
ACTA NÚM. 1/2018   PLE

A la ciutat de Sant Feliu de Llobregat, el dia 25 de gener de 2018 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. (S’absenta a les 21,32 hores)
Sra. Lourdes Borrell Moreno. 
Sr. Manel Martínez Díaz.
Sr. Josep M. Rañé Blasco.

Regidors:
Sra. Cinta Daudé Llopart.
Sr. Manuel Leiva Velázquez.
Sra. Mireia Aldana Llorens.
Sr. Javier Molina Flores.
Sra. Margarita Llongueras i Vallès.
Sr. Oriol Bossa i Pradas.
Sr. Bernat Dausà i Amigó.
Sra. Judit Espert i Peman.
Sr. Raúl Simón Alba Molina.
Sr. Alejandro Cano Almendros. (S’absenta a les 21,10 hores)
Sra. Rosa María Martí Jodar.
Sr. Manel Carrion Ribas. (S’incorpora a les 19,40 hores)
Sr. Silvestre Gilaberte Herranz.
Sr. Jordi Sospedra Roca.
Sra. Elisabet Ortega Robles.
Sr. Luis Serrano Cuadra.

Secretari:
Sr.  Agustín Recio Romero.

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:

1



A) PART RESOLUTIVA:

1. - Lectura i aprovació de l'acta anterior de data 22 de desembre de 2017.

Els reunits, per unanimitat, aproven l’acta de la sessió anterior de data 22 de 
desembre de 2017.

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

El Sr.  Alcalde indica que,  malauradament,  és la  denúncia contra una xacra 
social que no s’acaba per més intents i més esforços que es facin dins de tots 
els  àmbits  que,  a  més,  deixa  dones  mortes  i  famílies  trencades.  És  una 
denúncia en que expressen la solidaritat amb les famílies i la condemna de la 
violència masclista que fa un regidor o regidora per ordre alfabètic, i aquest 
mes de gener li correspon al portaveu d’ERC, Sr. Bossa.

El portaveu d’ERC, Sr. Bossa, comença dient que un dia de gener de fa 79 
anys, més o menys a aquesta hora, van entrar les tropes feixistes en aquest 
Ajuntament i  va començar un període negre en la història de la ciutat. Avui 
sembla ser que per celebrar l’efemèride ha entrat el successor triat a dit pel 
Dictador en aquest saló de Plens. Encara que sembla que no vingui a to el que 
ha dit, pensa que sí perquè el feixisme que va entrar aquell 25 de gener va 
canviar  totalment  el  paper  de  la  dona  a  la  societat  catalana,  i  a  la  ciutat 
Santfeliuenca, una dona que havia aconseguit durant la República regidories i 
alcaldies  amb  l’entrada  del  feixisme  al  país  va  acabar  d’arrel.  Es  fa  una 
pregunta molt clara, per què hi ha  violència masclista?

Considera que la pregunta és pertinent. 

També es fa les següents preguntes:

Quants  anys  fa  que  en  cada  Ple  es  fa  una  condemna  per  la  violència 
masclista? 

Quants anys fa que les estadístiques, les denúncies, les dones assassinades, 
les víctimes ateses, els condemnats no varien excessivament any rere any?

La  resposta  és  molt  clara,  és  perquè  són  una  societat  masclista,  o  molt 
masclista. 

1000 dones assassinades en 20 anys, han estat necessàries perquè s'aprovi 
un Pacte d'Estat contra la violència de gènere. Un Pacte d’Estat a on el mot 
masclista només apareix una sola vegada. Un Pacte que tot i les mesures molt 
necessàries  i  urgents,  no  ataca  la  base  del  problema,  els  orígens  de  la 
violència masclista, que és l’Educació. A l’Estat Espanyol un de cada tres joves 
segueix considerant que és normal que un noi controli les relacions de la seva 
parella. 

És a dir, el masclisme no és innat, s’aprèn a través d’un sistema d’educació 
patriarcal  i,  per  tant,  hi  ha  masclisme,  i  en  darrer  terme  hi  ha  violència 
masclista perquè els seus infants, els seus adolescents, malauradament, estan 
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aprenent a repetir els clixés, el tracte diferenciat entre homes i dones. Hi ha 
masclisme perquè en els darrers anys en el camp educatiu no hi hagut cap 
avanç perceptible. 

