un minut de silenci en record de les víctimes del terratrèmol 
 
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 les actes corresponents  als dies 31 de març i 
14 d'abril de 2016.  
 
Els reunits, per unanimitat, aproven les actes corresponents al dia 31 de març 
de 2016 i 14 d’abril de 2016. 
 
MOCIONS D'ÀMBIT LOCAL:  
 
 
2.- Moció de la Junta de Portaveus pel compromís in stitucional en 
l'eradicació de la violència masclista.  
 
El Sr. Alcalde dóna compte de la Moció de la Junta de Portaveus pel 
compromís institucional en l'eradicació de la violència masclista, que 
textualment diu el següent: 
 
ACORD DE CIUTATS I POBLES CONTRA LA VIOLÈNCIA MASCL ISTA 
 
Milers de dones viuen colpejades per les violències masclistes patint un 
gravíssim atemptat als seus drets humans. Atemptats que estant passant als 
nostres pobles i ciutats, a les llars, a l’espai comunitari i social de manera 
oculta, silenciada o fins i tot, consentida, infravalorada o menystinguda.  
 
Violències que tenen per finalitat infringir dolor, dominació i control sobre les 
dones i, que són fruït d’una ideologia masclista que porta, als milers d’homes 
que atempten contra les dones, a convertir-se en agressors i assassins. La 
creença profunda que mantenen els masclistes respecte a la seva superioritat i 
la identificació perversa amb un rol de gènere masclista, creat per la cultura 
patriarcal, és l’arrel del problema de la greu xacra social que afrontem. La 
situació és insostenible. No podem continuar assumint les violències i desenes 
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de feminicidis cada any. 
 
Compartim la necessitat urgent d’abordar, des de les polítiques públiques, les 
arrels de la violència masclista. I ho fem des de la crítica a la manca de 
determinació de les institucions públiques per reconèixer en l’ordre patriarcal la 
causa de les violències contra les dones. L’organització  de la nostra societat 
en els treballs, en els rols de gènere, en la construcció de les identitats sexuals 
i en el reconeixement que obtenim en funció d’aquestes identitats, fan que les 
dones quedin situades en posicions socials de desigualtat, privilegiant els 
homes només per la imposició d’un sistema ideològic i de valors arrelats en 
aquest ordre patriarcal. Patriarcat que no només no s’ha qüestionat prou, sinó 
que es reforça i perpetua amb polítiques conservadores. Venim d’una 
legislatura que ha desmantellat la igualtat, tant a Catalunya com a l’Estat 
Espanyol. L’austeritat ha degradat drets socials i civils i s’ha imposat des de 
l’exaltació d’un model de societat ultraconservador, retrògrada i masclista que 
tant deia que calia tancar escoles bressols per treure les dones mares del món 
laboral com que calia prohibir l’avortament.  
 
Cal despatriarcalitzar la nostra societat per poder superar les desigualtats i 
abordar de manera prioritària les polítiques públiques que actuïn sobre les 
discriminacions i vulneracions dels drets humans de totes les persones, sigui 
quina sigui la seva identitat de gènere.  
 
Malgrat haver avançat de manera formal en els drets de les dones, la ideologia 
masclista no ha quedat relegada, sinó que s’expressa imposant terror, prenent 
formes de terrorisme masclista. 
 
Fa 11 anys de l’entrada en vigor de la Llei orgànica 1/2004, de 28 de 
desembre, de Mesures de Protecció Integral contra la violència de gènere i, 
amb ella, la creació dels jutjats especialitzats de violència contra les dones.  En 
aquests 11 anys, que ens hem anat dotant d’altres instruments legals pioners i 
referents al món; com la Llei catalana 5/2008, de 24 d’abril, del dret de les 
dones a eradicar la violència masclista, i d’instruments judicials, recursos, 
organismes i protocols d’atenció especialitzada; malgrat tot, han assassinat a 
106 dones  a Catalunya i a 699 dones  a tot l’Estat Espanyol. Dones 
assassinades per homes que eren parella o exparella, segons les xifres 
oficials, i que gairebé es dupliquen quan s’incorporen a les dades totes les 
dones assassinades per les violències masclistes.  
 
En un sol any, el 2015, van interposar-se 129.193 denúncies per violència 
masclista a l’Estat, 18.514 denúncies a Catalunya. Xifres que donen una 
mostra de l’abast terrible dels atemptats masclistes sobre els drets humans de 
les dones. Ocultes en el silenci, en la no denuncia, en la soledat i l’aïllament i 
en el no reconeixement de patir-ne, tantes altres milers de dones que no 
acudeixen ni als jutjats ni a les comissaries.  
 
El moviment feminista i les organitzacions polítiques feministes hem fet tota la 
incidència política que hem tingut a les mans. Des de les institucions locals, 
impulsant i reforçant  (en solitud administrativa) polítiques compromeses amb 
la justícia de gènere, mentre l’Estat i la Generalitat retallaven els seus 
pressupostos. Des del carrer, confluint tantes i persistents lluites en una 
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manifestació història el 7N a Madrid amb la que reclamàvem el Pacte d’Estat 
contra la violència masclista .  
 
El Parlament de Catalunya ha aprovat en l’anterior legislatura més de cinc 
resolucions amb múltiples mesures per l’abordatge de les violències 
masclistes. Entre aquestes resolucions, dues vegades ha adoptat l’Acord 
Social i Polític contra la violència masclista  comprometent al Parlament a 
convocar-lo en un termini que va exhaurir el 24 de març passat. Els 
Ajuntaments no podem permetre que el missatge a la societat sigui que no hi 
ha voluntat política per lluitar contra el terrorisme masclista. Cal que totes les 
institucions liderin juntes la lluita per eradicar les violències masclistes i 
transformar l’ordre patriarcal que les sustenta.  
 
Els assassinats de totes les dones que, malauradament, s’han produït a casa 
nostra, l’última a Sant Feliu de Llobregat, són la trista constatació d’un estat 
d’emergència sobre el cal actuar.   
 
Diem prou. Els nostres pobles i ciutats volen garantir el dret de les dones a 
viure lliures de violències masclistes. Volem municipis lliures de violència 
masclista. Hem fet molt, però no és suficient. Cal fer molt més i millor.  
 
Per tot això, la Junta de Portaveus, proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció 
dels següents 
 
ACORDS: 
 
1r. Demanar a la Conselleria d’Interior que esclareixi les circumstàncies que 
van fer possible que un agent dels Mossos d’Esquadra, en situació de baixa, 
estigues en possessió de la seva arma reglamentaria, i la pogués utilitzar per 
assassinar a la seva exparella, abans de llevar-se la vida ell mateix, màxim 
quan segons algunes informacions sembla que havia superat els trenta dies de 
baixa mèdica. I exigir la concreció de  les responsabilitats que es puguin 
despendre en aquest cas. 
  
2n. Demanar la revisió dels protocols interns, existents al cos de MMEE, per 
prevenir altres situacions com aquesta. Tot preveient els canvis normatius, que 
siguin necessaris per tal d’assegurar i fer el seguiment de l’aptitud psicològica i 
professional dels i de les agents. 
  
3r. Instar al Parlament de Catalunya a convocar amb urgència la Taula per 
l’Acord Social i Polític per eradicar la violència masclista  en els termes 
que estableix la Resolució 11/IX i incorporant el lideratge dels governs locals a 
través de les entitats municipalistes. L’eradicació de la violència masclista és 
una qüestió de país per Catalunya.  
 
4t. Instar al Govern de la Generalitat a impulsar i reforçar pressupostàriament 
les mesures que preveuen la Llei 5/2008, del dret de les dones a eradicar la 
violència masclista i la Llei 17/2015, de 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones 
i homes per: 

- garantir als Ajuntaments el finançament dels recursos d’atenció i 
prevenció com els SIE, els SIAD’s, les saturades i insuficients Cases 
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d’Acollida i d’urgència, les dotacions d’habitatge de lloguer social 
- garantir la coordinació interadministrativa entre els cossos de seguretat 

i el programa de seguretat, la coordinació eficient entre els partits 
judicials i els serveis socials creant, per a aquests efectes,  les unitats 
de coordinació necessàries.  

- per impulsar els recursos d’acompanyament i protecció a les dones 
víctimes en el seu procés de denuncia i judicial.  

- garantir la formació especialitzada en perspectiva de gènere dels i les 
professionals que intervenen en els circuits de la violència masclista 

- avançar en els instruments de valoració de risc i d’actuació davant 
l’agressor.   

 
5è.  Impulsar les mesures de les Lleis d’eradicació de la violència i d’igualtat 
que actuen sobre les causes de les desigualtats de gènere; que les analitzen i 
en proposen instruments, com l’Observatori contra la violència masclista, la 
Sindicatura o els Grups de Treball de la Comissió Nacional  per una intervenció 
Coordinada contra la Violència Masclista. Fer-ne el desplegament de les lleis 
de manera coordinada amb els les Regidories d’Igualtat dels Ajuntaments, i de 
forma integrada des de tots els àmbits, educatiu, de la salut, judicial i  
seguretat, sobre els drets econòmics de les dones i les polítiques socials i 
sobre la comunicació, la publicitat i la producció cultural; de manera que 
incorporin la perspectiva de gènere i permetin un nou impuls de les polítiques 
d’equitat de gènere al país.   
 
6è. Desenvolupar aquestes polítiques d’igualtat i els seus programes al marge 
de la possible suspensió de la Llei d’Igualtat que en pugui fer el Tribunal 
Constitucional un cop el govern del PP l’ha recorregut. 
 
7è. Demanar al Parlament de Catalunya la coordinació amb el món local per 
garantir que les dones, els consells municipals i comarcals de dones i les 
entitats feministes del territori, puguin participar en les recomanacions, 
informes i mesures objecte d’estudi, avaluació i proposta de la Taula per 
l’Acord Social i Polític contra la violència masclista.  
 
8è. Notificar aquests acords a les entitats municipalistes FMC i ACM, a la Mesa 
del Parlament i als grups polítics del Parlament de Catalunya, al Consell de 
Govern de la Generalitat de Catalunya, a l’Institut Català de les Dones i al 
Consell Municipal de Dones. 
 
El sr. Alcalde, diu que justament amb motiu del Ple extraordinari del dia 14 
d’abril de 2016, van expressar amb claredat el rebuig de l’assassinat de la 
Cristina i la solidaritat de tota la ciutat de Sant Feliu de Llobregat amb la família 
de la Cristina, i en el següent punt de l’ordre del dia va en la mateixa linia que 
textualment diu el següent: 
 
 
El Sr. Alcalde explica que, normalment, comencen els Plens amb l’expressió 
de la condemna a la violència masclista, que sistemàticament fa un regidor o 
regidora per odre alfabètic. Aquesta vegada els ha tocat molt de prop, els ha 
trasbalsat, els ha colpit la mort de la Cristina, és molt propera i la coneixien 
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molts d’ells. Es va acordar a la Junta de Portaveus que, en aquesta ocasió, ho 
faria l’alcalde mateix. 
 
Indica que Explica que han preparat una moció de la Junta de Portaveus 
unitària, en la que hi ha una part que fa referència al fets i, per tant, reclama la 
investigació de tot el que són els procediments de comunicació de les causes 
de les baixes. Creu que s’ha de posar de manifest que la Generalitat de 
Catalunya ha respost ràpidament i està tenint el tractament adequat que 
correspon amb la família de la Cristina i s’ha d’agrair. També hi ha una petició 
de tirar endavant l’acord social i polític en contra de la violència de gènere. Vol 
dir el desplegament de totes les lleis sobre violència de gènere que s’han 
elaborat en el Parlament i la reclamació al Govern de la Generalitat de 
Catalunya de que hi hagi tots els elements per donar suport a les tasques dels 
Ajuntaments.  
 
Ressalta que els Ajuntaments són l’administració més propera a la ciutadania i, 
com administració més propera, són  la porta en la qual es detecta i es poden 
prevenir les situacions de violència masclista, les situacions de risc d’exclusió 
social i altres elements. Els Ajuntaments poden detectar i prevenir, però 
necessiten recursos per atendre, es necessiten els serveis especialitzats, les 
cases d’acollida, les polítiques que permetin atendre. Són polítiques que no 
depenen només dels municipis i, per tant, cal que hi hagi tota la implicació dels 
governs.  
 
Afegeix que com han manifestat, quan van fer les dues concentracions del dia 
14 d’abril, hi ha tots els elements que han de prevenir a nivell social, el 
fenomen de la violència masclista, des de determinats programes dels mitjans 
de comunicació, fins a determinades maneres d’enfocar la formació i educació 
dels joves i adolescents.  Tots aquests elements conformen la moció, una 
moció que adreçaran a tots els Ajuntaments i a totes les entitats vinculades als 
moviments de dones, als moviments feministes. És una moció unitària, i, per 
tant, s’aprova, per unanimitat. 
 
 
3. - Moció de l'Alcaldia d'aprovació del Pla d'Actu ació Municipal (PAM) 
2016-2019 i del Pla d'Inversions Municipal 2016-201 9. 
 
El Sr. Alcalde, dóna compte de la Moció de l’Alcaldia, d'aprovació del Pla 
d'Actuació Municipal (PAM) 2016-2019 i del Pla d'Inversions Municipal 2016-
2019, que  textualment diu el següent: 
 
L’equip de govern municipal ha impulsat el Pla d’Actuació de Mandat (PAM) 
2016 -2019) i el Pla d’Inversions de Mandat 2016-2019, eines de planificació 
estratègica que marcaran les línies d’actuació que han d’orientar l’acció 
municipal, durant aquest mandat i que són fruit del pacte de Govern entre ICV-
EUiA i PSC. 
 
L’equip de govern en la definició del Pla d’actuació Municipal per aquest 
mandat 2016-2019 ha comptat amb l’assessorament tècnic del Servei 
d'Assistència a l'Organització Municipal de la Diputació de Barcelona, que ha 
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donat suport metodològic en les diferents fases de disseny i elaboració 
d’aquest document estratègic i ha proporcionat eines per al seu seguiment. 
  
Així, s’ha estructurat un Pla d’Actuació Municipal en base a quatre nivells de 
concreció. Els dos primers nivells, conjuntament amb la definició de la missió, 
visió i valors,  determinen el contingut estratègic del PAM, mentre que els dos 
següents configuren el contingut operatiu: 
 
1. Objectius de ciutat 
Representen la direcció estratègica i contribueixen a clarificar la visió del 
municipi. Són objectius globals de naturalesa marcadament transversal.  
 
2. Objectius estratègics 
Fan referència a situacions del municipi que són millorables o a problemes que 
es volen resoldre en un sentit ampli. Expressen finalitat. 
 
3. Objectius operatius. 
Fan referència als resultats concrets que es volen obtenir. Expressen, per tant, 
una magnitud com a fita i un període de temps per aconseguir-la. Han de ser 
avaluables mitjançant indicadors de gestió. 
 
4. Actuacions. 
Són els fets concrets que es duen a terme per aconseguir els objectius 
operatius. S’aproven normalment en actes administratius (ple, junta, decret) i 
formen part d’un programa conegut i compartit de treball.  
 
El contingut estratègic ha estat definit pels membres de l’Equip de Govern, 
mentre que el contingut operatiu s’ha concretat amb un doble procés 
d’aportacions: intern i extern.  
 
A nivell intern, per tal de fomentar la implicació del personal tècnic de 
l’Ajuntament en el procés de disseny del contingut operatiu del PAM, s’han 
realitzat diverses sessions tècniques interàrees. En aquestes sessions, el 
personal tècnic municipal ha fet propostes d’accions relacionades amb els 
diferents eixos estratègics identificats i s’han definit els continguts operatius 
que han de permetre l’assoliment de les línies estratègiques establertes per 
l’Equip de Govern. 
 
Tanmateix, un cop definida la proposta inicial del Pla d’Actuació del Mandat, 
s’han realitzat diverses sessions informatives per explicar a la ciutadania 
cadascun dels quatre objectius de ciutat en que s’ha estructurat el contingut 
del PAM. Concretament s’han desenvolupat les següents sessions:  
 
� Dimarts, 29 de març (Centre Cívic Mas Lluí): Eix 3. Consolidar l'entorn 

urbà i natural, adequant-lo a les persones i les seves necessitats 
� Dimecres. 30 de març (Can Maginàs): Eix 2 - Impulsar el 

desenvolupament econòmic i vetllar pel dret al treball 
� Dimarts, 5 d’abril (Ajuntament): Eix 4 - Aprofundir en un model obert i 

participatiu de govern 
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� Dimecres, 6 d’abril (Centre Cívic Les Tovalloles): Eix 1 - Fomentar la 
igualtat de drets, deures i oportunitats 

Aquestes sessions tenien com a objectiu donar a conèixer i explicar els 
diferents objectius i actuacions continguts al PAM per a cadascun dels 
objectius de ciutat, i recollir l’opinió de la ciutat i teixit associatiu respecte 
aquests. 

Al marge de les sessions informatives, fins el passat 12 d'abril, la ciutadania 
també ha pogut fer comentaris sobre el PAM en l’espai web de participació 
habilitat a tal efecte. 

Al mateix temps, també, s’ha elaborat el Pla d’Inversions de Mandat 2016-
2019, el qual concreta i desenvolupa el Pla d’Actuació de Mandat (PAM) 2016-
2019, i que s’estructura en els apartats següents:  
 

1. Equipaments públics amb remodelació integral o de nova creació 
2. Millora dels equipaments públics existents 
3. Millora de l'espai públic urbà i natural 
4. Inversions en habitatge tutelat i lloguer Social 
5. Inversions en sostenibilitat energètica i econòmica 
6. Millora en telecomunicacions 
7. Altres 

 
Tant el contingut del Pla d’Actuació del Mandat (PAM), com el del Pla 
d’Inversions del Mandat (PIM), han estat presentats a tots els grups municipals 
del Consistori en diverses reunions, per tal de recollir les seves opinions al 
respecte i recavar el major consens possible en la direcció estratègica de la 
ciutat. 
 
Per tot això, aquesta Alcaldia Presidència, proposa al Ple de l’Ajuntament, 
l’adopció dels següents 
 
ACORDS: 
 
PRIMER.- Aprovar el Pla d’Actuació de Mandat (PAM) 2016-2019 
 
SEGON. - Aprovar el Pla d’Inversions de Mandat 2016-2019 
 
TERCER. - Crear el mecanisme de seguiment necessari per a que la 
ciutadania pugui avaluar el compliment de les propostes de govern. L’eina de 
seguiment del Pla d’Actuació del Mandat 2016-2019 estarà disponible a través 
de l’espai web www.santfeliu.cat/pam 
 
QUART. - Fer difusió del Pla d’Actuació de Mandat i del Pla d’Inversions de 
Mandat del 2016-2019. 
 
El Sr. Alcalde indica que el del Pla d’Actuació de Mandat 2016-2019 , com diu 
el seu nom, és la planificació que el Govern de la ciutat planteja fer per als 
propers tres anys i mig. Està dividit en dos grans apartats, que han explicat en 
diferents actes a la ciutadania, quatre en concret, que han volgut compartir 
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amb els treballadors i treballadores de la casa  que, en definitiva, són els que 
l’hauran de tirar endavant, també a tots els grups municipals. 
 
Afegeix que té dos grans apartats, un gran apartat del que són els objectius de 
la política municipal i un segon apartat que és el Pla d’Inversions, que els 
debatran i els votaran de manera separada encara que formen part del mateix 
punt, del què pensa fer l’equip de govern en els propers tres anys.  
 
Explica que el Pla d’Actuació del Mandat té quatre grans línies: 

1. La cohesió social, els drets de les persones. 
2. El foment de l’activitat Econòmica. 
3. La sostenibilitat i l’ordenació del territori. 
4. La forma de governar, l’estil de govern, la voluntat de tenir un govern 

obert i de diàleg. 
 
Aquestes línees s’estructuren en diferents objectius i actuacions amb la idea 
de garantia de drets, foment de l’ocupació, ordenació del territori amb criteris 
de sostenibilitat i govern amb criteris d’obertura i transparència.  
 
Indica que el Pla d’Inversions preveu una inversió d’aproximadament 30 
milions d’euros en els propers 2016 al 2019, amb una sèrie de actuacions com 
la remodelació integral d’equipaments de la ciutat ja existents, el Casal de 
Joves, la Biblioteca, el Centre Cívic Roses i l’acabament del Parc Esportiu Les 
Grases. No es preveu la creació de cap equipament nou. Hi ha un apartat de 
millora d’equipaments ja existents, que va des d’una inversió important que 
faran a les escoles públiques, i que aquest estiu mateix comença amb una 
intervenció important a l’escola Gaudí, fins a intervencions que estan descrites 
en el Pla i que afecten a diferents espais esportius, culturals, cívics de la ciutat. 
 
Altre gran apartat són les millores en tot el que és l’espai públic. Es preveu en 
aquest apartat la gran remodelació de tres places, la Plaça de Rafael Alberti 
que ja està en marxa, la Plaça de la Salut i la Plaça de Francesc Macià. No 
incorpora, com han explicat i debatran avui, l’ampliació de la Plaça de Lluís 
Companys, però forma part d’una operació que tractaran en el punt 13 i que té 
a veure amb l’actuació municipal per afavorir una actuació de planejament que 
no té a veure amb la inversió municipal. 
 
Afegeix que incorpora actuacions tant importants com l’acabament de la 2a 
fase del Pla Director del Centre, el Pla de millora de polígons i, després, 
actuacions de menor  envergadura, però que tindran molta transcendència a 
on es facin, com per exemple el pont que haurà d’unir el barris de Can 
Maginàs i la Salut i altres actuacions que estan previstes en el Pla d’Inversions. 
 
Altre punt té a veure amb l’habitatge social i que haurà de tenir el seu reflex en 
dos coses com el que aprovaran avui, que és l’inici, l’encàrrec de l’elaboració 
del Pla d’Habitatge a l’AMB i, després, la pròpia AMB com l’ens que haurà 
d’impulsar les polítiques socials de lloguer, no només del seu municipi, sinó del 
conjunt dels municipis de l’àrea metropolitana. És un tema que, com han 
explicat en diverses ocasions, tindrà una perspectiva metropolitana i el que han 
de preveure és una primera aportació a aquestes polítiques metropolitanes 
d’habitatges de lloguer, que impulsaran amb l’AMB. 
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Ressalta que hi ha un apartat, que ja han explicat, i fa referència a un préstec 
que ha concedit el Ministeri d’Indústria en relació a la previsió d’actualitzar i 
posar al dia i millorar, tant en processos d’eficiència com d’economia 
l’enllumenat públic de Sant Feliu. És un préstec d’1,9 milions d’euros, que 
s’aplicarà a la ciutat durant els anys 2016-2017. Per tant, forma part d’aquest 
Pla d’Inversions. També formen part altres elements menors, com són les 
inversions en tecnologia i altres qüestions previstes en un gran calaix d’altres, 
que inclou, una partida d’imprevistos.  
 
Per tant són 30 milions d’euros, que es financen recorreran a crèdit, per un 
import de 3 milions d’euros/any, que és justament el que tornen; de manera 
que el volum total del que deurà l’Ajuntament se situarà i es mantindrà a 
l’entorn de 17 milions d’euros, la qual cosa els dóna una ràtio d’endeutament 
molt assumible. S’encendria la llum àmbar d’alerta si arribessin al 75%, perquè  
se situen a l’entorn del 40 o 41%. Estan amb un volum d’inversió que és 
perfectament assumible per l’Ajuntament i han optat per mantenir-lo dins 
d’aquests límits de prudència. Especialment perquè, en algun moment, 
aconseguiran el que van anar a reivindicar a Montcada i Reixac, que és el 
soterrament de les vies del tren. Això comportarà un esforç inversor molt 
important a la ciutat, que requerirà que estiguin a punt. Per tant, es volen situar 
a l’entorn del 40 % de la seva capacitat d’endeutament. Els altres, entre 3 o 4 
milions d’euros, vindran finançats per les aportacions d’altres administracions. 
Ha parlat d’un préstec 1,9 milions d’euros que vindrà del Ministeri d’Indústria, i, 
després les inversions que arribin de les administracions amb què treballen 
habitualment, l’AMB, la Diputació, la Generalitat de Catalunya, algun fons 
europeu, algun altre fons de l’Estat, etc. 
 
Creu que és un volum d’Inversions perfectament assumibles  econòmicament i 
tècnicament, que recull les prioritats que l’equip de govern ha expressat en els 
seus acords, en les seves declaracions i amb el propi Pla d’Actuació del 
Mandat, que ha expressat anteriorment.  
 
El portaveu del grup municipal Junts per Sant Feliu, Sr. Serrano, manifesta que 
el  projecte que presenten, en trets generals, és positiu per a la ciutat; però és 
un govern en minoria. Un govern en minoria ha de realitzar aliances, diàleg 
amb els partits de l’oposició per a cadascun dels punts que es presenten en el 
PAM i PIM, per a ser aprovats pel Ple. 
 
Recorda que en el seu Programa Electoral defensen la democràcia municipal, 
participació ciutadana, ajuntaments honestos, transparents, qualitat 
democràtica, tolerància zero contra la corrupció, reestructuració de les 
auditories públiques dels Ajuntaments. Un municipi que contribueixi amb 
economia al servei del bé comú que generi ocupació. Un municipi que integri la 
sostenibilitat ambiental en la seva planificació i gestió. Un municipi que tingui 
l’educació com a pilar de la societat. Un municipi culturalment actiu i 
l’Ajuntament com a protagonista de les polítiques socials.  
 
Per tant votaran que si al PAM i el PIM que els plantegen, però els tindran en 
l’oposició sempre que vagin en contra d’aquests pilars que defensa Junts per 
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Sant Feliu, i al seu costat, quan treballin per aconseguir-los. No és un xec en 
blanc, és un xec al diàleg. 
 
La portaveu del grup municipal PP, Sra. Ortega, manifesta que, com van fer en 
el mandat passat, votaran abstenció. Aquest és un Pla d’Actuació del Mandat 
que és de l’equip de govern, no és el seu. No sobra res, perquè tots són 
objectius i bones voluntats per a millorar la vida a Sant Feliu, però no deixa de 
semblar una carta al Reis. Hi ha objectius que són bastant vagos, són poc 
clars, i creuen que, al final del mandat, serà difícil quantificar-los en el procés 
que s’hagin executat o no. 
 
Respecte al Pla d’Inversions, també, serà una abstenció perquè no estan 
d’acord al 100 per 100. Creuen que Sant Feliu necessita un manteniment 
continuo, els carrers estan en molt mal estat i just el carrer que pitjor està, que 
és el carrer d’El Pla, veuen que la deixen per al final del mandat i no entenen 
les prioritats que dóna l’equip de govern. Entenen que hi ha moltes obres que 
s’han de realitzar, com el Casal de Joves, el Centre Cívic, les Grases, la 
Biblioteca, però creuen que el Pla hauria de tenir un mica més de prioritat per a 
l’equip de govern i s’abstenen. 
 
El representant del grup municipal CC Veïns, Sr. Sospedra, manifesta que 
votaran no. En principi, no entenen perquè això es diu  un Pla d’Actuació 
Municipal, perquè de Pla no té res, és més una declaració d’intencions que una 
definició de tasques concretes i mesurables. Tampoc entenen que s’annexi el 
Pla d’Inversions i no s’annexi, el que és el conjunt de despeses que implica 
portar a terme les declaracions d’intencions que porten al Pla. 
 
Creuen que les inversions són una part de l’estratègia, però aquest el Pla, 
sobre tot a l’Eix 1 i la majoria d’Eixos, el que comporta és una despesa 
addicional o diferent. Per tant, si es vol fer un Pla de veritat i es quantifica, les 
inversions són una petita part dins del que és la despesa. També entenen que 
aquest Pla, en ser tant inconcret, incorpora tot un aspecte retòric que fa que 
serveixi tant per a “un barrido como  para un fregado”. Aquesta malaltia no és 
de Sant Feliu, és genèrica. Quan  una cosa serveix tant per a un “barrido como  
para un fregado”, dóna capacitat discrecional a l’equip de govern que pot fer 
qualsevol cosa, perquè qualsevol cosa que faci, és molt probable que 
compleixi el Pla. Al seu grup li sembla que això no té sentit, no té ni cap ni 
peus, forma part les retòriques d’èpoques passades, el mon modern té eines 
de gestió, la gent vol concreció, la gent vol informació i no paraules.  
 
Indica que, si entren en temes generals, creuen que aquest PAM és poc 
participatiu o no és participatiu, perquè la participació primera ha de ser amb 
els grups municipals i, pràcticament, des del primer dia, s’ha dit aquesta és la 
carcassa, aquí dins poden tocar els detalls, però no poden demanar 
consensuar decisions d’un cert pes. Els sembla que les reunions que es fan 
posteriorment són un reflex d’aquesta poca voluntat participativa, i aquest 
reflex queda molt clar perquè, en les reunions participatives obertes a la 
ciutadania, el nombre de ciutadans i ciutadanes que acostuma a venir es 
poden comptar amb els dits d’una ma o de dues mans, és purament  minoritari 
. 
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Diu que entrant més en l’anàlisi del PAM, d’aquestes estratègies que són, com 
ha dit abans, pures declaracions, el seu grup recolzaria tot el que és l’Eix 1, 
l’Eix que poden dir d’igualtat i de temes socials, encara que creuen que 
s’hauria de concretar en actuacions perfectament definides i mesurables. L’Eix 
2, també, el recolzarien amb els mateixos comentaris que han fet anteriorment 
per l’Eix núm. 1, és una pena que aquest tipus de coses que estan ben 
dirigides no s’estructurin en un Pla que pugui tenir un seguiment, una 
concreció, un calendari. En la part de Govern i Participació, és a dir, l’Eix núm. 
4, és on troben que hi ha més deficiències. Entenen que hi ha un 70% 
d’ambigüitat que reflexa una voluntat participativa molt feble, per dir-ho 
suament. És a dir, si un té una clara voluntat participativa d’aquest Eix 4, 
hauria de, com a mínim afegir un punt per incloure una consulta anual 
ciutadana sobre les inversions de quanties superior a 600.000 o 700.000. 
Incloure el compromís de contestar les instàncies en un període màxim de 40 
dies. Incloure la consulta popular dels canvis que hi ha en el Pla urbanístic, tot i 
que, en les reunions prèvies que han tingut els han dit que ho tindrien en 
compte. Incloure, també, que el sistema informàtic actualment existent es 
modifiqui perquè pugui en un termini d’un any quedar obert a les consultes de 
totes les despeses i ingressos comptables, tant d’una forma agregada, com 
desagragada. Aquest punt que és bàsic de qualsevol esquema transparent i  
participatiu queda sense cap tipus de concreció. El seu grup entén que això és 
greu, perquè el tema participatiu és un dels temes on la ciutadania s’ha 
mostrat, inexorablement a favor de que això es porti a terme. 
 
Afegeix que, també, s’hauria d’afegir, perquè no n’hi ha prou amb declaracions 
del tipus de millorar l’accés a la informació sobre l’estat de la tramitació,  que 
pot traduir-se  en canviar el color del formulari, comprometre’s en una data per 
donar accés públic a les dades sobre la tramitació. No fer-ho així, és fer 
literatura. Entenen que els apartats referents al punt 4.3 de gestionar els 
recursos econòmics amb contenció, rigor i sostenibilitat, són punts bàsics per 
fer una gestió oberta i donar accés a la ciutadania el funcionament del seu 
Ajuntament. Però, aquí són mers enunciats que no aclareixen ni el què, ni el 
com, ni el quan.  
 
Manifesta que l’Eix núm. 3, entorn urbà i natural, tenen punts a favor i en 
contra. Els sembla correcta la política de reduir consum elèctric i d’aigua 
potable, encara que li sembla molt inconcret parlar d’una planta de generació i 
distribució de renovables, sense concretar i definir com es durà a terme. Es 
parla de prioritzar el manteniment sense reconèixer que en el context actual, 
de deficiències i satisfacció en el tema del manteniment, sembla que es 
prioritzi el tema d’inaugurar i no el tema de mantenir. Potser que el tema 
d’inaugurar comporta fotos i el tema de mantenir sempre és un esforç callat. 
Pel que fa al tema de renovables creuen que s’hauria de deixar palès que el 
primer que s’ha de fer, a  part de portenciar-les, és funcionar les que ja 
existeixen, com per exemple les de la piscina. 
 
En el tema de remodelació de places, que s’inclou també en l’Eix 3, Rafael 
Alberdi,  La Salut, Francesc Macià, Companys, etc, creuen que constitueix un 
volum d’inversió  desmesurat. Pensen que en no haver hagut un manteniment 
correctiu en moltes d’aquestes places s’acaba anant a remodelacions a la 
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totalitat que, a vegades, són fins i tot de menys de 20 anys; una política que 
acaba dilapidant els recursos. 
 
Els sembla, que el punt 3.3.2.1, Auditoria i inspeccions dels serveis municipals, 
és un punt important, però solament amb l’anunciat no es fa res, no s’entra al 
detall, com quan s’han fet les bases per a l’auditoria de les contractes de 
neteja i residus, en forma d’un esquema  purament generalista declaratiu 
inoperant. Creuen que són punts que s’haurien de corregir.  
 
Proposen, a la vegada, que es contemplin les enquestes que estan en els 
plecs del contractistes, de participació ciutadana, els ratis de control periòdic i 
la difusió ciutadana dels mínims exigibles. Perquè d’aquesta manera si que fan 
real la participació que abans criticaven que era minsa i que no recolza de cap 
manera aquest PAM. 
 
Consideren que la principal feblesa del Pla és la seva gènesi poc participativa. 
Parlar de participació en tot un Eix 4 i fer un PAM que, com han dit abans, els 
grups municipals han tingut un paper molt reduït, creuen que és una 
contradicció important. A vegades, encara que ells nomes amb un 43% tenen 
un equip de govern, sembla com si els grups de l’oposició foren com els altres 
santfeliuencs, una mica com si ells tinguessin una capacitat superior per 
entendre la realitat ciutadana i els interessos dels ciutadans. En un tema com 
aquest pensen que són desitjables consensos de més enllà del 70% de 
regidors.  
 
Indica que l’Eix 1 i l’Eix 2 del PAM, d’alguna manera, són la cara més 
aconseguida i més positiva, però, per altra banda, en ser una mica la muleta 
que permet emmascarar aquesta manca de participació de fons, queda tot 
aquest Pla en una espècie de monstre que té una part agradable, delicada i  
interessant i una altra part que és absolutament de defensa dels interessos 
menys democràtics. 
 
Afegeix que aquest PAM, tant deficient, no respon a la incompetència dels 
tècnics i tècniques, sinó que respon a la pròpia estructura política autosuficient 
i anquilosada d’aquest equip de govern. No volen buscar-se problemes obrint 
la discussió del consens, quan històricament això quasi no s’ha fet i quan això 
pot canviar els equilibris o pot donar peu a que les aigües es remoguin. Cada 
quatre anys fan un PAM perquè toca, per tant, és un tema burocràtic i llavors 
fan un PAM per a que tingui moltes lectures, per a que puguin dir que es 
compleix. A més fan un PAM que no molesti les relacions de poders existents 
entre l’equip de govern i els altres grups municipals. És a dir, un PAM no 
participatiu, que no emprenyi.  
 
Acaba dient que el PAM és un cert nyap, que té una explicació política  
darrera. És insostenible el tema d’inversions perquè suposa fer una despesa 
de 3,17 milions de pessetes al dia, que està fora de mida, fora del context 
socioeconòmic actual, també dels ciutadans i ciutadanes de Sant Feliu. En 
definitiva, és un PAM que haurien d’esmenar-lo aprofitant que és tant genèric, i 
com es pot fer “barrido y un fregado”, fan una lectura minimalista i intenten que 
sigui el més sensat possible. 
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Per últim, el resum final seria donar participació real i informació a la ciutadania 
i concretar això en l’Eix 4 , que ralenteixin les inversions i no es resisteixin a 
que els ciutadans i ciutadanes puguin codecidir. 
 
La portaveu del grup municipal CDC Sra. Martí, indica que el PAM i el PIM, de 
totes les accions que s’han de fer és per als propers tres anys, perquè ja se’n 
han polit un. Però s’ha trigat un any porten el que portaven en els seus 
programes sense consultar-ho a ningú. No sap si és perquè com a equip de 
govern estan molt allunyades les seves propostes i els seus programes els ha 
costat posar-se d’acord, però els ha sorprès molt que s’hagi trigat un any per 
no fer res amb la ciutadania, ni evidentment amb l’oposició. 
 
En la legislatura passada, que CiU estava en el govern amb ICV, van fer 
Jornades de Participació al Palau Falguera, tant presencials com online. Des 
de que ICV està amb el PSC, com a mínim, ha perdut comba en aquest tema. 
Creu que ho van fer molt més bé la legislatura passada i es pensava que en 
temes de participació, que sempre s’han omplert la boca d’aquest tema, seria 
una participació molt més contundent que la que han vist. Pel seu grup és molt 
deficient, per no dir que no existeix, s’han limitat a demanar a la ciutadania en 
què volen utilitzar aquest 400.000 euros, no gastar-los, sinó invertir-los en 
obres a l’estiu, que és un primer pas i pensen és una cosa positiva, però molt 
menys ambiciosa del que s’havia fet fins ara, o el que s’esperaven. 
 
Diu que van muntar aquestes 4 jornades, que posava “Participi-hi”, però en 
realitat eren Jornades informatives per fer allò que estava dat i beneit, molt 
poques coses han canviat del que ja estava dat i beneit. No tan sols ha passat 
això amb els ciutadans i ciutadanes, sinó que s’han trobat que els partits de 
l’oposició que, en un primer moment, els van dir que es veurien tots i anirien 
dient el que els sembla i podent afegir coses, s’han  trobat que, al menys, per 
part seva, que van dir moltes coses que es podrien afegir en el PAM i no 
perquè ho digués CDC, sinó perquè pensen que és positiu per a Sant Feliu. A 
a última hora, avui, s’ha afegit una de les coses que van dir,  però no hi ha 
absolutament res del que van demanar. 
 
Recalca que són coses que han trobat a faltar i que són positives per a Sant 
Feliu i que hi ha altres, que després enumerarà, que pensa que no són tant 
prioritàries. 
 
Creu que en el PAM s’han limitat a posar noms nous, amb els continguts que 
més o menys tothom demana, però que, moltes vegades, només són els noms 
i estan lleugerament buits de continguts. No són coses amb continguts nous, o 
amb continguts més atrevits. 
 
Afegeix que de les coses que creuen que s’haurien d’haver afegit, que ho van 
comentar el dia de la reunió amb el Sr. Rañé i el  Sr. San José, el tema del 
Carnet blau. S’ha de ser més agosarat, han d’anar al carnet per renda, posar el 
Carnet Blau per a tothom i posar-ho en funció de la renda. 
 
Una altra de les coses que han trobat a faltar, és on està un punt de càrrega 
per als vehicles elèctrics. Incrementar l’ús del transport públic i dels itineraris 
de vianants, per a reduir el CO-2. A Sant Feliu no pot haver gent que tingui 
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cotxe elèctric perquè no trobaran cap presa per poder carregar el cotxe elèctric 
a la ciutat, que és una de les coses que el seu grup ho portaven en el 
Programa. Insisteix, no perquè ho portessin en el Programa, però a tota l’àrea 
metropolitana en les seves ciutats està fent això i Sant Feliu no, i, ells són els 
Verds. 
 