El  segon  dels  orígens  de  la  violència  masclista  és  la  sensibilització  social, 
alguna cosa va molt malament quan només l’1,7% de la societat veu com a 
«problema greu» que 60 dones de mitjana siguin assassinades cada any,  i 
600.000, maltractades. De la mateixa manera, el 44% de les dones que no 
denuncien prefereixen no fer-ho perquè creuen que la violència que pateixen 
no és prou greu.

Un de cada cinc espanyols de 15 a 29 anys creuen que la violència de gènere 
és  un  tema  «que  està  polititzat,  que  s’exagera  molt»  i  veuen  normal  el 
maltractament.

A  les  dones  que  denuncien  els  micromasclismes  se  les  qualifica  de 
“feminazis” intolerants,  però  ningú  s’ha  inventat  el  mot  “masclinazi”  perquè 
evidentment són una societat masclista.

El tercer origen és la reproducció dels rols sexistes als mitjans de comunicació 
i la publicitat, des de la infrarepresentació de la dona en els medis d’opinió, 
només un 18% dels articles d’opinió, els diaris de paper són signats per dones, 
2.355 de 15.160, o que cap tertúlia televisiva o radiofònica no supera el 26% 
de participació femenina, les actituds sexistes de certa programació, des de la 
presentació de la dona amb un rol inferior o la hipersexualització del cos de la 
dona perpetuant la violència que la dona pateix dia si i dia també. Per tant, 
considera  pertinent  preguntar-se  si  fan  prou  des  de  l’administració  local, 
segurament Sant Feliu fa moltes coses bé, i gràcies a aquesta tasca, des del 
Consell de les Dones, els protocols contra agressions sexistes són un referent 
Comarcal,  però  encara  queda  molta  feina  a  fer,  feina  tan  important  com 
equiparar salaris a treballadors i treballadores d’aquesta Casa, s’hi posen, si 
fos pel Mariano Rajoy que els ha dit  que no els havien de posar, però des 
d’ERC creuen que s’havien de posar. 

El Sr. Alcalde dóna les gràcies.

MOCIONS D’ÀMBIT LOCAL:

3.  -  Moció  de  la  Junta  de  Portaveus  i  Regidor  no  adscrit  per  a  la 
reactivació de la Ponència Unitària per al soterrament (MOCI2018000001)

El Sr. Alcalde dóna compte de la moció que textualment diu:

“El soterrament de la via fèrria ha estat una reivindicació històrica a Sant Feliu de 
Llobregat des de l’any 1980, que es basa fonamentalment en raons de seguretat 
per a la ciutadania i en la millora de les línies de Rodalies de Barcelona. Va ser el 
14 de febrer de 1980 quan el ple de l'Ajuntament de Sant Feliu va aprovar l'inici  
de l'estudi de supressió del pas a nivell. Era el començament d'un llarg procés.

En tots aquests anys l'Ajuntament de Sant Feliu no ha deixat mai de reclamar el 
soterrament, tant en actes oberts a la ciutadania com en reunions amb altres 
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administracions. L'any 2016 Junta de Portaveus de l'Ajuntament es va pronunciar 
unànimement  en  contra  d'una  proposta  del  Ministeri  de  Foment  sobre  el 
soterrament.  L'Ajuntament  va qualificar  la proposta d'"inassumible"  pels  greus 
problemes que suposaria  per  al  conjunt  de la  ciutat  i  va  proposar  continuar 
treballant  sobre  el  projecte  constructiu  aprovat  l'any  2010  per  arribar  a 
consensuar un nou projecte.

La consciència que el soterrament és un tema de ciutat i no només d'un o altre 
govern, ha fet que la participació i accés a la informació de tots els partits sigui  
necessària,  i  amb  aquesta  voluntat  es  va  cear  la  Ponència  Unitària  per  al 
soterrament.  Primer,  durant  els  anys  de lluita,  va  servir  per  establir  criteris  i 
acordar estratègies, i ara que finalment hi ha un projecte acordat i un compromís 
fixat amb pressupost, cronograma i dates d'execució; la seva utilitat és encara 
més evident. Així, s'han celebrat diferents reunions per la Ponència Unitària per al 
soterrament, integrada per tots els grups polítics municipals, en els moments clau 
del procés. 

Ara que el ministre de Foment, Íñigo de la Serna -acompanyat del delegat del 
govern Enric Millo i el president d'ADIF, Juan Bravo-, ha anunciat en la seva visita 
a Sant  Feliu,  que finalment  les  obres del  soterrament  s'iniciaran  durant  l'any 
vinent; el govern de la ciutat/la junta de portaveus considera imprescindible la 
reactivació d'aquest espai de participació política. 