En l’apartat 4.3.3 li ha sorprès l’últim canvi que han fet del PAM, hi havia un 
punt que deia: col·laboració amb la pública o privada. Ho han tret, l’han canviat 
i han posat disseny d’un dossier de patrocini i d’actuacions i projectes 
municipals. No els ha de fer por la col·laboració pública o privada. Ja ho estan 
fent i han de continuar fent i és cap a on ha d’anar el país. Per tant, no han de 
tenir por posar en un PAM, tal com havien posat, creu que s’han espantat. 
Pensa que la col·laboració pública privada  és el futur del País i no haurien 
d’haver tret.  
 
Pel que fa al Pla d’Inversions, van creure que s’havien d’incorporar algunes 
coses en el Programa perquè el seu grup ho portava i pensaven que era bo 
per a Sant Feliu. No entenen, per exemple, com s’aventuren a gastar 400.000 
d’euros per arreglar una escola pública d’una sola línia, quan saben que està 
baixant la natalitat i que les escoles d’una sola línia estan perillant, que han 
salvat la que han salvat pels pèls. Per tant, li sembla que és excessivament 
agosarat i que no haurien de gastar-se tants diners. 
 
Hi ha 210.000 euros, pel tema del vestidors del Camp de futbol Falguera, aquí 
creu que tiren massa avall, ja ho veuran, creu que no n’hi haurà prou, pensa 
que està mal calculat, 
 
Respecte al Complex de la piscina, ja ho van parlar el dia que es van trobar,  el 
seu grup creu que, sense haver fet l’examen d’intervenció que s’ha de fer el 
2017, no es poden aventurar a gastar-se 3.600.000 euros per fer una piscina o 
un mòdul nou, més les pistes pàdel. El seu grup pensava que amb les pistes 
de pàdel, com van proposar al principi, ni hauria prou per acabar de fer 
aquesta sortida endavant del complex, que ha costat molt i si, realment, fan 
cas del Pla d’Equipaments que van fer la legislatura passada. Recorda que 
una de les coses que apuntava aquest Pla d’Equipaments, era que en Mas Lluí 
es demanava que hi haguessin equipaments esportius perquè quedaven molt 
allunyats de la seva àrea. Això sortia en el Pla d’Equipaments. Si es gasten 
tots aquests diners en un lloc que ja tenen piscina, gimnàs, potser s’haurien de 
gastar aquests diners en un altra lloc. De la mateixa manera que en el Pla 
d’Equipaments, també, sortia el que faltava un Teatre a Sant Feliu, tampoc 
veuen una intenció per fer alguna cosa per aconseguir això. 
 
Per altra banda, van demanar una cosa tan simple com arreglar el pont del 
carrer de Sant Llorenç. Li sembla perfecta que s’arregli el pont que uneix Can 
Maginàs i La Salut, a més li convé, però pensa que el carrer Sant Llorenç, el 
pont, tot i que saben que no li toca a l’Ajuntament, però l’altra tampoc, també 
s’ha d’arreglar, la gent cau, sap que s’ha enllumenat recentment, però estan 
malament els graons i no s‘ha posat en el PIM, que no costava tant. 
 
Diu que troben a faltar la 4a fase de la Carretera, pensen que hi ha un greuge 
compartiu, perquè el soterrament, si són realistes, trigarà encara i porten molts 
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anys de greuge comparatiu d’aquesta obra, respecte a les altres tres fases. No 
demanaven que a la Plaça de la Vila es fes el que s’està fent ara, sinó que s’ha 
de posar alguna capa perquè la gent no rellisqui i, a més, pensa que s’ha de 
fer una reestructuració més alta, encara que és una cosa del seu Programa, 
aquí no pot entrar-hi. 
 
Afegeix que no s’ha pensat gens en què es farà amb l’edifici de l’Escorxador, la 
idea era fer un museu. Tampoc el desdoblament d’El Pla, a part del que ha dit 
la Sra. Ortega, pensen que el carrer d’El Pla com a lloc per a passejar, de 
vianants, les voreres estan malament, la gent cau i es fa molt de mal i a més 
està molt malament amb el tema de l’arbrat. Ho estan deixant per l’últim any i 
tampoc estan pensant en tota aquesta estratègia econòmica que representa el 
desdoblament total de la carretera d’El Pla. Creu que si haguessin tingut 
realment voluntat de que la resta de grups participessin, probablement alguna 
d’aquestes coses les haurien posat o les haurien introduït dins. 
 
Diu que no veuen un Pla estratègic de ciutat, de cap a on volen anar, perquè, 
no estan fent nomes el mandat d’aquest tres anys, mirar una mica més enllà, 
per als propers 20 anys. Què volen fer de la Sanson, on està la promoció de la 
capitalitat, on està el futur teatre de Sant Feliu, on està el nou planejament 
urbanístic per als propers 20 anys. No quedar-se només amb aquests tres 
anys, anar una mica més enllà, més endavant. Aquest no és el seu model, 
falten coses importants, i creuen que n’hi ha d’altres que no corren tanta presa. 
Pensen que estan fent un PAM i un PIM, per al seus vots, no per als ciutadans 
i ciutadanes de Sant Feliu. Per tant, el vot del seu grup és en contra. 
 
El portaveu del grup municipal Ciutadans, Sr. Alegre, indica que ell ja s’ha 
manifestat varies vegades en relació al PAM que  no és un element de 
obligado cumplimiento por ningún gobierno municipal. Per tant, ho fan perquè 
volen i els  agraeix enormement que els diguin que és el que volen fer, però si 
no li diguessin ja s’ho imaginava el que volen fer, perquè rellegint el Programa 
Electoral d’ICV i el Programa Electoral del PSC, segurament, més o menys, 
se’n sortirien amb el document que han presentat. 
 
Diu que tenint present que és un document de voluntats del que volen fer, del 
que es volen comprometre a fer, és el seu document, és la seva planificació i 
no té perquè coincidir amb la resta de grups, ni molts menys del conjunt de la 
ciutadania. Aquest és un document de voluntats que és una mala còpia, no és 
un problema d’ells, és una mala còpia del que va posar,en el seu dia, de moda 
l’Ajuntament de Barcelona, que és un totxo de 150 fulls que parlen del que vol 
ser la ciutat quan cap d’ells visqui a la ciutat, perquè ja estaran enterrats. És un 
Pla de futur. La resta d’ajuntaments, una mica per seguir la moda que impulsa 
Barcelona, fa molts anys, van decidir apuntar-se al carro d’aprovar un PAM. 
Però, ni molts menys és un Pla d’Actuació, en tot cas, és una expressió de les 
voluntats de l’equip de govern, que agraeix que ho donin, però si no els 
donessin, també, els agrairia. 
 
Sobre el Pla d’inversions, considera que és un altra document diferent, perquè 
aquest si que té un reflex en l’aprovació del pressupost municipal,  any a any. 
Per tant, aquest si que és un compromís que, d’alguna manera, va en relació al 
nivell d’endeutament i de la concreció de les inversions que es vol realitzar. 
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Afegeix que al seu grup no els ofèn que la participació hagi estat més amunt o 
més avall, perquè fa molt temps que els va dir que són los aladines de la 
participación, però desprès no és veritat, encara que, com saben vendre el 
producte molt bé, ja els hi surt. Diu que el seu grup no votaran. Diu que ha 
manifestat al Sr. Alcalde que per un problema purament administratiu si no 
voten comptabilitza com abstenció. Per tant, els regidors del grup municipal 
Ciutadans en el moment de la votació al PAM abandonaran el Saló, perquè no 
consti com abstenció, sinó com ausentes. No quieren ser participes de la 
aprovació del PAM que és un document seu.  
 
El Sr. Alcalde manifesta que a efectes de la votació del PAM s’entendrà que 
els regidors del grup C’s s’absenten momentàniament de la sala a les 21:20. 
 
El portaveu del grup municipal Ciutadans, Sr. Alegre, explica que respecte al 
Pla d’Inversions, votaran a favor, encara que pensen que no és el seu Pla 
d’Inversions. Però com és un document que s’ha de plasmar posteriorment, es 
pronuncien a favor, encara que ja va manifestar que algun element,  com el 
tema dels vestidors de Los Pajaritos que es absolutament insuficient per 
executar aquest tema. En tot cas, és ajustable quan estigui fet el projecte 
executiu i el Sr. Alcalde es va comprometre que si faltaven diners ho posarien. 
Creu en la seva paraula i, per tant, votaran a favor, però en el tema del PAM, el 
seu grup no seran comparsas de esta pantomima. 
 
El portaveu del grup municipal ERC, Sr. Bossa, manifesta que agraeix les 
reunions que han mantingut, tant conjuntament amb els portaveus com per 
separat. Però consideren que el procés portat a terme per elaborar aquest 
PAM no ha estat l’idoni, i, ha respost principalment, a un model de participació 
obsolet i caduc. Constaten que els passos d’aquest govern municipal per a 
esdevenir un govern obert veritable són totalment insuficients, per no dir 
totalment inexistents. Per començar creu que tot el procés de participació del 
PAM no ha estat satisfactori. Hi ha hagut poca assistència a les xerrades, poca 
participació al web i, sobre tot, s’ha fixat aquests dies que el web, la gent, la 
ciutat de Sant Feliu s’ha descarregat nomes 6 cops el PAM. Podran veure fins 
a quin punt la ciutadania de Sant Feliu no és receptiva en tot aquest debat, que 
és una cosa que els hauria de preocupar a tothom govern i oposició. 
 
Creuen que aquest PAM no compleix els objectius de governar amb les 
persones que es proposava en un dels títols. Per governar amb les persones, i 
no per a les persones, aquest PAM s’hauria d’haver construït des del principi, 
des dels seus fonaments amb la ciutadania, que no ha estat el cas. Un cop 
més el govern de Sant Feliu ha tendit a un model de participació basat en la de 
donar informació, han elaborat el PAM, com s’ha dit, un copiar i enganxar dels 
respectius programes electorals i ERC ja han deixat palès en vàries ocasions 
en aquest Saló de Plens que  aquest ja no és el model que necessita la 
ciutadania de Sant Feliu. 
 
Diu que per ERC-Sant Feliu aquest Pla d’Acció Municipal proposa mesures 
poc ambicioses en alguns àmbits i amb molt poca concreció en punts 
d’especial importància. La poca concreció és una manca important de 
transparència i que els alarma bastant, amb més concreció més transparència. 
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Hi ha molts punts que són molt ambigus i no saben que pacta el govern en 
aquests punts. Per a ells és de vital importància marcar unes línies d’acció 
concretes que han d’estar, evidentment, lligades a un pressupost i a un termini 
d’execució. 
 
Consideren que Sant Feliu necessita una visió estratègica global; cal mirar el 
futur molt més enllà d’aquesta legislatura en concret i creuen que aquest PAM 
es fixa massa  en moltes qüestions en els tres anys que queden per endavant. 
El govern té la obligació d’encarar els reptes d’aquest mandat, però, també, té 
el deure de projectar la ciutat de les generacions que vindran. Una ciutat 
compacta, com un conjunt, i no com un conjunt d’aspectes. El que més els ha 
preocupat a ERC durant aquest últims dies, que han fet ressò amb la 
publicació que han fet, que el govern ha d’aclarir avui, en aquesta Sala de 
Plens, és cap on vol projectar el canvi del PGM el canvi de planejament de la 
Riera  de La Salut. Hi ha confusió perquè en les reunions amb els portaveus es 
va dir una cosa i per les xarxes socials s’ha dit que ERC s’inventaven el que es 
deia. El grup municipal ERC agafa la paraula que es va dir en la reunió amb 
els portaveus que el govern té planificat canviar el PGM per a edificar pisos i el 
seu grup s’oposa radicalment a aquest model de ciutat on tendeixen, un altre 
cop, a un model previ a la crisi d’especular amb el sòl. Demanen que avui 
aclareixin els dubtes que s’han succeït perquè pensen que el govern ha de 
replantejar aquesta qüestió del PAM que és un dels punts pels que el grup 
municipal ERC votaran en contra del PAM. Per tant, necessiten saber cap on 
s’orienten en aquest punt. Per a ERC és bàsic que la zona on ara hi ha el 
polígon es converteixi, en aquesta legislatura, com un espai de transició entre 
el Parc Natural de Collserola i la ciutat.  
 
El Sr. Alcalde pregunta al portaveu del grup municipal ERC, Sr. Bossa si els 
vots del seu grup depenen només del tema de la Riera de la Salut, perquè si 
solament depèn d’això intervindria per clarificar aquest tema. Però si el sentit 
del vot no depèn d’això, intervindrà al final.  
 
Contesta el  portaveu del grup municipal ERC, Sr. Bossa que no. És un punt 
que ha orientat molt el vot cap el no, però és un dels punts claus que no podien 
donar suport a aquest PAM, si és com el seu grup va entendre aquest punt. És 
greu que hi hagi perquè el PAM hauria de servir per clarificar a tothom, 
oposició i ciutadania cap a on vol anar el govern i en aquest punt no ho fa. 
 
Afegeix que és molt important l’espai que posi un punt de transició entre el 
Parc Natural de la Serra de Collserola i la ciutat. Mesura que, per altra banda, 
han recomanat diferents estudis tècnics, tant del Parc com de la Diputació de 
Barcelona. Indica que el seu grup està molt d’acord en l’Eix 1 i en l’Eix 2, tenen 
molts matisos a fer, però bàsicament estan d’acord. En l’Eix 3 tenen dubtes i 
creuen que hi ha poca concreció de com es volen fer diverses actuacions. 
L’Eix 4 creuen que és molt poc ambiciós tot el tema de participació i govern 
obert, creuen, i així ho van explicar en la campanya electoral i en el seu 
programa, que l’Ajuntament en la seva relació amb la ciutadans i ciutadanes 
necessita una transformació radical i aquest Eix 4, no ho garanteix. 
 
També, com deia el Sr. Alegre, el seu grup no està massa d’acord que es voti 
aquest PAM.  No entenen com una cosa que el govern no està obligat es porti 
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a votació sense un pas conseqüent després de posar en exposició pública el 
PAM per a que la ciutadania i els partits de l’oposició poden fer al·legacions. 
Demanen al govern que possibiliti que hi hagi exposició pública i que els partits 
i la ciutadania, com exercici de salut democràtica i de transparència, s’ha 
demostrat aquí amb les idees que han fet el companys de CC Veïns, com les 
que ha fet CDC, que aquest PAM necessita moltes esmenes i al·legacions 
perquè sigui el millor PAM possible per a Sant Feliu, que s’ha demostrat que, 
de moment, no és el millor PAM possible per a Sant Feliu. 
 
Per tant, demanen que el govern rectifiqui i posi en exposició pública el PAM 
que s’aprovarà avui, per a que els ciutadans i ciutadanes puguin fer esmenes i 
al.legacions i els partits. Que hi hagi un debat posterior amb aquestes 
esmenes, sinó demostraran, un cop més, que no són veritablement un govern 
obert i són un govern tancat. 
 
Pel que fa al Pla d’Inversions Municipal, estan d’acord amb la filosofia de no fer 
equipaments nous i que es facin millores als equipaments existents. Però 
consideren que molts aspectes del PIM ha mancat un debat real ciutadà. 
Moltes inversions venen de la legislatura passada, per raons òbvies ERC no va 
ser present en el debat, i hi ha altres que hi ha la discussió sobre la idoneïtat 
de la periodificació, com el carrer del Pla, que és més idoni fer la inversió ara, 
o, fer-la al final del mandat. Per a ells, aquest debat ha mancat entre la 
ciutadania, també, entre el partits de l’oposició, que no l’han pogut tenir i voten 
en contra del PIM, per aquestes qüestions. 
 
El Sr. Alcalde sotmet la moció a votació , amb el resultat següent: 
 
Sobre el Pla d’Actuació del Mandat 2016-2019, el 1r. Punts, s’aprova per 
majoria absoluta, amb 11 vots a favor de 6regidors i regidores del grups 
municipal ICV-EUIA, 4  dels regidors i regidores del  grup municipal PSC i 1 del 
regidor del grup municipal Junts per Sant Feliu, amb 1 vot d’abstenció de la 
regidora del grup municipal PP i 7 vots en contra 3 dels regidors i regidora del 
grup municipal ERC, 2 del regidor i regidor del grup municipal CDC, i 2 dels 
regidors del grup municipal CC Veïns. 
 
Sobre el Pla d’Inversions del Mandat 2016-2019, el 2r. Punt, estan presents 21 
regidors i regidors i s’aprova per majoria absoluta, amb 13l vots a favor de 6 
regidors i regidores del grups municipal ICV-EUIA, 4 dels regidors i regidores 
del  grup municipal PSC, 2 dels regidors i regidores del grup municipal 
Ciutadans i 1 del regidor del grup municipal Junts per Sant Feliu, amb 1 vot 
d’abstenció de la regidora del grup municipal PP i el vot en contra 3 dels 
regidors i regidora del grup municipal ERC, 2 del regidor i regidor del grup 
municipal CDC, i 2 dels regidors del grup municipal CC Veïns. 
 
La resta dels punts, s’aproven per assentiment. 
 
El Sr. Alcalde comenta que saben que no tenen cap obligació de fer Pla 
d’Actuació de Mandat. Però portar-ho a debatre i de sotmetre a votació, és 
voluntat política per explicar a la ciutadania què volen fer en representació 
seva. Es pot compartir o no, però l’equip de govern vol explicar amb claredat a 
la ciutadania què pensen fer en els propers anys. Per tant, no han volgut fer un 
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document limitat als partits de govern. A més, millorant altres PAM, en lloc de 
donar compte al final, que és el que han fet en altres mandats, volen posar 
immediatament una eina, des d’avui mateix que s’aprovi, que permetrà veure 
exactament en quin punt estan totes les coses que estan en el PAM. 
 
Repeteix que ho fan per voluntat política i perquè volen donar compte de tot i 
en tot moment. Com volen saber el grau de suport , d’altres prioritats i maneres 
d’enfocar quines són les necessitats i les maneres de dirigir la ciutat, ho 
sotmeten a aprovació, no només a donar compte. Aquí tothom ha tingut 
l’oportunitat de contrastar prioritats, de visions, de com ha de funcionar la ciutat 
i com ha de funcionar el seu Ajuntament. 
 
Indica que això no serveix igual per a “un barrido que per a un fregado” , ni és 
que sigui excessivament etéreo, o sigui una mala còpia d’una moda. Les coses 
es poden fer d’una altra manera i millor. És evident que una mateixa qüestió es 
pot enfocar de diferents maneres i fer d’una altra manera. Però l’equip de 
govern ha volgut agrupar en 4 grans criteris que ha dit al principi, garantir 
drets, afavorir l’ocupació, ordenar amb criteris de sostenibilitat la ciutat i tenir 
un govern obert. Això es pot concretar després de moltes altres maneres. No 
han volgut fer un document de 150 pagines on cadascuna d’aquestes coses es 
concretés fins a la extenuació.  
 
Per tant, el PAM recull tots els elements que després s’aniran desgranant les 
actuacions, els indicadors concrets, el moment en què s’avaluaran, etc. Però hi 
ha hagut una frase una mica desafortunada, perquè no es pulen 3,7 milions de 
pessetes/dia. En tot cas, inverteixen a la ciutat, busquen la prioritat que volen. 
Insisteix que poden haver altres prioritats, però quan l’equip de govern planteja 
una inversió a l’Escola Gaudí és la manera de assegurar amb una inversió 
especial i prioritària de l’Ajuntament de Sant Feliu la continuïtat i el futur 
d’aquesta escola, que és una de les escoles amb una preinscripció una mica 
més baixa. Quan l’equip de govern està preveient algunes actuacions en el 
Complex de piscines, el que estan fent és començar a posar les pedres d’un 
camí que volen fer conjuntament amb el Club. Per tant, respon a aquesta 
voluntat que han expressat en molts altres moments de que la gestió 
d’equipaments la fan compartida amb els clubs, que es bàsic el diàleg i la 
intervenció que, segurament, farà que hagin de reajustar alguna qüestió en 
relació al camp de futbol  de “Los Pajaritos”, ja veuran. 
 
Han previst uns 30 milions d’euros d’inversió en els propers 4 anys. Han fet 
càlculs dels ingressos de la Diputació i estan en condicions de poder tenir una 
mica més de fons de finançament, ja veuran com les aplicaran, també ho 
portaran aquí, encara que és evident que la intervenció en “Los Pajaritos” és 
justeta. Per tant la voluntat política és de molta claredat, no es poleixen ni una 
sola pesseta de ningú, el que estan fent és actuar amb aquests criteris que ha 
explicat, especialment en el tema de les inversions. No faran res nou, però 
posaran en les millors condicions equipaments que són cabdals  per a 
polítiques culturals,  com  la biblioteca, el Casal de Joves, el centre cívic, les 
polítiques esportives com l’acabament de Les Grases, acabar el projecte i 
començar a treballar en l’ampliació del Complex, treballar amb la Peña 
Recreativa pel que fa el camp de futbol “Los Pajaritos”, entrar en els centres 
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cívics, estan acabant el Casal de la Gent Gran, amb aquesta manera de 
treballar amb totes les entitats que treballen. 
 
Discrepa quan algunes vegades es diu que gasten massa en posar les places 
al dia. Preveuen tres places, que són importants cadascuna en el seu barri. La 
Plaça de Rafael Alberti, al barri Falguera, que no ha tingut cap remodelació. La 
plaça de La Salut, al barri de La Salut, que té problemes importants, i 
segurament la remodelació que es va fer a principis dels anys 90, per corregir 
algunes  esmenes que es van fer a principis dels anys 80, era insuficient i no 
ha tingut una remodelació a fons, la tindrà ara, parlada i acordada amb els 
veïns i veïnes. La Plaça de Francesc Macià, que van tenir debat en el Ple del 
mes passat. 
 
Indica que del carrer de El Pla és evident que necessita una esmena a la 
totalitat, i que han de fer el seu desdoblament. Ho han explicat en les reunions 
que han tingut als barris, desdoblament per tenir-lo en una via independent de 
segregació, amb això han assumit el que plantejaven amb l’acord de govern. 
Per tant creuen que no s’ha de fer tenir dos carrils de circulació en cadascun 
dels sentits, això no ho faran, però un si que s’ha de segregar. En tot cas, es 
pot parlar sobre si és de principi de mandat o final. Diu a la  Sra. Martí que sent 
la situació del carrer de El Pla, exactament igual ara que la de fa 4 anys, 
aquesta visió d’urgència i que havia de ser ràpid i ja, doncs, entenen que toca i 
s’ha de fer, i, està previst fer-la començant justament per la zona de la vorera 
del carrer, amb un projecte que serà únic i que, després, es desenvoluparà en 
el primer mandat, en tot el que són la separació de les calçades.  
 
Comenta, respecte a la intervenció del portaveu d’ERC, el que tenen planificat 
a la Riera de la Salut, que ho han explicat, i li sembla que ho havien explicat  
prou clarament. Això és una zona qualificada com a industrial i els seus 
propietaris estan sondejant la possibilitat de fer-hi habitatge. L’equip de govern 
els ha dit, que estan d’acord que ho estudiïn, que vagin a l’Agència Catalana 
de l’Aigua i mirin quin és projecte i el cost que implica la cobertura de la Riera 
de la Salut en la zona que puguin plantejar la remodelació. Per tant, estan 
d’acord que ho estudiïn, no podrien estar d’una altra manera, són els 
propietaris. Els han dit que la modificació del planejament l’ha d’impulsar 
l’Ajuntament perquè ara les modificacions de planejament no les poden portar 
els particulars, les ha de portar l’administració. Per tant, l’Ajuntament, haurà de 
portar la tramitació quan entri algun paper, no poden retirar un paper que no 
existeix. En els papers que ERC han escrit posen que l’Ajuntament retiri, però 
no poden retirar res que no existeix.  Per aprovar alguna cosa, algú ha de 
presentar un paper. Els han dit que lo estudien i quan arribin a alguna 
conclusió pronunciaran perquè és una zona industrial sense futur i 
comparteixen que pugui haver-hi algun tipus de requalificació que permeti 
resoldre aquest espai i ho portaran a consulta de la ciutadania. És a dir, la 
requalificació primer s’ha d’estudiar. 
 
El portaveu del grup municipal ERC, Sr. Bossa, diu que ho posa ara. Contesta 
el Sr. Alcalde que ho han especificat avui, però ja hi era des del principi. 
Posava: participació ciutadana (Pressupostos, planejament, etc.). Avui el que 
han posat és Modificacions de planejament, perquè s’entenia que posant 
planejament incloïa les modificacions de planejament. Però, per a que quedi 
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més clar, per si no es deduïa, on posava planejament, que podria ser no cal 
posar-ho a consulta, han posat Modificacions de planejament. 
 
Per tant, han dit que estudiïn quines són les possibilitats i l’Agència Catalana 
de l’Aigua els diran quins són els criteris que han de fer. Hauran de veure si 
són assumibles econòmicament, i com és una modificació que necessita de 
tramitació per part de l’Ajuntament de Sant Feliu, quan ho tinguin l’Ajuntament 
es pronunciarà. Per tant, quan ho tinguin es pronunciarà i fer la consulta abans 
de l’aprovació inicial o entre l’aprovació inicial i la provisional, perquè després 
de la provisional ho passaran a la Generalitat de Catalunya i allà se’ls escapa 
de les mans. També hauran d’establir quin és el nivell mínim per a que la 
consulta sigui vinculant, hauran de treballar sobre aquesta qüestió, però ja han 
posat que les modificacions de planejament s’hauran de resoldre amb consulta 
ciutadana. Quan estudiïn una possibilitat i es transformi en uns informes els 
parlaran tots, els portaran a la Junta de Portaveus, a part que tothom està en el 
Consell Assessor d’Urbanisme, que és el primer lloc on el qual hauran de tenir 
coneixement i debat sobre aquesta qüestió. Abans de portar-ho a l’aprovació 
inicial hauran de fer alguna figura de participació, o abans de la inicial o de la 
provisional hauran de fer una consulta. Ho diu perquè quedi molt clar per a 
tothom i que ho puguin posar en els documents de cadascuna de les 
formacions polítiques que estan aquí. 
 
Diu que el que demanava el Sr. Bossa d’obrir un període d’exposició pública i 
un nou procés, no ho faran perquè la primera vegada que van parlar del PIM, 
va ser el 29 de novembre i el calendari de les inversions el tenen tots el 
portaveus del grups municipals de Sant Feliu des del 29 de novembre. Per tant 
li sembla que de novembre a abril hi ha un temps per poder acabar 
d’interpretar i poder aportar coses, etc. Algunes aportacions i concrecions que 
els havien dit les van donar el febrer, estan en el mes d’abril i ha hagut el 
temps suficient. És com ara, des del mes de maig per fer les ordenances 
fiscals de l’any 2017 al  qual han convidat a tots els grups. Quan es diu que 
tenen poca voluntat de participació, que fan servir procediments caducs i no 
han volgut escoltar a la gent, no ho entén perquè el mes de novembre van 
donar aquest document que aproven avui, el febrer van donar l’altra complert i 
el maig començaran un procés per a les ordenances fiscals de l’octubre, són 7 
mesos, encara que hi ha l’agost entremig. Conclou que no obriran un procés 
d’exposició pública perquè han tingut un llarg procés d’aportacions, han tingut 
un llarg procés de tenir les qüestions exposades en el web de l’Ajuntament, i 
tot aquest procés d’explicar què volen el poden donar completat avui.  
 
El portaveu del grup municipal d’ERC, Sr. Bossa, vol intervenir i el Sr. Alcalde 
diu que el tema està parlat i debatut i passen al punt següent de l’ordre del dia. 
 
 

5. - Moció de l'Alcaldia sobre l'elaboració del Pla  Local d'Habitatge de 
Sant Feliu de Llobregat.  

 
El Sr. Alcalde, dóna compte de la Moció de l’alcaldia sobre l’encàrrec 
d’elaboració del Pla Local d’Habitatge de Sant Feliu de Llobregat, que explica 
la regidora que porta el temes d’habitatge Sra. Muñoz. 
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La Tinent d’alcalde delegada d’Habitatge, Sra. Muñoz, manifesta que, tal i com 
es reflexa en el document que acaben de discutir en el PAM, l’habitatge i la 
defensa dels drets de ciutadania és un dels punts principals i aquí fan èmfasi 
en la defensa del dret de l’habitatge i al foment de l’habitatge social. Quan han 
parlat de temes sobre planejament, des de l’ajuntament van optar per pal·liar 
sobre tot amb mesures socials la situació d’emergència habitacional que patien 
moltes famílies de la ciutat i, alhora, caminar en el que és el model de ciutat de 
gestió del sòl i les reserves de sòl que tenen a la ciutat. Ara, troben adient fer 
aquest encàrrec per saber exactament a qui s’han d’adreçar, fer una diagnosi 
clara i exhaustiva de quin punt es troben a nivell demogràfic, econòmic i de 
creixement de la ciutat. Una diagnosi permenoritzada  de com està el nostre 
parc  d’habitatge, el seu parc d’habitatge privat, en quin estat d’antiguitat, quin 
és l’estat de conservació, quin és el règim de tinença i aquest ús, i, també, 
alhora conèixer els dèficits. Aquesta diagnosi també, ha d’analitzar a quins 
segments de poblacions s’han d’adreçar en les promocions que puguin sortir 
sobre habitatge social. Han de conèixer la població,  prioritzar i analitzar les 
possibilitats de creixement que tenen. Tota aquesta diagnosi ha d’anar 
acompanyada d’un Pla d’acció, que, han d’acabar de perfilar amb l’Institut 
d’Estudis Metropolitans i regionals de l’Àrea Metropolitana de Barcelona. 
 
Indica que aquestes accions aniran adreçades en dues línies, per una banda 
les accions que a nivell social poden impulsar, i després totes les accions que 
via planejament i via promoció poden dur a terme, com són algunes que ja han 
iniciat al carrer d’El Pla , el canvi d’ús de terciari a habitatge dotacional, o  
l’edifici del carrer de General Manso i tota la gestió conjunta de l’AMB, amb 
l’estratègia de crear un Parc d’habitatge públic de lloguer en tota l’àrea. 
 
Finalment indica que, avui, el que és la resposta o l’exemple de tota la feina 
que han anat fent d’ ordenar i tenir aquest full de ruta que els pugui guiar en 
totes les polítiques d’habitatge que ja estan fent. Avui el que fan és l’encàrrec 
d’aquest document a una entitat solvent i que té força experiència en la realitat 
municipal, que coneix quines són les mancances en tot el tema de l’habitatge a 
l’àrea metropolitana i donen aquest pas per consecució del dret de l’habitatge 
que l’equip de govern defensa. 
 
El portaveu del grup municipal Junts per Sant Feliu, Sr. Serrano, indica que 
com van comentar en el Ple del mes febrer, en el punt 18, van sol.licitar 
l’elaboració del Pla Local d’Habitatge de Sant Feliu, per tant votaran a favor 
d’aquest punt. 
 
La portaveu del grup municipal PP, Sra. Ortega, manifesta que el seu grup 
votarà a favor de la moció. 
 
El portaveu del grup municipal CC Veïns, Sr. Gilaberte, manifesta que el seu 
grup estant d’acord en tot el tema del redactat i els plantejaments que es fan, 
el que no entenen és que torni una altra vegada al Ple aquest mateix tema, i 
que s’anunciï que en abril es farà el Pla, cosa que estaven d’acord i continuen 
estant d’acord. Votaran en contra perquè el que plantegen és que aquest Pla i 
aquest diagnosi es faci a Sant Feliu, no que s’hagi de fer i per altres 
organismes. 
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La portaveu del grup municipal CDC, Sra. Marti, diu que discrepa del Sr. 
Gilaberte, perquè una de les avantatges de pertany a l’AMB és que poden fer 
encàrrecs d’aquest tipus, actuen en els 36 municipis metropolitans, estan 
cansats de fer coses com aquestes i tenen molts experiència. Pensa que va 
molt bé poder  fer aquest encàrrec a l’AMB i votaran a favor de la moció. 
 
El portaveu del grup municipal Ciutadans Sr. Alegre, indica que van prendre 
possessió el 3 de juliol, estan a 28 d’abril i han perdut 9 mesos per fer un 
encàrrec, no per a redactar el document. Han perdut més, perquè el mandat 
passat ja no tenien Pla Local d’Habitatge, no van fer amb els socis que tenien. 
Per tant, han perdut 4 anys i 9 mesos. Si triguen 9 mesos per fer un encàrrec, 
no es vol imaginar si el fessin directament, acabaria el mandat i encara no 
tindrien el primer esborrany. Però aquest document té un problema, perquè fan 
un encàrrec i no diuen quan val l’encàrrec i d’acord amb la Llei d’estabilitat 
pressupostària no es pot aprovar cap document que comporti despesa 
pressupostària si no es té la valoració del cost. Per tant caldria afegir el cost i si 
no té cost explicar que no té cost.  
 
Pensa que si triguen 9 mesos per fer un encàrrec es pregunta que faran el dia 
que tinguin que fer un projecte gran, encara que està content que, per fi, 
s’inicia aquest procés, perquè quan van aprovar aquelles “requalificacions” que 
van fer, ell demanava això, que encarreguessin un Pla de l’Habitatge.  Li 
demanava a la regidora, Sr. Muñoz, que el Pla d’habitatge reculli el que s’ha de 
fer, no el que estan fent, perquè potser estan fent alguna cosa que no ho fan 
bé, per exemple la requalificació del sòl hoteler. No ho van fer bé i no ho faran 
bé i esgarraran un problema greu. 
 
Diu que votaran a favor, però que facin constar el cost que té aquesta 
adjudicació, encara que es pugui fer adjudicació directa. 
 
El portaveu del grup municipal ERC, Sr. Bossa, indica que el seu grup està 
d’acord en elaborar el Pla d’Habitatge de Sant Feliu i que s’encarregui aquest 
Pla a l’Institut d’Estudis Metropolitans i regionals de l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona. Però troben a mancar,a la moció, quin paper preveu el govern que 
faran els partits de l’oposició en aquest Pla, si ha d’haver una Comissió 
d’elaboració, o si ha d’haver una Comissió de Seguiment d’aquest Pla. Els 
agradaria sentir-lo una mica seu perquè és un tema prou rellevant i ha de tenir 
el màxim consens possible, cosa que no està passant en altres Plans, com 
acaben de veure en el PAM. Per tant, votaran a favor però  demanen al govern 
que se’ls tingui en compte realment i no aparentment, com ha passat en el 
PAM. 
 
El Sr. Alcalde, indica que la Sra. Muñoz acabarà d’explicar algunes qüestions i 
s’aprova la Moció, per majoria absoluta amb 19 vots a favor de 6 regidors i 
regidores del grups municipal ICV-EUIA, 4 dels regidors i regidores del  grup 
municipal PSC, 2 dels regidors i regidores del grup municipal Ciutadans 3 dels 
regidors i regidora del grup municipal ERC, 2 del regidor i regidor del grup 
municipal CDC i 1 del regidor del grup municipal Junts per Sant Feliu, 1 de la 
regidora del grup municipal PP i 2 vots en contra dels regidors del grup 
municipal CC Veïns. 
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La Tinent d’alcalde delegada d’habitatge, Sra. Muñoz diu no és cert que no 
tenen Pla d’habitatge i que hi ha una inactivitat del govern. Això es contradiu 
amb les declaracions que feien en els Plens de novembre i de desembre, quan 
l’equip de govern portaven punts per aprovar sobre planejament i sobre 
habitatge social, sota l’argument que no estaven prou treballats a les 
Comissions i prou debatuts, quan el que explicitava era un treball, un avanç en 
tot el que té a veure amb les polítiques d’habitatge i politiques d’habitatge 
social. 

Indica que aquest document serà el full de ruta i serà una guia per al govern. 
Però no vol dir que l’equip de govern no hagin fet cap tipus de política 
d’habitatge. En relació al que deia el portaveu del grup municipal CC Veïns, Sr. 
Gilaberte, és una diagnosi força complexa i analítica com per fer-la amb 
recursos municipals. Per això compten amb els recursos de l’AMB, que tenen 
personal tècnic que treballa en això i és adient fer aquest encàrrec extern. Diu 
que totes les accions a nivell social, tot el que té a veure amb els ajuts de l’IBI, 
el que té a veure amb les emergències habitacionals, amb el conveni que van 
signar amb l’IMPSOL per a la cessió de 4 pisos per la Borsa d’habitatge, 
descomptes en l’IBI per propietaris que posin e seu pis a lloguer social, el cens 
de totes les entitats financeres amb pisos buits, a les entitats financeres que no 
posaven els pisos a la borsa de lloguer, van  encaminades a un únic objectiu 
que és el foment del lloguer social. Tot això ho recolliran en aquest Pla, perquè 
ja estan fent coses. La diagnosi que fa l’Institut d’Estudis Metropolitans i 
regionals de l’Àrea Metropolitana de Barcelona posibilitaria dibuixar quines 
accions es volen adreçar. El cost és de 16.577 euros, IVA inclòs, a compensar, 
perquè això no tindrà un cost directa amb l’AMB, el que si amb les aportacions 
que reben de l’AMB, acabaran de compensar per la via de finançament del Pla. 

El portaveu del grup municipal Ciutadans, demana que aparegui l’import en la 
moció. 

El Sr. Alcalde diu que s’inclogui, per tant, després de les intervencions 
efectuades, la moció queda redactada de la forma següent: 

 
L’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat té entre un dels seus objectius 
principals garantir el dret a l’habitatge i el foment del lloguer social, tal i com es 
reflecteix en el Pla d’Actuació Municipal d’aquest mandat. La creació d’un parc 
d’habitatge municipal, que se sumi a l’oferta metropolitana i la captació 
d’habitatges privats perquè conformin la Borsa de Lloguer Social són accions 
que volem situar dins d’una planificació estratègica conjunta. 
 
La Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l’habitatge defineix els plans 
locals d'habitatge com a instruments de planificació i programació que els 
Ajuntaments elaboren i executen. 
 
L'article 14 de la Llei 18/2007, de 28 de desembre estableix que els 
Ajuntaments amb plans locals d'habitatge aprovats o amb un programa 
d'actuació urbanística municipal amb un contingut equiparable han de tenir un 
tracte preferent a l'hora de concertar polítiques d'habitatge amb l'Administració 
de la Generalitat quan comporti que aquesta aporti recursos econòmics 
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Sant Feliu de Llobregat es troba en una àrea de demanda residencial forta i 
acreditada,  segons el que estableix l'Annex del Decret 75/2014, de 27 de 
maig, del Pla per al dret a l'habitatge. 
 
Les persones sol·licitants d’inscripció en el registre d'habitatge de protecció 
oficial de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya en l'actualitat superen les 900 
en el municipi de Sant Feliu de Llobregat, el que evidencia aquesta forta 
demanda. 
 
L'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat vol donar una resposta ordenada a 
aquesta demanda, efectuant una diagnosi de la ciutat, sobre el parc 
d'habitatges construït i el potencial que permet el planejament urbanístic, tot 
analitzant la demografia, la situació econòmica i social i els col·lectius on s'ha 
de prioritzar, les estratègies d’actuació i l’avaluació econòmico-financera el que 
comporta elaborar el Pla Local de l’Habitatge del nostre municipi. 
 
Aquesta planificació és compatible atesa la urgència social amb promoure 
simultàniament actuacions que permetin disposar d’habitatges públics de 
titularitat municipal, de foment del lloguer assequible i del lloguer social 
 
Aquest Pla Local es coordinarà amb el Pla Territorial Sectorial de l’Habitatge 
que elabora la Secretaria d’Habitatge i Millora Urbana de la Generalitat, que és 
el marc orientador per tota Catalunya i amb la resta de Plans Locals i accions 
que es promoguin des dels municipis del nostre entorn i l’Àrea Metropolitana 
de Barcelona. 
 
El Pla Local comptarà amb mecanismes de participació ciutadana, sotmès a 
una informació pública i serà aprovat pel ple municipal, tal i com disposa 
l’article 14.10 de la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l’habitatge. 
 
Per elaborar aquest Pla es considera adient formalitzar un encàrrec a l’Institut 
d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona.  (IERMB).   Aquest Institut té 
experiència en l’elaboració d’estudis sobre habitatge del nostre entorn i una 
intensa especialització en l’estudi de dinàmiques municipals i locals.   
 
La quantia de l’encàrrec és de. 16.577€, IVA inclòs, dins dels paràmetres que 
permeten l’adjudicació directa, tal i com estableix el Reial Decret Legislatiu 
3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de 
contractes del sector públic. 
 
El Pla Local s’elaborarà en l’any 2016, amb l’objectiu que sigui aprovat 
definitivament en el primer trimestre de 2017. La vigència del Pla Local serà de 
6 anys:  2016-2022, tal i com estableix l’article 14.4  de la Llei 18/2007, de 28 
de desembre. 
 
Per tot l’exposat, Aquesta Alcaldia Presidència proposa al Ple de l’Ajuntament, 
l’adopció del següents 
 
ACORDS: 
 
PRIMER.-  Elaborar el Pla Local d’Habitatge de Sant Feliu de Llobregat. 
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SEGON.-  Encarregar aquest Pla a l’Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans 
de Barcelona. 
 
TERCER.-  Aprovar definitivament el Pla Local d’Habitatge  dins del primer 
trimestre de l’any 2017. 
 
QUART.- Notificar aquest acord a l’Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans 
de Barcelona.  
 
5. - Moció del grup municipal d'ERC per la creació d'un Carnet Jove  
Local.  
 
El Sr. Alcalde dóna compte de la Moció del grup municipal d’ERC, per la 
creació d’un Carnet Jove Local, que textualment diu el següent: 
 
“Sant Feliu de Llobregat es troba en un procés constant de creixement 
demogràfic. Tot i així, són moltes les persones que no fan vida a la ciutat, sinó 
que la seva relació amb el poble es limita a servir de dormitori. La secció local 
de les JERC Sant Feliu veiem amb preocupació la possibilitat que el jovent 
santfeliuenc vagi afeblint la seva relació amb el poble. Això podria comportar 
un descens de la població juvenil, o bé la transformació de Sant Feliu en una 
ciutat dormitori.  

Atès que altres col·lectius ja gaudeixen d’avantatges, en forma de descomptes, 
proposem la creació d’un carnet jove santfeliuenc de proximitat, per afavorir i 
fomentar la vida cívica, cultural, esportiva, associativa i comercial de la nostra 
ciutat, tant pel que fa al jovent com als comerços, entitats i associacions.  

A més d’afavorir la vida a la ciutat del jovent santfeliuenc, estem segurs que 
aquest carnet també aportarà altres avantatges pel municipi. Un d’ells serà la 
creació d’una base de dades fruït del registre d’usuaris del carnet jove local 
que podrà ser utilitzada per la difusió del nou Casal de Joves i les seves 
activitats que de ben segur és un aspecte que cal millorar, tal i com s’apunta i 
hem comentat anteriorment, al PAM. Aquest carnet ajudarà a recuperar la 
funció de centre neuràlgic juvenil al Casal de Joves, una funció que any rere 
any hem vist com s’anava perdent.  

Aquesta iniciativa ha estat un èxit en poblacions com Platja d’Aro, Parets del 
Vallès, Cerdanyola del Vallés, Ripollet, Santa Cristina d’Aro i a Sant Feliu 
compta amb el suport d’entitats culturals i associacions com CineBaix, l’Esplai 
Sant Llorenç, Kaligràfics i Tres quarts de 15.  

Per tot això, el grup municipal d’ERC, a proposta de JERC, proposen al Ple de 
l’Ajuntament, l’adopció dels següents: 

ACORDS:  

PRIMER. La creació d’un carnet jove orientat cap a persones joves de 14 a 29 
anys empadronades a Sant Feliu de Llobregat, que potenciï l’activitat cultural i 
econòmica a Sant Feliu. Aquest carnet ha de permetre tenir descomptes 
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especials als serveis municipals, així com a establiments que s’adhereixin a la 
iniciativa i ha de ser efectiu abans dels sis mesos posteriors a l’aprovació 
d’aquesta moció al ple municipal.  

SEGON. Que el govern municipal s’ocupi de la recerca d’entitats disposades a 
participar i creï un conveni amb totes elles per tal de tirar endavant aquesta 
iniciativa amb el màxim consens possible, i amb el màxims actors econòmics, 
culturals i socials de la ciutat adherits. Aquest procés ha de tenir un termini 
inferior a un any a l’aprovació d’aquesta moció al ple municipal.  

TERCER. Que una vegada creat el carnet, la seva obtenció sigui gratuïta o 
simbòlica.  

QUART. Que s’indiqui i es faci difusió que aquest carnet ha de permetre als 
seus usuaris descomptes i beneficis significatius en les quotes de les 
instal·lacions esportives municipals, les quotes dels espectacles organitzats, 
patrocinats o subvencionats per l’ajuntament, en les tarifes d’altres 
esdeveniments culturals i en les tarifes del transport públic municipal.  

CINQUÈ. Que s’indiqui que aquests descomptes han de ser equiperables als 
assolibles amb carnets d’altres col·lectius, si cal modificant les ordenances 
fiscals municipals.  

SISÈ. Que el procés de creació i posada en marxa de la iniciativa sigui 
transparent, participatiu i obert a tot el jovent santfeliuenc. Per aquest motiu 
proposem també la creació d’un concurs popular de dissenys amb premi pel 
guanyador per obtenir el disseny definitiu del carnet. “ 

El Sr. Alcalde indica que intervindrà, en representació del grup municipal ERC, 
el representant de JERC de Sant Feliu, Sr. Marc Olivella. qui indica que avui és 
un dia important, sobre tot per al jovent santfeliuenc, perquè si s’aprova 
aquesta moció els/les santfeliuenc/ques tindran una eina fonamental per tal 
reactivar i fomentar la vida juvenil a la ciutat, que creuen és molt important. 

Diu que ha motivat a la JERC Sant Feliu a presentar aquesta moció que des 
de fa uns dies han llegit el PAM del govern municipal, el que han estat 
debatent ara i que malauradament s’oblida, un cop més, del jovent 
santfeliuenc. Tot i que l’Ajuntament de Sant Feliu ha acordat en repetides 
ocasions la necessitat de potenciar la participació dels joves en tots els àmbits 
de la vida cultural i social de la ciutat no ha estat en cap moment la voluntat de 
revertir una situació que volen canviar. En el PAM només es fa referència al 
jovent en un subapartat que és concretament el 1.2.4, on parla de la 
potenciació dels espais per a joves. Diu literalment: Millora del programa 
d’activitats i serveis del nou Casal de Joves i dinamització dels espais i impuls 
d’activitats per al col·lectiu de 12 a 18 anys. El que es pregunten és si només 
al col·lectiu de 12 a 18 anys, i els que són majors d’edat no entren dins 
d’aquest programa. Per aquest motiu els sembla insuficients les propostes de 
l’equip de govern en aquest àmbit i Sant Feliu de Llobregat es troba en un 
procés constant de creixement demogràfic, tot i que moltes persones no fan 
vida a la ciutat, sinó que la seva relació amb el poble es limita a servir de 
dormitori. La secció local de la JERC Sant Feliu veuen amb preocupació la 
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possibilitat que el jovent santfeliuenc vagi afeblint la seva relació amb el poble. 
Això podria comportar un descens en la població juvenil o, fins i tot, que la 
ciutat esdevingués en una ciutat dormitori per al jovent.  

Indica que no volen això i, com altres col·lectius ja gaudeixen d’avantatges en 
forma de descomptes, proposen la creació d’un Carnet Jove santfeliuenc de 
proximitat per afavorir i fomentar la vida cívica, cultural, esportiva, comercial, 
associativa que afavoriria tant al jovent com als comerços, entitats i 
associacions. Pensa que aquest carnet també aportarà altres avantatges al 
municipi, com la creació d’una base de dades fruït del registre d’usuaris del 
carnet jove local que podrà ser utilitzada per la difusió del nou Casal de Joves i 
les seves activitats que de ben segur és un aspecte que cal millorar, tal i com 
han comentat en relació al PAM. Aquest carnet ajudarà a recuperar la funció 
de centre neuràlgic juvenil al Casal de Joves, que és un punt que han vist com 
anava perdent força any rere any i que volen revertir.  

Afegeix que aquesta iniciativa ha estat un èxit en poblacions com Platja d’Aro, 
Parets del Vallès, Cerdanyola del Vallés, Ripollet, Santa Cristina d’Aro, entre 
d’altres  i a Sant Feliu compta amb el suport d’entitats culturals i associacions 
com CineBaix, l’Esplai Sant Llorenç, Kaligràfics i Tres quarts de 15.  

El portaveu del grup municipal Junts per Sant Feliu, Sr. Serrano, manifesta que 
votarà a favor de la moció. 

La portaveu del grup municipal PP, Sra. Ortega indica que votarà a favor de la 
moció. 

El portaveu del grup municipal CC Veïns, Sr. Gilaberte, indica que votarà a 
favor de la moció. 

La portaveu del grup municipal CDC, Sra. Martí indica que aquesta moció va 
molt bé per reflexionar sobre el que abans, quan han presentat el PAM, deia 
sobre el Carnet blau que va néixer, precisament, a proposta de gent de més 
gran de 60 anys, que en els aquells moments ja estaven jubilats i necessitaven 
descomptes per poder continuar fent la seva vida cultura o esportiva a la ciutat.  

Fa molts anys que existeix, i la gent de 60 anys, algunes vegades no està 
jubilada o que continua tenint una renda més o menys acceptable i, fins i tot, la 
de 65 anys, depèn de la  jubilació en tenir una renda alta es troben que entren 
a la piscina, o van al Cinebaix amb el carnet de jubilat o carnet blau i tenen uns 
descomptes. La gent jove té el carnet jove, si és que l’accepten en alguns 
llocs, i tot està com sectoritzat, diferents carnets. Proposa que el carnet blau, 
que deixarà de ser el carnet blau, sigui un carnet en funció de la renda per a 
totes aquelles persones tinguin 15, 25 o 30 anys, estiguin a l’atur o siguin 
grans. És a dir, adaptar aquest carnet en funció de la renda per a totes 
aquestes coses, perquè es troben que la gent jove no té medis, potser no 
treballen, o els pares no els donen prous diners per anar a un concert de 
música, entrar a les instal·lacions esportives, per anar a veure teatre o per anar 
al Cinebaix. 

Per tant, adaptar aquest carnet que ja tenen, ampliant-lo a tota la ciutadania de 
Sant Feliu, en funció de la renda. El seu grup pensa que amb el carnet jove 
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sectoritzaran una altra vegada a la població en funció de l’edat i no en funció 
dels diners, ni dels interessos i s’abstenen. Esperen que la JERC vegi bé 
poder-ho tirar endavant encara que el resultat seria el mateix. 

El representant del grup municipal Ciutadans, Sr. Cano, creu que aquesta 
moció és un brindis al sol. Pot estar bé en la forma, en les seves intencions, 
però en el fons, no saben si aquests beneficis significatius que expressen en la 
moció en què es veuran afavorits els joves, no saben quant es poden estalviar 
i en què específicament. Es parla d’organitzacions d’espectacles, i no creuen 
que Sant Feliu tingui una capacitat d’espectacles mensual gran, perquè quan 
són les festes de tardor solen ser gratuïts. 

Afegeix que una bona proposta que veuen en aquesta moció seria reflectida en 
el transport públic, que utilitzen diàriament els joves per a treballar, per a 
estudiar. Per la qual cosa el posicionament del seu grup, com no saben els 
beneficis que pot tenir aquest carnet, s’abstindran. 

En representació de l’equip de govern intervé la regidora delegada de Joventut 
Sra. Muñoz, que agraeix la JERC, per la seva voluntat de participar i 
d’involucrar-se en la vida del jovent de Sant Feliu que s’ha de valorar.  

Indica que per a ella, no és nou perquè van tenir una reunió amb el Marc 
Olivella, la Jenifer , amb el Bernat i amb Alex, el mes de gener , on van parlar 
d’aquest tema, van dir que s’hi posarien, han fet la feina i l’han presentat. Però 
no acaba de compartir els atesos de la moció, encara sembla que per al 
govern no sigui una prioritat el treball amb el jovent. És cert que al PAM només 
apareixen aquests dos aspectes perquè és on volen recalcar que hi ha una 
franja de 12 a 18 anys que necessita una atenció específica perquè és una 
franja que, normalment, està abandonada per totes les polítiques d’educació, 
les polítiques infantils i per les polítiques de joves, quan són joves que estan a 
la ESO, que apleguen aviat de l’escola, i, també, se’ls ha d’oferir una oferta a 
les important a les tardes. El que no apareix en el PAM, però estan treballant 
és el Pla Jove, el Pla estratègic de joventut que els toca fer l’avaluació en el 
segon semestre i hauran de redactar per al propers 4 anys. Això és el que van 
fer en el 2012, el Pla Jove, que encara és vigent i que treballa cinc línies 
estratègiques. Més enllà de l’oci i més del que són les activitats, també, fan 
molt èmfasi en el que és tota l’ocupació juvenil, en el que és la inserció juvenil, 
en el que és  la formació dels joves que surten de l’educació reglada, i, aquí, 
continuaran fent èmfasi. Ho diu pel tema del atesos, no vol modificar la moció 
perquè és la seva moció. 

Avança que votaran a favor, perquè, al marge del que planteja CDC, entén que 
l’esperit d’aquesta moció va més enllà, perquè tot el que parla d’ordenances, li 
agradaria aquest debat sobre preus públic el tinguin dins de la Comissió que 
han convocat per al 12 de maig i que sigui aquí on parlin de preus i de quines 
són les activitats dels tallers on puguin aplicar la tarifació social de cara a una 
visió jove. Creu que aquest debat, també, l’han de tenir. Però aquest Carnet 
jove té un plus que és que els joves es quedin a Sant Feliu, que consumeixin a 
Sant Feliu, que facin seva la ciutat. És important donar aquest pas de qualitat 
per a que els joves d’identifiquin amb la seva ciutat, que puguin tenir aquest 
plus de ser jove, d’estar orgullós i poder participar de l’activitat de la ciutat i 
tenir un reconeixement. 
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Diu que és un acció que, en principi, té molta feina no té cost, perquè al final  
és d’aliniar a tots per poder fer que els joves se sentin partícips de la seva 
ciutat. Creu que aquest sentiment de  pertinença l’han d’aprofitar i votaran a 
favor de la tarifació social i de parlar dels preus públic dins del debat de les 
ordenances fiscals, més enllà de trobar descomptes per ser jove, per modular 
tot això. 

La portaveu del grup municipal CDC, Sra. Martí indica que si es fa la precisió 
que ha dit la Sra. Muñoz, el seu grup votarà a favor. 

El Sr. Alcalde diu que amb aquesta precisió de situar aquest debat de les 
ordenances fiscals, el 12 de maig, el sentit del vot del grups CDC, seria positiu. 
Per tant la moció és aprovada per majoria absoluta amb 19 vots a favor de 6 
regidors i regidores del grups municipal ICV-EUIA, 4 dels regidors i regidores 
del  grup municipal PSC, 3 dels regidors i regidora del grup municipal ERC, 2 
del regidor i regidora del grup municipal CDC, 2 dels regidors del grup 
municipal CC Veïns, 1 de la regidora del grup municipal PP i   1 del regidor del 
grup municipal Junts per Sant Feliu  i 2 vots d’abstenció dels regidors del grup 
municipal Ciutadans. 

 
ÀREA DE GOVERN OBERT I SERVEIS GENERALS:  
 
  
6. - Fixar les tarifes de la Piscina Municipal de l 'Escorxador de l'any 2016, 
per part del contractista adjudicatari del servei.  
 
El Sr. Alcalde dóna compte de la proposta de la Comissió Informativa de 
Govern Obert i Serveis Generals, que textualment diu els següent: 
 
Vista la proposta del President de l’Àrea de Govern Obert i Serveis Generals, 
en relació a l’aprovació de les tarifes de la piscina municipal de l’Escorxador de 
l’any 2016. 
 
Atès què, el proper 11 de juny s’inicia la temporada d’estiu a la piscina 
municipal de l’Escorxador, per tant entre d’altres, cal portar a terme l’aprovació 
de les tarifes corresponents a l’accés a la instal·lació, tant a nivell d’entrades 
com d’abonaments, que haurà d’aplicar el concessionari del contracte de 
gestió de la instal·lació. 
 
Atès que la jurisprudència s’ha pronunciat de forma reiterada i amb doctrina 
consolidada, que els preus públics per no tenir naturalesa jurídica de tributs, no 
existeix l’obligació ni la previsió legal de la seva regulació mitjançant disposició 
de caràcter general, corresponent a actes administratius de caràcter general 
que únicament requereixen la publicitat de la seva adopció, i no el tràmit 
d’aprovació d’imposició o modificació de les Ordenances corresponents. 
 
Vist l’informe del cap d’Esports sobre la proposta de preus públics així com 
l’Estudi de costos del servei.  
 
Vist l’informe de la cap de l’Oficina Econòmica. 
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Per tot l’exposat, la Comissió Informativa de l’Àrea de Govern Obert i Serveis 
Generals proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents: 
 
ACORDS 
 
PRIMER.- Fixar les tarifes d’enguany que haurà d’aplicar el concessionari del 
contracte de gestió de la piscina municipal l’Escorxador, d’acord amb el detall 
que figura a l’annex I del present acord. 

SEGON.- Publicar al BOP de Barcelona i en el tauler d’anuncis electrònic 
d’aquest Ajuntament, a efectes de públic coneixement, l’acord primer precedent, 
com acte administratiu de caràcter general, tot complint el que s’assenyala a 
l’article 58 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i procediment de les 
administracions públiques de Catalunya i, a l’article 60 de la Llei 30/1992, de 26 
de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i procediment 
administratiu comú.  
 
TERCER.- Notificar el present acord al departament d’Esports. 
 
ANNEX I 
 
 
 
 
Entrades 
puntuals* 

Feiners  
(d’11 a 20 
h) 
 

 
Dissabtes 
i 
festius  
(d’11 a 20 
h) 
 

 
Reduïda (de 
dilluns 
a diumenge 
de 
  (18 a 20 h) 
 

Nocturna  
(no inclosa als 
abonaments): 
dissabtes i 
divendres del mes 
de 
juliol i agost de 
( 21 a 23 h ) 

 
De 4 a 14 anys 
 

3,50 € 4,25 € 1,55 € 2,20 € 

 
A partir de 15 
anys 
 

4,25 € 5,15 € 1,90 € 2,20 € 

 
Titulars del 
Carnet 
Blau Municipal 
 

0,85 € 1,75 € 0,50 € 2,20 € 

 
* Aquests Preus Públics estan projectats segons tipologia, sobre les despeses 
de la temporada, per un volum de 1.000 usuaris diaris. 
 
 
 
Abonament de Temporada* de dilluns a diumenge 
d’11 a 20 h  

 
Preu 
 

De 4 a 14 anys  
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93,10 € 
 

A partir de 15 anys 
 
125,75 € 
 

Titulars del Carnet Blau Municipal 
 
20,10 € 
 

Unitat familiar (màxim 3 persones) 
 
198,50 € 
 

 
Per cada fill/a més, descompte d’un 35% a 
l’abonament segons l’edat: 

 
De 4 a 14 anys: 60,50 
€ 
A partir de 15 anys: 
81,75 € 
 

 
* Aquests Preus Públics estan projectats segons tipologia, sobre les despeses 
de la temporada, per un volum de 1.000 usuaris diaris. 
 
 
 
Abonament Mensual* de dilluns a diumenge d’11 a 
20 h 

 
Preu 
 

De 4 a 14 anys 
 
42,50 € 
 

A partir de 15 anys 
 
52,90 € 
 

Titulars del Carnet Blau Municipal 
 
9,25 € 
 

Unitat familiar (màxim 3 persones) 
 
97,80 € 
 

 
Per cada fill/a més, descompte d’un 25% a 
l’abonament segons l’edat: 

 
De 4 a 14 anys: 31,90 
€ 
A partir de 15 anys: 
39,70 € 
 

 
* Aquests Preus Públics estan projectats segons tipologia, sobre les despeses 
de la temporada, per un volum de 1.000 usuaris diaris. 
 

El Sr. Alcalde, indica que la proposta és per fixar les tarifes de la piscina 
municipal de l’escorxador per al 2016, que són exactament les mateixes que 
per l’any 2015.  
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El portaveu del grup municipal Junts per Sant Feliu, indica que votaran a favor 
de la proposta. 

La portaveu del grup municipal PP, Sra. Ortega, diu que votaran a favor de la 
proposta. 

El portaveu del grup municipal CC Veïns, Sr. Gilaberte, diu que és una 
instal·lació nova i, segons les informacions que tenen, l’estiu passat va haver 
determinats dies i determinades hores que hi havia un aforament complet en 
que la gent no podia entrar. 

D’altra banda, l’informe econòmic diu que el cost del servei ha estat de 
178.000 euros i que la facturació tal és de 112.000 euros, amb la qual cosa hi 
hauria una pèrdua important i demana explicació. També pregunta per el Plec 
de condicions per al proper any, no saben si ho ha fet la Junta de Govern Local 
o esperen fer-ho en els propers. 

El Sr. Alcalde contesta que ja està aprovat per la Junta de Govern. 

El Sr. Gilaberte indica que volen estudiar més el tema i s’abstindran en aquest 
punt. 
 
El representant del grup municipal CDC, Sr. Carrión, avança que votaran a 
favor perquè acostumen a votar el mateix, tant si estan en el govern o oposició 
si el punt és el mateix. Però respecte al comentari que ha fet el Sr. Gilaberte, 
explica que les obres del vestidor de la piscina, en principi, quan van deixar el 
govern, estava previst que s’acabessin a mitjans d’agost i, fins i tot, que s’obrís 
parcialment, encara que no va poder ser. Han passat 9 mesos, no sap si ha fet 
la recepció d’obres, però en tot cas la inauguració no està feta. 
 
La previsió que hi havia era fer un concurs que portés a un termini ampli per 4 
anys, en el sentit, també, que acabés sent el mateix club que ho ha fet fins ara, 
que és el Club Natació Sant Feliu, que pogués fer una planificació des del punt 
d’equilibri, també, del complex  i que són elements diferenciats. En canvi es 
troben, que en el mes de març, hi ha un contracte negociat sense publicitat, en 
què es demana només a tres empreses per a que puguin participar i donen 10 
dies per aportar la documentació, quan estan parlant d’un nivell de volum d’uns 
180.000 euros. El seu grup pensa que han de fer autocrítica i el que caldria és 
haver pogut fer aquest concurs, i, donar tranquil·litat a qui fos. Insisteix que els 
agradaria que fos, si guanya, el Club Natació Sant Feliu que pogués tirar 
endavant aquest projecte i tenir aquesta estabilitat, aquest treball, etc. El seu 
vot serà a favor. 
 
El portaveu del grup municipal Ciutadans, Sr. Alegre diu que votaran a favor de 
la proposta . 
 
El portaveu del grup municipal  ERC, indica que votaran a favor de la proposta. 
 
El Sr. Alcalde sotmet la proposta a votació, la qual   és aprovada per majoria 
absoluta amb 19 vots a favor de 6 regidors i regidores del grups municipal ICV-
EUIA, 4 dels regidors i regidores del  grup municipal PSC, 3 dels regidors i 
regidora del grup municipal ERC, 2 dels regidors del grup municipal Ciutadans, 
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2 del regidor i regidora del grup municipal CDC,  1 de la regidora del grup 
municipal PP i   1 del regidor del grup municipal Junts per Sant Feliu  i 2 vots 
d’abstenció dels regidors del grup municipal CC Veïns. 
 
El Tinent d’alcalde delegat d’hisenda, Sr. Rañé, explica respecte al càlcul 
numèric i la memòria econòmica que el criteri polític del govern ha estat el de 
mantenir, igual que han fet en totes les ordenances i tots els preus públics de 
tot l’any, la congelació. Per tant, han mantingut una política de preus i l’esforç 
que ha fet l’ajuntament en aquest tema és el que correspon. Aquesta és 
l’explicació, però és un criteri transparent, clar . Hi ha una estructura de costos, 
el que no podien fer és mantenir uns preus per sobre, perquè no poden fer 
benefici amb els preus públics, però si que pot haver un criteri polític, en el 
sentit que hi hagi una contenció de  l’increment dels  preus perquè la piscina 
tingui les mateixes tarifes que va tenir l’any passat. 
 
El Sr. Alcalde, indica que per precisar el tema de les obres intervindrà la 
regidora delegada d’urbanisme Sra. Muñoz. 
 
La regidora delegada d’urbanisme, Sra. Muñoz, diu que hi ha un problema amb 
la recepció d’obra pel tema de les connexions de les comeses d’ENDESA, que  
marquen les pautes de les obres, ja només amb les obres, sinó amb el que són 
les ET, els centres de transformació. Es tracta d’un tema de la comesa 
elèctrica i de les obres amb ENDESA. 
 
El Sr. Gilaberte, pregunta pel tema de l’aforament i l’informe econòmic que li va 
resultar difícil interpretar. 
  
El representant del grup municipal CDC, Sr. Carrión, diu que respecte a 
interpretar l’informe econòmic aquest servei està cobert el 100% com diu 
l’informe d’Intervenció, l’ingrés cobreix el cost perquè aquests 112.000 euros, 
con diu l’informe econòmic, són el  de les entrades. Després  hi ha els  
abonaments, els esplais, i acaba donant un import igual o superior al cost dels 
ingressos. Per tant, no és un tema que des de l’Ajuntament es faci una 
aportació d’aquests diners, sinó que senzillament es cobreix el cost del servei. 
 
El portaveu del grup municipal CC Veïns, Sr. Gilaberte, contesta que ell només 
feia referència a l’informe econòmic perquè ha tingut dubtes i els ha expressat 
al principi per poder entendre-ho. 
 
 
 
7.- Aprovació preus públics punt 1.2 " Serveis Educ atius " curs 2016-
2017, i modificació punt 1.8 " Serveis Infantils 0- 3 ".  
 
El Sr. Alcalde dóna compte de la proposta de la Comissió Informativa de 
Govern Obert i Serveis Generals, que textualment diu els següent: 
 

Vistes les propostes d’aprovació dels preus públics del punt 1.2 “ Serveis 
Educatius “ pel curs 20106-2017, de modificació dels del punt 1.8 “ Serveis 
Infantils 0-3 “, i de l’establiment d’exempció de la quota del punt 1.2.2 “ Escola 
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Municipal de Música “, del President de l’Àrea de Govern Obert i Serveis 
Generals   
  
Atès què, l’establiment i regulació dels preus públics esta fixat en la següent 
legislació: 
 

• Articles 41 a 47 del RDL 2/2004, text refós de la llei reguladora de les 
hisendes locals, de 5 de març (TRLRHL) 

 
• Articles 49 i 70 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de les bases de 

règim local (LBRL). 
 

Atès que la documentació que s’adjunta a la proposta, s’ajusta a la normativa 
reguladora en la matèria i, que en el procediment s’han observat les prescripcions 
legals. 
 
Vistos els informes tècnic-econòmics. 
 
Vist l’informe de la cap de l’Oficina Econòmica. 
 
Per tot l’exposat, La Comissió Informativa de l’Àrea de Govern Obert i Serveis 
Generals proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents:  
 
ACORDS 
 
PRIMER.- Aprovar provisionalment les tarifes de l’Ordenança de preus públics 
núm. 1 del grup 1.2. “ Serveis Educatius “ , pel curs 2016-2017, que coincidiran 
íntegrament amb les aprovades pel curs 2015-2016. 
 
SEGON.- Derogar les tarifes, i part del redactat del punt 1.8 “ Serveis Infantils 
0-3 “ de l’Ordenança de preus públics núm. 1, detallats a l’annex I del present 
acord. 
 
TERCER.- Establir l’exempció de la quota del punt 1.2.2 “ Escola Municipal de 
Música “, de l’Ordenança de preus públics núm. 1, segons redactat que figura 
a l’annex II del present acord.  
 
QUART.- Exposar al públic en el tauló d’anuncis electrònic d’aquest 
Ajuntament, durant 30 dies, els acords provisionals precedents, de conformitat 
amb el que estableixen els articles 17.1 del text refós de la Llei reguladora de 
les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març; 
l’article 49è b) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, i l’article 178 del Decret Legislatiu 
2/2003, de 28 d’abril. Durant el període d’exposició pública, els qui tinguin un 
interès directe o resultin afectats, en els termes previstos a l’article 18 del text 
refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals aprovat per Reial Decret 
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, podran examinar l’expedient i presentar-hi les 
reclamacions que estimin oportunes. Transcorregut el període d’exposició 
sense haver-ne presentat reclamacions, els acords adoptats restaran 
definitivament aprovats i, s’incorporaran a l’Ordenança de preus públics 
número 1 vigent. 
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ANNEX I 
 
 
1.8.- SERVEIS INFANTILS 0-3 
 
1.8.1.- Servei de Casal d’Estiu 
 

Retorn quota dinar per absència 
justificada........................................... 

2,10 €/dia 

Retorn quota berenar per absència 
justificada....................................... 

0,35 €/dia 

 
-La quota del servei del Casal d’Estiu és d’aplicació per a famílies residents a 
Sant Feliu de Llobregat, a les famílies no residents se’ls aplicarà un 20% 
d’increment. 
 
 
ANNEX II 
 
S’estableix l’exempció de la quota de les tarifes del punt 1.2.2 “ Escola 
Municipal de Música “  “ Altres Ofertes Educatives “ “ Conjunt instrumental o 
vocal “, per als membres de l’AMPA de l’EMM que es matriculin a la Coral 
d’Adults de l’EMM. 
 
 
El portaveu del grup municipal Junts per Sant Feliu, diu que votaran a favor de 
la proposta. 
 
La portaveu del grup municipal PP, Sra. Ortega, indica que  votaran a favor de 
la proposta. 
 
El portaveu del grup municipal CC Veïns, Sr. Gilaberte, diu que el seu grup 
votaran abstenció. Hi ha un informe molt documentat i interessant, però el 
tema del percentatge que correspon a les famílies l’Ajuntament i la Generalitat 
els sembla veritablement excessiu, li han comentat que venien d’anys anteriors 
de percentatges molts diferents i s’hauria de continuar estudiant el tema. 
 
El representant del grup municipal CDC, Sr. Carrión, manifesta una certa 
preocupació, perquè un dels motius de fer una profunda revisió del model de 
l’Escola de Música era la seva viabilitat econòmica. Els preocupa, comparant 
percentatges de cobertura dels costos, que els serveis d’escoles bressol, per al 
seu grup més prioritari, les famílies arribin a cobrir el 44% i, en canvi en Música 
només un 35%, 9 punts menys. Pensen que és un tema transcendent perquè  
la cobertura municipal en les escoles bressol és 37%, i en música arriba fins a 
un 56%.  
 
Creu que caldria revisar a fons aquesta qüestió, encara que el seu grup, donat 
que és el mateix que hi havia l’any anterior quan estaven al govern i van votar 
a favor, també votaran a favor, estant al govern o oposició. Però vol recordar al 
PSC que fa un any la seva portaveu, Sra. Borrell, indicava segons consta a 



 
 
 

 38 

l’acta que: “votaran en contra, com han fet des del 2013, que s’aplica la 
tarifació social, ja que reiteradament han presentat al.legacions per fer més 
trams, i, fer-ho a la baixa respecte a les Escoles Bressol Municipal.”. Porten 
exactament el mateix que l’any passat i ,fins i tot, és dona el cas, que qui fa la 
proposta és el regidor del PSC, la qual cosa se’n alegra, perquè pensa que 
aquest és un bon model. En tot cas, constata aquest canvi de posicionament. 
 
El portaveu del grup municipal Ciutadans, Sr. Alegre, indica que el seu grup 
votarà a favor, encara que volen manifestar que estan en contra que les 
famílies assumeixin més enllà de 1/3 del cost del servei. Han de tornar a quan 
el govern tripartit ,que el regidor Sr. Rañé formava part com a Conseller de 
Treball i Indústria, no vol dir que fos la seva competència, es va aprovar la Llei 
d’Escoles Bressol i es va arribar al consens per a tothom de que les famílies 
assumirien 1/3, la Generalitat 1/3 i els municipis 1/3. L’incompliment reiterat per  
la Generalitat de Catalunya, no recorda si  des de fa 4 o 5 cursos, perquè 
primer va baixar   dels 1800 euros als 1200 euros, després als 800 euros i 
després ho va fer desaparèixer, perquè tenia que pagar ambaixades i 
estructures d’estat , que preocupava més que fer front a les obligacions amb 
els infants de Catalunya, no  pot ser és que això recaigui sobre les esquenes 
de les famílies. Votaran a favor, però demanen que per al proper curs, les 
famílies no paguin més del 33% del cost, i, si la Generalitat no compleix, ho 
tindrà que assumir en el pressupost municipal. No demana que es tanquin les 
escoles bressol, demana que es deixin de fer altres coses, per mantenir el 
servei d’escola bressol. 
 
El portaveu del grup municipal ERC, Sr. Bossa, indica que votaran a favor de 
la proposta. 
 
El Tinent d’Alcalde delegat d’Hisenda, Sr. Rañé, pensa que CDC, té una tònica 
de quedar-se penjat en el passat, en el moment que governaven i no entendre 
ni  atendre  quina és la veritat que s’ha produït. Poden continuar, però ja els 
han dit, per activa i per passiva, que la revisió de les tarifes es farà d’una 
manera plegada. Per tant, no té massa sentit  que entressin a obrir una 
discussió quan estan plantejant que el govern amb tots els grups municipals, a 
partir del dia 12 de maig, estaran revisant tarifes, ordenances i aquests 
elements. Des d’aquesta perspectiva el Sr. Carrión hauria de tenir la capacitat 
d’entendre que en un període de trànsit s’apliqui el que s’està pactant. Ja 
saben que els sap molt greu no ser en el govern, encara que poden quedar-se 
penjats dient el que fan ver, que no els preocupa en absolut. 
 
Per al·lusions el representant del grup municipal CDC, Sr. Carrión, contesta 
que no li ha agradat aquesta al·lusió a la capacitat, en tot cas, és la seva opinió 
i, com a tal, també la respecta. Si que qualsevol cosa que vegin que hi ha 
incompliments, que hi ha vella política, en el sentit de dir una cosa en el 
Programa i fer-ne una altra en el govern, encara que sigui un any, ho aniran 
constantment denunciant. 
 
El Sr. Alcalde sotmet la proposta a votació, la qual   és aprovada per majoria 
absoluta amb 19 vots a favor de 6 regidors i regidores del grups municipal ICV-
EUIA, 4 dels regidors i regidores del  grup municipal PSC, 3 dels regidors i 
regidora del grup municipal ERC, 2 dels regidors del grup municipal Ciutadans, 
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2 del regidor i regidora del grup municipal CDC,  1 de la regidora del grup 
municipal PP i   1 del regidor del grup municipal Junts per Sant Feliu  i 2 vots 
d’abstenció dels regidors del grup municipal CC Veïns. 
 
ÀREA DE DRETS DE CIUTADANIA I POLÍTIQUES SOCIALS:  
 
 
8. - Aprovar conveni de col·laboració amb el Consel l Comarcal del Baix 
Llobregat, per a la realització de les activitats d e control de mosquits 
durant l'any 2016.  
 
El Sr. Alcalde dóna compte de la proposta de la Comissió Informativa de Drets 
de Ciutadania i Polítiques Socials, que textualment diu els següent: 
 
Atès que el Consell Comarcal del Baix Llobregat realitza les campanyes de 
control de mosquits  des de l’any 1989, segons un conveni subscrit entre 
diversos ajuntaments i la institució comarcal, el qual ha anat prorrogant-se 
successivament, si be les clàusules del conveni, fruit del temps transcorregut i 
l’evolució del seu objecte d’actuació, requereixen una actualització. 
 
Atès que el Consell Comarcal del Baix Llobregat, en escrit de data 15 de març 
de 2016 i RE2016005101, ens ha tramès dos exemplars del conveni de 
col·laboració per a la realització de les activitats de control de mosquits, durant 
l’any 2016, en què a l’apartat tercer del conveni s’estableix que l’Ajuntament 
aportarà la quantitat de 7.573,09 €, en concepte de  participació a la campanya 
contra el mosquit. 
 
Vist l’informe de data 17 de març de 2016, emès pel Tècnic de Salut Pública, 
en el qual s’informa favorablement envers la signatura del conveni. Sent que 
l’Ajuntament aportarà la quantitat de 7.573,09 €, en concepte de participació a 
la campanya contra el mosquit i que hi ha consignació pressupostaria per 
efectuar l’ esmentada aportació. 
 
Vist l’article 4.1 c) del Text refós de la Llei de contractes  del sector públic , 
aprovat per Reial decret legislatiu 3/ 2011, de 14 novembre (TRLCSP), sent 
que el conveni té naturalesa de relació interadministrativa, i el mateix es troba 
exclòs de l’àmbit d’aplicació del TRLCSP. Atès que d’acord amb el que 
disposen els articles 46.3 i 273.1 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, 
que aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya 
(TRLMC) i 88 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les 
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, l’Ajuntament 
de Sant Feliu de Llobregat, té personalitat jurídica pròpia i plena capacitat per a 
l’exercici de les funcions públiques que té encomanades, i en conseqüència 
pot concertar acords, convenis, contractes, pactes i condicions amb persones 
físiques o jurídiques que estiguin sotmeses al dret públic com al dret privat, 
sempre que no siguin contraris a l’ interès públic ni a l’ordenament jurídic, ni 
versin sobre matèries no susceptibles de transacció i tinguin per objecte 
satisfer les funcions públiques o l’ interès públic que tenen encomanat. 
 
Atès que la regulació d’aquest conveni de col·laboració interadministratiu es 
troba bàsicament en la Llei 30/1992, i que en relació amb els ens locals , cal 
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aplicar la legislació de règim local que té aplicació preferent a la Llei 30/1992, i 
en concret articles 150 del TRLMC, article 57 de la LBRL  i articles 303-311 del  
Reglament d’Obres, activitats i serveis dels ens locals de Catalunya. 
 
Tenint en compte el que s’ha exposat, la Comissió Informativa de Drets de 
Ciutadania i Polítiques Socials proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels 
següents: 
 
 
ACORDS 
 
PRIMER.- Aprovar el conveni de col·laboració, de data 22 de desembre de 
2015, entre el Consell Comarcal del Baix Llobregat i l’Ajuntament de Sant Feliu 
de Llobregat, que s’acompanya al present acord, i es dóna íntegrament per 
reproduït, per a la realització de les activitats de control de mosquits, durant 
l’any 2016. 
 
SEGON.- Aprovar l’autorització i la disposició de la despesa, per import de 
7.573,09 €, en la operació comptable 16-1420, com aportació econòmica a 
l’esmentada campanya, d’acord amb l’apartat Tercer del conveni. 
 
TERCER.- Notificar aquests acords al Consell Comarcal del Baix Llobregat i 
comunicar-ho a la Oficina Econòmica i a la Intervenció municipal als efectes 
que corresponguin. 
 