El projecte aprovat és el que sempre s'ha defensat que era el millor per a la 
ciutat, el de 2010, que preveu el soterrament complet de les vies del tren en tot el 
terme municipal de Sant Feliu, des de la riera de Pahïssa fins a la carretera de la 
Sànson. Tot un èxit per a Sant Feliu. 

Cal  destacar  el  procés  de  lluita  unitària  i  tenaç  per  aconseguir  una  ciutat 
cohesionada urbanísticament  que es correspongui  amb la ciutat  cohesionada 
socialment que és Sant Feliu, i cal un reconeixement a la tasca reivindicativa de 
veïns i  veïnes i  a la tasca de tots els governs municipals,  que han estat els 
garants de que avui Sant Feliu per fi tingui un compromís més que ferm, per part 
del Ministeri. 
 
Per tot això, el govern/la junta de portaveus proposa:

1. La reactivació de la Ponència Unitària per al soterrament, amb la presència de 
tots els grups municipals i Regidor no adscrit.

2. La Ponència es constituirà el proper dia 21 de febrer de 2018 i es reunirà un 
cop al mes. En cas que no hi hagi cap novetat rellevant ni petició per part de cap 
partit, es realitzarà en l'espai de la Junta de Portaveus 

3. Valorar positivament la oportunitat que ofereix el soterrament de reordenar la 
ciutat a favor dels veïns i veïnes, que podran ser partícips d’aquesta oportunitat 
històrica per a Sant Feliu.”

En  aquest  punt  de la  sessió,  quan  són les  19:40 hores,  s’incorpora  el  Sr. 
Carrión.
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El Sr. Alcalde explica que és una moció unitària de tots els grups i el regidor no 
adscrit  sobre  una  qüestió  que  va  tenir  lloc  en  aquesta  Sala  la  setmana 
passada, una noticia que creuen és molt important, perquè van estar presents 
el President d’ADIF, el Ministre de Foment i el Delegat del Govern. Hi havien 
qüestions que de manera aïllada han anat apareixent en algun moment, però 
mai havien estat conjuntament i mai havien estat presentats per una persona 
de la rellevància del Ministre Sr. de la Serna. Diu que es refereix a un acord 
polític que es va tancar al juliol i  del qual va informar als portaveus. És un 
acord que incorpora la Generalitat, l’Ajuntament i l’Administració de l’Estat en 
un projecte clar per revisar tant sols el projecte que es va fer a l’any 2010 i, 
també, amb el finançament que, per primera vegada, el Govern de l’Estat va 
expressar que assumia dintre de les inversions que té previstes a la xarxa de 
rodalies de Barcelona la totalitat del cost, i amb un calendari clar.

Indica que, tot i que hi ha molt escepticisme sobre aquesta qüestió, mai havien 
confluït  tantes qüestions alhora, per tant, hi ha raó per considerar que aquesta 
vegada hi ha més esperança i possibilitats de què això es concreti en les obres 
a  partir  de  l’any  que  ve.  La  moció  expressa  reprendre  les  tasques  de  la 
Ponència Unitària del Soterrament. És una Ponència que es crea amb la idea 
de fer la reivindicació del soterrament i del què parla la moció és de reprendre-
la, no per reivindicar, sinó fer el seguiment dels compromisos. És una qüestió 
que hauran de fer  amb tots  els  grups municipals  i,  també,  veure de quina 
manera construeixen el debat ciutadà que els ha de permetre pensar quin Sant 
Feliu volen desprès del soterrament.

Diu  que  segons  la  moció  la  Ponència  Unitària  del  Soterrament,  que  avui 
reprenen, es constituirà el dia 21 del mes que ve. Per tant, estan a les portes. 
Es reuniran mensualment, com a mínim, i tindrà dues tasques fonamentals: el 
seguiment i definir el futur de Sant Feliu des del punt urbanístic, de mobilitat, 
de  reconnexió  entre  dues bandes.  És  un procés  que  s’ha de definir  en  la 
Ponència Unitària del Soterrament, i que hauran d’implicar tota la ciutadania. 

Comenta que quan fan mocions de la Junta de Portaveus, normalment, el grup 
que la presenta, o si la presenta l’Alcalde, no hi ha més intervencions però, 
avui,  entén que  el  tema mereix  que  el  portaveu,  o  la  portaveu  que  vulgui 
expressar  el  punt  de  vista  del  seu  grup  sobre  la  moció  o  sobre  tots  els 
compromisos del soterrament ho pugui fer.

El regidor no adscrit, Sr. Serrano, indica que en el tema del soterrament s’han 
de  felicitar  i,  encara  que  no  va  poder  ser-hi  present  per  temes de  treball, 
l’hagués  agradat  escoltar  el  que  es  va  dir,  i  li  sembla  bé  tot  el  que  sigui 
favorable i bo per a la ciutat. Com ha dit el Sr. Alcalde han de comptar amb la 
ciutadania per veure el que poden fer a Sant Feliu amb el soterrament. Però és 
dels  escèptics  i  fins  que  no  vegi  una  excavadora  o,  com a  mínim en  els 
pressupostos generals de l’Estat, no s’ho acabarà de creure. Està molt bé que 
es reprengui aquesta comissió i agraeix, també, el treball de Fet a Sant Feliu 
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en que va veure que les reivindicacions van començar en el 1984. Desitja que 
realment comencin l’any que ve, i que puguin treballar per a unir a la ciutat i 
treure aquestes vies del mig de la ciutat.

La portaveu del grup municipal PP, Sra. Ortega,  manifesta que el  dimecres 
passat va ser un dia històric per a la ciutat. Això és un pas més que sembla 
serà dels últims que els quedin per tenir l’esperat i desitjat soterrament. Són 
molts anys de treball per part dels regidors que han estat aquí asseguts en 
aquest saló abans dels 21 que estan aquí ara. És per felicitar-se tots per la 
unitat que han demostrat en aquest assumpte que, creu, ha estat totalment 
essencial  per  a què diferents governs de l’Estat  els  hagin escoltat  sempre. 
Saben que era una reivindicació de ciutat,  no una reivindicació de partits  i 
s’han de felicitar per això, i animar-se perquè ara queda molt de treball el que 
queda aquí a Sant Feliu.

El  portaveu  del  grup  municipal  CC Veïns,  Sr.  Gilaberte,  manifesta  que  les 
característiques, en aquests moments, són molt diferents de les que tenia en 
altres  moments.  Per  primera  vegada  es  troben  amb  dues  reivindicacions 
històriques  que  estan  expressades  per  qui  té  les  competències  i 
responsabilitats i, a més, exposades aquí, en aquesta sala, davant de tots els 
regidors i premsa, que són el soterrament complert i que assumeix el cost des 
del començament. Aquests dos temes són summament importants, és un canvi 
substancial, encara que la inestabilitat del seu país és molt gran i ningú pot 
assegurar que no hi ha, dintre de 3 o 4 mesos, unes noves eleccions a nivell 
de l’Estat. Però les dades donen la sensació de serietat i de rigor. Per tant, han 
d’acceptar tots els dubtes que en aquests moments hi ha, l’escepticisme que hi 
ha,  perquè,  d’alguna  manera,  ells  també  són  part  d’aquests  dubtes  i 
escepticisme.  Però  aquest  és  un  tema important,  el  tema de  Ponència  és 
d’obligat  compliment  i,  a  més,  amb  els  dos  conceptes,  seguiment  del 
compromisos que els permetrà veure la evolució dels fets i, desprès, construir 
el debat de la ciutat, que és un tema summament important. Ha hagut unitat al 
llarg de tota la història en relació amb aquest tema i ha de continuar dintre de 
la diversitat d’opinions que, de ben segur, les haurà. Han de trobar la forma i 
els mètodes de donar solucions avançant. Creu que, després de que hi hagin 
les  diferents  alternatives  possibles,  hi  ha  d’haver  algun  tipus  de  consulta 
popular, no està parlant de demà, està parlant de 3 o 4 anys. En aquest sentit  
han sol·licitat una reunió tècnica perquè s’ha suscitat algun element de dubtes i 
de confusió. Com el seu grup és nou, i no han participat com a grup en les 
discussions anteriors, els sembla que seria molt bo que a nivell tècnic, no amb 
caràcter  polític,  poguessin tindre una primera trobada per refrescar algunes 
qüestions.