 El portaveu del grup municipal Junts per Sant Feliu, indica que Junts per Sant 
Feliu  no opten per l’extermini mitjançant mètodes químics, que és un dels 4 
punts que utilitza el conveni que proposen aprovar, sinó pel control 
estrictament natural de les poblacions de fauna, on existeixi un equilibri entre 
depredadors i preses. Sant Feliu de Llobregat compte amb poblacions 
nombroses de falciots, orenetes i ratpenats, entre d’altres especies 
insectívores, que estan protegides i depenen directament de la ingesta de, 
entre d’altres insectes, mosquits. Com des del passat mes de desembre, la 
regidoria de Medi Ambient de l’Ajuntament de Benicarló, junt amb l’associació 
ecologista APNAL, treballen per a donar solució a la nidificació d’una colònia 
de falciots per a lluitar contra el mosquit tigre, com  Junts per Sant Feliu va 
exposar en el Consell de Medi Ambient, fa un mes. 
 
Degut a la manca d’informes previs a l’impacta que l’extermini d’aquests tipus 
d’insectes té sobre la fauna abans esmentada i sense conèixer si les dates 
d’extermini coincideixen amb l’època de cria d’aquests depredadors, que és 
quan més aliment necessiten, s’abstindran de votar. El control de plagues 
d’insectes no ha de basar-se solament en si els productes o sistemes utilitzats 
són nocius per a altres especies, també s’han de recolzar els efectes que 
aquests exterminis tindran sobre la cadena tròfica, sabent que l’equilibri entre 
especies cada vegada és més fràgil, precisament, per l’acció del ser humà.  
 
La portaveu del grup municipal PP, Sra. Ortega, indica que  votaran a favor de 
la proposta i que consti en acta que se’n alegren que la Diputació posi la part 
que la Generalitat ha deixat de posar per al control de mosquits, per altres 
prioritats que té l’actual govern. 
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El portaveu del grup municipal CC Veïns, Sr. Gilaberte, diu que el seu grup 
votarà a favor de la proposta. 
 
La portaveu del grup municipal CDC, Sra. Martí,  diu que votaran a favor de la 
proposta i recorda que la Diputació, també governa CDC. 
 
El portaveu del grup municipal Ciutadans, Sr. Alegre indica que votaran a favor 
de la proposta. 
 
El portaveu del grup municipal ERC, Sr. Bossa, indica que votaran a favor. Diu 
que estaria bé que quan algú parli en el Ple s’informi, com a mínim, de com 
han anat les coses. El problema de fons no és que la Generalitat deixi de 
pagar un servei que abans pagava, el problema de fons és que el Conveni 
entre la Generalitat i el Consell Comarcal no l’assumia cap Departament fins a 
la data i la Generalitat va voler replantejar aquesta política. Ha estat gràcies a 
la gestions que ha fet ERC, primer en els Consells Comarcals que estan al 
govern i, després, el seus Diputats de la Diputació, que s’ha pogut 
desbloquejar el tema  per aquest any. Ara, les negociacions se centren en 
buscar quin Departament de la Generalitat paga els següents anys, si Salut, si 
Medi Ambient, perquè és la negociació que ara vindrà en camí.  
 
Afegeix que si la Generalitat no pot pagar tot és perquè, òbviament, l’Estat 
també molts dels seus compromisos no els compleix. Per tant, haurien de dirt 
tot, ja està bé de bromes.  
 
El Sr. Alcalde sotmet la proposta a votació, la qual   és aprovada per majoria 
absoluta amb 20 vots a favor de 6 regidors i regidores del grups municipal ICV-
EUIA, 4 dels regidors i regidores del  grup municipal PSC, 3 dels regidors i 
regidora del grup municipal ERC, 2 dels regidors del grup municipal Ciutadans, 
2 del regidor i regidora del grup municipal CDC,  2 dels regidors del grup 
municipal CC Veïns i 1 de la regidora del grup municipal PP i 1 vot d’abstenció 
del regidor del grup municipal Junts per Sant Feliu. 
 
La portaveu del grup municipal ICV, Sra. Muñoz, contesta al portaveu del grup 
municipal ERC, Sr. Bossa, que tot és molt interpretable. Aquí el punt d’inflexió 
en el tema del control de mosquits és una carta del President del Consell 
Comarcal del Baix Llobregat dient que tenien els mosquits i que s’ho 
quedessin, perquè ja arriba un punt d’ insostenibilitat. Aquest control de 
plagues ningú se’l vol fer càrrec, ni Diputació, ni Generalitat i on arrenca aquest 
problema és quan la Generalitat fa desaparèixer el PUOSC, que era una de les 
vies de finançament dels Consells Comarcals i dels Ajuntaments. Va ser la 
insistència i perseverança per un tema  que a la resta de deltes i conques 
pluvials la tenen solucionada amb les respectives Diputacions i ells no ho 
tenen per escrit, cosa que la Generalitat s’ha desentès. Creu que s’ha de posar 
tot en el seu lloc perquè el que cal felicitar és la insistència del Consell 
Comarcal que ha fet que aquest tema no es deixi  de banda i que es tracti amb 
la seriositat que mereix. No deixa de ser un control de plagues, no solament 
del mosquit tigre, sinó de la resta que pot ser un perill per a la població. 
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El portaveu del grup municipal Ciutadans, Sr. Alegre, manifesta que 
comparteix plenament el que ha dit la Sra. Muñoz, perquè  és un tema que han 
parlat al Consell Comarcal a la Junta de Portaveus i el Sr. Bossa, com la Sra. 
Muñoz i ell mateix són Consellers Comarcals. És un tema que han parlat a la 
Junta de Portaveus i suposa que, també, han parlat a la Comissió de Govern. 
Diu al Sr. Bossa que hi ha afirmacions que hauria de matisar, perquè quan diu 
que ja està bé de bromes es pregunta si vol dir que quan ell parla està de 
broma i quan parla el sr. Bossa és en serio. Ell parla molt en serio, no fa 
bromes en el tema del finançament i ells sabran la responsabilitat que tenen en 
com llencen els diners.   
  
El portaveu del grup municipal ERC,Sr. Bossa respon que li sap greu que 
s’hagi sentit al·ludit el Sr. Alegre, no anava per a ell, anava en general, perquè 
exposen, no només aquí, sinó a totes les cambres legislatives i a totes les 
tertúlies, que quan la Generalitat no paga és perquè no vol, i l’Estat, és just 
reconèixer,  també incompleix, i, per a ell, això és una broma dir-ho. 
 
 
9. - Concedir subvenció, de caràcter finalista, a d iverses entitats d'àmbit 
cultural per a l'any 2016 i aprovar els convenis co rresponents, les quals 
són:  
 
El Sr. Alcalde dóna compte de la proposta de la Comissió Informativa de Drets 
de Ciutadania i Polítiques Socials, que textualment diu els següent: 
 
PROPOSTA DE DICTAMEN A LA COMISSIO INFORMATIVA DE D RETS DE 
CIUTADANIA I POLÍTIQUES SOCIALS 
 
Vistes les instàncies presentades per diverses entitats de l’àmbit de cultura, 
sol·licitant una subvenció inclosa nominativament en el pressupost municipal 
de l’exercici 2016. 
 
Vist que el Reglament General de Subvencions d’aquest Ajuntament, el qual 
regula el procediment aplicable per l’atorgament de subvencions municipals a 
entitats o persones físiques, en el marc del règim jurídic definit a la Llei 
General de Subvencions aprovada per la Llei 38/2003 de 17 de novembre, 
estableix en el seu article 18 apartat 1 que es podran concedir de forma directa 
les subvencions previstes nominativament en el Pressupost General de 
l’Ajuntament, en els termes recollits als convenis corresponents i en la 
normativa reguladora d’aquestes subvencions. 
 
Vist que les subvencions sol·licitades estan consignades a la corresponent 
partida pressupostària, que s’ha comprovat que compleixen amb tots els 
requisits exigits a l’article 6 del Reglament General de Subvencions i que han 
justificat adequadament la subvenció rebuda l’any anterior, s’ha formalitzat 
amb les entitats sol·licitants un conveni que regula les condicions i 
compromisos aplicables a la gestió de la subvenció de conformitat amb el que 
disposa el precepte legal indicat. 
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Tenint en compte el que s’ha exposat i vistos els informes favorables emesos 
peL Tècnic de Cultura, 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 previstes 
nominativament  en el pressupost municipal de l’any 2016, per les entitats de 
l’àmbit de cultura que es relacionen en el present dictamen. 
 
SEGON.--. Establir que, de conformitat amb l’article 11 de les Bases 
reguladores es fa constar que les entitats següents hauran de justificar el doble 
de l’import subvencionat per l’Ajuntament: 
 
 
Número 
d’expedient: G1762016000011 

Entitat: ASSOCIACIÓ  PER LA PROMOCIO DE 
L'ESPECTACLE INFANTIL I JUVENIL 

Projecte o activitat: 34è cicle d'espectacles familiars 
Import total de la 
subvenció: 5600 

Import del 75% a pagar quan es concedeixi la 
subvenció: 4200 

Tipus Op. Partida Número Operació Import 

ADO 33400.48913 160001300 4200 
 
Import del 25% a pagar un cop justificada la 
despesa: 1400 

Tipus Op. Partida Número Operació Import 

AD 33400.48913 160001301 1400 
 
 
Número 
d’expedient: G1762016000019 

Entitat: ASSOCIACIO AMICS DE LES ROSES DE SANT 
FELIU DE LLOBREGAT 

Projecte o activitat: Projecte anual Promoció de la Cultura de la rosa 
Import total de la 
subvenció: 5800 

Import del 75% a pagar quan es concedeixi la 
subvenció: 4350 

Tipus Op. Partida Número Operació Import 

ADO 3340048901 160002537 4350 
 
Import del 25% a pagar un cop justificada la 
despesa: 1450 
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Tipus Op. Partida Número Operació Import 

AD 3340048901 160002538 1450 
 
 
 
Número 
d’expedient: G1762016000021 

Entitat: CENTRO CULTURAL RECREATIVO JUAN DE 
BATLLE 

Projecte o activitat: PROYECTO ACTIVIDADES CIUDADANAS 2016 
Import total de la 
subvenció: 7000 

Import del 75% a pagar quan es concedeixi la 
subvenció: 5250 

Tipus Op. Partida Número Operació Import 

ADO 3340048904 162539 5250 
 
Import del 25% a pagar un cop justificada la 
despesa: 1750 

Tipus Op. Partida Número Operació Import 

AD 3340048904 162546 1750 
 
Número d’expedient: G1762016000026 

Entitat: PEÑA BETICA DE SANT FELIU DE 
LLOBREGAT 

Projecte o activitat: “Proyecto de actividades 2016” 

Import total de la subvenció: 1000 

Tipus Op. Partida Número Operació Import 

ADO 3340048920 160003768 1000 
 
 
Número 
d’expedient: G1762016000052 

Entitat: AGRUPACIO CULTURAL FOLKLORICA 

Projecte o activitat: Projecte Anual ACF 2016 
Import total de la 
subvenció: 10300 

Import del 75% a pagar quan es concedeixi la 
subvenció: 7725 

Tipus Op. Partida Número Operació Import 

ADO 3340048903 160003379 7725 
 
Import del 25% a pagar un cop justificada la 
despesa: 2575 

Tipus Op. Partida Número Operació Import 
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AD/F 3340048903 160003382 2575 
 
 
TERCER.--. Establir que, de conformitat amb l’article 11 de les Bases 
reguladores es fa constar que les entitats següents hauran de justificar el 
mateix import subvencionat per l’Ajuntament: 
 
 
Número 
d’expedient: G1762016000008 

Entitat: AGRUPACIO PESSEBRISTA ST.FELIU 

Projecte o activitat: L'art de fer pessebres 
Import total de la 
subvenció: 1000 

Tipus Op. Partida Número Operació Import 

ADO 33400.48921 160001303 1000 
 
 
Número 
d’expedient: G1762016000076 

Entitat: FEDERACIO D'ENTITATS TRADICIONALS DE SANT 
FELIU DE LLOBREGAT (FETS) 

Projecte o activitat: “PROJECTE FETS 2016” 
Import total de la 
subvenció: 15000 

  

Tipus Op. Partida Número Operació Import 

ADO 3340048910 160003328 15000 
 
 
Número 
d’expedient: G1762016000077 

Entitat: FOC I TABALS EL TRO DE FALGUERA 

Projecte o activitat: PROJECTE D'ACTIVITATS DE LA COLLA TRO DE 
FALGUERA 

Import total de la 
subvenció: 600 

  

Tipus Op. Partida Número Operació Import 

ADO 3340048931 160003327 600 
 
 
QUART.- Significar que el pagament en dos terminis a les entitats a dalt 
esmentades, 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 



 
 
 

 46 

l’article 15.a) de les Bases reguladores per a la concessió de subvencions. El 
segon pagament s’efectuarà un cop justificada la despesa realitzada. De 
conformitat amb el que preveu l’article  22 d’aquestes Bases, excepcionalment 
es realitzarà un pagament a compte, en un sol termini, mitjançant transferència 
bancària, corresponent al 100% de la subvenció concedida, per a aquelles 
entitats que necessiten finançament per a iniciar les activitats. Aquest 
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.  
 
CINQUÈ.- Aprovar els convenis que regulen la concessió de cadascuna 
d’aquestes subvencions, d’acord amb l’article 15 de les Bases reguladores 
específiques, on s’inclou tots els compromisos i condicions aplicables a la 
gestió de la subvenció, facultant a l’Il.lm. Sr. Alcalde per a la signatura del 
mateix. 
 
SISÈ.- Notificar els precedents acords a l’entitat interessada i comunicar-ho a 
la Oficina Econòmica i a la Tresoreria municipal als efectes oportuns 
 
El Sr. Alcalde sotmet la proposta a votació, la qual és aprovada , per 
unanimitat. 
 
 
10. - Aprovar els criteris generals reguladors per a la concessió d'ajuts a 
persones, famílies i unitats de convivència, en ris c d'exclusió social, 
situació d'emergència social, necessitats d'accés, manteniment i 
subministraments relacionats amb l'habitatge, d'ali mentació, 
d'escolarització i d'altres necessitats bàsiques.  
 
El Sr. Alcalde dóna compte de la proposta de la Comissió Informativa de Drets 
de Ciutadania i Polítiques Socials, que textualment diu els següent: 
 
Atès que l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat, conscient de la situació de 
precarietat econòmica en que es troben moltes de les famílies de la nostra 
població i que les prestacions socials són cada cop més escasses, els últims 
anys ha adoptat diferents acords i resolucions, establint-ne els criteris relatius 
als ajuts de suport a les famílies i persones, que es trobin en difícil situació 
econòmica i que vulguin optar a un ajut econòmic municipal. 
 
Atès que l’objectiu d’aquests ajuts es garantir la cohesió social i igualtat 
d’oportunitats de persones, famílies i col·lectius, en risc d’exclusió social, o que 
es trobin en difícil situació econòmica. 
 
Atès que l’actual situació de crisi econòmica i laboral ha provocat que als 
últims anys, des dels serveis socials s’hagin atès un nombre important de 
persones, amb diferents problemàtiques, però la majoria tenen en comú la 
dificultat econòmica per cobrir les seves necessitats bàsiques per a la 
subsistència i que una de les principals preocupacions d’aquestes persones és 
el manteniment i la cobertura de tot el que està relacionat amb l’habitatge. 
Estem parlant que tenen dificultats per al pagament del lloguer o de la 
hipoteca, que no poden fer front als rebuts periòdics dels subministraments 
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(aigua, gas, electricitat....) i tampoc poden atendre les seves obligacions 
tributàries amb l’Ajuntament 
 
Atès que aquesta situació de fragilitat principalment econòmica també ho és 
emocional, i afecta de manera molt especial als infants que puguin viure una 
situació de patiment, que s’agreuja a més, si existeix també, una manca de 
possibilitat per accedir a determinats serveis i/o activitats de la mateixa manera 
que fan altres infants que es troben en una situació econòmica diferent, per tal 
de garantir la igualtat d’accés dels infants. 
 
Atesa la situació anteriorment descrita, l’Equip de Govern de l’Ajuntament de 
Sant Feliu de Llobregat té com un del seus principals objectius estratègics 
“Combatre les situacions d’urgència social i de pobresa del municipi, 
incorporant la perspectiva de gènere”. Una de les principals accions que es 
preveuen desenvolupar durant el mandat 2016-2019 per donar resposta a 
aquesta problemàtica és l’elaboració d’un Pla de Rescat Social 
 
Atès que l'Estatut d'autonomia de Catalunya recull expressament, a l'article 16, 
el dret de totes les persones a rebre prestacions socials i ajuts públics per 
atendre les càrregues familiars, d'acord amb els requisits establerts per la llei; 
igualment, l'article 40 de l'Estatut preveu que els poders públics han de garantir 
la protecció jurídica, econòmica i social de les diverses modalitats de família 
que regulen les lleis, com a estructura bàsica i factor de cohesió social i com a 
primer nucli de convivència de les persones. Essent que també disposa que 
els poders públics han de promoure les mesures econòmiques i normatives de 
suport a les famílies dirigides a garantir la conciliació de la vida laboral, familiar 
i personal i a tenir descendència. Sent que en el mateix sentit, la Constitució 
espanyola configura un Estat social i democràtic de dret a l’article 1.1, 
corresponent als poders públics, promoure les condicions per tal que la igualtat 
i la llibertat de l’individu i dels grups en què s’integren siguin reals i efectives 
(article 9.2), i havent-ne d’assegurar la protecció social, jurídica i econòmica de 
la família (art. 39.1). Marc jurídic, que en relació a l’afectació d’aquesta situació 
econòmica en els menors, té una major protecció que es complementa amb la  
Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, i 
normativa complementària interna o internacional, com la Convención de 
Derechos del Niño, de Naciones Unidas, de 20 de noviembre de 1989, 
ratificada por España el 30 de noviembre de 1990, la Carta Europea de los 
Derechos del Niño aprovada pel Parlamento Europeo mitjançant la Resolución 
A 3-0172/92, entre d’altres, normativa que estableix com a objectiu prvalent 
pels poders públics, la protecció de l’interés del menor, quan a l’article 1 de la 
Ley Orgánica 1/1996, es preveu que “Todo menor tiene derecho a que su 
interés superior sea valorado y considerado como primordial en todas las 
acciones y decisiones que le conciernan, tanto en el ámbito público como 
privado. En la aplicación de la presente ley y demás normas que le afecten, así 
como en las medidas concernientes a los menores que adopten las 
instituciones, públicas o privadas, los Tribunales, o los órganos legislativos 
primará el interés superior de los mismos sobre cualquier otro interés legítimo 
que pudiera concurrir”, concretant-ne com obligació “La protección del derecho 
a la vida, supervivencia y desarrollo del menor y la satisfacción de sus 
necesidades básicas, tanto materiales, físicas y educativas como emocionales 
y afectivas”. 
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Vista la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l'habitatge on s’especifica 
en l’article 42 que l’administració pot adoptar mesures, entre elles les de 
caràcter fiscal, amb l’objectiu d’incentivar l’ocupació dels habitatges.  
 
Vist que, tanmateix, en relació a l’habitatge, la demanda d’habitatge de lloguer 
social en aquests moments, és elevada degut a aquesta situació de crisi 
econòmica que estem patint, la qual cosa fa que sigui necessari incentivar als 
particulars que disposen d’un habitatge per llogar, per a que el cedeixin a la 
Borsa de lloguer social d'habitatges, tenint en compte que el lloguer és per sota 
del preu de mercat. 
 
Atès que l'objectiu global que marca la Unió Europea en els seus treballs per a 
la inclusió és aconseguir, en el context dels canvis estructurals, que els serveis 
i els recursos siguin universals, i per això estableix vuit reptes, un dels quals és 
garantir els ingressos necessaris i els recursos adequats per a poder viure 
dignament. Dels objectius de la Unió Europea es desprenen tres directrius 
polítiques: la universalitat, la igualtat i la solidaritat amb la dignitat humana.   
 
Atès que la Llei 18/2003, de 4 de juliol, de suport a les famílies, disposa que la 
finalitat d'aquesta és establir les bases i les mesures per a una política de 
suport i protecció a la família i, per tant, determina drets i prestacions destinats 
a donar suport a les famílies.  
 
Vist el que es preveu a l’article 12 de la Llei 13/2006, de 27 de juliol, de 
prestacions socials de caràcter econòmic, que estableix com a situació de 
necessitat qualsevol contingència que té lloc o apareix en el transcurs de la 
vida d'una persona i que li impedeix de fer front a les despeses essencials per 
al manteniment propi o per al manteniment de les persones que integren la 
unitat familiar o la unitat de convivència a la qual pertany. 
 
Vist el que es preveu al Real Decreto-ley 9/2015, de 10 de julio, de medidas 
urgentes para reducir la carga tributaria soportada por los contribuyentes del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y otras medidas de carácter 
económico, que té com objectiu “atender la situación de especial dificultad por 
la que pueden estar atravesando determinados contribuyentes, por lo que 
resulta imprescindible mitigar la tributación de las ayudas que perciben 
colectivos que se encuentren en situaciones de especial necesidad, al tiempo 
que se evita el embargo o traba de las mismas, atendiendo el Impuesto no solo 
a criterios de justicia tributaria sino de justicia social”. Sent que l’article 4.1.b) 
preveu expressament com inembargables, “Las demás ayudas establecidas 
por las Comunidades Autónomas o por las Entidades Locales para atender, 
con arreglo a su normativa, a colectivos en riesgo de exclusión social, 
situaciones de emergencia social, necesidades habitacionales de personas sin 
recursos o necesidades de alimentación, escolarización y demás necesidades 
básicas de menores o personas con discapacidad cuando ellos y las personas 
a su cargo, carezcan de medios económicos suficientes”. Aquesta norma amb 
rang de Llei, deixa ben clar, que es poden atorgar ajuts, tenint deutes, sempre 
que responguin als criteris establerts en la norma i es respectin els requisits. 
Aspectes que amb l’informe favorable dels serveis socials es garanteixen. 
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Atès que entre els diferents ajuts que es poden atorgar, es consideren també 
com a prioritaris els corresponents a garantir la igualtat en l’àmbit de 
l’educació, que inclou aspectes vinculats, com els casals d’estiu, sortides 
escolars, menjadors, i d’altres, tenint en compte que en relació a les sortides 
escolars obligatòries programades pels centres escolars, no responen a 
l’activitat de forment, d’una subvenció, sinó a la prestació d’un servei públic 
municipal reconegut a l’Ajuntament en la normativa de règim local, de protecció 
dels menors i de les famílies i de serveis socials. Naturalesa jurídica per la 
qual,  aquests ajuts són de caràcter inembargable, la qual cosa afecta en quant 
a la compensació, si tinguessin deutes, no procedint la mateixa, doncs seria 
una conseqüència del deute, com l’embargament.  
 
Vist el que es preveu a l’article 48 de l’ANEXO III (Códigos de la clasificación 
económica de los gastos del presupuesto de las entidades locales y sus 
organismos autónomos), de l’Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por la 
que se aprueba la estructura de los presupuestos de las entidades locales, en 
relació a las “Transferencias para gastos corrientes relacionados con 
atenciones benéficas y asistenciales. Premios, becas de estudios e 
investigación. Subvenciones a favor de fundaciones, instituciones, entidades 
benéficas o deportivas y grupos políticos de la entidad local”. Article que 
diferencia Transferències, de Subvencions, de Premis i beques. Sent que en el 
concepte de transferències per a béns corrents és on tenen cabuda, els ajuts 
contemplats a l’article 4.1.b) del Real Decreto-ley 9/2015, de 10 de julio per 
“colectivos en riesgo de exclusión social, situaciones de emergencia social, 
necesidades habitacionales de personas sin recursos o necesidades de 
alimentación, escolarización y demás necesidades básicas de menores o 
personas con discapacidad cuando ellos y las personas a su cargo, carezcan 
de medios económicos suficientes”. I no són subvencions perquè no es poden 
incloure dins el concepte que de subvencions s’efectua a l’article 2 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, doncs no ens trobem 
davant el foment d’una activitat pública o d’interès social, o de promoció d’una 
finalitat pública, sinó davant d’una prestació econòmica complementària, 
individualitzada, no periòdica, destinada a atendre la cobertura de 
contingències extraordinàries de les necessitats bàsiques de subsistència, per 
manca continuada de recursos, amb un caràcter finalista, que comporta 
destinar-se a l’objecte pel qual es concedeixen per garantir els mínims vitals, 
en uns casos, les necessitats bàsiques dels menors en d’altres, les necessitats 
d’habitatge en d’altrtes, i similars, i en tot cas, l’aplicació del principi d’igualtat i 
garantir que la llibertat de l’individu i dels grups en què s’integren siguin reals i 
efectives, amb la protecció adequada per tal de garantir la cohesió social i 
igualtat d’oportunitats de persones, famílies i col·lectius, en risc d’exclusió 
social, o que es trobin en difícil situació econòmica.  
 
Atès que l’objecte dels ajuts que es contemplen en el present Acord és 
promoure la consecució d’un fi públic, tal com s’ha motivat, que correspon a la 
satisfacció de necessitats amb un marcat caràcter social, que comporten en el 
moment de greu crisi econòmica que vivim, que l’administració municipal, com 
a més propera dels ciutadans, pugui establir polítiques públiques d’ajut com a 
suport a les persones, famílies i col·lectius, que els faciliti disposar d’uns 
recursos per fer front a les seves necessitats bàsiques.  
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Atès que l’Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya és la quantitat 
mensual que la Generalitat de Catalunya ha establert com a ingrés mínim per a 
la cobertura de les necessitats bàsiques per a la subsistència d’una persona i, 
que és utilitzat pels serveis socials municipals per accedir a les diferents 
prestacions i serveis municipals. 
 
Atès que l’Ajuntament, conscient d’aquesta realitat, ha elaborat els criteris que 
hauran de complir les persones i/o famílies que vulguin optar a l’ajut econòmic 
vinculat al seu habitatge: 

 
Vist el que es preveu a l’article 53.1.g) del Decret legislatiu 2/2003, de 28 
d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya, respecte a la competència de l’alcalde pel desenvolupament de la 
gestió econòmica d’acord amb el pressupost municipal aprovat, autoritzant i 
disposant despeses dins els límits de la seva competència, sempre que llur 
import acumulat en cada exercici no superi el 10% dels recursos ordinaris del 
Pressupost, sent per tant aquest l’òrgan competent per la concessió dels ajuts, 
tenint en compte en tot cas, les delegacions efectuades en la Junta de govern 
local, i alló que s’estableixi a les Bases d’execució de cada Pressupost. 
 

Atès que si bé el present acord no correspon a una Ordenança o Reglament, la 
seva finalitat, de regulació d’un àmbit concret d’actuació municipal, el 
corresponent a ajuts que afecten a un nombre indeterminat de persones, per 
tal de garantir la cohesió social i igualtat d’oportunitats de les mateixes, de les 
famílies i col·lectius, en risc d’exclusió social, o que es trobin en difícil situació 
econòmica, es considera per seguretat jurídica, que la seva naturalesa ho és 
assimilada a una disposició de caràcter general, la qual cosa comporta 
efectuar un període d’informació pública, per  a l’aprovació definitiva de l’acord 
que s’adopta, que pel caràcter de disposició general que se li atribueix, 
correspon la seva aprovació al ple municipal.  
 
Vist l’informe tècnic de data 14 d’abril de 2016 emès per la Cap de Serveis 
Socials i la memòria de la Presidència de l’Àrea de Drets de Ciutadania i 
Polítiques Socials, la Comissió Informativa de Drets de Ciutadania i Polítiques 
Socials proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents . 
 
 
ACORDS 
 
PRIMER.- Aprovar els criteris generals reguladors dels ajuts econòmics per 
emergència social que figuren en l’Annex 1 al present Acord, el qual que es 
dóna per reproduït, per a la concessió d’ajuts a persones, famílies i unitats de 
convivència, en risc d’exclusió social, situació d’emergència social, necessitats 
d’accés, manteniment i subministraments relacionats amb l’habitatge, 
d’alimentació, d’escolarització i d’altres necessitats bàsiques. 
 
SEGON.- Publicar el present acord al BOP i a l’e-tauler municipal als efectes 
de publicitat i màxima difusió. 
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La Tinent d’alcalde delegada de l’àrea de Drets de Ciutadania i Polítiques 
Socials, Sra. Aldana, indica que l’objecte dels ajuts que es contemplen és que, 
en el moment de greu crisi econòmica que viuen, l’Ajuntament com a 
administració municipal, com l’administració més propera dels ciutadans i 
ciutadanes puguin establir d’una manera transparent, i amb principis 
d’objectivitat, les polítiques públiques d’ajuts per donar suport a les persones, a 
les famílies, als col·lectius que els faciliti disposar d’un recurs per fer front a les 
seves necessitats bàsiques. També respon a la voluntat política de 
desenvolupar el Pla de rescat social que ho faran amb recursos propis, però 
amb una voluntat d’expressar en un document tota les polítiques socials que 
volen desenvolupar en favor de les persones. 
 
Afegeix que aquest és un document marc que intenta ajudar i agrupar tots els 
diferents ajuts, el que ja existien, els nous i els que apareixeran perquè la 
pretensió primordial és que la ciutat, l’Ajuntament, s’adapti a les necessitats 
socials que requereix el municipi. Per tant, és un acord que aglutina diferents 
criteris relacionats amb els ajuts. Per exemple, conté la modalitat de les 
prestacions, parlen dels ajuts que es regulen i tenen com objecte pal·liar les 
necessitats següents: Carència o insuficiència de recursos econòmics per a 
l’accés o manteniment de l’habitatge habitual i/o de les despeses derivades del 
mateix; les necessitats bàsiques d’alimentació, higiene i salut; l’accés i 
acompanyament a l’escolaritat; l ‘accés a la cultura; el lleure i l’esport. També, 
intenta reflectir altres ajuts per a l’atenció de situacions d’urgent i greu 
necessitat, que ara mateix no estiguin ateses o no estiguin recollides en aquest 
document, però com apareixeran de noves que els avali un document per 
poder-les incloure. Es regula el conjunt de les modalitats, quins tipus de 
modalitat de prestació pot haver-hi, materials o dineràries i de les dineràries 
poden ser amb una aportació econòmica puntual o una periòdica perquè l’ajut 
així ho requereixi. 
 
Ressalta que, també, estableix l’àmbit d’aplicació, que  és un dels temes que 
van parlar a la Comissió Informativa amb el conjunt de regidors i regidores. 
Intenta regular la possibilitat de les persones que s’acullin,  parlen de persones 
que viuen a Sant Feliu, però, es troben, malauradament, en situacions 
d’urgència de persones que ara estan a Sant Feliu, tot i que no hi visquin. 
Parla de violència de gènera, perquè tenen a Sant Feliu una Xarxa i participen 
en la xarxa de violència de gènere que acull a qualsevol persona, visqui o no 
visqui a la ciutat. Per tant, aquest document recull que, tot i que no siguin 
persones que visquin a la ciutat, per ajuts d’urgència i per extrema 
excepcionalitat tenen la voluntat de cobrir o assumir aquest ajuts. 
 
Explica que, també, regula la naturalesa jurídica d’aquests ajuts, les dotacions 
pressupostaries, quines són les persones beneficiaries, quins són els requisits 
d’accés i quines són les obligacions d’aquestes persones que es beneficiïn. Els  
criteris d’atorgament dels ajuts tindran una part social i una part econòmica. 
Pensa que el criteri econòmic, com abans proposava el grup municipal CDC, 
amb el carnet blau, o en la proposta de carnet jove, és un criteri molt objectiu, 
però, evidentment, en matèria de dificultat social aquesta valoració social, 
familiar i de l’entorn d’una persona és molt essencial alhora d’establir ajuts 
econòmics. També es preveu valorar la quantia de les prestacions, el barem a 
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seguir i els òrgans competents per a resoldre i convocar les sol·licituds dels 
ajuts.  
 
Afegeix que existeixen ajuts universals, com per exemple els 
d’acompanyament a l’escolaritat, els relacionats amb l’IBI que aprovaran 
properament, activitats d’estiu. Són ajuts de caràcter universal que tenen un 
criteri merament econòmic, que tindran les seves pròpies bases reguladores. 
Aquí solament s’especifiquen els tipus, maneres i com fer-ho, després cada 
ajuts tindrà les seves bases, que seran aprovades per l’òrgan competent. 
 
El portaveu del grup municipal Junts per Sant Feliu, Sr. Serrano, indica que 
votaran a favor de la proposta. 
 
La portaveu del grup municipal PP, Sra. Ortega, indica que votaran a favor de 
la proposta.  
 
El portaveu del grup municipal CC Veïns, Sr. Gilaberte, indica que votaran a 
favor.  
 
La portaveu del grup municipal CDC, Sra. Martí,  diu que votaran a favor de la 
proposta.  
 
El portaveu del grup municipal Ciutadans, Sr. Alegre indica que votaran a favor 
de la proposta. 
 
El portaveu del grup municipal ERC, Sr. Bossa, indica que votaran a favor.  
 
El Sr. Alcalde, sotmet la proposta a votació, la qual és aprovada per 
unanimitat. Diu que aquests ajuts formaran part del Pla de rescat social, que 
estan parlant a la Junta de Portaveus. 
 
11. - Aprovar les bases específiques per a la conce ssió de subvencions a 
persones propietàries d'habitatges que els posin a disposició de la Borsa 
de lloguer social de l'Ajuntament.  
 
El Sr. Alcalde dóna compte de la proposta de la Comissió Informativa de Drets 
de Ciutadania i Polítiques Socials, que textualment diu els següent: 
 
L’accés i la permanència en un habitatge són uns dels majors problemes 
socials que pateix des de fa anys la ciutadania. Per donar resposta a aquesta 
problemàtica, entre d’altres iniciatives, l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 
va signar l’any 2014 un conveni de col·laboració i d’encàrrec de gestions amb 
l’Agència de l’Habitatge de Catalunya per a l’assessorament i la gestió de 
serveis en matèria d’Habitatge, per mitjà de la Borsa situada al municipi, amb 
la finalitat de facilitar a la ciutadania la proximitat de les gestions i serveis 
relatius a l’habitatge. Aquesta Borsa de mediació i  lloguer d’habitatges es 
troba en l’actualitat ubicada al Palau Falguera. Aquesta Borsa s’emmarca en la 
xarxa de mediació per al lloguer social que s’inclou en el Decret 75/2014, de 27 
de maig, del Pla per al dret a l’Habitatge, que té com a objectiu principal 
facilitar l’accés a un habitatge de lloguer digne, però que malgrat la seva 
denominació, no respon strictu sensu, al concepte de “ lloguer social “. 
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El lloguer social és una categoria del lloguer que es basa en que l’arrendatari 
té uns ingressos molt baixos, i per tant, l’aportació econòmica mensual és 
reduïda. 
 
L’article 5.6 de la Llei 24/2015, de 29 de juliol, de mesures urgents per afrontar 
l’emergència en l’ambit de l’habitatge i la pobresa energètica defineix que el 
lloguer perquè sigui considerat com a social, cal que compleixi els següents 
requisits: 
 

a) Ha de fixar rendes que garanteixin que l’esforç per pagament del 
lloguer no superi el 10% dels ingressos ponderats de la unitat familiar, 
si estan per sota del 0,89 de l’indicador de renda per suficiència (IRSC), 
o el 12% dels ingressos ponderats de la unitat familiar, si estan per sota 
del 0,95 de l’IRSC, o el 18% dels ingressos ponderats de la unitat 
familiar, si són iguals o superiors al 0,95 de l’IRSC. 

b) Ha d’oferir preferentment l’habitatge afectat pel procediment o, 
alternativament, un habitatge ubicat dins del mateix terme municipal, 
tret que es disposi d’un informe de serveis socials municipals 
acreditatiu de què el trasllat a un altre terme municipal no afectarà 
negativament a la situació de risc d’exclusió residencial de la unitat 
familiar. 

c) Ha de ser per un període de com a mínim 3 anys. 
 
En aquests moments la demanda d’habitatge per la via del lloguer social és 
elevada donada la situació de crisi econòmica que estem patint, i que 
malauradament s’ha tornat crònica en segments de població. Amb l’objectiu de 
contribuir a la resolució d’aquesta problemàtica, l’Ajuntament de Sant Feliu de 
Llobregat té la voluntat d’impulsar, entre altres mesures, la creació de la Borsa 
de lloguer social d'habitatges per col·lectius que tenen especials dificultats per 
accedir a la Borsa de lloguer d’habitatges existent.  
 
Aquesta Borsa de lloguer social es vol configurar com un servei de mediació 
totalment gratuït entre les persones propietàries d'habitatges buits i les 
persones o unitats familiars que es trobin en situació de risc d’exclusió 
residencial, on s'atribueixin rendes de lloguer per sota dels preus de mercat i 
es cerqui l'habitatge més adient per a cada unitat de convivència. S'assigna 
l'habitatge a la persona sol·licitant que millor s'hi adapti tenint en compte la 
relació entre el preu del lloguer pactat amb el propietari i els ingressos de la 
persona o la unitat de convivència, així com la relació entre la superfície de 
l'habitatge o el nombre d'habitacions i la seva composició familiar. També es 
garanteix el seguiment de tots els contractes vigents, vetllant pel compliment 
de les obligacions contractuals. 
 
La Llei 24/2015, de 29 de juliol defineix que les persones o unitats familiars es 
troben en situació de risc d’exclusió residencial sempre que percebin uns 
ingressos inferiors a 2 vegades l’IRSC, si es tracta de persones que viuen 
soles, o uns ingressos inferiors a 2,5 vegades l’IRSC, si es tracta d’unitats de 
convivència, o uns ingressos inferiors a 3 vegades l’IRSC, en cas de persones 
amb discapacitats o amb una gran dependència. En cas de què els ingressos 
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siguin superiors a 1,5 vegades l’IRSC, la sol·licitud ha de ser acompanyada 
d’un informe de serveis socials que acrediti el risc d’exclusió social. 
 
La incorporació d’habitatges a la Borsa de Lloguer de l’Ajuntament és possible 
per propietaris que acceptin un lloguer per sota del 20% del preu de referència 
de lloguer del municipi, que fixa l’Agència de l’Habitatge de Catalunya. 
 
Per la incorporació d’un habitatge a la Borsa de Lloguer Social, el lloguer cal 
situar-lo en un percentatge més baix, que pot ser per sota del 30% del preu de 
referència.  
 
La Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l'habitatge especifica en l’article 
42 que l’administració pot adoptar mesures, entre les quals les de caràcter 
fiscal, amb l’objectiu d’incentivar l’ocupació dels habitatges.  
 
Atesos aquests antecedents, l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat es 
planteja impulsar l’atorgament de subvencions als propietaris que posin a 
disposició de la Borsa de Lloguer Social un habitatge lliure desocupat en bon 
estat d’ús i conservació situat al municipi.  
 
Aquestes subvencions es calcularan prenent com a referència el valor 
cadastral d’aquests immobles, com a valor administratiu del bé en qüestió. 
 
L’import de la subvenció anirà en funció de la rebaixa que s’apliqui en l’import 
del lloguer sobre el preu de mercat referenciat per l’Agència de l’Habitatge de 
Catalunya. Així, es pretén incentivar una rebaixa en els preus de lloguer per 
facilitar l’accés a l’habitatge de persones amb ingressos reduïts.  
 