La portaveu del grup municipal PDeCAT, Sra. Martí, indica que, com a part 
positiva, han felicitar-se perquè durant tants anys han batallat per aquest tema 
tots els grups municipals que han estat al govern o a la oposició. És cert que 
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sempre han estat unitaris en aquest tema i s’han de felicitar. Però, per una altra 
banda, tant de bo sigui cert, es reserven el dret de no acabar-ho de creure, 
perquè  saben  que  estan  tractant  amb  persones  que  no  tenen  paraula,  o 
directament menteixen en general, parlen del govern de l’estat actual. Ara els 
interessa dir, no vol dir fer, que estan invertint a Catalunya amb uns diners que 
són seus i que es queden ells. Després els retornen allà a on ells volen. Si 
aquest govern a l’any 2019 ja no és el del PP, és pregunta si mantindrà el 
compromís. Recorda que al 2010, i fins als mitjans del 2011, el PSOE havia de 
licitar aquesta obra, va canviar el Govern de l’Estat i això es va aturar. Aquesta 
és la seva por. Sobre el tema de la Ponència per planificar la nova centralitat a 
Sant Feliu, que és l’eix més important i el futur de la ciutat, entenen que ha de 
ser part molt important de tota aquesta moguda que, repeteix, tan de bo sigui 
certa perquè els convé, encara que tenen reserves que sigui certa.

El portaveu del grup municipal Ciutadans, Sr. Alba, diu que sembla que passen 
pàgina, s’acaba una època i comença una època nova. Tot i així el repte que 
els queda per endavant és brutal. El tema del soterrament, el que és l’obra 
ferroviària,  inicia  la  seva fase terminal.  Creuen que,  abans de començar  a 
preveure el futur i mirar cap endavant, han de posar en valor el que ja s’ha fet 
que ha estat el treball dels Consistoris fins a la data, de tots els equips de 
govern.  Vol  ressaltar  un que va tindre gran importància perquè va aprovar, 
redactar  i  impulsar  el  projecte  que  ara  mateix  s’ha  de  modificar  i  que  va 
aconseguir tramitar la llicència de l’estudi d’impacte ambiental. Aquest ha estat 
l’element de valor afegit sobre altres projectes similars que els podrien haver 
passat per davant, que va ser el que va encapçalar l’Alcalde, Sr. Vázquez, i el 
que va pilotar el Senador, a la seva anterior etapa política, Sr. Xavier Alegre. 
Creuen que, des d’aquí, han de agrair-los la seva contribució, encara que a 
molts els dolgui. Però han de tirar endavant, mirar al futur i han d’aconseguir 
fer ciutat entorn al soterrament. Sembla que el govern d’Espanya comença a 
respondre a Sant  Feliu.  Volen veure,  també,  si  el  govern de la  Generalitat 
respon i finança la seva part de l’obra, veure si el Trambaix passa per la seva 
ciutat, veure quina part de finançament aporta, perquè la Generalitat estalviarà 
diners,  i  veure que aquests diners estiguin a Sant  Feliu.  Diu que entorn a 
aquest nou centre de ciutat tenen reptes molt grans, tenen una nova centralitat, 
uns nous equipaments, tindran una ciutat en la qual s’obriran oportunitats i, 
també, problemes. Tenen l’oportunitat de configurar el Sant Feliu dels propers 
100 anys i és una ciutat que han de construir i consensuar entre tots, encara 
que, malauradament, i com ha començat el dia d’avui, en aquest futur l’equip 
que ara els lidera té molt poc que aportar.