S’establirà una subvenció, que estarà en funció de la rebaixa realitzada al preu 
de lloguer referenciat al mercat (que no és un altre que el preu de referència de 
lloguer del municipi, que fixa l’Agència de l’Habitatge de Catalunya). En funció 
d’aquesta rebaixa s’estableix un import que serà el resultat d’aplicar un índex 
variable, sobre el valor cadastral del bé immoble que s’incorpori a la bossa de 
lloguer social. 
 
Vist l’informe tècnic de data 15 d’abril de 2016, emès pel Director de l’Àrea de 
Territori, Sostenibilitat i Activitat Econòmica, la Comissió Informativa de Drets 
de Ciutadania i Polítiques Socials proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels 
següents: 
 
 
ACORDS 
 
PRIMER.- Aprovar les Bases específiques reguladores de la concessió de 
subvencions per a les persones propietàries d’habitatges adscrits a la Borsa de 
Lloguer Social de Sant Feliu de Llobregat, que figuren com a annex al present 
acord. 
 
SEGON.- Establir que la quantitat necessària per fer front a les despeses que 
comportin aquestes subvencions, es troba reservada en la operació comptable 
160004407 , en la partida pressupostària 152 48900 - Fons social foment 
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habitatge de l’exercici 2016, on es contempla una reserva per import de 20.000 
€. 
 
TERCER.- Fer pública aquesta Resolució, a la base de Dades Nacional de 
Subvencions, mitjançant la tramitació regulada en la normativa estatal, i a l’e-
tauler i als mitjans de comunicació municipals, per a garantir la publicitat 
 
 
. 
 
La Tinent d’alcalde delegada d’Habitatge, Sra. Muñoz, indica que igual que la 
seva companya Sra. Aldana, explicava com els criteris d’ajusts a les famílies, 
aquests ajuts són precisament una mica al contrari, com articulen els ajuts als 
propietaris perquè posin els seus pisos buits a lloguer a disposició de la borsa 
de lloguer social. Volen fer polítiques d’incentiu, d’oferta, no només per poder 
donar sortida a la demanda social, sinó, també que, nodrir-se d’un banc 
d’habitatge que vingui del mon privat. Proposen aprovar aquestes bases de 
subvencions per a propietaris/es que posin a disposició de la borsa de lloguer 
social. Entenen per lloguer social el que pot pagar una família, que no superi el 
10% de la seva renda, són criteris diferents a la borsa d’habitatge existent i, qui 
rebaixi més d’un 30% el preu de mercat establert per l’Agència Catalana de 
l’habitatge tindrà una subvenció basada en el valor cadastral del seu habitatge, 
que no deixen de ser descomptes o subvencions per posar el teu pis a la borsa 
de lloguer social. 
 
El portaveu del grup municipal Junts per Sant Feliu, Sr. Serrano, indica que 
votaran a favor de la proposta. 
 
La portaveu del grup municipal PP, Sra. Ortega, indica que votaran a favor de 
la proposta.  
 
El portaveu del grup municipal CC Veïns, Sr. Gilaberte, indica que votaran a 
favor.  
 
La portaveu del grup municipal CDC, Sra. Martí,  diu que votaran a favor de la 
proposta.  
 
El representant del grup municipal Ciutadans, Sr. Cano, indica que votaran a 
favor de la proposta, però vol traslladar a l’equip de govern que si puja la 
demanda de persones de lloguer social, s’incrementi la partida de 20.000 
euros amb la quantitat necessària per a poder-la cobrir. 
 
El Sr. Alcalde, contesta que això està claríssim.   
 
El portaveu del grup municipal ERC, Sr. Bossa, indica que votaran a favor.  
 
El Sr. Alcalde, sotmet la proposta a votació, la qual és aprovada per unanimitat 
 
 
ÀREA DE TERRITORI, SOSTENIBILITAT I ACTIVITAT ECONÒ MICA:  
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12. - Aprovació provisional del Pla de millora urba na per a la modificació 
de les alineacions en planta baixa i tipologia de l es darreres plantes de 
les unitats B9 i B10 del carrer Josep Tarradellas d el 3 al 21, del Text 
Refós de la Modificació Puntual del PGM en el secto r Sant Feliu Sud (Bon 
Salvador).  
 
El Sr. Alcalde dóna compte de la proposta de la Comissió Informativa de 
Territori, Sostenibilitat Econòmica i Medi Ambient, que textualment diu els 
següent: 
 
 
Atès que la Junta de Govern Local, en sessió de data 17 de febrer de 2016  va 
aprovar inicialment el document relatiu al Pla de millora urbana per la 
modificació de les alineacions en planta baixa i tipologia de les darreres 
plantes de les unitats B9 i B10 del carrer Josep Tarradellas del 3 al 21, del Text 
Refós de la Modificació Puntual del PGM en el sector Sant Feliu Sud (Bon 
Salvador), presentat pel Sr. Ricard Barceló Soguero actuant en representació 
de YONET S.L,  mitjançant instància amb registre d’entrada E2016001002, de 
data 21 de gener de 2016. 
 
Atès que s’ha sotmès a informació pública l’esmentat instrument de planejament, 
amb la publicació del corresponent edicte al Butlletí Oficial de la Província i a la 
Vanguardia en  data 26 de febrer de 2016 i al web de l’Ajuntament. També s’ha 
efectuat notificació individual al Sr. Ricard Barceló Soguero, en representació de 
YONET, S.L., i s’ha sol·licitat informe a la Direcció General d’Urbanisme de la 
Generalitat de Catalunya, i tampoc s’ha presentat cap al·legació ni reclamació en 
el termini d’exposició pública. 
 
Atès que el Sr. Ricard Barceló Soguero,  mitjançant instància E2016002116, de 
data 9 de febrer de 2016 , ha presentat plànol i CD d’àmbit de suspensió de 
llicències (P.1’2) a requeriment de l’Ajuntament, perquè sigui incorporat a 
l’expedient. 
 
Atès que ja es va emetre informe jurídic per part de la directora del servei jurídic 
administratiu en data 8 de febrer de 2016,  en el qual indicava la tramitació a 
seguir fins a la seva aprovació definitiva i executivitat. 
 
La Comissió Informativa de Territori, Sostenibilitat i Activitat Econòmica 
proposa a l’Ajuntament en Ple l’adopció dels següents: 

A C O R D S  
 
PRIMER.- Aprovar provisionalment el document relatiu al Pla de millora urbana 
per la modificació de les alineacions en planta baixa i tipologia de les darreres 
plantes de les unitats B9 i B10 del carrer Josep Tarradellas, del 3 al 21 del Text 
Refós de la Modificació Puntual del PGM en el sector Sant Feliu Sud (Bon 
Salvador), presentat per presentat pel Sr. Ricard Barceló Soguero,  en 
representació de YONET, S.L. 
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SEGON.- Trametre tres exemplars del projecte en format paper, 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. 
 
TERCER.- Notificar aquest acord, al Sr. Ricard Barceló Soguero, en 
representació de YONET SL. 
 
El portaveu del grup municipal Junts per Sant Feliu, Sr. Serrano, indica que 
votaran a favor de la proposta. 
 
La portaveu del grup municipal PP, Sra. Ortega, indica que  votaran a favor de 
la proposta.  
 
El portaveu del grup municipal CC Veïns, Sr. Gilaberte, indica que votaran a 
favor.  
  
La portaveu del grup municipal CDC, Sra. Martí,  diu que votaran a favor de la 
proposta.  
 
El portaveu del grup municipal Ciutadans, Sr. Alegre indica que votaran a favor 
de la proposta. 
 
El portaveu del grup municipal ERC, Sr. Bossa, indica que votaran a favor.  
 
El Sr. Alcalde, sotmet la proposta a votació, la qual és aprovada per 
unanimitat. 
 
 
13. - Aprovació de la pròrroga de dos convenis de c ol·laboració entre 
l'Agència d'Habitatge de Catalunya i l'Ajuntament d e Sant Feliu de 
Llobregat, relatiu al Programa de Mediació per al l loguer Social 
d'Habitatges i l'altra de Col·laboració i d'encàrre c de gestions, relatiu a la 
Borsa de Mediació per al Lloguer Social, situada en  aquest municipi per a 
l'any 2016.  
 
El Sr. Alcalde dóna compte de la proposta de la Comissió Informativa de 
Territori, Sostenibilitat Econòmica i Medi Ambient, que textualment diu els 
següent: 
 
 
Atès que el Ple Municipal en la sessió de data 29 de gener de 2015, va aprovar el 
Conveni de Col·laboració entre l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i 
l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat, relatiu al Programa de Mediació per al 
Lloguer Social d’Habitatges, i també va aprovar el Conveni de Col·laboració i 
d’Encàrrec de Gestions entre l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i l’Ajuntament 
de Sant Feliu de Llobregat, relatiu a la Borsa de Mediació per al Lloguer Social,  
situada en aquest municipi.  
 
Atès que s’han rebut per part de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya les 
propostes individualitzades d’Addendes de pròrroga dels convenis esmentats, i 
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per això, en data 19 de novembre de 2015, s’ha sol·licitat per part d’aquest 
Ajuntament, a l’Agència d’Habitatge de Catalunya, subscriure l’addenda de 
pròrroga dels dos convenis, per a l’any 2016 i alhora s’ha aportat la memòria de 
gestió any 2015 i previsió per l’any 2016.  
 
Vist l’informe tècnic  favorable a  la pròrroga des convenis, de data 17 de març de 
2016 que figura en l’expedient administartiu. 
 
Atès que la competència per l’aprovació dels convenis és del Ple, en tractar-se 
d’un conveni d’encàrrec de gestió amb l’ l’Agència de l’Habitatge de Catalunya. 
Essent que l’article 8 de la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a 
l’habitatge, disposa que els ens locals poden concertar polítiques pròpies 
d’habitatge amb l’administració de la Generalitat de Catalunya i sol·licitar la 
creació de consorcis i oficines locals d’Habitatge per a la gestió conjunta de 
funcions i serveis vinculats a l’habitatge. L’encàrrec de gestió com a instrument 
de col·laboració interadministrativa es contempla a l’article 15 de la Llei 30/1992, 
de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques. Essent que 
un cop sol·licitada la subscripció dels referits convenis per part de l’ajuntament, i 
un cop l’Agència d’Habitatge hagi autoritzat la signatura dels mateixos, s’haurà 
d’aprovar per l’òrgan corresponent, el Ple de l’ajuntament.  
 
Per tot això, la Comissió Informativa de Serveis Territorials, proposa al Ple de 
l’Ajuntament, l’adopció dels següents 
 
ACORDS:  
 
PRIMER.-  Aprovar la pròrroga del Conveni de Col·laboració entre l’Agència de 
l’Habitatge de Catalunya i l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat, relatiu al 
Programa de Mediació per al Lloguer Social d’Habitatges, que s’acompanya al 
present acord i es dóna integrament per reproduït, amb efectes a 1 de gener  i 
fins el 31 de desembre d’enguany. 
  
SEGON.- Aprovar la pròrroga del Conveni de Col·laboració i d’Encàrrec de 
Gestions, entre l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i l’Ajuntament de Sant Feliu 
de Llobregat, relatiu a la Borsa de Mediació per al Lloguer Social, situada en 
aquest municipi, que s’acompanya al present acord i es dóna integrament per 
reproduït. amb efectes a 1 de gener  i fins el 31 de desembre d’enguany 
 
TERCER.- Facultar a l’Il·lm. senyor Alcalde President per a la signatura de quants 
documents siguin necessaris per a la formalització del present acord.  
 
QUART.-  Notificar aquesta resolució a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, al 
Departament d’Intervenció i als Serveis Econòmics de l’Ajuntament i comunicar-
ho als departaments municipals afectats als efectes que corresponguin.  
 
 
La Tinent d’alcalde delegada d’Habitatge, Sra. Muñoz, manifesta que és el 
conveni amb l’Agència d’habitatge de Catalunya per al servei que esta duent a 
terme al Palau Falguera, a l’Oficina d’Habitatge, que és un servei amb molt bon 
prestigi i amb molt bona opinió pública que, també, l’Agència els fa arribar les 
enquestes de satisfacció. A la Comissió Informativa deien que incorporessin la 
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memòria anual, s’ha incorporat . Creu que cal destacar que és una oficina que 
gestiona gairebé 300 contractes en actiu, que dóna suport  molts tipus de 
servei diferents, des de l’ajut a la tramitació dels ajuts per al lloguer, com  
intermediari entre els propietaris/es i les persones que volen buscar aquest pis.  
 
Els reunits, per unanimitat aproven la proposta. 
 
14. - Resoldre al·legacions i aprovar provisionalme nt la modificació  
puntual de PGM i modificació del Pla especial d'ord enació de l'illa de Can 
Ricart.  
 
El Sr. Alcalde indica que els punts 14 i 15 els tractaran conjuntament perquè 
fan referència al mateix. Abans parlaven del PAM i parlaven de places, de  la 
plaça de Francesc Macià, de la plaça La Salut i de la plaça Rafael Alberti i  que 
algunes altres, per exemple la Plaça de Lluis Companys que serien objecte de 
millora. Això és possible si tiren endavant una operació que consideren 
important per acabar de tancar el centre de la ciutat, que és l’aprovació 
provisional d’ordenació de la illa de Can Ricart que permetria l’ampliació de la 
plaça de Lluis Companys. 
 
A continuació, el Sr. Alcalde dóna compte de la proposta de la Comissió 
Informativa de Territori, Sostenibilitat Econòmica i Medi Ambient, sobre 
resoldre al·legacions i aprovar provisionalment la modificació puntual de PGM i 
modificació del Pla especial d'ordenació de l'illa de Can Ricart. 
 
 
La Presidenta delegada de l’Àrea de Territori, Sostenibilitat i activitat 
econòmica, Sra. Muñoz, explica que avui el que fan és l’aprovació provisional, 
que és un segon pas en la tramitació. L’aprovació inicial la van fer el gener del 
2015, encara que tampoc és del tot cert, perquè ja va haver una aprovació 
inicial al 2003.  
 
Indica que aquest planejament canvia urbanísticament tot el centre del bellmig 
de la ciutat, que és la parcel·la que hi ha entre la plaça de Lluís Companys i 
l’Ateneu Santfeliuenc. Es recupera l’esperit d’un planejament que ja s’havia 
aprovat inicialment el 2003, que estava paralitzat. Han volgut recuperar la idea 
de la centralitat de la ciutat i capacitat d’entesa amb el propietari, perquè és 
una parcel.la privada, que té més de 2166 metres per ser qualificat la majoria 
d’equipament esportiu recreatiu. Si en el seu moment els hagués demanat una 
llicència, podria haver construït un equipament esportiu de 4.400 metres de 
sostre, que seria una barbàrie. Com no ha tingut sortida en el mercat ho 
transformen en una modificació de planejament amb el resultant de, gairebé, 
doblar la plaça Lluis Companys gairebé el doble de la seva dimensió, de 
manera que puguin entrar des del passeig Nadal i, en un futur, també, tinguin 
accés per altres vies que siguin més esponjades cap al carrer de Vidal i Ribas, 
inclús cap al carrer de Pi i Margall, que és un altra planejament que tenen en 
marxa. Hi haurà  més de 1300 metres  de plaça i, un edifici de 16 habitatges en 
total confrontats amb el passeig Nadal de planta baixa més dos i un àtic.  
 
Pensa que és molt bona notícia. S’ha fet un treball que ha de continuar amb 
els propietaris i propietàries implicats perquè hi ha dos parcel·les afectades en 
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aquest planejament que intervenen quatre propietaris. El majoritari és el de 
parcel.la que deia, hi ha una casa que perd 6 m2. i una altra gairebé 100 m2. 
que, també, és l’altra punt que comporta la descatalogació d‘una cova que 
compta amb informes favorables del  Centre d’Estudis Comarcal en informes 
del Departament de Cultura i de la Direcció de Patrimoni.  
 
Creu que estan fent una molt bona feina, que guanyarà la ciutat en poder tenir 
un espai ampli per activitat. 
 
Per últim, indica que a l’acord  hi ha una correcció d’un error, perquè posa  
acord de la Junta de Govern del 25 de gener de 2015, i va ser el Ple de 
l’Ajuntament que ho va aprovar. 
 
El portaveu del grup municipal Junts per Sant Feliu, Sr. Serrano, manifesta que 
votarà a favor . 
 
La portaveu del grup municipal PP, Sra. Ortega, indica que el seu grup, en el 
Ple de 25 de gener de 2015, van votar a favor, però demanaven que es 
respectés la cova. Saben que hi ha un informe de la Generalitat de Catalunya 
que diu que es pot descatalogar i no acaben d’estar d’acord amb tot això. 
Volen una plaça més gran, però també els agradaria que es pogués respectar 
el petit patrimoni que tenen a Sant Feliu, per això votaran abstenció. 
 
 El portaveu del grup municipal CC Veïns, Sr. Gilaberte, indica que votaran 
abstenció. 
  
La representant del grup municipal  CDC, Sr. Carrión,  diu que és un tema  
molt complex. Pensen que és una bona proposta i una bona solució per a Sant 
Feliu, i, a més a més, com parlava la regidora del 2003, és un tema que ha 
estat molt enquistat, perquè hi ha hagut molts problemes  amb el propietari. 
També lamenten que les afectacions amb els dos propietaris addicionals 
hagués estat òptim que no fos així,  però la realitat és tossuda i cal gestionar-
ho. 
 
Indica que, en el fons, el que estan fent és resoldre unes al.legacions, que no 
s’han comentat el sentit. Veu que hi ha algunes tècniques que s’han admès, 
temes de certificats, i n’hi ha una que vol comentar. L’equip redactor proposa 
estimar en part l’al·legació pel que fa a la necessitat de tractar com obres 
d’urbanització les derivades del trasllat de la construcció de serveis, 
instal·lacions existents afectades amb la proporció que comentada la regidora 
de 6 m. afectats. En canvi, en la mateixa al·legació, continua dient que  l’import 
de la indemnització, tot i que és orientatiu, es desestima perquè es determinarà 
la seva valoració en el projecte de reparcel·lació que, sens dubte, és quan toca 
fer. En tot cas, el hagués agradat que, d’alguna manera, s’hagués aprofitat per 
revisar, ni que fos orientativament, aquests imports, si més no per donar 
seguretat a l’al.legant de com va evolucionant el tema. 
 
Afegeix que li consta que no hi ha hagut una bona comunicació des de l’inici 
amb aquest al·legant, encara que s’han obert ponts recentment i es 
congratulen. Pensen que s’ha de continuar en aquest camí i intentar que la 
problemàtica dels afectats sigui la menor possible i arribar a un acord en 
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aquest sentit. No obstant, en aquest  punt 14, amb un cert sentit crític, el seu 
vot serà afirmatiu. En aquest punt 14, l’informe jurídic, cap al final, indica que 
no s’ha rebut l’informe sol.licitat de la Direcció General  d’urbanisme i pregunta 
si afecta a la tramitació d’alguna manera o senzillament és l’informe preceptiu.  
 
Pel que fa al punt 15è, diu que hi havia dues al.legacions que, es resolen i  
curiosament les al.legacions anaven en sentit contrari. Hi havia una al·legació 
que deia que s’havia de treure la cova des l’entorn, que no es permetés la  
seva descatalogació i, en canvi, la propietària no solament deia que es treies la 
cova, sinó també tota la casa seva la descatalogació, a vegades els interessos 
són contraposats i és curiós. Donat que hi ha un informe tècnic i jurídic que són 
prou clars i, també, per unanimitat la Comissió Territorial d’Urbanisme de 
Catalunya  acava informant favorablement aquesta descatalogació, el seu grup 
votarà a favor. 
 
El portaveu del grup municipal Ciutadans, Sr. Alegre, indica que en relació al 
punt 15è votaran a favor per tot el que s’ha dit. A més, és dels que pensa que 
el catàleg del patrimoni de Sant Feliu, no és que sigui dolent, és que està mal 
fet i pot posar exemples, com segurament també, el sr. San José, perquè els 
ha patit com a regidor de Territori. Per tant votaran a favor. 
 
Sobre el punt 14è manifesta el seu grup s’abstindrà i avança que posaran en 
mans del Servei Jurídic del seu partit la interposició d’un recurs contenciós 
administratiu per paralitzar aquest planejament. Perquè mentre aquest 
planejament mantingui que la zona verda des del Passeig Nadal cap a la Plaça 
de Lluís Companys és un una zona verda transitable, que no ho ha sentit mai 
en planejament urbanístic, zona verda transitable, perquè per ser un element 
transitable ha de ser una catalogació de vial. Per tant, cal catalogar en vial i 
que el Sr. Ricart faci més cessions com a zona verda que és el que li toca,  
sinó li aplicaran la seva mateixa medicina, com va passar amb el Passatge de 
l’Alumini, que tothom ha conegut.  No han d’haver regals  i si consideren que  
ha de ser així es tanca pel Passeig Nadal, es podrà veure la zona verda de 
l’entorn dels habitatges, però no es podrà accedir perquè no és un passatge. 
Aleshores potser, com és una zona verda i no és un vial, no calia menjar-se la 
cantonada al veí per donar els 6 metres d’amplada. En tot cas, és un vial,  però 
el volen catalogar de zona verda per tal de que compleixi els estàndards que 
marca el Text Refós de la Llei d’Urbanisme.  
 
El portaveu del grup municipal ERC, Sr. Bossa, indica que votaran a favor.  
 
La Presidenta delegada de l’Àrea de Territori, Sostenibilitat i activitat 
econòmica, Sra. Muñoz, indica que si el sr. Alegre vol escenificar la seva 
antiga vendetta entre els propietaris implicats pel tema del passatge de 
l’Alumini, doncs, li sembla molt bé. Però de regals cap ni un, perquè això, té el 
vistiplau de la Direcció General d’urbanisme. Aquí no venen a fer regals, venen 
a treure-li el màxim profit a les ciutat, que acaba rebent 1.700 metres d’espai 
lliure, per molt que el sr. Alegre digui que no és transitable. Això és un guany 
enorme per a la ciutat, que no té res a veure amb una història del passat que 
va tenir amb el propietari majoritari d’aquest planejament. Si vol pot fer la 
revenja amb això, però té el vistiplau de la Direcció General d’Urbanisme. 
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El Sr. Alcalde indica que, és un treball fet i consultat amb la Direcció General 
d’Urbanisme , s’hi porta temps i està molt clar el que ha expressat la regidora 
Sra. Muñoz. 
 
Per tant, el punt núm. 14 s’aprova per majoria absoluta, amb 16 vots a favor de 
6 regidors i regidores del grups municipal ICV-EUIA, 4 dels regidors i regidores 
del  grup municipal PSC, 3 dels regidors i regidora del grup municipal ERC, 2 
del regidor i regidora del grup municipal CDC i 1 del regidor del grup municipal 
Junts per Sant Feliu i  5 vots d’abstenció dels  2 dels regidors del grup 
municipal Ciutadans, 2  dels regidors del grup municipal CC Veïns i 1 de la 
regidora del grup municipal PP. 
 
Després de la rectificació de l’error manifestat en el punt 14  per la Presidenta 
delegada de l’Àrea de Territori, Sostenibilitat i activitat econòmica, Sra. Muñoz, 
la proposta queda redactada de la forma següent: 
 
Atès que el Ple de l’Ajuntament, en sessió de data 29 de gener de 2015, va 
aprovar inicialment la proposta de modificació puntual del Pla General 
Metropolità i la modificació del pla especial de l’illa de Can Ricart del municipi 
de Sant Feliu de Llobregat i es va deixar sense efecte l’anterior tramitació de la 
modificació puntual de PGM aprovada inicialment pel Ple de l’Ajuntament en 
data 2 d’abril de 2003, per canvis substancials de la proposta i actualització a 
la legislació urbanística vigent, aplicable al planejament, i es va requerir als 
promotors perquè donessin compliment a un seguit de prescripcions indicades 
a l’informe tècnic emès per l’arquitecte municipal de data 21 de gener de 2015 
que figura a l’expedient. 
 
Atès que s’ha sotmès l’esmentat acord a informació pública havent-se publicat 
l’edicte corresponent al BOP de data 2 de març de 2015, al diari El Punt de 
data 23 de febrer de 2015, i al tauler d’anuncis i al web de l’Ajuntament i s’ha 
efectuat notificació individual i donat audiència als propietaris afectats dins 
l’àmbit. 
 
Atès que s’han rebut informes en sentit favorable a la tramitació per part dels 
Serveis Territorials del departament de Cultura, de l’Agència Catalana de 
l’Aigua, de l’Autoritat del Transport Metropolità i del Reial Canal de la Infanta. 
 
Atès que durant el termini d’exposició pública s’han presentat dues 
al·legacions, subscrites per la Sra. Elena Hungerbühler Valls, amb registre 
E2015006100, de data 27 de març de 2015 i del Sr. Joan Torras Viver, amb 
registre E2015006576, de data 2 d’abril de 2015. 
 
Atès que els redactors del document han presentat nous exemplars del 
document de proposta de modificació puntual de l’esmentat pla general 
metropolità mitjançant escrit E2016005829, de data 31 de març de 2016, i que 
ha estat substituïda per la novament entrada posterior en data 12 d’abril de 
2016 després d’haver estat revisada per l’arquitecte i per la jurista i fet 
requeriment d’esmenes via mail. 
 
i han emès informe sobre les al·legacions, presentat a l’Ajuntament mitjançant 
compareixença de data 12 d’abril de 2016. 
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Atès que l’arquitecte municipal ha emès informe, de data 14 d’abril de 2016, i 
que la directora del servei jurídic administratiu ha emès informe de data 15 
d’abril en els quals es ratifiquen en l’informe d’al·legacions emès pels redactors 
del document de modificació puntual i informen les al·legacions amb les 
concrecions següents: 
 
“Al·legació Sra Elena Hungerbuhler Valls   
 
Sol·licita que es reconsideri l’oportunitat i conveniència de promoure l’actuació i 
que s’incorpori la totalitat de la finca de la seva propietat definint-se dos 
polígons d’actuació i que es modifiqui la valoració de la indemnització fixada  i 
subsidiàriament s’exclogui la porció dels 100 m2 afectats i que es modifiquin 
els defectes formals al·legats o que puguin comportar valoració negativa al 
document de MPPGM. 
 

1. Pel que fa als defectes formals s’al·lega: en base a l’establert a l’article 
96 del Decret legislatiu 1/2010 pel qual s’aprova el Text refós d ela llei 
d’urbanisme (TRLUC) segons el qual “la modificació de qualsevol dels 
elements d’una figura de planejament se subjecte a les mateixes 
disposicions que en regeixen la formació” al·lega els següents  defectes 
formals : 
 
A. Incompliment de l’art. 58.4 del TRLUC : No hi ha cap determinació 

respecte el traçat i característiques de la xarxa viària, ni assenyalament 
d’alineacions, ni definició dels serveis a implantar( article 68.2 b) i c) del 
Decret 305/2006)  

 
B. Incompliment de l’article 59.1.b) del TRLUC . No hi ha cap de les 

determinacions ni plànols que disposa l’article 69.2 b)  i 73.3 del Decret 
305/2006. 

 
 

C. Incompliment article 59.3.b) En la memòria no consta cap descripció ni 
anàlisi respecte del model d’ordenació escollit ni alternatives a les 
escollides ( article 69.2 d) del Decret 305/2006). 

 
D. Incompliment art. 59.3.d) i 99.1.c) del TRLUC. No hi ha una avaluació 

econòmica de la rendibilitat de l’operació, ni estudi econòmic ni informe 
de sostenibilitat. 

 
Resposta: L’article 96 del TRLUC cal posar-lo en relació a l’article 118 del 
RLUC el qual estableix que : “ Les modificacions dels plans urbanístics han 
de contenir les determinacions adequades a llur finalitat específica, d’entre 
les pròpies de la figura de planejament modificada” . I han d’estar 
integrades per la documentació adequada a la finalitat, contingut i abast de 
la modificació... (118.4). 
 
Per tant es conclou que en relació a la documentació i determinacions que 
han de contenir les modificacions de planejament , aquest, contempla les 
adequades a la seva finalitat. 
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2.  No consta el certificat expedit pel registre de la Propietat( article 99.1 a) 
del decret Legislatiu 1/2010). 

  
Resposta: S’han incorporat en la documentació els certificats registrals de 
titularitat , pel que en aquest punt s’estima l’al·legació. 

 
3. Inviabilitat econòmica de la MPGM: el punt 1.10 de la memòria fa 
referència a l’Estudi econòmic Financer i Avaluació econòmica de la 
rendibilitat . La concreció del principi de justa distribució de beneficis i 
càrregues es concretarà en el document de reparcel·lació . 

 
Per tant cal concloure que documentalment el document de MPGM conté 
les determinacions necessàries i adequades a llur finalitats tal com exigeix 
la normativa. 

 
4. Inexistent valoració dels interessos públics: nul·litat de la MP de MPGM 
.Valoració negativa de la modificació( article 97.2 b) del Decret Legislatiu 
1/2010): 

 
Resposta:  L’interès públic de la proposta, tal com es diu en el document i 
la seva concurrència amb l’interès privat es justifica en l’increment de 
cessions corresponent a titularitat pública de la nova zona verda i de 
l’equipament esportiu així com en la directa connectivitat i accessibilitat a la 
plaça Lluis Companys.  

 
5. Nul·litat per no donar compliment a la obligació de cessió del 10% de 
l’aprofitament urbanístic. 
Resposta: es tracta d’una actuació de transformació urbanística de dotació 
i en conseqüència el 10% es calcula sobre l’increment de valor que 
comporta la modificació segons el previst a la Disposició Addicional 
Segona  apartats 3 i 4 del TRLUC en relació a l’article 43 de l’esmentat 
TRLUC. 

 
6. Sol·licitud de descatalogació de la totalitat de la finca. 

 
Resposta: L’afectació del planejament ho és només de 100 2 que afecta a 
l’espai exterior d’una finca de total 757m2 i a més és objecte d’una altra 
figura de planejament que es tramita en paral·lel de descatalogació de la 
fitxa del PE i del Catàleg que compte amb l’informe favorable de la 
Comissió Territorial del Patrimoni Cultural de Barcelona de data 17 de 
febrer de 2016. 

 
Conclusió: estimar parcialment les al·legacions formulades única i 
exclusivament pel que fa a la incorporació dels certificats del registre de la 
propietat i desestimar la resta. 

 
Al·legacions Sr. Joan Torras Viver  
 
Afectació: 6m2 de la finca per necessitat d’obrir un pas des del Passeig Nadal 
cap a l’interior d’illa. 
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1. Innecessariament i improcedència de l’afectació parcial de la finca 
Pg.Nadal 18. 

 
- No s’han tingut en compte la despesa desproporcionada que suposa. 
Només indemnització de 1.484,28 euros i atorgament franja lateral de 
sòl( 21m2, poder edificar 19m2 de sostre).  
Resposta: Les despeses contemplades com a indemnitzacions a 
l’apartat 1.10 de l’estudi econòmic financer són estimatives i s’hauran 
de concretar en el document de reparcel.lació. Igualment l’adjudicació 
dels 21 m2 de sostre comporta un increment d’aprofitament de la finca 
que pot ser valorada i compensada si s’escau, en el projecte de 
reparcel·lació corresponent. 

 
2. Interès públic no acreditat: 

 
Resposta : L’interès públic de la proposta, tal com es diu en el document i 
la seva concurrència amb l’interès privat es justifica en l’increment de 
cessions corresponent a titularitat pública de la nova zona verda i de 
l’equipament esportiu així com en la directa connectivitat i accessibilitat a 
la plaça Lluis Companys. 
S’han eliminat del document per no escaure’s qualsevol referència a 
litigis. Els 105 m2 a què es refereix no són de propietat privada sinó de 
propietat pública tal com queda incorporat al document que es sotmetrà a 
aprovació provisional. En aquest punt concret s’estima l’al.legació ja que 
s’ha modificat el document per incorporar la propietat municipal dels 105 
m2 . 

 
3. Manca de justificació de la modificació del Pla especial de protecció del 

Patrimoni Arquitectònic i del Catàleg. 
 
No es justifica suficientment la conveniència de posar fi a la protecció de 
l’element de la finca Passeig Nadal núm. 22. Traslladar a l’ òrgan 
competent en matèria de protecció del patrimoni cultural de la Generalitat 
de Catalunya per tal de que emeti  informe.  
 
Resposta: Es tramita conjuntament i simultàniament una modificació 
puntual del contingut de la fitxa 116 del Pla Especial de protecció del 
Patrimoni Arquitectònic i Catàleg de Sant Feliu de Llobregat proposant la 
supressió  del paràgraf on diu que “s’haurà de conservar i restaurar la 
tanca de la parcel·la i els elements del jardí, entre els quals la gruta 
adossada a la tanca. S’ha emès ja  l’informe favorable de la Comissió 
Territorial del Patrimoni Cultural de Barcelona de data 17 de febrer de 2016 
a l’esmentada descatalogació. 
 

4. La proposta no conté reserva d’ habitatge amb protecció oficial d’una part 
del sostre residencial de nova implantació que s’exigeix a l’art. 57.3 i D. 
Ad. 5a TRLUC i 10.1 b) RDL 2/2008  
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Resposta:Es justifica en el nou redactat de la DA Segona del TRLUC en la 
redacció donada per l’article 82 de la Llei 3/2012 de 22 de febrer que va 
suprimir del redactat la obligació de reservar sòl per aquest tipus 
d’habitatge suprimint el primer paràgraf de l’apartat 4 de l’esmentada DA 
Segona.  
 
La Disposició Addicional Segona apartat 4  del TRLUC ( en la seva 
redacció donada per la Llei 3/2012 de 22 de febrer) estableix que: 
 
DA 2ona.4: 
 
“ En les actuacions de dotació a què es refereix l’apartat 3, els propietaris 
han de cedir el percentatge de l’increment de l’aprofitament urbanístic que 
correspongui d’acord amb l’article 43.1. El compliment dels deures dels 
propietaris es fa efectiu mitjançant el sistema i la modalitat d’actuació que 
s’estableixin per a l’execució del polígon d’actuació urbanística que a 
aquest efecte s’ha de delimitar, el qual es pot referir a una única finca”. 
 
En el redactat d’aquesta DA2.4 abans de la seva modificació operada per 
la Llei 3/2012 s’establia literalment que: 
 
“Quan les actuacions de dotació a què fa referència l’apartat 3 estableixen 
sostre residencial de nova implantació, estan subjectes a les reserves de 
sòl per a habitatges de protecció pública que regula l’article 57.3  “. 

 
Aquesta previsió s’ha eliminat en el nou redactat i així la  nova redacció de 
la DA 2.4 en la que s’ha eliminat tota referència a que les actuacions de 
dotació estiguin subjectes a reserves de sòl HPO és la que justifica la no 
aplicabilitat de la reserva.  
 

5. Vulneració del Pla Territorial Metropolità. 
 
La pèrdua de 1817 m2 de sòl i 3708 m2 de sostre per a l’ús d’equipaments 
no pot ser considerada respectuosa amb el Pla Territorial Metropolità. 
 
Resposta:L’apartat 1.5 de la memòria del document justifica la coherència 
de la proposta amb les determinacions del PTM així com que la proposta 
potencia els usos mixtes amb el residencial. 
 

 
6. Improcedència dels càlculs sobre la cessió de noves zones verdes i 

equipaments. 
 
Diu que “ tota modificació urbanística que generi nou sostre destinat a 
habitatge ha d’ampliar proporcionalment el sòl de sistemes i la proposta no 
ho fa” . 
 
Resposta: D’acord amb l’informe tècnic emès en data 14 d’abril de 2016 i 
de l’informe sobre les al.legacions fetes pels promotors , el càlcul de les 
cessions per a noves zones verdes , espais lliures i Equipaments està 
detallat a l’apartat 1.9 del document i justifica el compliment amb escreix de 
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les cessions establertes a l’art. 100.4 per a les actuacions aïllades de 
dotació. 
 

7. Improcedència dels càlculs de cessió del 10% d’aprofitament lucratiu. 
 
Es diu que la modificació preveu que es cedeixi a l’ajuntament el 10% de 
l’aprofitament reconegut en el propi document. 
 
Resposta: De la DA Segona apartats 4 transcrita més amunt , es desprèn 
que la cessió ho és del percentatge de l’increment de l’aprofitament 
urbanístic  tal com s’especifica a l’article 8 de les Normes Urbanístiques. 

 
8. Manca de justificació de la pretesa impossibilitat de formalitzar les 

cessions de terrenys. 
 
Resposta:  l’article 8 de les NNUU de la proposta justifica en el fet que la 
ordenació dona lloc a una única parcel·la per a fer aplicable el que s’estableix 
a la DA segona apartat 4 TRLUC. 
Tal i com disposa l’article 43 del DL 1/2010, la cessió de sòl pot ser 
substituïda en determinats casos per l’equivalent del seu valor econòmic. 
 
A resultes d’aquestes al·legacions :  
 

1. S’han eliminat del document les referències a qualsevol litigi sobre la 
superfície dels 105 m2   ja que ja van ser resolts judicialment i 
actualment aquesta superfície consta inscrita a nom de l’ajuntament tal 
com s’acredita en el certificat aportat del Registre de la Propietat. 

 
2. En conseqüència s’han actualitzat a l’ apartat 1.7 de la memòria, relatiu 

als Propietaris de l’àmbit afectat  i el plànol corresponent,  introduint-hi  
com a propietari de la superfície de 105 m2 a l’ajuntament de Sant Feliu 
de Llobregat. 

 
3. S’han incorporat a efectes de facilitar la gestió i l’execució de les obres 

d’adequació de la nova delimitació , i l’equip redactor proposa estimar 
en part l’al·legació pel que fa a la necessitat de tractar com a obres 
d’urbanització les derivades del trasllat de la construcció dels serveis i 
instal·lacions existents afectades corresponents a la porció de 6,00 m2 
afectats., despeses que es computaran en el projecte d’urbanització. I 
pel que fa a la permuta de terrenys, reducció 6,00 m2 i ampliació de 21 
m2  ja es determinarà la seva valoració en el projecte de reparcel·lació. 

 
Conclusió: Estimar parcialment, en els aspectes acabats d’esmentats i 
desestimar la resta de pretensions”. 
 
Atès que en el mateix informe l’arquitecte municipal informa favorablement la 
documentació presentada a afectes d’aprovació provisional, amb la 
consideració que s’ha detectat una errada material a la pàgina 34 del quadre 
comparatiu corresponent a la superfície de sòl corresponent a la clau 12*, en el 
qual s’hi indica 675 m2 i es correspon a 676,60 m2, tal com està grafiat i 
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indicat al plànol O-02, i que cal requerir la presentació de la documentació 
gràfica i escrita en format digital (documents editables word, dwg). 
 
Atès que la directora del servei jurídic administratiu en l’esmentat informe emès 
en data 15 d’abril de 2016 especifica la tramitació a seguir amb la resolució de 
les al·legacions presentades durant el tràmit d’audiència i amb l’aprovació 
provisional per part del ple de l’ajuntament i que posteriorment caldrà elevar el 
document i l’expedient administratiu a la Generalitat per a la seva aprovació 
definitiva i executivitat.  
 
La presidenta de la Comissió Informativa de Territori, Sostenibilitat i Activitat 
Econòmica proposa a l’Ajuntament en Ple l’adopció dels següents: 
 
ACORDS 
 
PRIMER.- Resoldre les al·legacions formulades dins el termini d’informació 
pública presentades per la Sra. Elena Hungerbühler Valls, amb registre 
E2015006100, de data 27 de març de 2015, i el Sr. Joan Torras Viver, amb 
registre E2015006576, de data 2 d’abril de 2015, en el sentit següent: 
 

• Sra. Elena Hungerbühler Valls, amb registre E2015006100, de data 27 
de març de 2015, estimar parcialment les al·legacions única i 
exclusivament pel que fa a la incorporació dels certificats del registre de 
la propietat i desestimar la resta d’al·legacions.  

 
• Sr. Joan Torras Viver, amb registre E2015006576, de data 2 d’abril de 

2015, estimar parcialment els punts següents i desestimar la resta 
d’al·legacions: 

 
1. S’han eliminat del document les referències a qualsevol litigi sobre la 

superfície dels 105 m2   ja que ja van ser resolts judicialment i 
actualment aquesta superfície consta inscrita a nom de l’ajuntament tal 
com s’acredita en el certificat aportat del Registre de la Propietat. 

 
2. En conseqüència s’han actualitzat a l’ apartat 1.7 de la memòria, relatiu 

als Propietaris de l’àmbit afectat  i el plànol corresponent,  introduint-hi  
com a propietari de la superfície de 105 m2 a l’ajuntament de Sant Feliu 
de Llobregat. 

 
3. S’han incorporat a efectes de facilitar la gestió i l’execució de les obres 

d’adequació de la nova delimitació , i l’equip redactor proposa estimar 
en part l’al·legació pel que fa a la necessitat de tractar com a obres 
d’urbanització les derivades del trasllat de la construcció dels serveis i 
instal·lacions existents afectades corresponents a la porció de 6,00 m2 
afectats., despeses que es computaran en el projecte d’urbanització. I 
pel que fa a la permuta de terrenys, reducció 6,00 m2 i ampliació de 21 
m2  ja es determinarà la seva valoració en el projecte de reparcel·lació. 

 
Desestimar la resta d’al·legacions i donar trasllat de la part de l’informe 
corresponent emès per l’equip de redactors en relació a les al·legacions 
presentades. 
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SEGON.- Aprovar provisionalment la proposta de modificació puntual del Pla 
General Metropolità que comporta la modificació del pla especial de l’illa de 
Can Ricart del municipi de Sant Feliu de Llobregat presentada pels Srs. JOAN 
RICART MARTÍ I LLUÍS RICART MARTÍ, mitjançant instància E2016005829, 
de data 31 de març de 2016, i substituïda per l’entrada per compareixença en 
data 12 d’abril de 2016. 
 
TERCER.- Requerir als Srs. JOAN RICART MARTÍ I LLUÍS RICART MARTÍ 
perquè procedeixin la presentació de la documentació gràfica i escrita en 
format digital (documents editables word, dwg) i significar-los que s’ha detectat 
una errada material a la pàgina 34 del quadre comparatiu corresponent a la 
superfície de sòl corresponent a la clau 12*, en el qual s’hi indica 675 m2 i es 
correspon a 676,60 m2, tal com està grafiat i indicat al plànol O-02. Pel que fa 
les superfícies indicades en el darrer paràgraf de la pàgina 9 es concreta el 
següent: 
-Pàg. 9, 4t paràgraf: el terreny destinat a equipament esportiu públic és de 402 
m2. Els que s’obtenen de nou són: (402 m2 equipament esportiu + 84 m2 
equip cultural-recreatiu) – 105 m2 (actuals d’equipament de titularitat municipal 
darrera Sala Ibèria) = 381 m2. 
(Els 105 m2 corresponents a l’ajuntament no s’obtenen de cessió gratuïta ja 
que són de titularitat municipal). 
  
QUART.- Trametre el document de la proposta de modificació puntual del Pla 
General Metropolità que comporta la modificació del pla especial de l’illa de 
Can Ricart, 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. 
 
CINQUÈ.- Notificar aquest acord individualment, a més dels promotors, als que 
han formulat les al·legacions. 
 
 
15. - Resoldre al·legacions i aprovar provisionalme nt la modificació 
puntual del contingut de la fitxa 116 del Pla Espec ial de Protecció i 
Catàleg del Patrimoni Arquitectònic de Sant Feliu d e Llobregat.  
 
El Sr. Alcalde dóna compte de la proposta de la Comissió Informativa de 
Territori, Sostenibilitat Econòmica i Medi Ambient, que textualment diu els 
següent: 
 
 
Atès que la Junta de Govern Local, en sessió de data 3 de febrer de 2015, va 
aprovar inicialment la proposta de modificació puntual del contingut de la fitxa 
116 del Pla Especial de Protecció i Catàleg del Patrimoni Arquitectònic de Sant 
Feliu de Llobregat, en l’àmbit de l’illa de Can Ricart (passeig Nadal, carrer 
Rectoria, carrer Vidal i Ribas, carrer Pi i Margall i plaça de la Vila), presentat 
pels Srs. JOAN RICART MARTÍ I LLUÍS RICART MARTÍ, mitjançant instància 
E2015000818, de data 20 de gener de 2015. 
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Atès que s’ha sotmès l’esmentat acord a informació pública havent-se publicat 
l’edicte corresponent al BOP de data 2 de març de 2015, al diari El Punt de 
data 23 de febrer de 2015, i al tauler d’anuncis i al web de l’Ajuntament i s’ha 
efectuat notificació individual i donat audiència als propietaris afectats dins 
l’àmbit. 
 
Atès que s’ha emès informe per part dels Serveis Territorials del departament 
de Cultura en sentit favorable a la tramitació, tramès també a la Comissió 
Territorial de Patromoni Cultural de Barcelona, la qual ha aprovat la sol·licitud 
de descatalogació parcial del BCIL de la finca del passeig Nadal, núm. 22. 
 
Atès que durant el termini d’exposició pública s’han presentat dues 
al·legacions, subscrites per la Sra. Lourdes Borrell Moreno, portaveu del PSC, 
amb registre E2015006294, de data 30 de març de 2015, i per la Sra. Elena 
Hungerbühler Valls, amb registre E2015008290, de data 28 d’abril de 2015.  
 
Atès que els redactors del document han presentat nous exemplars del 
document de proposta de modificació puntual de l’esmentat pla especial 
mitjançant escrit E2016005827, de data 31 de març de 2016, i han emès 
informe sobre les al·legacions, presentat a l’Ajuntament mitjançant 
compareixença de data 12 d’abril de 2016. 
 
Atès que s’ha emès informe tècnic per part de l’arquitecte municipal de data 14 
d’abril de 2016, i informe jurídic per part de la directora del servei jurídic 
administratiu en data 15 d’abril de 2016 sobre el contingut de les al·legacions, 
en els quals es ratifiquen en l’informe emès pels redactors de la proposta i que 
es resumeixen en:  
 
1.- L’al·legació presentada per la Sra. Lourdes Borrell Moreno en la que 
sol.licita que no es modifiqui l’esmentada fitxa del Pla Especial del Patrimoni 
Arquitectònic i del Catàleg i es preservi la gruta artificial i la barana, es 
desestima considerant que la modificació puntual del contingut de la fitxa 116 
del Pla Especial de Protecció i Catàleg del Patrimoni Arquitectònic de Sant 
Feliu de Llobregat només es limita a suprimir l’últim paràgraf del tipus 
d’actuació sobre l’element que indica textualment: ‘També s’haurà de 
conservar i restaurar la tanca de la parcel·la i els elements del jardí entre els 
quals la gruta adossada a la tanca’ amb l’únic objectiu d’incorporar els 100 m2 
aproximats del triangle afectat a l’àmbit de la modificació puntual del PGM i PE 
de l’illa de Can Ricart, que permetrà el desenvolupament de la part central de 
l’illa i millorar considerablement l’accessibilitat i connectivitat del conjunt de l’illa 
i carrers perimetrals, aspectes justificats àmpliament en el document de 
modificació del planejament general i especial vigents. 
Cal indicar que en aquest sentit es compta també amb l’informe favorable a la 
descatalogació d’aquest element del departament de Cultura, emès per part de 
la Comissió Territorial de Patrimoni Cultural de Barcelona, en sessió de data 
17 de febrer de 2016 “aprovant” la sol·licitud de descatalogació parcial del Bé 
Cultural d’Interès Local del Pg. Nadal, núm. 22. 
 
2.- L’al·legació presentada per la Sra. Elena Hungerbühler Valls, que sol·licita 
la descatalogació de la totalitat de la finca de l’edifici aïllat i resta del jardí de la 
seva propietat, interessant la definició de dos polígons d’actuació, es 
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desestimen en consideració que a la modificació puntual del contingut de la 
fitxa 116 del Pla Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic i Catàleg de 
Sant Feliu de Llobregat només es limita a suprimir l’últim paràgraf del tipus 
d’actuació sobre l’element que indica textualment: ‘També s’haurà de 
conservar i restaurar la tanca de la parcel·la i els elements del jardí entre els 
quals la gruta adossada a la tanca’ amb l’únic objectiu d’incorporar els 100 m2 
aproximats del triangle afectat a l’àmbit de la modificació puntual del PGM i PE 
de l’illa de Can Ricart, que permetrà el desenvolupament de la part central de 
l’illa i millorar considerablement l’accessibilitat i connectivitat del conjunt de l’illa 
i carrers perimetrals, aspectes justificats àmpliament en el document de 
modificació del planejament general i especial vigents. 
Cal contestar també fent  referència  a l’article 4 de les NNUU del PE del 
catàleg en el que s’estableixen les causes de modificació en el que l’interès del 
planejament sigui prevalent al caràcter protegit de l’immoble i  en el present 
cas només es modifiquen parcialment els tipus d’actuació sobre elements de la 
tanca i jardí (gruta adossada a la tanca. 
Cal argumentar també  l’escassa entitat de l’edificació i superfície del sòl 
objecte de supressió del catàleg, la conservació de la qual es fa fora de la 
descripció dels motius de descatalogació, a l’últim paràgraf de la fitxa la qual 
cosa posa de manifest el caràcter secundari de la protecció d’aquests 
elements. 
 
Atès que en el mateix informe l’arquitecte municipal informa favorablement la 
documentació presentada a afectes d’aprovació provisional, amb la 
consideració que es substituirà d’ofici el plànol I-04 per una còpia del plànol O-
02 de la modificació puntual del Pla General Metropolità i la Modificació 
Especial de l’illa de Can Ricart i que cal requerir la presentació de la 
documentació gràfica i escrita en format digital (documents editables word, 
dwg). 
 
Atès que la directora del servei jurídic administratiu en l’esmentat  informe de 
data 15 d’abril de 2016 especifica la tramitació a seguir amb la resolució de les 
al·legacions presentades durant el tràmit d’audiència i amb l’aprovació 
provisional per part del ple de l’ajuntament i que posteriorment caldrà elevar el 
document i l’expedient administratiu a la Generalitat per a la seva aprovació 
definitiva i executivitat. 
 
La Comissió Informativa de Territori, Sostenibilitat i Activitat Econòmica 
proposa a l’Ajuntament en Ple l’adopció dels següents: 
 
ACORDS 
 
PRIMER.- Resoldre les al.legacions  presentades per la Sra. Lourdes Borrell 
Moreno, portaveu del PSC, amb registre E2015006294, de data 30 de març de 
2015, i per la Sra. Elena Hungerbühler Valls, amb registre E2015008290, de 
data 28 d’abril de 2015, tot desestimant-les  d’acord amb el contingut dels 
informes tècnic i jurídic que consten a l’expedient i dels quals s’ha donat 
compte en el cos d’aquest escrit. 
 
SEGON.- Aprovar provisionalment el document de la proposta de modificació 
puntual del contingut de la fitxa 116 del Pla Especial de Protecció i Catàleg del 
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Patrimoni Arquitectònic de Sant Feliu de Llobregat, en l’àmbit de l’illa de Can 
Ricart (passeig Nadal, carrer Rectoria, carrer Vidal i Ribas, carrer Pi i Margall i 
plaça de la Vila), presentat pels Srs. JOAN RICART MARTÍ I LLUÍS RICART 
MARTÍ, mitjançant instància E2016005827, de data 31 de març de 2016. 
 
TERCER.- Requerir als Srs. JOAN RICART MARTÍ I LLUÍS RICART MARTÍ 
perquè procedeixin a presentar la documentació gràfica i escrita del document 
de planejament en format digital (documents editables word i dwg) i significar-
los que es substitueix d’ofici el plànol I-04 per una còpia del plànol O-02 de la 
modificació puntual del Pla General Metropolità i la modificació del pla especial 
de l’illa de Can Ricart. 
 
QUART.- Trametre tres exemplars del projecte en format paper, 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 i fins la seva 
executivitat. 
 
CINQUÈ.- Notificar aquest acord individualment, a més dels promotors, als que 
han formulat al·legacions. 
 
El  Sr. Alcalde, sotmet la proposta a votació la qual és aprovada per majoria 
absoluta, amb  18 vots a favor de 6 regidors i regidores del grups municipal 
ICV-EUIA, 4 dels regidors i regidores del  grup municipal PSC, 3 dels regidors i 
regidora del grup municipal ERC, 2 dels regidors del grup municipal Ciutadans, 
2 del regidor i regidora del grup municipal CDC i 1 del regidor del grup 
municipal Junts per Sant Feliu i  3 vots d’abstenció dels 2  dels regidors del 
grup municipal CC Veïns i 1 de la regidora del grup municipal PP. 
 
 
MOCIONS D'ÀMBIT GENERAL:  
 
 
23. - Moció del grup municipal Junts per Sant Feliu , per fer front a 
l'estigma i la discriminació relacionats amb l'epid èmia del VIH/SIDA.  
 
 
El Sr. Alcalde diu que a l’apartat de les mocions, proposa fer un petit canvi a 
l’ordre del dia de manera perquè en el punt número 23, els ha demanant la 
intervenció una persona que ve de fora i en consideració a la petició rebuda 
faran aquest petit canvi. Per això tractaran el punt 23 del grup municipal de 
Junts per Sant Feliu, per fer front a l’estigma i la discriminació relacionats amb 
l’epidèmia del SIDA que la presenta la Sra, Montse Pineda.  
 
La Sra. Montse Pineda, en primer lloc, manifesta que  és la Presidenta del 
Comitè 1r de desembre que és la Plataforma unitària d’ONG’s Sida de 
Catalunya, que representen a la majoria d’entitats que estan treballant amb el 
VHI i contra l’estigma i la discriminació . 
 
Vol donar les gràcies al company de Junts per Sant Feliu per donar la 
possibilitat que l’Ajuntament aprovi la moció. És una moció que estan 
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presentant a tots els municipis i estan molt satisfets que sigui, també, aquí. És  
una iniciativa que va néixer enguany en el context de la campanya de l’1 de 
març, que és una campanya de les NNUU, contra l’estigma del VIH i les 
possibilitats de discriminacions de les persones que veuen amb  el VIH. És una 
campanya que es diu tolerància zero , i els semblava que era un punt de 
partida.  Tot això té a veure en què porten treballant a nivell polític a la lluita 
contra la SIDA i, en especial, el tema de l’estigma. Pensen que aquest 
Ajuntament es pot sumar a aquesta iniciativa perquè és un dels factors més 
importants per a que les persones puguin gaudir, no solament de la seva vida i 
de la qualitat de vida i dels seus drets humans, sinó, també, és un dels 
principals factors que redueixen la  possibilitat de prevenir el VIH. És un dels 
factors demostrats més rellevants. 
 
Indica que fa dos anys, en el Parlament de Catalunya, van impulsar un acord 
nacional per a la prevenció del VIH i contra l’estigma social i el primer punt era, 
precisament, un pacte nacional contra l’estigma social. En aquest cas  
donarien el suport i farien les actuacions necessàries a la seu de l’Ajuntament i 
promocionar el dia 1 de març com el dia contra l’estigma social.  
 
Afegeix que en el Parlament de Catalunya, fa dos anys, tots els grups 
parlamentaris van aprovar per unanimitat, que va ser una de les poques 
iniciatives que van aprovar en un moment convuls, com saben i  han pogut 
apreciar que a vegades les seus polítiques tenen això. Espera que s’aprovi 
aquesta moció, que representa el que volen com a ciutat i com a país, 
independentment dels seus colors. L’estigma associat al VIH, en aquests 
moments no se’l poden permetre i com a societat i municipi pensen que poden 
fer moltes accions en aquesta línia.  
 
Finalitza donant les gràcies i dient que està molt contenta de compartir amb 
ells aquesta llarga estona i està satisfeta, a més, perquè tenia contactes amb 
Sant Feliu, amb la qual cosa està com a casa.  
 
A continuació dóna compta de la moció del grup municipal Junts per Sant 
Feliu, per fer front a l’estigma i la discriminació relacionats amb l’epidèmia del 
SIDA, que textualment diu el següent: 
 
Catalunya i les seves institucions són i han estat sempre al capdavant en la 
defensa dels drets sexuals i reproductius i en el treball per fer front a l’epidèmia 
del VIH/sida i l’estigma relacionat, com a eix de garantia social, dels drets i del 
desenvolupament de les persones.  
 
Aquest compromís s’ha demostrat en l'Estatut d'autonomia de Catalunya del 
2006; la Llei 5/2008, del 24 d'abril, del dret de les dones a eradicar la violència 
masclista; la Llei 11/2014, del 10 d'octubre, per a garantir els drets de 
lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per a eradicar 
l'homofòbia, la bifòbia i la transfòbia; la Llei 17/2015, del 21 de juliol, d'igualtat 
efectiva de dones i homes i diverses resolucions en el marc dels drets sexuals i 
reproductius. La darrera, el passat juliol de 2015, va ser la Declaració en favor 
dels Drets Sexuals i Reproductius en el marc dels Objectius de 
Desenvolupament Sostenible .  
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Tanmateix, el punt culminant d’aquesta voluntat es va expressar en l’aprovació 
de l’Acord nacional per a fer front a l’epidèmia del VIH a Catalunya i contra 
l’estigma relacionat, el passat 6 de març de 2014 al Parlament de Catalunya, i 
de manera unànime entre tots els grups polítics.  
 
L’Acord, que va ser impulsat de manera coordinada amb el teixit associatiu de 
Catalunya en l’àmbit el VIH/sida i, en concret, pel Comitè 1r de Desembre – 
Plataforma Plataforma Unitària d’ONG-SIDA de Catalunya que aglutina 24 
entitats de tot el territori català - , va suposar un fet històric i s’havia de 
materialitzar com un instrument de futur orientat a mantenir el lideratge de 
Catalunya respecte les polítiques de resposta a la pandèmia del VIH, a la 
vegada que garantia un model d’abordatge comunitari basat en l’expertesa, 
l’experiència i la qualitat.  
 
Malgrat això, dos anys més tard de la seva aprovació, encara calen esforços 
per seguir impulsant-lo, especialment pel que fa referència al Pacte Social 
contra la discriminació de les persones que viuen amb el VIH, l’objectiu general 
del qual ha de ser eliminar l’estigma i la discriminació associada al VIH i a la 
sida a Catalunya.  
 
Aquest pacte, segons l’Acord aprovat, ha d’incloure, com a mínim, fomentar un 
canvi en la imatge del VIH a la nostra societat i, per tant, afrontar la serofòbia; 
vigilar les situacions de discriminació; garantir l’accés igualitari a tots els 
serveis, prestacions i recursos; facilitar l’accés als drets sexuals i reproductius 
de les persones que viuen amb el VIH, i promoure i posar en pràctica la 
Recomanació 200 de l’Organització Internacional del Treball, sobre el VIH i la 
sida i el món del treball.  
 
I és que, segons ONUSIDA (2001), l’estigma relacionat amb la infecció pel VIH 
podria ser l’obstacle més gran al qual s’han d’afrontar les persones, les 
comunitats, els polítics i els líders religiosos que treballen en la resposta al 
VIH. Un esforç important contra l’estigma no només millorarà la qualitat de vida 
de les persones infectades pel VIH i de les persones vulnerables a la infecció, 
sinó que ho farà a gran escala per fer front a l’epidèmia. Per aquest motiu, 
l’any 2015, la mateixa ONUSIDA va iniciar la campanya Zero Discrimination 
Day, amb la qual es reivindica, l’1 de març a nivell mundial, la necessitat de 
sensibilitzar en la defensa dels drets humans i en la necessitat d’acabar amb 
l’estigma i la discriminació relacionats al VIH.  
 
Així doncs, la resposta a l’estigma i la discriminació relacionats al VIH 
requereix la implicació de tots els actors i agents possibles. En aquest sentit, 
els ens locals, dins del marc que els atribueix la Llei de salut pública 18/2009, 
per la qual poden oferir a la població intervencions que ajudin a incrementar el 
control sobre la seva salut i obtenir així estils de vida més saludables.  
 
 
Per tot això el grup municipal Junts per Sant Feliu, proposa al  Ple de 
l’Ajuntament, l’adopció dels següents 
 
ACORDS: 
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1. Impulsar conjuntament amb el govern de la generalitat de Catalunya el 
Pacte social contra la discriminació de les persones que viuen amb VIH, on 
l’objectiu general d’aquest sigui eliminar l’estigma i la discriminació associada 
al VIH i a la sida a Catalunya. Contribuir, des dels ens locals, a participar-hi i 
desenvolupar-lo per tal que esdevingui una eina real des d’on els municipis i 
altres administracions puguin treballar contra l’estigma i la discriminació en el 
seu àmbit competencial. 
 
2. Prendre el compromís d’incloure missatges centrats en la no discriminació i 
la no estigmatització, i en favor dels drets humans, en totes aquelles accions 
que es duguin a terme al municipi en l’àmbit del VIH/sida.  
 
3. Tenir present les necessitats de les persones que viuen amb el VIH en els 
serveis oferts a nivell municipal, vetllant perquè no es produeixin situacions de 
discriminació en el marc de les seves competències, així com en les empreses 
i organitzacions on el govern municipal hi tinguin representació.  
 
4. Incorporar la data de l’1 de març, Dia per la Zero Discriminació, entre les 
diades commemoratives del municipi, com a compromís ferm per fer front a 
l’estigma i la discriminació relacionats al VIH/sida.  
 
5. Sol·licitar als Departaments de Salut i Ensenyament a desenvolupar, 
conjuntament amb el municipi (en el marc dels Consorcis existents, si s’escau), 
accions i programes dirigits a la promoció de la salut sexual de manera integral 
als centres educatius, on es doni tota la informació adequada contra l’estigma i 
la discriminació relacionats al VIH/sida.  
 
6. Sol·licitar a l’Ajuntament la col·laboració amb les entitats sense ànim de 
lucre que treballen en l’àmbit del VIH/sida a Catalunya des d’una perspectiva 
comunitària i, en concret, amb el Comitè 1r de Desembre com a plataforma 
unitària d’entitats en l’àmbit del VIH/sida a Catalunya, donant el suport 
necessari en la difusió de les seves tasques i activitats.  
 
7. Informar d’aquest acord al Govern de la Generalitat (conselleries de Salut, 
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, Ensenyament i Presidència), 
als Grups Parlamentaris del Parlament de Catalunya, a la Federació de 
Municipis de Catalunya i a l’Associació Catalana de Municipis, i al Comitè 1r de 
Desembre, com a plataforma unitària d’ONG-SIDA de Catalunya.  
 
 
El portaveu del grup municipal Junts per Sant Feliu, Sr. Serrano, indica que 
votaran a favor de la moció. 
 
La portaveu del grup municipal PP, Sra. Ortega, indica que  votaran a favor de 
la moció.  
 
El portaveu del grup municipal CC Veïns, Sr. Gilaberte, indica que 
s’abstindran. 
  
La portaveu del grup municipal CDC, Sra. Martí, diu que votaran a favor i, com 
a professional de la salut i com a exregidora de salut pública, pensa que hi ha 
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molts dels punts que es demanen en la moció que es venen complint des del 
1999. Hi ha coses que s’han afegit a la moció com el tema de l’1 de març 
perquè creu que Sant Feliu sempre han tingut molta sensibilitat, la constància i 
determinació de treballar en aquest sentit. Per tant  votaran a favor. 
 
El portaveu del grup municipal Ciutadans, Sr. Alegre indica que votaran a favor 
de la proposta. 
 
El portaveu del grup municipal ERC, Sr. Bossa, indica que votaran a favor.  
 
El Sr. Alcalde, sotmet la moció a votació la qual és aprovada per majoria 
absoluta, amb 19 vots a favor de 6 regidors i regidores del grups municipal 
ICV-EUIA, 4 dels regidors i regidores del  grup municipal PSC, 3 dels regidors i 
regidora del grup municipal ERC, 2 dels regidors del grup municipal Ciutadans, 
2 del regidor i regidora del grup municipal CDC 1 de la regidora del grup 
municipal PP i 1 del regidor del grup municipal Junts per Sant Feliu i 2 vots 
d’abstenció dels regidors del grup municipal CC Veïns. 
 
16.  Moció dels grups municipals d'ICV-EUiA, PSC, E RC i CDC de Sant 
Feliu de Llobregat, de suport a la implantació d'un a Xarxa de Transport 
Públic Unificada.  
 
El Sr. Alcalde, dóna compta de la moció dels grups municipals ICV-EUIA, PSC, 
ERC I CDC, de suport a la implantació de la Xarxa de Transport Públic 
Unificada, que exposarà la portaveu del grup municipal ICV-EUIA, que 
textualment diu el següent: 
 
Atès que per a Sant Feliu de Llobregat i el conjunt de municipis de l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona resulta necessari evolucionar cap a un model de 
mobilitat molt més sostenible, superant l’actual dependència del vehicle privat i 
d’una ocupació insostenible de la xarxa viària que ja ocupa gran part del 
territori i que pateix constants col·lapses, tenint en compte que la mobilitat 
interurbana és la que provoca més congestió a Barcelona ciutat i àrea 
metropolitana.  
 
Atès que el Pla Director d’Infraestructures (PDI) realitzat per l’Autoritat del 
Transport Metropolità pel període 2011-2020 té previst realitzar diferents 
inversions per millorar la xarxa del transport metropolità, com són: 
 

- la connexió del Trambaix entre la Plaça de Santa Magdalena 
d'Esplugues de Llobregat i la Rambla de Sant Just Desvern, com 
queda reflectit al subprograma XT02 de l'esmentat PDI. 

 
- la connexió d'ambdues línies (Trambaix i Trambesòs) tal i com 

queda reflectit al subprograma XT01 del esmentat Pla Director, 
definint aquesta inversió com la l’actuació més rendible des del punt 
de vista socioeconòmic, i tal com estableix el protocol de 
col·laboració signat entre la Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament 
de Barcelona i l’Autoritat del Transport Metropolità de Barcelona el 
passat el passat 1 de març del 2016 segons el qual, i d’acord amb el 
PDI 2011-2020, la connexió de les dues xarxes actuals de Tramvia 
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(Trambaix i Trambesós) és una acció prioritària per al Govern de 
l’Ajuntament de Barcelona. 

 
- el perllongament de la L3 del Metro des de Zona Universitària fins a 

Sant Feliu de Llobregat, establint una estació a Esplugues Centre. 
 

 
Atès que el tramvia és l’ampliació de xarxa del Pla Director d’Infraestructures 
de l’ATM que més viatgers ha aportat a la xarxa, i que ho ha fet sense 
pol·lució en zones urbanes i amb un baix consum energètic, donant 
cobertura fins a nou municipis metropolitans (Badalona, Barcelona, Cornellà 
de Llobregat, Esplugues de Llobregat, l’Hospitalet de Llobregat, Sant Adrià 
de Besòs, Sant Feliu de Llobregat, Sant Joan Despí i Sant Just Desvern) i 
atenent que ha tingut un creixement constant i molt important del nombre 
d’usuaris/es i és el mitjà de transport públic millor valorat pels ciutadans i 
ciutadanes a l’Enquesta de Mobilitat en Dia Feiner i combina una fàcil 
accessibilitat amb una bona velocitat comercial en superfície. 
 
Atès que el tramvia, amb 200 places per vehicle (o 400 places en doble 
composició), dobla o quadruplica la capacitat d’un autobús articulat i equival 
a tres o sis carrils de circulació per sentit, sense estar afectat per la congestió 
i incrementant més d’un 50% la velocitat comercial dels autobusos en 
superar les cruïlles i parades sense efecte acordió. 
 
Atès que el Pla de Mobilitat Urbana Sostenible d'Esplugues de Llobregat 
conté estudis i propostes per al pas del Trambaix per la Carretera Laureà 
Miró entre la Plaça de Santa Magdalena i Sant Just Desvern, així com 
propostes alternatives de pas per als vehicles privats. 
 
Atès que el pas de la línia T3 del Trambaix entre la Rambla de Sant Just i el 
Pont d’Esplugues permetria reduir a la meitat el temps de viatge invertit 
actualment i esdevindria un transport competitiu amb el vehicle privat. 
Segons els càlculs de l’Associació pera la Promoció i del Transport Públic 
(PTP) el temps invertit entre Sant Just i Barcelona (Ernest Lluch) passaria 
dels 14 minuts actuals a 7 minuts. 
 
Atès que existeixen noves propostes a valorar que minimitzen les afectacions 
sobre el trànsit,  fent possible la convivència del Trambaix, l’autobús i el 
vehicle privat per la via urbana que connecta Barcelona, Esplugues, Sant 
Just i Sant Feliu. 
 
Atès que resulta imprescindible apostar clarament pel transport públic i la 
mobilitat no motoritzada com a alternatives als desplaçaments diaris en 
vehicle privat en el nostre entorn, i com a mesura realment eficient per a 
reduir la contaminació atmosfèrica que pateixen les ciutats de l'AMB (els 
estudis del CREAL -Centre de Recerca en Epidemiologia Ambiental- xifren 
en 3.500 el nombre de morts prematures anuals a causa de la contaminació 
atmosfèrica a Barcelona), assolir els objectius europeus de reducció de CO2 
i reduir les importacions de carburant. 
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Per tot això, els Grups municipals ICV-EUiA, PSC, ERC i CDC de Sant Feliu 
de Llobregat proposen al Ple de l’Ajuntament,  l’adopció dels següents 
acords: 
 
PRIMER.- Demanar a l’Autoritat del Transport Metropolità i al Departament 
de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya el seu compromís 
en estudiar les alternatives de pas del tramvia per Laureà Miró – Carretera 
Reial, en la voluntat de trobar un consens entre el municipis afectats en quan 
a la solució adoptada, així com la posterior execució de les obres, tal i com 
preveu el PDI.  
 
SEGON.- Donar suport a l’articulació de les xarxes tramviàries a Barcelona, 
la connexió de les dues xarxes actuals del tramvia (Trambaix i Trambesòs), 
en base al traçat que es determini pels estudis que s’estan culminant i 
d'acord amb el PDI de la RMB 2011-2020 que estableix que en el període 
2015 – 2020 s'ha d'abordar el projecte de connexió de les xarxes de tramvia. 
 
TERCER.- Demanar a l’Autoritat del Transport Metropolità i al Departament 
de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya el seu compromís a 
executar les obres de perllongament de la línia 3 del metro fins el pont 
d’Esplugues en una primera fase i fins el municipi de Sant Feliu de Llobregat, 
en una segona fase. 
 
QUART.- Instar a l’Àrea Metropolitana de Barcelona i a Transports 
Metropolitans de Barcelona, a ampliar la xarxa ortogonal d’autobusos fins al 
Pont d’Esplugues mentre no s’executi l’esmentat perllongament de la L3 del 
metro en base als criteris tècnics oportuns per tal d’evitar transbordaments 
innecessaris. 
 
CINQUÈ.- Donar trasllat d’aquests acords a l’Autoritat del Transport 
Metropolità, al Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de 
Catalunya, a l’Ajuntament de Barcelona, a l’Àrea Metropolitana de Barcelona, 
al Consell Comarcal del Baix Llobregat i als ajuntaments de d’Esplugues de 
Llobregat i San Just Desvern. 
 

 
La portaveu del grup municipal ICV-EUIA, Sra.  Muñoz, indica que és una 
moció que reprenen del Ple anterior i que, finalment, han acordat entre el grup 
ICV-EUIA, PSC, ERC i CDC. És una moció que, també, han acordat, els 
Ajuntaments de Sant Just i d’Esplugues de Llobregat per demanar, el que és 
de justícia, un traçat del tramvia que sigui competitiu, perquè ara mateix no ho 
és i recull diferents propostes que feien des dels Ajuntaments per assumir 
aquesta moció. A nivell de Sant Feliu, han afegit a la moció original que 
demanava l’allargada de la  L-3 fins al pont d’Esplugues perquè són en realitat 
500 m més de metro el que hauria d’arribar, que no s’abandoni la idea que el 
metro arribi a Sant Feliu i que aquesta reivindicació continuï viva a la ciutat. 
Demanen varies coses, sobre tot el compromís d’estudiar les alternatives, les 
xarxes d’autobusos i es fan encàrrecs a l’AMB, perquè replantegi diferents 
temes de mobilitat a la  seva àrea d’influència. 
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El portaveu del grup municipal Junts per Sant Feliu, Sr. Serrano, indica que 
votaran a favor de la moció. 
 
La portaveu del grup municipal PP, Sra. Ortega, indica que votaran a favor de 
la moció.  
 
El portaveu del grup municipal CC Veïns, Sr. Gilaberte, indica que el seu grup 
votarà en contra, perquè la prioritat és el metro. Pensen que les campanyes 
que s’han portat a la ciutat en relació al metro no poden, en aquests moments, 
ni mesclar-se, ni confondre’s amb l tema del Trambaix. 
  
El portaveu del grup municipal Ciutadans, Sr. Alegre, manifesta que votaran a 
favor de la moció. 
 
El Sr. Alcalde, sotmet la moció a votació la qual és aprovada per majoria 
absoluta, amb 19 vots a favor de 6 regidors i regidores del grups municipal 
ICV-EUIA, 4 dels regidors i regidores del  grup municipal PSC, 3 dels regidors i 
regidora del grup municipal ERC, 2 dels regidors del grup municipal Ciutadans, 
2 del regidor i regidora del grup municipal CDC 1 de la regidora del grup 
municipal PP i 1 del regidor del grup municipal Junts per Sant Feliu i 2 vots en 
contra dels regidors del grup municipal CC Veïns. 
 
17. - Moció del grup municipal d'ICV-EUIA en relaci ó a la commemoració 
del 85è aniversari de la proclamació de la II Repúb lica.  
 
El sr. Alcalde dóna compte de la Moció del grup Municipal ICV-EUIA, en relació 
a la commemoració del 85è aniversari de la proclamació de la II República, 
que textualment diu el següent: 
 
El proper 14 d'abril es compliran 85 anys de la proclamació de la 2a República, 
el primer règim democràtic de la nostra història que va instaurar un veritable 
Estat de Dret i va proclamar una de les constitucions més democràtiques i 
avançades d’Europa. En l’article primer definia l’Estat espanyol com “una 
república democràtica de treballadors de tota classe, que s’organitza en règim 
de llibertat i de justícia”. La 2a República va aixecar l’ànim del poble amb un 
programa alternatiu a la vella Espanya cacic de la Restauració, un programa 
de canvi social basat en la reforma agrària i el protagonisme del moviment 
obrer, la separació de l’Estat i de l’Església, el control democràtic dels cossos 
armats, una ambiciosa feina educativa i cultural i una resposta política a la 
pluralitat nacional de l’Estat espanyol, en què es reconeixien els estatuts 
d’autonomia de Catalunya, Euskadi i Galícia. Entre els principals avanços, la 
República va obrir la porta a la participació política de les dones, que van 
conquerir el dret a vot, el matrimoni civil i el dret al divorci. La República és una 
forma d’Estat què els ciutadans i les ciutadanes es van dotar de manera 
democràtica, i que va ésser truncada pel cop d’Estat del 18 de juliol de 1936 
contra el poble i el govern legítim de la 2ª República, encapçalat, entre d’altres, 
pel general Francisco Franco.  

La 2a República va promoure l'avanç en la transformació de la nostra societat, 
en la defensa de les llibertats individuals i col·lectives, i en la consecució de la 
justícia social. Aquest sistema democràtic va acabar amb la derrota en la 



 
 
 

 80 

Guerra Civil per donar a més de 40 anys de franquisme, de repressió i d’una 
Dictadura criminal. 

El 14 d'abril ha de ser una data per reivindicar els valors republicans i reclamar 
el nostre dret a escollir el model d’Estat i en conseqüència el dret a escollir-ne 
el cap d’Estat. Alhora el 14 d’abril també ha de seguir essent una data per no 
oblidar la tasca de les persones que van tenir responsabilitats en els 
ajuntaments republicans dels nostres pobles i ciutats i per recordar que van ser 
precisament unes eleccions municipals les que van obrir el procés constituent i 
de canvi de règim a l’estat espanyol. 

Per tot això el Grup Municipal d'ICV-EUiA proposa al Ple l'adopció dels 
següents  

ACORDS: 

PRIMER.- Saludar i recordar la 2a República, en el seu 85è aniversari, i el gran 
llegat que suposa per a les nostres generacions, per tal de retre homenatge a 
totes les persones que van creure i van defensar l’Estat republicà. 

SEGON.- Reivindicar la vigència dels valors republicans com la sobirania 
popular, la igualtat, la justícia social, el laïcisme o la plurinacionalitat de l’Estat. 

TERCER.- Reclamar el dret de la ciutadania a escollir el model d’Estat i en 
conseqüència el dret a escollir-ne el cap d’Estat. 

QUART.- Donar suport als possibles actes ciutadans o institucionals que 
s’organitzin al nostre poble o ciutat amb motiu d’aquest esdeveniment, i donar 
suport a les iniciatives ciutadanes, si escau, per dedicar un espai públic en 
record de la 2a República. 

CINQUÈ.- Homenatjar els valors democràtics de la República, ubicant en la 
façana de l’Ajuntament i dels equipaments emblemàtics de la ciutat la bandera 
de la 2a República. 

SISÈ.- Difondre aquests acords a les entitats de la nostra ciutat i a les 
associacions memorialistes i republicanistes de Catalunya. 

 
El representant del grup municipal ICV-EUIA, Sr. Leiva, indica que, 
malauradament, el passat 14 d’abril a la nostra ciutat, no van poder tenir un dia 
de celebració, pel que ha estat una notícia desastrosa per a la ciutat. Però  el 
14 d’abril es commemora la proclamació de la II República arrel de la victòria 
de les candidatures republicanes a la gran majoria de les grans ciutats de 
l’estat espanyol. 
 
Aquesta moció nomes pretén, d’una banda recordar totes aquelles persones 
que van deixar la vida, van deixar la joventut i van deixar, molts somnis, el 
primer la consecució de la República i la seva defensa mentre va ser viable, i, 
després, posar de manifest  que aquells valors estan plenament vius, valors 
fonamentals que són llibertat, igualtat i fraternitat  amb  totes les derivades que 
vulguin, però que, en definitiva, neixen d’aquests tres. Posen de manifest que 
estan tant vigents com mai, que volen que ho estigui més encara en el seu 
país, en l’estat, sigui quin sigui. També posar el Cap o la Cap de l’Estat és un 
dret inalienable de tota la ciutadania i,  per tant, no han arribat a assolir aquest 
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dret, que entenen és un dret de ciutadania i aposten que així sigui en el futur 
més proper possible. 
 
El portaveu del grup municipal Junts per Sant Feliu, Sr. Serrano, indica que 
votaran a favor de la moció. 
 
La portaveu del grup municipal PP, Sra. Ortega, indica que votaran en contra  
de la moció.  
 
El portaveu del grup municipal CC Veïns, Sr. Gilaberte, indica que 
s’abstindran. 
 