El portaveu del grup municipal d’ERC, Sr. Bossa, indica que podrien fer molts 
comentaris  del  perquè  ha  arribat  justament  ara  l’anunci  del  soterrament, 
podrien  escriure  moltes  tesis  doctorals.  Però  el  rellevant  de  la  setmana 
passada és que el Ministre va venir a signar aquí un compromís amb la ciutat 
de Sant Feliu, compromís amb el soterrament. Per tant, per a ells, el primer 
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dels  objectius  d’aquesta  Ponència  Unitària  és  que  aquest  compromís  sigui 
inajornable i  que no valgui cap més excusa de que no s’executin  els seus 
propis terminis. Diu que són escèptics, i un dels sentiments d’aquesta setmana 
més  vist  a  la  ciutat  de  Sant  Feliu  és  la  escepticisme,  perquè  tots  tenen 
memòria. Però, no només tenen memòria, sinó ulls a la cara i, per molt que hi 
hagin màquines treballant han vist com la variant de Vallirana es pot aturar 
amb màquines treballant durant anys, la connexió de Sant Andreu de la Barca 
o de Sant Boi havien màquines treballant i s’han aturat quan l’Estat li convé 
fent  servir  les  excuses  que  calguin.  Per  tant,  una  de  les  feines  que  es 
plantegen d’aquesta Ponència es estar  vigilant  amb els terminis que marca 
l’Estat, que es vagin complint. També fan seu el prec del portaveu de Veïns, de 
que la primera sessió de la Ponència hauria de ser una sessió a on tots, en la 
mesura del possible, disposin de tota la informació que s’ha anat generant en 
els  darrers  anys.  En  aquest  Ple  s’han  aprovat  moltes  coses  referent  al 
soterrament i volen saber el què implica. Creuen que el primer que ha de fer la 
Ponència  es  posar  el  marcador  a  zero  i  estar  tots  en  el  mateix  nivell 
d’informació tècnica i de percepció de cara al debat. També una de les feines 
que ha tenir la Ponència es anar eliminant el seu escepticisme i col·laborar a 
eliminar l’escepticisme del ciutadà, perquè si el ciutadà de Sant Feliu continua 
escèptic aquesta participació ciutadana que ha d’haver en el futur, que ha de 
decidir com ha de ser tota la superfície del soterrament, no aconseguiran que 
participi en aquest projecte tan transcendental pel futur de la ciutat. Una feina 
que tenen els representants de Sant Feliu en aquesta Ponència es anar-se 
convencent que això serà possible i anar convencent a la ciutadania de Sant 
Feliu  que  aquest  cop  és  la  bona,  perquè  Sant  Feliu  es  mereix  aquest 
soterrament.

En representació del grup municipal PSC, la Sra. Lourdes Borrell, indica que 
avui  és  el  primer  Ple  de l’any i  comencen  amb un punt  important.  Aquest 
escepticisme  que  parlava,  en  paraules  del  Sr.  Bossa,  és  important  que 
cadascú  vagi  transmetent  que  és  un  altre  moment.  A l’any  2006  les  tres 
administracions,  l’Estat,  la  Generalitat  i  l’Ajuntament  havien de treballar  per 
acabar de redactar un projecte, conjuntament, que va veure la llum al 2010. 
Gràcies a aquest projecte i la insistència dels governs d’aquesta ciutat ha fet 
que les diferents opcions que els havien donat, de fer més curt el soterrament, 
de buscar altres solucions, s’haguessin negat tots plegats. Aquest acord polític 
sempre ha sigut, i aquest projecte del 2010, que té l’impacte mediambiental 
aprovat, va dir el Ministre, que el poden tirar endavant al 2019. Si ho creuen 
poden fer que la gent participi amb ells. Amb aquesta Ponència, que reprenen, 
perquè la tenen constituïda amb diferents forces, ara són vuit, però sempre ha 
hagut  unitat  en  aquesta  ciutat.  Manifesta  que  volen  retre  homenatge  i 
reconeixement,  no a noms concrets, sinó a aquells regidors i  regidores que 
han estat aquí en la Sala de Plens, a tots els alcaldes que els tocava, també, 
ser  en  aquells  moments,  i  a  la  ciutadania  que  sempre  ha  estat  al  costat, 
moviments veïnals, a tothom perquè, al final, és la seguretat de la seva ciutat.  
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Aquest  traçat  de la  seva via des del  segle XIX ha fet  que sigui  una ferida 
oberta en aquesta ciutat. Això és el que poden arreglar amb el soterrament. 
Aquest acord polític que sempre ha anat en la Ponència Unitària, també, ha de 
ser  un acord  de  ciutat  amb els  veïns  i  veïnes.  El  projecte  del  2010  venia 
conjuntament amb una participació que es va fer amb la ciutadania, de quina 
ciutat volien. Recorda que en aquells moments les tres administracions no ho 
volien veure, sobretot Fomento, com una millora de la circulació de la via fèrria 
i no volien pagar-ho. Però aquesta ciutat sempre ha  buscat la manera de que 
el seu endeutament no fos gran pensant en el soterrament. Ara tenen la gran 
sort que, realment, és una millora ferroviària i que ho paga l’Estat. Això vol dir 
que part de tota aquella participació que va fer la ciutadania en la qual tenien 
que treure un aprofitament de més de 21.000.000 € que els corresponia, els fa 
canviar absolutament tota la part de la nova centralitat i de quin model de ciutat 
necessiten. Això sense apartar la vista de que en aquests 47 mesos han de 
pensar com podran aprofitar aquesta nova centralitat.  En aquesta Ponència 
Unitària han de mirar tot allò que es va fer i aprofitar el que es plantejava entre 
un carrer i un altre, la mobilitat, les cotes. Però ara han de canviar la mirada, 
era una mirada de l’any 2006 i estan a l’any 2018, començaran les obres al 
2019. Recorda que tenen 47 mesos, per molt que vulguin retallar a 40, d’obres 
a la ciutat,  han de treballar paral·lelament en aquest acord polític de ciutat, 
amb participació de la ciutadania. Creuen que és el moment de felicitar-se tots 
i és una manera, realment, de tenir el Sant Feliu del futur que desitgen.