  
La portaveu del grup municipal CDC, Sra. Martí, diu que tots/es tenen 
avantpassats que van lluitar per la República i podrien estar d’acord amb la 
majoria dels acords, però la prioritat del seu grup no és República Espanyola, 
és la República catalana i s’abstindran. 
 
El portaveu del grup municipal Ciutadans, Sr. Alegre indica que quan facin 
mocions no els faci por posar la II República Espanyola, que ho amaguen 
sistemàticament. Per una vegada està d’acord amb la intervenció del sr. Leiva, 
sense que sirva de precedente. Creu que va ser un dia trist pel que passar 
amb la Cristina, però, si alguna cosa té la ciutat de Sant Feliu de Llobregat, 
cada 14 d’abril, és el reconeixement a la II República Espanyola pel que 
representa en els valors, com bé ha dit el regidor Sr. Leiva, de la llibertat, 
igualtat i la fraternitat com expressió de forma de viure, més enllà de la forma 
de govern de l’Estat, la forma de voler viure el que va representar pel món de 
l’educació, de la sanitat, dels drets de les dones, etc.  
 
Afegeix que aquest matí  ha tingut una reunió en la Sala Clara Campoamor del 
Senado i, cada vegada que entra a aquesta Sala, se le pone la carne de 
gallina, pel que representa una persona com la Sra. Clara Campoamor en el 
moviment republicà espanyol. Per tant, el seu grup votarà a favor. 
 
El portaveu del grup municipal ERC, Sr. Bossa, comença recordant que fa cinc 
anys, amb motiu  del 80è aniversari de la República, ja va haver-hi mocions, 
una per part d’ICV-EUIA i una altra d’ERC. Entén que, en aquells moments, va 
haver-hi com una mena de consens que no s’ha complert en aquests anys. 
 
Ressalta que no ha d’estranyar a ningú que se sentin identificats amb la 
proclamació de la República Catalana del 14 d’abril,  que va ser gràcies a 
aqueta proclama que, posteriorment, es va proclamar hores més tard la 
República Española. No volen fer un debat històric. No volen entrar massa en 
detalls històrics que no venen al cas. Per al seu grup, els sembla del tot 
insuficient aquesta moció en tots i cadascun dels seus punts. Per això 
s’abstindran en el punt 1, per obviar la República Catalana. S’abstindran en el 
punt 2 per obviar que el dret a l’autodeterminació, és també, un valor republicà. 
La llibertat de tots els pobles és un valor republicà. Votaran a favor del punt 3, 
deixant clar que dins del model d’estat no hi ha d’haver cap limitació i, per tant, 
entenen que es considera també l’Estat independent. 
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Indica que votaran en contra del punt quart, perquè com deia abans,  
consideren que és un subterfugi per avalar el que ha estat succeint durant cinc 
anys. Fa cinc anys que la formació a la qual representa venen reivindicant que 
es faci un dia de la República consensuat entre tot el republicanisme de Sant 
Feliu. Un republicanisme que se sent més identificat amb el que va ser la II 
República i un altre republicanisme com el seu, més identificat amb el que va 
ser la República catalana. Pensa que el Govern, o més ben dit ICV-EUIA, ha  
fet una commemoració a la seva mida; i aprofiten com han fet cada 14 d’abril, 
per denunciar-ho. Vol que consensuïn pels anys que venen un model de dia de 
la república amb ERC i amb els republicanismes que hi hagin a Sant Feliu. 
Aquest és l’esperit que va sortir de la moció del març del 2011. Aquest és 
l‘esperit que mai han acomplert i han fet que ERC es vegin obligats a no 
participar en els actes institucionals.  
 
Diu que votaran en contra del punt cinquè, perquè, o tots o ningú, o accepten 
un estatus semblant per a l’estelada semblant al dia 11 de setembre, o en cap 
cas poden donar suport a aquest acord, i,  lògicament, s’abstindran en el punt 
sisè.  
 
El portaveu del grup municipal PSC, Sr. Molina, indica que el seu grup està 
d’acord amb la moció, però en el tercer s’haurien d’abstenir, bàsicament, 
l’argument l’ha donat el Sr. Bossa, és tot el contrari, no creuen en aquesta 
formula d’Estat; els  altres estan a favor. 
 
El Sr. Alcalde, sotmet la moció a votació amb el resultat següent: 
 
S’aprova per majoria absoluta els acords 1, 2 i 6 de la moció, amb 13 vots a 
favor de 6 regidors i regidores del grups municipal, ICV-EUIA, 4 dels regidors i 
regidores del  grup municipal PSC, 2 dels regidors del grup municipal 
Ciutadans i 1 del regidor del grup municipal Junts per Sant Feliu, 7 vots 
d’abstenció, 3 dels regidors i regidora del grup municipal ERC, 2 regidors del 
grup municipal CDC,  2  dels regidors del grup municipal CC Veïns i amb 1 vot 
en contra de la regidora del grup municipal PP. 
 
S’aprova per majoria  l’acord 3 de la moció, amb 12 vots a favor de 6 regidors i 
regidores del grups municipal, ICV-EUIA, 3 dels regidors i regidora del grup 
municipal ERC, 2 dels regidors del grup municipal Ciutadans i 1 del regidor del 
grup municipal Junts per Sant Feliu, 8 vots d’abstenció, 4 dels regidors i 
regidores del  grup municipal PSC, 4 dels regidors i regidores del  grup 
municipal PSC,2 regidors del grup municipal CDC,  2  dels regidors del grup 
municipal CC Veïns i amb 1 vot en contra de la regidora del grup municipal PP. 
 
S’aprova per majoria el acords 4 i 5 de la moció, amb 13 vots a favor de 6 
regidors i regidores del grups municipal, ICV-EUIA, 4 dels regidors i regidores 
del  grup municipal PSC,  2 dels regidors del grup municipal Ciutadans i 1 del 
regidor del grup municipal Junts per Sant Feliu, 4 vots d’abstenció, 2 dels 
regidors i regidores del  grup municipal PSC, 2 regidors del grup municipal 
CDC,  2  dels regidors del grup municipal CC Veïns i amb 4 vot en contra, 3 
dels regidors i regidora del grup municipal ERC i 1  de la regidora del grup 
municipal PP. 
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18. - Moció del grup municipal PSC, en relació a la  gestió del Programa de 
Turisme Social de l'IMSERSO.  
 
La regidora delegada de la Gent Gran, Sra. Llongueras, explica la moció del 
grup municipal PSC, en relació a la gestió del Programa de Turisme Social de 
l’IMSERSO, que textualment diu el següent: 
 

Atès que l'any 2015 es van presentar al concurs per a la gestió del Programa 
de Turisme Social de l'Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO) 
les empreses Mundosenior (UTE formada per Viajes Halcón i Viajes Barceló), 
Mundiplan (UTE formada per Iberia, Alsa, Gowaii i IAG) i Logitravel. 

Atès que a Mundosenior se li van adjudicar els tres paquets del concurs: Costa 
Peninsular, Canàries i Balears, i Turisme d'Interior. 

Atès que Mundiplan va presentar un recurs davant el Tribunal Administrativo 
Central de Recursos Contractuales en referència a l'adjudicació del Lot 2 
(Canàries i Balears) i aquest va donar la raó a Mundiplan, anul·lant 
l'adjudicació de la gestió dels viatges del Lot 2 a Mundosenior. 

Atès que aquestes incidències en el procediment administratiu ha comportat 
que la porgramació dels viatges de l'IMSERSO s'hagi fet amb un retard 
considerable el que ha impactat de manera negativa en la gestió dels 
mateixos.  

Atès que, en les darreres setmanes, moltes persones grans que havien triat les 
Canàries com a primer destí turístic, estan veient com els seus viatges són 
anul·lats de manera precipitada i sense donar cap tipus d'explicació. 

Atès que des del Grup Municipal Socialista ens solidaritzem amb les persones 
grans que s'estan veient afectades per aquestes decisions i proposem al Ple 
de l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat, l’adopció dels següents 
 
ACRODS: 
 
1. Exigir al Govern de l'Estat la màxima transparència sobre el procediment 
administratiu utilitzat en la gestió dels concursos públics relatius al Programa 
de Turisme Social de l'IMSERSO.  
 
2. Instar al Govern de l'Estat a què penalitzi a l'empresa Mundiplan per 
incompliment de contracte, en funció de l'estipulat al mateix.  
 
3. Exigir a l'empresa Mundiplan que retorni a les persones afectades els diners 
avançats amb la conseqüent indemnització per anul·lació del servei.  
 
4. Informar al Síndic de Greuges per a què es coordini amb el Defensor del 
Pueblo i pugui fer el seguiment de la devolució dels diners de les persones 
afectades.  
 
5. Comunicar els acords al Congrés dels Diputats, el Parlament de Catalunya, i 
a les entitats municipalistes. 
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Els reunits, per unanimitat, aproven la moció. 
 
19. - Moció del grup municipal PSC per a la retirad a de l'ordre de 
copagament confiscatori per a les persones amb disc apacitat.  
 
El portaveu del grup municipal PSC, Sr. Molina, presenta la moció del grup 
municipal PSC, per a la retirada de l’ordre de copagament confiscatori per a les 
persones amb discapacitat, que textualment diu el següent: 
 
La Llei 39/2006, de 14 de desembre, de Promoció de l’Autonomia Personal i 
Atenció a les Persones en Situació de Dependència (LAPAD), va fixar les 
bases per al desenvolupament a tot el territori espanyol de l’atenció a les 
persones en situació de dependència i va establir un dret subjectiu en l’àmbit 
de l’atenció social. Aquesta llei va significar un abans i un després en relació a 
les persones amb manca d’autonomia o dependència, ja que garanteix el dret 
a rebre unes prestacions adequades a les seves necessitats. 
 
El model de finançament de l’atenció a la dependència és un model mixt en 
què es combina el finançament públic i el finançament privat. Hi intervenen tres 
parts: l’administració central, l’administració autonòmica i el beneficiari. La 
proporció entre el que paga l’usuari i el que paga l’administració esta en funció 
de la capacitat econòmica del beneficiari, l’anomenat Copagament. No obstant 
això, la Llei fa esment a un principi bàsic que diu que ningú quedarà exclòs de 
rebre la prestació que necessiti per falta de capacitat econòmica. 
 
En l’àmbit territorial de Catalunya, la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de Serveis 
Socials, va establir que l’accés als serveis socials es regiria pel principi de la 
universalitat, on els poders públics haurien de garantir a tothom l’accés als 
serveis socials i llur ús efectiu en condicions d’igualtat, equitat i justícia 
redistributiva. No obstant això, la llei també contemplava que aquest principi no 
excloïa, però, que l’accés es pogués condicionar al fet que els usuaris 
complissin determinats requisits i paguessin una contraprestació econòmica 
per assegurar la coresponsabilitat entre els usuaris i les administracions 
públiques i la sostenibilitat del sistema.  
 
En aquest context, els criteris de valoració per determinar la capacitat 
econòmica de la persona beneficiària de les prestacions venien determinats 
per les Ordres ASC/432/2007 i ASC/433/2007, que fixaven com a criteri 
exclusiu per determinar la capacitat econòmica els ingressos derivats de la 
renda personal de la persona beneficiària, excloent d’aquesta manera els 
guanys o les pèrdues patrimonials.  
 
Amb l’entrada en vigor de l’Ordre BSF/130/2014, de 22 d’abril, els criteris de 
valoració de la capacitat econòmica de les persones beneficiàries de les 
prestacions de servei no gratuïtes i la participació de les persones en el seu 
finançament han canviat. Ara, a més dels ingressos, es contempla el patrimoni, 
el seu rendiment i les càrregues familiars, fet que provoca que en la gran 
majoria dels casos els beneficiaris d’aquest servei paguin més, amb 
increments del copagament de fins a un 30% i un 40%.  
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Donada la complicada situació per la que estan passant actualment les 
persones que depenen d’aquests serveis, es considera que ha estat un 
desencert aquest nou sistema de copagament, i que no ha estat més que una 
nova retallada encoberta portada a terme pel Departament de Benestar Social i 
Família. El nou càlcul de copagament establert per l’Ordre BSF/130/2014 ha 
provocat als usuaris d’aquests serveis una baixada dràstica dels recursos 
econòmics per poder fer front a les despeses del dia a dia, ha suposat una 
pressió econòmica per a les rendes mitjanes-baixes i ha fet que els diners de 
butxaca garantits siguin insuficients per poder satisfer un conjunt de despeses 
personals necessàries i no cobertes per cap altre sistema de protecció social.  
 
Resulta especialment discriminatori en el cas de persones amb discapacitat 
que no es tinguin en compte el greuge econòmic que suporten en relació a la 
resta de la ciutadania. En definitiva, no té sentit que les persones usuàries 
d’aquests serveis es vegin desproveïdes de la major part dels seus ingressos 
pel fet de poder rebre un servei que li facilitarà l’autonomia si després no 
podran comptar amb els recursos suficients per gaudir d’aquesta autonomia. 
  
Diverses entitats representatives dels col·lectius de persones amb discapacitat 
han posat de relleu la dramàtica situació de centenars de persones què, 
després d’aplicar la nova ordre de copagament, tenen una disponibilitat de 
diners de butxaca, en molts dels casos, inferiors als 100€ mensuals, fet que 
atempta a la igualtat d’oportunitats, la seva socialització i integració social, i els 
condemna a una situació de pobresa crònica. Tanmateix, el sector de la 
discapacitat a Catalunya no demana la gratuïtat dels serveis sinó un 
copagament just i equitatiu. 
 
Recentment, altres governs com els de la Comunitat Valenciana o les Illes 
Balears han portat a terme la revisió de l’ordre de copagament, revisant els 
seus criteris i establint condicions més justes pel que fa als diners de “butxaca” 
del què poden gaudir les persones amb discapacitat un cop han fet el 
pagament del servei rebut per llei. 
 
El passat 30 de març de 2016, el Parlament de Catalunya va aprovar una 
Proposta de Resolució a la Comissió d’Afers Socials i Famílies, on s’insta al 
govern de la Generalitat a derogar l’ordre de copagament BSF/130/2014. Una 
derogació que no ha executat el Govern de la Generalitat tot i tenir el mandat 
parlamentari. 
  
Per aquest motiu, el Grup Municipal PSC,  proposa al Ple de l’Ajuntament 
l’adopció del següents 
 
ACORDS: 
 

1. Instar al Govern de la Generalitat a complir amb el mandat del 
Parlament i derogar amb caràcter d’urgència l’actual ordre 
BSF/130/2014 per aprovar una nova que estableixi criteris més justos, 
en base a les ordres anteriors, mitjançant la participació en la seva 
elaboració de les entitats representants dels col·lectius afectats, que 
determinin la capacitat econòmica de les persones beneficiàries de les 
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prestacions de servei no gratuïtes i de prestacions econòmiques 
destinades a l’atenció a la situació de dependència que estableix la 
cartera de Serveis Social. 
 

2. Demanar al Govern de l’Estat que acompleixi amb el finançament que 
la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de Promoció de l’Autonomia 
Personal i Atenció a les Persones en Situació de Dependència 
(LAPAD), estableix per al seu correcte desenvolupament. 
 

3. Donar trasllat d’aquest acord a la Conselleria d’Afers Socials, Treball i 
Família de la Generalitat de Catalunya, a DINCAT (Discapacitat 
Intel·lectual a Catalunya), i al COCARMI (Comitè Català de 
representants de Persones amb Discapacitat). 

 
El portaveu del grup municipal Junts per Sant Feliu, Sr. Serrano, indica que 
votaran a favor de la moció. 
 
La portaveu del grup municipal PP, Sra. Ortega, indica que votaran a favor de 
la moció.  
 
El portaveu del grup municipal CC Veïns, Sr. Gilaberte, indica que el seu grup 
votarà a favor de la moció. 
 
La portaveu del grup municipal CDC, Sra. Marti, indica que votaran a favor de 
la moció. 
 
El portaveu del grup municipal Ciutadans, Sr. Alegre, manifesta que votaran a 
favor de la moció. 
 
El portaveu del grup municipal ERC, Sr. Bossa, indica que el seu grup 
s’abstindrà en el  primer punt i votaran a favor dels punts segon i tercer de la 
moció. Diu que per derogar l’ordre BSF/130/2014 com demana el primer punt 
de la moció té un cost de 230M€, i si a més no hi ha copagament la Generalitat 
deixaria de percebre de l’estat 200M€ més. Per tant, creuen que no és una 
mesura que es pugui prendre de manera precipitada, ja que el govern català si 
es complís aquesta mesura hauria d’assumir 430M€ de cost addicional. En el  
en el segon punt de la moció, fa referència a un dels motius de fons de la falta 
de recursos de la Generalitat en relació a la dependència com és 
l’incompliment del finançament per part de l’Estat. És per aquest motiu que el 
Govern de la Generalitat està centrat en construir estructures d’Estat, per 
disposar d’un govern capaç de fer front a les necessitats de les persones.  
 
Indica que estan d’acord que segurament aquesta Ordre que existeix en 
relació al copagament es pot variar, el Departament de Treball, Afers Socials i 
Famílies de la Generalitat  està negociant amb les entitats,  per tal d’arribar a 
un acord respecte els criteris per determinar la capacitat econòmica de les 
persones beneficiàries d’aquests serveis i per incrementar els “diners de 
butxaca” de forma gradual als diferents col·lectius en funció de la disponibilitat 
pressupostària.  
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La portaveu del grup municipal ICV-EUIA, Sra. Muñoz indica que votaran a 
favor de la moció. 
 
El Sr. Alcalde, sotmet la moció a votació la qual és aprovada per majoria 
absoluta, amb els vots a favor dels 6 regidors i regidores del grups municipal 
ICV-EUIA, 4 dels regidors i regidores del  grup municipal PSC, 2 dels regidors 
del grup municipal Ciutadans , 2 del regidor i regidora del grup municipal CDC, 
2 dels regidors del grup municipal CC Veïns, 1 de la regidora del grup 
municipal PP i 1 del regidor del grup municipal Junts per Sant Feliu i 3 dels 
regidors i regidora del grup municipal ERC, que s’abstenen en el acord primer. 
 
 
20. - Moció del grup municipal Ciutadans donant sup ort al "Pacte 
antijihadista."  
 
El portaveu del grup municipal Ciutadans, Sr. Alegre, presenta la moció del 
grup municipal Ciutadans donant suport al “Pacte antijihadista”. 
 
Indica que la realitat que estan vivint a Europa i al conjunt del món, amb el 
tema del terrorisme salafista, els ha portat a una situación de dolor en el 
conjunto de la vieja Europa i ,també, lo que està pasando en Síria y en los 
paises musulmanes por parte de este terrorismo. En  tot cas, l’Estat Espanyol  
va portar un acord dels partits polítics per fer front a aquesta situació i, com a 
conseqüència de l’atemptat de Brussel·les, han aparecido algunos grupos 
políticos que no reconocen y no quieren formar parte, pero quieren aparecer o 
quieren estar presentes como observadores. En el tema del terrorismo no se 
puede ser observador, se ha de ser parte en la lucha efectiva y per aquest 
motiu han presentat aquesta moció de suport al “Pacte Antijihadista” signat 
l’any 2015 per a la majoria de les forces polítiques de l’Estat Espanyol.  
 
Afegeix que, en el fons, el que fan és mostrar el suport de l’Ajuntament de Sant 
Feliu al pacte i realizar todas las acciones necesarias para contribuir a que 
éste tenga efecto en la población consiguiendo con ello un eco que repercuta 
en el aumento de la seguridad ciutadana.  
 
El portaveu del grup municipal Junts per Sant Feliu, Sr. Serrano, indica que 
votaran a favor de la moció. 
 
La portaveu del grup municipal PP, Sra. Ortega, indica que, òbviament, votaran 
a favor, ja que el PP va ser un dels signants del pacte i volen recordar la 
importància de la unanimitat de la lluita contra el terrorisme, ja que si ara en 
Espanya poden parlar que ETA està desapareguda va ser gràcies a la 
unanimitat. Si ara tenen un nou terrorisme esperen que tots els partits polítics 
puguin demostrar la mateixa unanimitat que van demostrar fa anys aquí.  
 
El representant del grup municipal CC Veïns, Sr. Sospedra,  indica que el seu 
grup, seguint la tònica d’altres mocions d’aquest tipus, tant generalista, els 
sembla que és una falta de respecte tractar aquí, perquè ni tenen competència, 
ni és el tema. Però acceptant que en aquest cas, el Sr. Alegre, per les dues 
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gorres que porta pugui haver tingut un problema de canvi de gorres, també 
s’abstindran. 
 
La portaveu del grup municipal CDC, Sra. Marti, indica que tenint en compte 
que el que voten no és en contra del terrorisme, sinó a favor de donar el suport 
a un pacte, que, entre altres coses, a CDC i ERC, no els van voler en aquest 
Pacte. Catalunya tindrà el seu propi pacte i celebren que ja no els reconeguin 
com a partit de l’Estat. No els van voler en aquest pacte i, per tant, votaran en 
contra. 
 
 
El portaveu del grup municipal ERC, Sr. Bossa, indica que el seu grup votarà 
en contra, perquè com deia la Sra. Martí aquest Pacte Antijihadista va ser una 
imposició del bipartidisme del PP i PSOE.  Recorda que tota l’esquerra plural 
va estar-hi en contra. Recorda que ni ERC, ni CDC van ser convidats, amb el 
clàssic apartheid del PP al Congrés a la legislatura passada a totes les 
formacions tant sols pel sòl fet de ser  independentistes. 
 
Afegeix que ERC ja van manifestar al Congrés que aquest pacte era un 
monument a la ineficàcia perquè no aborda als problemes de fons; un 
monument al cinisme perquè, s’aprofita per blindar la cadena perpetua, un 
monument  a la hipocresia, perquè, també, aprofitant que el “Pisuerga pasa por 
Valladolid” apunta a l’independentisme; un monument a l’oportunisme que el 
representant signant del PSOE fa d’estadista  i tingués el seu minut de glòria; 
un monument a la reacció perquè limita i coartada les llibertats democràtiques.  
ERC va presentar 5 esmenes que no van ser tingudes en compte, com 
suprimir la cadena perpetua, refusar el límits del dret a la llibertat de circulació. 
És un Pacte ambigu que pot suposar una limitació, també, a la llibertat 
d’expressió. Un pacte irresponsable que posa en escac l’estat de dret, posant 
com a excusa la bogeria del terrorisme. 
 
El portaveu del grup municipal PSC, Sr. Molina, avança que votaran a favor de 
la moció. Va ser el PSC qui va proposa aquest Pacte Antijihadista, que al final 
es van sumar el PP amb el govern. Va ser el gener del 2015, després dels 
atemptats de Paris, posteriorment, en el novembre de 2015 els altres partits es 
van adherir després de l’atemptat de França, si no s’equivoca. 
 
Diu que en el tema de la cadena perpetua van dir que quan entressin al 
Govern la derogarien. Però creu que s’ha d’estar a favor d’un pacte 
antiterrorista perquè hi ha un problema que s’ha d’abordar, i negant-lo no és la 
solució. La veritat és que en aquests moments han d’estar tots/es d’acord en 
un tema que ens afecta directament a tothom, no parlen de banderes, no 
parlen ni de races, ni de res, parlen d’un problema que és global. 
 
El representant del grup municipal ICV-EUIA, Sr. Leiva diu que el seu grup són 
de l’opinió que la retallada de llibertats i la limitació dels drets de les persones 
no és el que portarà a la solució en el tema de terrorisme, ni d’aquest, ni dels 
altres. 
 
Indica que en una declaració de la Sra. Hillary Clinton , que era Secretària 
d’Estat, Ministra de Defensa dels EEUU, deia que l’estat islàmic és la seva 
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creació. El problema el tenen on el tenen, l’origen del problema saben quin és i 
li sembla que és un monument al cinisme, com deia el Sr. Bossa.  No obstant 
això, el seu grup està d’acord amb una cosa de la moció, que és la solidaritat 
amb les víctimes, perquè no pot ser d’una altra manera i és l’únic que votaran 
a favor. Però, ni comparteixen l’anàlisi que es fa en els atesos, o la gran 
majoria de l’ànalisi, encara que hi ha alguna cosa que podrien arribar a 
compartir. El fons de la qüestió de que contra el terrorisme el que s’ha de fer 
és limitar les llibertats, això no ho poden compartir. L’esquerra plural com deia 
el Sr. Bossa, el grup de l’esquerra plural que eren al Congrés i ERC, no ho 
poden compartir perquè és un atac frontal i emmascara atacs frontals a les 
llibertats, en temes tant sensibles i en moments tant puntuals  que és quan 
matances d’aquest calibre tenen lloc a Europa, perquè a l’Orient Mitjà en tenen 
cada dia, per no parlar del cas palestí. 
 
Diu que  l’únic punt que comparteixen de la moció, és el punt 1 de solidaritat 
amb les víctimes. 
 
 
El Sr. Alcalde sotmet la moció a votació amb el resultat següent: 
 
El punt 1r de la moció, s’aprova per majoria absoluta, 14 amb el vots a favor 
dels 6 regidors i regidores del grups municipal ICV-EUIA, 4 dels regidors i 
regidores del grup municipal PSC, 2 dels regidors del grup municipal 
Ciutadans, 1 de la regidora del grup municipal PP i 1 del regidor del grup 
municipal Junts per Sant Feliu,  2  vots d’abstenció dels regidors del grup 
municipal CC Veïns i 5 vots en contra, 3 dels regidors i regidora del grup 
municipal ERC i  2 del regidor i regidora del grup municipal CDC. 
 
El segon punt de la moció es rebutja amb 8 vots a favor dels  4 dels regidors i 
regidores del grup municipal PSC, 2 dels regidors del grup municipal 
Ciutadans, 1 de la regidora del grup municipal PP i 1 del regidor del grup 
municipal Junts per Sant Feliu,  2  vots d’abstenció dels regidors del grup 
municipal CC Veïns i 11 vots en contra, 6 regidors i regidores del grups 
municipal ICV-EUIA, 3 dels regidors i regidora del grup municipal ERC i  2 del 
regidor i regidora del grup municipal CDC. 
 
El punt 3r de la moció, s’aprova per majoria absoluta, 14 amb el vots a favor 
dels 6 regidors i regidores del grups municipal ICV-EUIA, 4 dels regidors i 
regidores del grup municipal PSC, 2 dels regidors del grup municipal 
Ciutadans, 1 de la regidora del grup municipal PP i 1 del regidor del grup 
municipal Junts per Sant Feliu,  2  vots d’abstenció dels regidors del grup 
municipal CC Veïns i 5 vots en contra, 3 dels regidors i regidora del grup 
municipal ERC i  2 del regidor i regidora del grup municipal CDC. 
 
Després de la votació efectuada, la moció del grup municipal Ciutadans donant 
suport al “Pacte antijihadista”, queda aprovada de la forma següent: 
 
“Per tots es conegut el terror que causa ISIS- Estat Islàmic o Dáesh – i el 
terrorisme jihadista , tant a Europa com als països àrabs. Malgrat que no ens 
fa falta recordar els atemptats perpetrats a Europa: Madrid, Londres, París i 
l’últim a Brussel·les. Tampoc hem d’oblidar els atemptats del Líban, Istanbul, 
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Afganistan o Pakistan, als països de majoria musulmana les morts causades 
pels terroristes representen pràcticament un 90% de tots els atemptats 
realitzats per aquest criminals. 
 
El Pacte Antijhadista signat en 2015, per un gran número d’organitzacions 
polítiques del nostre país, busca l’eradicació d’aquests moviments que causen 
el terror arreu del nostre planeta, és un acord per afermar la unitat en defensa 
de les llibertats i en la lluita contra el terrorisme. 
 
Entre els principals punts d’aquest pacte trobem: 
 
Modificació del Codi Penal per redefinir el delicte de terrorisme i recollir les 
“noves amenaces”. Es persegueix la captació i l’ensinistrament de terroristes, 
inclòs l’ensinistrament passiu, l’ús de les xarxes socials i Internet a aquests 
efectes, el lliurament de combatents, les connexions amb les xarxes de 
facilitació de terroristes, la finançament de les organitzacions terroristes, el 
paper dels retornats i els anomenats “llops solitaris”. 
 
Acordar que els delictes de terrorisme amb resultat de mort els hi serà sempre 
aplicable la “màxima pena privativa de llibertat”. 
 
L’impuls de les reformes legislatives necessàries per reforçar el marc jurídic 
que permeti a jutges fiscals i Cossos de Seguretat ser més eficaços en la 
investigació criminal dels delictes de terrorisme. 
 
Mantenir vigent el record a les víctimes dels delictes de terrorisme. 
 
Garantir els recursos humans i materials necessaris per lluitar més eficaçment 
contra el terrorisme i l’Administració de Justícia, les Forces i Cossos de 
Seguretat de l’Estat i els serveis d’intel·ligència. 
 
Posar en marxa polítiques actives eficaces en l’eradicació de qualsevol forma 
de radicalització violenta, incloses les expressions de racisme, xenofòbia o 
discriminació, motivades per la intolerància respecte a distintes opinions, 
creences o confessions religioses. 
 
Promoure en el si de la Unió Europea i en les institucions internacionals 
l’adopció de polítiques de prevenció, persecució, cooperació i sanció penal 
contra el terrorisme. 
 
Hem de recordar que qui ens està coartant els drets fonamentals i les llibertats 
públiques reconegudes a la nostra Constitució de 1878, com són: Dret a la 
vida, Llibertat ideològica i religiosa, Dret a la llibertat personal, Dret a la 
intimitat, Llibertat de residència i circulació, Llibertat d’expressió Dret de reunió, 
etc. Són aquells que estan causant el terror i la mort, tant a les nostres 
societats europees com als països de creació d’aquest grups terroristes. No 
hem de quedar-nos de braços creuats veient com  minven la nostra voluntat i 
fan desaparèixer el que tant ens ha costat construir des de la II Guerra 
Mundial.  
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Per tot això, el Grup Municipal de Sant Feliu de Llobregat proposa al Ple de 
l’Ajuntament, els següents 
 
ACORDS: 
  

1. Instar al compromís dels grups polítics del consistori per mostrar el 
recolzament a totes les víctimes causades pel terrorisme. 

 
2. Donar trasllat d’aquest acord a les Cors Generals, al Parlament de 

Catalunya, als presidents de tots els grups tant de les Corts Generals 
com del Parlament de Catalunya. 

 
21. - Moció del grup municipal CDC de suport a la D eclaració del Comitè 
per a l'acollida de les persones refugiades a Catal unya.  
 
La portaveu del grup municipal CDC, Sra. Marti, presenta la Moció del grup 
municipal CDC, de suport a la Declaració del Comitè per a l’acollida de les 
persones refugiades a Catalunya, que textualment diu el següent 
 

El Comitè per a l’acollida de les persones refugiades, integrat per les entitats 
socials, l’administració local i la Generalitat, ha aprovat la següent  

DECLARACIÓ  

“Europa assisteix a una greu crisi humanitària com a conseqüència del 
desplaçament forçat de centenars de milers de persones a causa de la 
pobresa, la guerra i la violència en els seus països d’origen i que cerquen un 
espai de seguretat, llibertat i respecte dels drets humans.  
 
Aquest èxode ja ha costat milers de vides i davant d’aquesta catàstrofe 
humanitària totes les institucions públiques, així com la ciutadania en el seu 
conjunt, tenen l’obligació ètica, moral i legal d’atendre, socórrer i acollir les 
persones refugiades respectant els drets fonamentals de l’asil i de la protecció 
internacional recollits en les convencions internacionals, fonamentalment 
l’article 14 de la Declaració Universal dels Drets Humans, la Carta de drets 
Fonamentals de la Unió Europea i la Convenció sobre l’Estatut dels Refugiats, 
així com el Protocol de 1967. Els països que han ratificat la Convenció, entre 
els quals l’Estat Espanyol, estan obligats a protegir els refugiats que es troben 
en el seu territori, d’acord amb els termes de la pròpia Convenció.  
 
Les institucions i actors del Comitè per a l’Acollida de les Persones Refugiades 
hem mostrat des del primer moment la predisposició a contribuir a l’acció dels 
governs europeus contribuint a l’acollida, el reassentament i la reubicació en el 
seu territori de persones refugiades atesos els seus compromisos en defensa 
de la pau i del respecte als drets humans i amb garantia de la seva seguretat.  
 
Des d’aquesta perspectiva, el 28 de gener de 2014, el Govern va aprovar el 
Pla de Protecció Internacional de Catalunya, elaborat amb les aportacions de 
diverses institucions i entitats, que engloba el dret d’asil, el refugi i la protecció 
subsidiària i que defineix una sèrie de mesures a desplegar en quatre anys.  
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Posteriorment, amb l’Acord de Govern de data 22 de setembre de 2015, es va 
crear el Comitè per a l’Acollida de les Persones Refugiades a Catalunya, com 
a òrgan transversal i de coordinació integrat per les entitats socials, 
l’administració local i la Generalitat.  
 
És per tot el que s’ha exposat que el Comitè per a l’Acollida de les Persones 
Refugiades a Catalunya s’adreça a la ciutadania i a les institucions públiques 
catalanes, espanyoles i europees per fer públic la següent  
 
DECLARACIÓ  
 
• Denunciem que els estats europeus no estan responent a la crisi humanitària 
generada, així com la paràlisi i la incapacitat de la Unió Europea per liderar i 
coordinar l’esmentada crisi d’acord amb els seus propis principis.  
• Considerem que la política d’asil ha de ser una política comuna en el marc de 
la Unió Europea que ha de tenir el compromís de tots els seus estats 
membres.  
 
• Exigim el compliment dels tractats internacionals i dels drets humans per a 
les persones migrants amb necessitats de protecció internacional que 
provenen de països en guerra, violència o amb vulneracions dels drets 
humans.  
 
• Demanem que els estats de la Unió Europea defensin la necessitat d’una 
operació permanent d’ajut i salvament que tingui com a objectiu impedir la 
pèrdua de vides humanes i la salvaguarda de la integritat física de les 
persones que intenten arribar a la Unió Europea, especialment de les més 
vulnerables. Cal obrir immediatament, doncs, vies segures i proporcionar 
transport aeri i marítim a totes les persones refugiades que s’hagin de 
desplaçar a estats d’Europa i que tinguin capacitat suficient per a rebre’ls.  
 
• Demanen a la UE que iniciï els tràmits oportuns per tal que el President 
Bashar Al Asad, els dirigents de l’Estat Islàmic i de tots els responsables de 
crims contra la humanitat siguin jutjats per la Cort Penal internacional, d’acord 
amb el que estableix l’article 5 de l’estatut del CPI, el qual la fa competent per 
jutjar crims de guerra, genocidi, crims de lesa humanitat i crims d’agressió.  
 
• Manifestem la nostra oposició a que qualsevol acord que es pugui formalitzar 
per part de la Unió Europea amb Turquia comporti la possibilitat de procedir a 
expulsions col·lectives de persones refugiades cap a territori turc. Igualment 
qualsevol acord ha de contemplar el respecte al principi de no devolució i a 
rebre protecció en els termes previstos a la Convenció sobre l’Estatut dels 
Refugiats.  
 
• Demanem al Govern espanyol que admeti les quotes determinades per la 
Unió Europea el passat mes de setembre i que ampliï el nombre de refugiats 
en funció de la dimensió de la crisi humanitària.  
 
• Demanem que tant des de la perspectiva dels estats europeus com entre 
l’estat espanyol, les comunitats autònomes, les administracions locals i les 
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entitats, s’estableixin protocols d’actuació per a una adequada coordinació i 
gestió de l’acolliment.  
 
• Anunciem la voluntat del govern de la Generalitat i de les administracions 
locals catalanes de:  
 
1. Realitzar les accions necessàries i posar els mitjans adequats i suficients 
per tal de contribuir en el seu territori i de manera solidària a l’efectiva 
reubicació i reassentament de les persones sol·licitants d’asil o refugiades a 
l’Estat espanyol  
 
2. Realitzar les accions necessàries i posar els mitjans adequats i suficients 
per tal d’incrementar l’ajuda les persones amb necessitats de protecció 
internacional situades a segons països i les que es troben en països de trànsit  
 
3. Promoure accions d’informació i sensibilització de la ciutadania.  
 
4. Impulsar la formació de professionals i entitats per facilitar la detecció, 
l’acompanyament i el suport de les persones amb necessitats de protecció 
internacional.  
 
5. Impulsar, des de les diferents institucions i organismes europeus en els que 
participen els membres d’aquest Comitè, tota mena d’accions orientades a 
garantir el compliment del dret internacional i la dignitat de les persones 
refugiades.  
 
6. Proposar a l’Estat espanyol, i d’acord amb les entitats especialitzades, 
l’increment de recursos i la flexibilitat del programa estatal d’acollida i 
integració.  
 
7. Realitzar les accions pertinents per tal d’establir protocols de cofinançament 
amb l’Estat a partir dels recursos que el propi Estat rep de la UE, de manera 
que finalitzat el període d’acompanyament per part de les entitats, les 
administracions públiques catalanes puguin seguir donant-los suport fins 
arribar a la plena autonomia.  
 
Finalment,  
 
• Demanem una especial sensibilitat als creadors d’opinió, líders polítics i 
mitjans de comunicació per prevenir actes de xenofòbia, racisme i islamofòbia.  
 
• Agraïm als voluntaris, activistes, entitats de suport als refugiats, habitants i 
pescadors de les illes del Mar Egeu i la Mediterrània com Lampedusa o Lesbos 
la seva activitat de recolzament, suport i salvament de persones refugiades.  
 
• Reconeixem la bona feina, amb recursos sovint insuficients, que porten a 
terme les entitats especialitzades en l’atenció a les persones refugiades, així 
com també totes de totes aquelles que promouen accions de sensibilització i 
mobilització de la ciutadania.  
 



 
 
 

 94 

• Reconeixem l’aportació que les persones refugiades fan al nostre país i, 
sobretot, a la defensa dels valors democràtics al món.  
 
• Agraïm les mostres de solidaritat expressades per la ciutadania catalana.”  
 
Sant Feliu de Llobregat és un municipi d’acollida, implicada en la defensa dels 
Drets Humans, la solidaritat i la pau. Una ciutat que compta amb una 
ciutadania i unes institucions compromeses en la lluita contra les desigualtats i 
que de sempre s’ha mostrat solidària amb les persones que pateixen 
situacions difícils. 

 

Per tot això, el Grup Municipal de CDC proposa al Ple l’adopció dels següents 

 
ACORDS: 
 
1.- Manifestar el ple suport i l’adhesió de l’Ajuntament de Sant Feliu de 
Llobregat a la declaració del Comitè per a l’acollida de les persones refugiades 
a Catalunya. 
 
2.- Oferir el nostre municipi com a territori d’acollida, adaptant els plans 
d’acollida existents a les necessitats especials de les persones sol·licitants 
d’asil i oferint els serveis i infraestructures per garantir la seva integració al 
municipi.  
 
3.- Trametre aquest acord al Govern de la Generalitat, a les entitats socials del 
municipi i als mitjans de comunicació locals. 
 
 
 
La portaveu del grup municipal CDC, Sra. Marti, diu que és conscient que es 
va portar el mes passat una moció semblant, però ara volien que fos per a 
Sant Feliu, com l’anunciat posava per  les persones refugiades a Catalunya i ja 
s’havia signat l’ordre del dia, van decidir que ho deixaven com estava, encara 
que és una moció que vol explicar que els santsfeliuencs volen estar al costat 
dels refugiats.  
 
El portaveu del grup municipal Junts per Sant Feliu, Sr. Serrano, indica que 
votaran a favor de la moció. 
 