En representació d’ICV-EUiA, la Sra. Muñoz, indica que és el primer Ple de 
l’any  i  el  seu  primer  Ple  desprès  de  la  seva  incorporació,  amb  aquesta 
intervenció sobre l’anunci de soterrament que és motiu d’alegria. Diu que han 
d’estar tots i totes contents perquè el que han aconseguit és fruit del treball 
molt dur de tots el que ocupen aquesta Sala, de tots el que l’han ocupada des 
del primer Ajuntament democràtic i,  també, a tots els moviments socials del 
carrer i de la ciutat. És un sentiment general de la ciutat que sempre ha lluitat 
contra aquesta ferida que tenen a Sant Feliu,  no només en l’aspecte d’una 
ferida urbana, sinó com una millora en el servei ferroviari, cosa que, també, al 
final,  ha  anat  calant  i  entenen.  Diu  que  quan  parla  de  que  tots  han  estat 
partícips posa exemples,  com la Sra. Carme Solsona que va aconseguir  la 
primera partida dels pressupostos generals de l’Estat a on sortia amb nom i 
cognoms  el  soterrament;  també,  el  Sr.  Joan  Tardà  que  ha  defensat  el 
soterrament al Congrés dels Diputats; al Partit Socialista que ha aconseguit un 
conveni que desprès no es va materialitzar, però si un projecte que posava 
davant de tots els projectes del mateix estil que havien a la resta de l’estat. 
Creuen que és un avenç de ciutat i una medalla per a tots i totes. Han realitzat 
tot aquest temps un treball silenciós, un treball molt prudent, i un treball molt 
perseverant  a  on  defensaven  sempre  el  mateix,  el  que  ja  defensaven  a 
l’oposició,  finançament  complet  de l’obra  ferroviària i  soterrament  complert, 
que tots els barris siguin tractats amb la mateixa qualitat, que no tinguessin un 
soterrament a mitges, com el que els havien presentat inclús per part de la 
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Generalitat  o  per  part  del  Ministeri.  Durant  tot  aquest  temps  han  rebutjat 
alternatives  que  no  fossin  la  millor  solució  per  la  ciutat,  perquè Sant  Feliu 
mereix el millor. Per una altra banda, creu que han de tenir un sentiment de 
comprensió davant l’escepticisme perquè,  malgrat ha canviat la interlocució, 
ara tenen un compromís clar, no parlen de com es paga o com no es paga, 
sinó que ara parlen de com es fa, de com s’executa l’obra, amb quin aspecte i 
escorcen  tots  els  terminis,  amb  el  calendari  que  els  presenta  ADIF  del 
Ministerio de Fomento. Mai un Ministre havia vingut a fer un anunci a Sant 
Feliu, el context és diferent, i el calendari que presenten és força viable. Però 
ara tenen feina a la Ponència del soterrament, perquè això no és un tema de 
qui ocupa aquestes cadires, és un tema de ciutat i ho han de tenir present en 
tot el que facin, perquè estan parlant de Sant Feliu, no dels propers 100 anys, 
sinó de Sant Feliu definitiu. Aquesta Ponència que avui reprenen haurà de tenir 
una part política representada per tots i totes, s’haurà de definir una estratègia 
perquè pugui participar tothom que estigui interessat i fer un bon procés de 
ciutat per aquesta definició de Sant Feliu definitiu. Comenta que haurà més 
d’un quilòmetre i mig per quaranta metres per organitzar, s’haurà de parlar de 
mobilitat, d’habitatge, i recorda que al Pla d’Habitatge havia una última part, 
que tothom era molt escèptic, però ara no pot haver-hi un Pla Estratègic sense 
parlar del soterrament, parlar d’equipaments, de zones verdes, d’espais lliures. 
Tot i això, toca ara posar sobre la taula, i entre tots i totes fer real. Diu que 
estan  molt  il·lusionats,  volen  que  es  noti  aquesta  il·lusió  i  lluitar  contra 
l'escepticisme.