La portaveu del grup municipal PP, Sra. Ortega, indica que votaran a favor de 
la moció.  
 
El portaveu del grup municipal CC Veïns, Sr. Gilaberte, indica que el seu grup 
votarà s’abstindrà. 
 
El portaveu del grup municipal Ciutadans, Sr. Alegre, manifesta que votaran a 
favor de la moció. 
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El portaveu del grup municipal ERC, Sr. Bossa, indica que el seu grup votarà a 
favor de la moció. 
 
La representant del grup municipal PSC, Sra. Borrell, agraeix el canvi fet en el 
punt 2, de continuar oferint el seu municipi com porten fent ja més de 14 anys. 
Són uns dels municipis que ja acullen a 36 persones refugiades cada any i si 
tinguessin que complir l’1/1000, que diu la Comunitat Europea, serien 8 
persones més que tindrien a la ciutat. És el model, també, de com han 
treballant durant aquests anys amb els refugiats, amb la qualitat i suport que 
ho han fet, a través del Consell Solidari del Voluntariat i de tota la ciutadania de 
Sant Feliu. Per això voten a favor i el mes passat en contra del que està fent la 
CE amb Turquia i amb el món dels refugiats. Informa que aquests 2016, Creu 
Roja, Sayer, ha guanyat el concurs per poder continuar portant els refugiats a 
Catalunya que és l’entitat que els porta a Sant Feliu i estan treballant arreu en 
cooperació amb AGNUR, Metges sense fronteres, Metges del món. 
 
La representant del grup municipal ICV-EUiA, Sra. Daudé, diu que com a grup 
municipal voten a favor. Ressalta que els municipis que tenen plans d’acollida 
per a les persones refugiades han de pensar, no a curt termini, sinó a llarg 
termini. No seria realista pensar que aquestes crisis se solucionen en menys 
de 2 o 3 anys, sinó que cal treballar a llarg termini, la qual cosa vol dir que han 
de tenir clara la seva sostenibilitat en el temps, cal un ampli consens ciutadà i 
polític, tot salvant les distàncies. Tothom se’n recorda del moviment solidari de 
1992 d’acollida als refugiats de Bòsnia i Croàcia. Aquest va ser possible 
perquè era un compromís que anava més enllà d’un mandat municipal, si 
s’acull a una sèrie de famílies, persones que van estar disposats al seu 
manteniment, tant en temes de feina, educació, salut, habitatge, al menys en 
un període molt més llarg del que és un mandat municipal. 
 
El Sr. Alcalde, sotmet la moció a votació la qual és aprovada per majoria 
absoluta, amb 19 vots a favor de: 6 regidors i regidores del grups municipal 
ICV-EUiA, 4 dels regidors i regidores del grup municipal PSC, i 3 dels regidors i 
regidora del grup municipal ERC, 2 dels regidors del grup municipal Ciutadans, 
2 del regidor i regidora del grup municipal CDC, 1 de la regidora del grup 
municipal PP i 1 del regidor del grup municipal Junts per Sant Feliu, i amb 2 
vots d’abstenció dels regidors del grup municipal CC Veïns. 
 
 
22. - Moció dels grups municipals CDC i ERC de rebu ig a l’anul·lació del 
Tribunal Constitucional el Decret Català en matèria  de pobresa 
energètica.  
 
 
El Sr. Alcalde dóna compte de la moció dels grups municipals CDC i ERC, de 
rebuig a l’anul·lació del Tribunal Constitucional del Decret català en matèria de 
pobresa energètica, que presenta la portaveu del grup municipal CDC, Sra. 
Martí, que textualment diu el següent: 
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La pobresa energètica és una situació de desemparament en què es troben 
moltes llars com a conseqüència de la precarietat econòmica de moltes 
famílies que pateixen la crisi i es veuen incapaces de fer front al pagament de 
la factura energètica dels seus habitatges al trobar-se a l’atur, en una situació 
de sobreendeutament o de manca d’ingressos suficients per arribar a final de 
mes. Aquesta situació de vulnerabilitat que afecta a moltes persones els 
planteja haver d’escollir quines són les despeses prioritàries per a la seva 
subsistència renunciant a l’alimentació o a un habitatge amb una temperatura 
mínimament adequada per fer a les temperatures de l’ hivern. 
  
Des de la Comissió i el Parlament Europeu s’ha instat als Estats membres a 
adoptar mesures per protegir als consumidors més vulnerables i a lluitar contra 
aquest fet que va associat a d’altres situacions com l’atur o la lluita per 
conservar o accedir a un habitatge digne. En aquest sentit, el Govern de 
Catalunya després de reunir-se amb la Taula d’entitats del Tercer Sector 
Social de Catalunya va aprovar el Decret Llei 6/2013, ratificat pel Parlament, 
pel qual es modificava el Codi de Consum de Catalunya per garantir que no es 
pugui interrompre el subministrament energètic deixant sense calefacció als 
consumidors més vulnerables i prohibint la desconnexió durant els mesos 
d’hivern.  
 
La Generalitat va aprovar la norma amb l'objectiu que es fes efectiva la 
moratòria amb la qual no es pugui tallar ni la llum ni el gas a aquelles famílies 
en situació de vulnerabilitat entre els mesos de novembre i març.  
 
Aquest decret ha estat anul·lat pel Tribunal Constitucional després que el 
Govern Rajoy interposés un recurs d’inconstitucionalitat, al·legant que 
s’envaeixen competències estatals en matèria de règim energètic. Des del 
Govern de la Generalitat ja s’ha posicionat en la plena defensa de les persones 
més vulnerables i ha assegurat que cap família quedarà desatesa gràcies a la 
Llei 24/2015 que dona cobertura a la lluita contra la pobresa energètica. 
  
Després del pronunciament del Tribunal Constitucional, el Parlament Europeu 
ha debatut una resolució en aquesta matèria, on ha acabat votant a favor de 
no tallar el subministrament energètic a les llars durant l’ hivern ja que 
consideren que “ningú hauria de morir a Europa per tenir calefacció” i que “si el 
govern regional o local és capaç de trobar els recursos amb els quals pot 
finançar, ni que sigui parcialment, aquesta política, que es faci”.  
 
Per tot el que s’ha exposat els Grup Municipals de CDC i ERC proposen al Ple 
de l’Ajuntament, l’adopció dels següents 
 
ACORDS: 
 
PRIMER. Expressar el total rebuig a l’actuació del Govern espanyol promovent 
recursos contra normes que protegeixen les persones més vulnerables 
afectades per una situació de pobresa energètica.  
 
SEGON. Denunciar la manca de sensibilitat social del Govern espanyol, que 
malgrat els requeriments comunitaris, no ha formulat cap normativa en matèria 
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de protecció dels consumidors més vulnerables afectats per una situació de 
pobresa energètica.  
 
TERCER. Donar suport al Govern de la Generalitat perquè continuï treballant 
per la protecció d’aquells en situacions de risc.  
 
QUART. Reconèixer la resolució aprovada al Parlament Europeu a favor de no 
tallar el subministrament energètic a les llars durant l’ hivern.  
 
CINQUÈ. Donar coneixement dels acords al Govern de la Generalitat de 
Catalunya, al Parlament de Catalunya, a l’Associació Catalana de Municipis i 
Comarques (ACM), a la Federació de Municipis de Catalunya (FMC), al Síndic 
de Greuges de Catalunya, a l’Agència Catalana de consum, a l’Organització de 
Consumidors i Usuaris i a les entitats d’aquest municipi que vetllen pels drets 
dels consumidors. 
 
La portaveu del grup municipal CDC, Sra. Martí, diu que de tots es conegut el 
tema de la pobresa energètica. N’han parlat molt, per desgràcia és una 
constant en molts Plens i en els mitjans de comunicació dia a dia. Els primers 
que van començar a treballar van ser els municipis, que atenien directament 
als afectats i en primera persona veien quines eren les necessitats de la 
ciutadania. Totes les institucions catalanes són sensibles en aquest tema, la 
Generalitat, la Diputació, l’AMB, i els municipis, menys el Govern Espanyol. 
Aquest no és sensible en aquest tema i, després del pronunciament del 
Tribunal Constitucional, es va portar al Parlament Europeu que ha debatut una 
resolució on han acabat votant a favor que els subministrament energètic de 
les llars durant l’hivern no es tallin, ningú hauria de morir a Europa per no tenir 
calefacció, i si el govern local, regional, és capaç de trobar recursos amb els 
quals es pot finançar, ja sigui parcialment o com sigui, doncs que aquesta 
política es faci. Però el Govern Espanyol continua sense escoltar aquest bram 
de la ciutadania, per això han proposat els acords, que llegeix. 
 
El portaveu del grup municipal Junts per Sant Feliu, Sr. Serrano, indica que 
votaran a favor de la moció. 
 
La portaveu del grup municipal PP, Sra. Ortega, indica que el seu grup votarà 
per separat els acords. Recorda que la problemàtica amb aquesta llei, no és el 
fons de la llei, sinó les competències i per fer un exemple clar a la ciutat, 
agafarà un informe de la Intervenció del punt que han aprovat en el Ple, que 
són les bases específiques per a la concessió de subvencions a persones 
propietàries d’habitatges que es posen a disposició de la borsa de lloguer 
social de l’Ajuntament. En aquest informe d’Intervenció ho posa clarament,  
l'atorgament d'una subvenció ha de complir els següents requisits: a) La 
competència de l'òrgan administratiu concedent. La Generalitat no tenia 
competències i per això s’ha fet el recurs. Personalment pot estar més d’acord 
o menys en contra, però avui no entra. Per això, la votació serà un no als 
acords 1r i 2n, un si al 3r acord, si es pot transaccionar amb un afegitó que 
digui: “dins del marc legal i competencial de la Generalitat”. Si a l’acord 4t i 5è. 
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El portaveu del grup municipal CC Veïns, Sr. Gilaberte, indica que el seu grup 
votarà sí. 
 
El portaveu del grup municipal Ciutadans, Sr. Alegre, demana als proposants, 
en aquest cas CDC i ERC, que ajustessin el títol de la seva moció perquè diu: 
De rebuig a l’anul·lació del TC sobre el decret català en matèria de pobresa 
energètica, i, posteriorment, en els acords no hi ha l’acord del rebuig. Ho diu 
perquè desentona el títol amb els acords. 
 
Indica que a l’acord 1r. El seu grup votarà a favor, a l’acord 2n. votaran en 
contra, i en els acords 3r 4t i 5è, votaran a favor. 
 
El portaveu del grup municipal PSC, Sr. Molina, avança que el posicionament 
del seu grup i el vot serà favorable.. Però volen deixar constància de la 
sorpresa que els ha provocat el plantejament d’aquesta moció per part dels 
dos partits que han governat en el últims anys a Catalunya, ja que, per primera 
vegada, semblen mostrar una mica de sensibilitat social davant els ciutadans 
que pitjor ho estan passant, al menys sobre el paper, si també fos en la 
pràctica haurien d'estar contents. 
 
Comencen l'exposició parlant de la situació de desemparament i precarietat 
econòmica que pateixen moltes famílies per la crisi. Parlen de l'endeutament 
que pateixen, de la falta d'ocupació i que han d'escollir quines són les seves 
despeses prioritaris, renunciant en molts casos a l'alimentació per poder tenir 
subministraments. En escoltar la introducció de la seva moció se sent rebel·lat, 
perquè parlen de que en molts moments els ciutadans que passen dificultats 
han de renunciar a una alimentació correcta, quan són ells,  des del Govern de 
la Generalitat, els que han deixat a milers de nens/es sense beques menjador, 
milers de nens/es que l’únic menjar complet al dia és la que els donen a 
l'escola. Parlen de que els ciutadans vulnerables han de prioritzar les seves 
despeses, però els han prioritzat les seves despeses al Govern. El problema 
és que entre les seves prioritats no han estat els drets socials mínims,  com 
són l'alimentació dels nens en els menjadors escolars, o una sanitat pública 
gratuïta i de qualitat, que precisament aquesta setmana s'han complert 30 anys 
des que un govern socialista, amb el Sr. Ernest Lluch com a Ministre de 
Sanitat, va aprovar la Llei general de sanitat, que els va oferir durant anys el 
dret a la salut, cosa que ells i el govern del PP ens han anat retallant cada any. 
 
Diu que entre les seves prioritats tampoc han estat les escoles bressol, tant 
necessàries perquè els pares i mares puguin conciliar vida laborar amb la 
familiar. Entre les seves prioritats al capdavant de la Generalitat no han estat 
mai els drets socials mínims. Han estat per altres coses. 
 
Afegeix que els Ajuntaments amb governs Socialistes, o com en el cas del seu 
amb governs d'esquerres, que tenen sensibilitat social, s’han quedat molt sols 
per fer front a les retallades que han anat clavant amb total fredor als drets 
més fonamentals dels nostres veïns./es.  Per això es rebel·la  davant 
l'afirmació que fan de la situació difícil que tenen moltes famílies per fer front al 
pagament de subministraments. 
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Indica que en el text que acaben d'exposar acusen el Govern del PP de falta 
de sensibilitat social. Tenen tota la raó, el problema és que davant les 
Polítiques Socials, en l'únic que es diferencien amb el Govern de l'Estat és en 
l'idioma amb el qual justifiquen les seves retallades. La base, encara que no ho 
reconeguin, és idèntica. També el seu discurs de l'herència rebuda, la 
justificació de la crisi, etc. Però amb això no convencen ningú, els ciutadans i 
ciutadanes  ja no s'ho empassen. Per lluitar contra la pobresa energètica no 
n'hi ha prou amb redactar una moció amb bones intencions, en la qual l'única 
responsabilitat del que està succeint l'atribueixen al govern del PP a l'Estat. 
 
Proposen entre altres mesures des del Govern de la Generalitat, com ja estan 
fent alguns governs municipals, pressionar a les grans empreses 
subministradores perquè assumeixin la seva responsabilitat social amb les 
persones que passen veritables dificultats. Han de pressionar i exigir a 
aquestes grans empreses, a les que normalment solen beneficiar amb les 
seves polítiques, perquè destinin part dels seus grans beneficis a cobrir les 
necessitats bàsiques en matèria d'energia que moltes persones, com bé diuen 
en el seu redactat, es veuen incapaços de pagar. Diu que voten a favor 
d'aquesta moció perquè,com els deia a l'inici, el Partit Socialista de Sant Feliu 
sempre estarà a favor de les Polítiques Socials. 
 
La representant del  grup municipal ICV-EUiA, Sra. Aldana, diu que, sense 
entrar en les valoracions que han entrat altres grups municipals, avança que el 
seu grup votarà a favor de la moció. Pensen que el TC ha mostrat amb la 
sentència una manca absoluta d’empatia amb la ciutadania que pateix 
situacions d’emergència social, ignorant els drets de les persones més febles, 
fins i tot, ignorant el compromisos de l’Estat Espanyol que es deriven de la 
normativa de la UE. 
 
Afegeix que el TC avala la política del govern del PP de desprotecció de les 
persones en situació d’emergència social i, al mateix temps, obstaculitzant 
sistemàticament que ho puguin fer altres administracions, en aquest cas és la 
comunitat autònoma, però també els passa als Ajuntaments, obstaculitzant 
cada vegada més.  
 
Indica que l’Estat Espanyol no ha aplicat la directives europees de protecció 
dels consumidors energètics domèstics, però el mes greu és que, després de 
no complir les seves obligacions socials i amb la UE, impedeix que ho faci la 
Generalitat de Catalunya, que podria tenir competències suficient sobre 
aquesta qüestió. Des del seu grup pensen que són parcials i modestes 
aquestes actuacions. ja que no només poden combatre la pobresa energètica 
prohibint el tall de subministrament, calen altres accions, però, en tot cas, és 
una iniciativa que cal reconèixer i donar-li suport. La resposta que ha de donar 
el govern català és la de mantenir l’aplicació del Decret Llei, exigir a les 
companyies elèctriques que apliquin aquest decret, que tenen responsabilitat 
social  corporativa i, ho haurien de fer segons els seus principis empresarials. 
 
El Sr. Alcalde pregunta per l’acord 3r que la portaveu del grup PP demanava 
que es transaccionés. Contesta la portaveu del grup municipal CDC, que es 
deixa tal qual, amb la qual cosa la portaveu del grup PP diu que votarà 
abstenció de l’acord 3r. 
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El Sr. Alcalde, sotmet la moció a votació, amb el resultat següent: 
 
L’acord 1r. S’aprova per majoria absoluta, amb el vots a favor de tots els 
regidors, excepte la regidora del grup PP, que vota en contra. 
 
L’acord 2n. S’aprova per majoria absoluta, amb el vots a favor de tots els 
regidors, excepte el vot en contra dels 2 regidors del grup municipal Ciutadans 
i de la regidora del grup municipal PP. 
 
L’acord 3r. S’aprova per majoria absoluta, amb el vots a favor de tots els 
regidors, excepte la regidora del grup PP, que s’absté. 
 
Els punts 4 i 5, s’aproven per unanimitat. 
 
La portaveu del grup municipal CDC, Sra. Martí, diu que sort que el PSC ha 
votat a favor, que com ho ha dit semblava que havia de menjar-se el món. 
Creu que durant  tot aquest temps s’ha fet tot el que s’ha pogut amb les 
engrunes que els van deixar quan van marxar. A més, hi ha un altre problema, 
perquè amb les misèries que passa el Govern Espanyol a Catalunya, encara 
fan moltíssim més del que es pot fer. Per tant, creu que des dels municipis i 
estant ella regidora de Serveis Socials han demostrat reiteradament aquesta 
sensibilitat que el Sr. Molina diu que no tenen. A ella, com a mínim, no li podrà 
dir. Pensa que la mateixa sensibilitat la tenen, tant si estan en els municipis, 
com si estan a la Generalitat, però no li passen els diners que li han de passar, 
que a més estan conveniants, i es fa molt més del es podria fer amb els diners 
que, evidentment,  ens tocaria rebre del Govern Espanyol. 
 
El portaveu del grup municipal ERC, Sr. Bossa i el portaveu del grup municipal 
Ciutadans Sr. Alegre, demanen la paraula per replicar. 
 
El Sr. Alcalde, manifesta que per no entrar en un debat de política general a 
aquestes hores de la nit no els dóna la paraula. 
 
El portaveu del grup municipal Ciutadans, Sr. Alegre insisteix en intervenir. 
 
El punt 23, es va tractar abans del punt 16, per indicació del Sr. Alcalde. 
 
 
PART DE CONTROL:  
 
24.- Donar compte de les resolucions d'Alcaldia i R egidors/es 
delegats/des, des del núm. 917 de data 29 de març d e 2016 fins el núm.  
1132 de data  22 d'abril de 2016.  
 
Es ret compte de les resolucions d’Alcaldia i Regidors/es delegats/des des del 
núm. 917 de data 29 de març de 2016 fins el núm. 1132 de data 22 d’abril de 
2016. 
 
25. - Donar compte de les actes de la Junta de Gove rn Local, de dates 16 i 
30 de març i 6 i 13 d'abril 2016.  
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Es ret compte de les Actes de la Junta de Govern Local, corresponents als 
dies 16 i 30 de març i, 6 i 13 d’abril de 2016. 
 
MOCIONS URGENTS:  
 
Tot seguit, el Sr. Alcalde dóna compte de l’existència de tres punts que, no 
essent inclosos a l’Ordre del Dia, seria convenient tractar-los per agilitzar la 
tramitació dels mateixos, per la qual cosa, proposa declarar-los d’urgència, de 
conformitat amb el que disposa l’article 103.3 del Reial Decret Legislatiu 
2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei municipal i de 
règim local de Catalunya i article 40 del ROM. 
 
S’acorda per unanimitat, la declaració d’urgència, i es passa a tractar els punts 
següents: 
 
26.- Ajut d'emergència per la campanya de suport a l'acollida de població 
refugiada en trànsit, víctimes dels conflictes arma ts.  
 
Es llegeix la moció presentada per l’Alcaldia Presidència , que textualment diu: 
 
Atès 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 l’article 7, apartat 1 que es podran concedir de forma directa 
subvencions en què s’acreditin raons d’interès públic, social, econòmic o 
humanitari, d’acord amb la regulació que s’efectua en el Reglament General de 
Concessió de Subvencions de l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat. 
 
Atès que de manera coordinada, les agències d’atenció a les persones 
refugiades, entre elles Creu Roja, en els darrers mesos han identificat les 
necessitats de les persones refugiades en trànsit a Europa víctimes dels 
conflictes armats a l’àrea mediterrània i el context d’aquesta emergència és 
altament complex i demana la implementació de respostes a diferents àmbits, 
ja que de moment no es veu cap sortida a la crisi.  
 
Atès que el nombre de persones, desplaçat pels conflictes, cada cop és més 
alt, provocant que hi hagi més de 7.000.000 de persones desplaçades internes 
i atrapades dins de Síria, així com més de 4.000.000 de persones refugiades 
“registrades” en països de primera acollia com el Líban, Jordània, Iraq o 
Turquia. Aquests escenaris situen la crisi com un fenomen de llarga durada 
amb conseqüències dramàtiques per aquests milions de persones 
desplaçades de manera forçada amb necessitat de protecció i ajut humanitària 
urgent. 
 
Vist l’ informe jurídic de data 28 d’abril de 2016 que consta incorporat en 
l’expedient administratiu en que es recullen aspectes vinculats amb els 
beneficiaris, procediment de justificació entre d’altres aspectes relacionats 
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Tenint en compte el que s’ha exposat i vist l’informe de data 27 d’abril de 2016, 
emès per la Responsable del Programa de Solidaritat i Cooperació, aquesta 
Alcaldia Presidència, a proposta del Consell Solidari de Sant Feliu, proposa al 
Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents 
 
ACORDS  
 
PRIMER.- Aprovar una aportació extraordinària d’emergència a la campanya 
de “Suport a l’Acollida de  Població Refugiada en Tràn sit  a Europa 
Víctima dels Conflictes Armats a l’Àrea Mediterràni a”, segons el detall 
següent 
 
Número 
d’expedient: G1762016000084 

Entitat: CREU ROJA ESPANYOLA 

Projecte o activitat: 
Ajut d'emergència per la campanya de suport a 
l'acollida de població refugiada en trànsit, víctimes 
dels conflictes armats. 

  
Import total de la 
subvenció: 2500 

Tipus Op. Partida Número Operació Import 

ADO 2320348906 4923 2500 
 
SEGON.- Aprovar, de conformitat amb l’article 15 de les Bases específiques 
reguladores de subvencions, el conveni que regula aquesta subvenció i on 
s’inclou tots els compromisos i condicions aplicables a la gestió de l’esmentada 
subvenció, facultant a l’Il.lm. Sr. Alcalde per a la signatura del mateix.  
 
TERCER.- Publicar el present acord al BDNS i al e-tauler als efectes de 
màxima publicitat 
 
QUART.- Notificar aquests acords a la Creu Roja Espanyola i comunicar-ho a 
la Oficina Econòmica  i la Intervenció  municipal als efectes que corresponguin. 
 
Els reunits, per unanimitat, aproven la moció. 
 
27. - Ajut d'emergència per a les víctimes de terra trèmol a l'Equador.  
 
Es llegeix la moció presentada per l’Alcaldia Presidència , que textualment diu: 
 
Atès 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 l’article 7, apartat 1 que es podran concedir de forma directa 
subvencions en què s’acreditin raons d’interès públic, social, econòmic o 
humanitari, d’acord amb la regulació que s’efectua en el Reglament General de 
Concessió de Subvencions de l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat. 
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Atès que el proppassat 16 d’abril un terratrèmol de magnitud 7,8 graus de 
l’escala de Richter va sacsejar l’Equador, essent l’epicentre del sisme a 20 km 
de la costa i va afectar principalment a les zones costaneres de Cojimies i 
Pedernales, en la província de Manabi, on s’han sentit les 405 repliques.  
 
Aquests fets varen agreujar la vulnerabilitat que pateix una part important, de la 
població de l’Equador, un país que no està preparat per donar resposta a un 
desastre d’aquesta magnitud, el Govern de l’Equador va declarar l’estat 
d’emergència a les zones afectades, i ha sol·licitat ajuda internacional. 
 
Atès que davant d’aquesta catàstrofe, la Creu Roja i altres ONG’s ( ACNUR, 
Metges Sense Fronteres, Bombers Sense Fronteres, etc.) han posat en marxa 
una campanya d’emergència, amb la filosofia d’atendre la primera emergència 
amb la Creu Roja d’Equador, la delegació d’aquesta entitat que té seu 
permanent a l’Equador, i posteriorment aniran arribant la resta d’equips que 
conjuntament amb la resta d’organismes de la cooperació donaran suport al 
govern acompanyant-los per dissenyar les estratègies de reconstrucció. 
 
Vist l’ informe jurídic de data 28 d’abril de 2016 que consta incorporat en 
l’expedient administratiu . 
 
Tenint en compte el que s’ha exposat i vist l’informe de data 27 d’ abril de 2016 
emès per la responsable del Programa de Solidaritat i Cooperació, aquesta 
Alcaldia Presidència, a proposta del Consell Solidari proposa al Ple de 
l’Ajuntament l’adopció dels següents 
 
ACORDS 
 
PRIMER.-  Aprovar una aportació extraordinària d’emergència per a les 
víctimes del terratrèmol a l’Equador, d’acord amb el detall següent: 
 
Número 
d’expedient: G1762016000085 

Entitat: CREU ROJA ESPANYOLA 

Projecte o activitat: Ajut d'emergència per les víctimes del terratrèmol a 
l'Equador 

  
Import total de la 
subvenció: 2500 

Tipus Op. Partida Número Operació Import 

ADO 2320348906 4924 2500 
 
SEGON.- Aprovar, de conformitat amb l’article 15 de les Bases específiques 
reguladores de subvencions, el conveni que regula aquesta subvenció i on 
s’inclou tots els compromisos i condicions aplicables a la gestió de l’esmentada 
subvenció, facultant a l’Il.lm. Sr. Alcalde per a la signatura del mateix.  
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TERCER.- Publicar el present acord al BDNS i al e-tauler als efectes de 
màxima publicitat 
 
QUART.- Notificar aquests acords a la Creu Roja Espanyola i comunicar-ho a 
la Oficina Econòmica  i la Intervenció  municipal als efectes que corresponguin. 
 
Els reunits, per unanimitat, aproven la moció. 
 
28. - Ajut d'emergència pels damnificats dels aigua ts en els camps de 
refugiats de la població saharaui.  
 
Es llegeix la moció presentada per l’Alcaldia- Presidència, que textualment diu: 
 
Atès 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 l’article 7, apartat 1 que es podran concedir de forma directa 
subvencions en què s’acreditin raons d’interès públic, social, econòmic o 
humanitari, d’acord amb la regulació que s’efectua en el Reglament General de 
Concessió de Subvencions de l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat. 
 
Atès que els campaments de refugiats de la població sahrauí han patit l’efecte 
de pluges torrencials, acompanyades per intenses ratxes de vent, que han 
causat grans inundacions i destrosses i han estat molt importants les pèrdues 
d’habitatges, aliments i equipaments. Milers de famílies s’han vist obligades a 
estar a la intempèrie per manca d’edificis segurs i moltes famílies han perdut 
totes les seves pertinences, inclosa la petita reserva d’aliments de que 
disposaven. 
 
Atès que la Mitja Lluna Roja Sahrauí (MLRS) ha llançat una crida als països 
donants, a les organitzacions internacionals, a les ciutats agermanades, i a tots 
els amics del poble sahrauí per col·laborar, realitzant donacions d’emergència 
per atendre les  necessitats més urgents de la població, essent el Fons Català 
de Cooperació al Desenvolupament la entitat canalitzadora de la campanya 
d’emergència. 
 
Vist l’ informe jurídic de data 28 d’abril de 2016 que consta incorporat en 
l’expedient administratiu en que es recullen aspectes vinculats amb els 
beneficiaris, procediment de justificació entre d’altres aspectes relacionats. 
 
Tenint en compte el que s’ha exposat i vist l’informe de data 27 d’abril de 2016 
emès per la responsable del Programa de Solidaritat i Cooperació, aquesta 
Alcaldia Presidència, a proposta del Consell Solidari de Sant Feliu proposa al 
Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents 
 
ACORDS 
 
PRIMER.-  Aprovar una aportació extraordinària d’emergència per la 
campanya destinada als damnificats dels aiguats en els camps de 
refugiats de la població sahrauí . segons el detall següent: 
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Número 
d’expedient: G1762016000086 

Entitat: FONS CATALA COOPERACIO AL 
DESENVOLUPAMENT 

Projecte o activitat: Ajut d'emergència pels damnificats dels aiguat s en els 
camps de refugiats de la població saharaui. 

  
 
 
Import total de la 
subvenció: 2500 

Tipus Op. Partida Número Operació Import 

ADO 2320348906 4925 2500 
 
 
SEGON.- Aprovar, de conformitat amb l’article 15 de les Bases específiques 
reguladores de subvencions, el conveni que regula aquesta subvenció i on 
s’inclou tots els compromisos i condicions aplicables a la gestió de l’esmentada 
subvenció, facultant a l’Il.lm. Sr. Alcalde per a la signatura del mateix.  
 
TERCER.- Publicar el present acord al BDNS i al e-tauler als efectes de 
màxima publicitat 
 
QUART.- Notificar aquests acords al Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament i comunicar-ho a la Oficina Econòmica  i la Intervenció  
municipal als efectes que corresponguin. 
 
Els reunits, per unanimitat, aproven la moció. 
 
 
29. - PRECS I PREGUNTES: 
 
El Sr. Alcalde indica que es lliura, per part del Sr. Martínez, la contestació als 
precs efectuats en l’anterior Ple al portaveu del grup municipal Ciutadans, Sr. 
Alegre, en matèria de procés de selecció de personal. 
 
La regidora delegada d’Educació, Sra. Aldana, diu que vol compartir i felicitar-
se perquè ahir van veure una lliçó d’Unitat a  Montcada i Reixat amb el suport 
de totes les ciutats implicades en el tema del soterrament. Avui, també, han de 
celebrar una lliçó d’unitat a la ciutat en matèria d’educació. Partien d’unes 
preinscripcions amb una retallada d’una ínia de P-3 a la ciutat i el passat 25 
d’abril, després de moltes reunions i de parlar  amb els Serveis Territorials 
d’Ensenyament, de parlar amb la Direcció General de Centres Públics, de 
demanar reunions amb la Consellera, que no han arribat a tenir i, de presentar 
mocions o propostes de resolucions al Parlament de Catalunya perquè 
políticament l’òrgan que correspongui es preguessin les decisions polítiques a 
favor de l’escola pública, els van comunicar que, finalment, Sant Feliu no 
perdria aquesta línia, que s’oferia la segona línia de l’escola Martí Pol. Per tant, 
ha estat un èxit, perquè han sabut trobar l’equilibri entre una davallada de la 
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natalitat i l’escola pública que ha estat més demanada que mai. És un valor 
que han de reconèixer, i, a més, l’escola pública en general a la ciutat ha 
quedat repartida de tal manera que ha afavorit que moltes de les famílies que 
es veien fora demanant l’escola Marti Pol hagin pogut optar a la primera opció 
de l’escolarització de les seves criatures.  
 
Creu que ha estat gràcies a tres factors bàsicament. El  factor del treball plegat 
que han fet el conjunt de regidors i regidores del govern,  també altres regidors 
i regidores del Consistori que han estès la seva ma i han agrair el gest, encara 
que d’altres no han donat aquest gest i entenen que hi ha hagut algun pal a la 
roda. La implicació de la comunitat educativa de la Plataforma Ciutat de Sant 
Feliu es mou, que més que ser interlocutora amb el govern ha permès que la 
ciutat s’impregni de l’esperit de lluita pels drets, de l’esperança de poder 
aconseguir una cosa que havia perdut, perquè Sant Feliu era dels pocs 
municipis de la comarca que no sortien en una oferta igual, sinó que ja sortien 
d’un tancament, encara que moltes ciutats de la comarca que sortien amb una 
preinscripció igual i ara se’ls estan tancant. També els han donat molta veu el 
mitjans de comunicació local, comarcal, per poder expressar la seva lluita. Així 
mateix, han de reconèixer el suport dels seus grups parlamentaris al Parlament 
de Catalunya, Catalunya Si que es Pot, PSC, per haver portat i elevat al 
Parlament tres propostes de resolució que van ser aprovades, tot i que el 
Serveis Territorials d’Ensenyament diuen que aquestes decisions del 
Parlament no són vinculants, simplement marquen línies d’actuació. 
 
Afegeix que són la única ciutat de la comarca que han aconseguit això. És una 
alegria i marca un èxit important per a la ciutat, perquè l’Ajuntament ha de 
vetllar per no perdre el concepte global de no oferta pública de qualitat, encara 
que  demanen i estan esperançats que altres municipis de la comarca i del 
poble de Catalunya no perdin oferta pública.  
 
El regidor del grup municipal Ciutadans, Sr. Cano, recorda, com ha dit la 
regidora Sra. Aldana, que ahir va haver una manifestació a Montcada i Reixat 
donant suport al soterrament de la via del tren, cosa que pateix Sant Feliu des 
de fa molts anys. Diversos grups del Consistori van donar suport com ICV-
EUIA, PSC i Ciutadans. Va començar un recorregut a les vies del tren que, 
malauradament,  fa uns dies va haver una nova víctima, un jove, ja porten 166 
víctimes allà. Pensa que han de fer unitat de tots els grups del Consistori 
d’aquí i fer força, com en  Montcada i Reixat, que no es deixi això com una 
utopia.  
 
El Sr. Alcalde, creu que s’ha de recollir aquesta petició perquè  Montcada va 
donar ahir una lliçó molt gran i hauran de saber-ho recollir. 
 
El portaveu del grup municipal ERC, Sr. Bossa, com a qüestió prèvia, 
manifesta que  se li ha negat el dret a rèplica dos cops en el Ple d’avui i pren 
nota, perquè li sembla greu. 
 
Pel que fa als precs diu que per ERC, tant el Premi Martí Dot  i la Setmana per 
la Llengua, no ha tingut la rellevància institucional que mereixen. El lliurement 
del premi Martí Dot de poesia no va sortir ni en “On Anem“ i creuen que l’hora 
de l’acte és adient per a que no hi vagi ningú. Per tant el prec és que per a 
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l’any que ve i els successius aquests dos conceptes Premi Martí Dot i Setmana 
per la Llengua tingui molta més rellevància. 
 
Un segon prec és sobre la Plaça Francesc Macià. Ha passat tot el mes d’abril, 
van prendre  un acord del Ple de que es faria una reunió amb tots els partits i 
amb els afectats, i no tenen notícies. Les notícies que tenen van en contra de 
l’esperit d’aquest acord. S’han fet reunions per separat amb les comunitats de 
propietaris i  això va en contra l’esperit de l’acord 4 del Ple, fer les reunions 
conjuntament, que demanen, ara si, amb urgència, per aquest mes de maig. 
 
La portaveu del grup municipal CDC, Sra. Martí, fa una prec o pregunta sobre 
la recollida de residus al carrer Joan Fuster perquè s’han canviat o s’han tret 
els contenidors de recollida de la selectiva i hi ha diferents instàncies antigues, 
parlen del 11 i 22 de juliol  i 11 de desembre de 2015, també hi ha hagut 
preguntes, trucades, contactes on-line i una contestació del regidor Sr. Leiva, a 
través del Fet a Sant Feliu. El seu grup creu que això no es pot tolerar, pensa 
que aquest ciutadà, a banda de solucionar el problema que pugui tenir, i si no 
es pot s’ha de dir, no és mitjà per a contestar, encara que aquest ciutadà 
escrigui al Fet a Sant Feliu, per denunciar el seu problema. Creuen que la 
manera de contestar de l’Ajuntament no pot ser a través de la revista, ha de 
ser formalment, de la manera que sigui, però no a través d’un revista. 
 
Per altra banda comenta que a Can Llobera, al carrer d’Hospitalet-cantonada 
carrer de Jaume Vidal, els han enviat fotografies i fer arribar que si en algun 
moment necessita entrar una ambulància o cotxe de bombers a través 
d’aquesta cantonada no pot passar. Aquests veïns han fet una instància, però 
anteriorment també han parlat amb la regidora de Barri, Sra. Daudé , s’han fet 
suggeriments a través de la web, s’ha parlat amb el regidor de mobilitat i estan 
parlant del mes de febrer o març i sembla ser que no hi ha hagut cap resposta. 
Creu que és un tema greu, independentment que no es pot veure a la sortida 
perquè hi ha un aparcament que s’hauria d’eliminar per poder veure alhora de 
sortir al carrer poder agafar el carrer Hospitalet; si no es treu aquest 
aparcament és perillós. No es queixa solament del fet, sinó que no es contesta. 
 
Finalment indica que en el Ple del  25 de febrer amb motiu del caos de rodalies 
del 9 de febrer van preguntar si l’Ajuntament havia fet i posat en contacte amb  
Renfe o Transports. Això era el 25 de febrer; el caos havia estat el 9 de febrer i 
reben la contestació dient que durant el maç de 2016 van contactar en dues 
ocasions amb la Gerència  de Rodalies de Renfe. Però el mes de març el seu 
grup ja havia fet la pregunta, la qual cosa vol dir que anteriorment no s’havien 
posat en contacte amb ningú. Per tant, o s’han equivocat de mes o pensa que 
és absurd contestar, hauria estat millor contestar que el 25 de febrer no 
s’havien posat en contacte amb ningú de Renfe, no contestar un mes i mig 
després dient que havien parlat amb ells. 
 
El regidor del grup municipal CDC, Sr. Carrión, tenia dubtes sobre a qui fer 
aquesta pregunta , si a la portaveu del grup municipal ICV-EUIA, Sra. Muñoz, o 
al portaveu del grup municipal PSC, Sr. Molina, i la fa al Sr. Molina, perquè en 
el pacte de Govern que van signar amb ICV-EUIA indica. respecte al recurs 
presentat pel PSC, sobre l’IBI, que respectarien o aplicarien la resolució oficial 
que acabés sent. Recentment s’ha conegut una sentència d’un particular, més 
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concretament, d’una finca d’un particular que, agafant com a base el recurs del 
PSC, el Tribunal dóna raó al recurrent. L’Ajuntament ha decidit recórrer per 
acord de la Junta de Govern Local de 6 d’abril, que precisament acaben de 
donar compte al Ple, amb el vot en contra del seu grup. La pregunta és si 
considera que s’ha incomplert per alguna part l’acord de govern que, insisteix, 
diu que respectaran la resolució judicial. 
 
El Sr. Alcalde diu que contestarà per escrit. 
 
El Tinent d’alcalde Sr. Rañe, per una qüestió procedimental, diu que les 
preguntes estan dirigides al govern, perquè els precs i preguntes no es fan 
entre grups. Els precs a l’Ajuntament es fan al govern no entre grups. 
 
Contesta el regidor sr. Carrión que entenen que un acord de govern és prou 
important. El Sr. Rañé puntualiza que ha fet una pregunta a un regidor d’un 
partit polític i estan en un Ple on els regidors pel ROM no fan preguntes a un 
altre regidor, sinó que ho fan al govern i com a govern li contestaran. El Sr. 
Carrión aclareix que fa la pregunta al portaveu d’un grup del govern, no a un 
regidor. 
 
Sense més assumptes a tractar, el President aixeca la sessió, essent les vint-i-
tres hores i cinquanta minuts, de la qual s’estén aquesta acta, que jo el 
Secretari certifico. 
 
L’alcalde president El secretari 
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