El Sr. Alcalde manifesta que aquest punt s’aprova per unanimitat. Però com 
deien el Sr. Gilaberte o el Sr. Bossa, cal que sàpiguen, exactament, quines són 
les previsions, que coneguin quins són els detalls per poder pensar quin és el 
Sant Feliu que es construirà en els propers 7 o 8 anys, donant per bo que 
aquest  calendari es complirà, Tindran un Sant Feliu en el qual hi  haurà les 
obres de soterrament però immediatament després les obres d’urbanització de 
la superfície. Això vol dir que si fan bo aquest calendari de 4 anys, a partir del 
2019, al 2023 haurien les vies ensorrades, però tindrien encara 3 o 4 anys més 
per  definir  tot  el  conjunt  de  qüestions  que  s’han  posat  sobre  la  taula,  de 
connexions de vials, i com refer-ho tot. Hi haurà un període d’obra civil a la 
superfície que han de saber aprofitar. Per saber-ho aprofitar bé han de tenir un 
bon nivell d’informació. Per tant, el moment que constitueixin la Ponència el dia 
21 de febrer cal que hi hagi la màxima informació i, desprès, veuran com s’ha 
d’anar garantint  que també tingui la màxima informació la ciutadania, i  com 
això es transforma en un treball que tingui aquesta capacitat de definir el futur 
que volen.

La  Sra.  Muñoz,  diu  que  ha  fet  agraïments  però  no  s’ha  enrecordat   fer 
l’agraïment a la Sra. Ortega del grup municipal PP, al Sergi i a la Luisa que 
sempre han estat en aquest projecte.
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El Sr. Alcalde manifesta que és un treball de molta gent i durant molt de temps. 
Per no deixar cap nom, perquè és un treball de molta gent,  durant molt  de 
temps,  aquest  agraïment  general  és  el  que  tocava.  Reitera  que  han  de 
començar per donar informació, primer al membres de la Ponència i desprès al 
conjunt de la ciutadania, i veure dintre de la Ponència com es programa aquest 
treball  d’anar  abordant,  tant  el  seguiment  del  projecte  ferroviari,  de  quina 
manera es connectarà el carrer Roses amb la Plaça de l’Estació, amb el carrer 
Passeig  Nadal  i  el  Passeig  Bertrand,  i  es  generen  espais  que  els  costa 
imaginar per la barrera que hi ha en mig. S’ha de primar que es fa bé sobre 
que  es  fa  ràpid,  però  amb  uns  calendaris  que  s’hauran  de  posar  en 
coneixement de tothom. Han de combinar el seguiment amb la capacitat de 
projectar i  arribar a temps a tots els reptes que tenen. Conclou que és una 
noticia excel·lent, encara que comporta molta feina i actuacions en les vies que 
afectaran a la vida del dia a dia, però que s’hauran d’assumir i ordenar amb 
coneixement i tranquil·litat.

En aquest punt de la sessió, quan són les 21:10 hores, el Sr. Cano s’absenta 
de la Sala per indisposició.

4. - Moció presentada pels grups municipals ICV-EUiA i PSC, instant al 
Govern  de  la  Generalitat  a  resoldre  amb  caràcter  general  els 
compromisos  adquirits  per  al  cofinançament  de  les  Escoles  Bressol 
Municipals (MOCI2018000002)

El  Sr.  Alcalde  dóna  la  paraula  a  la  Regidora  d’Educació,  Sra.  Aldana,  per 
explicar la moció, que textualment diu el següent:

“El  Parlament  de  Catalunya  va  aprovar  la  Llei  5/2004  que  a  través  d’una 
iniciativa legislativa popular creava 30.000 noves places d’Escola Bressol de 
titularitat pública. Aquesta llei tenia la intenció de fer un primer pas cap a una 
oferta pública ajustada a la demanda real i reforçar la idea que l’educació en la 
petita  infància,  entre  el  naixement  i  els  3  anys  era  clau  pel  bon 
desenvolupament de les persones.

El Departament d’Educació va elaborar el Mapa de 0-3, tenint en compte la 
complexitat i les característiques de cada municipi, i va establir les fórmules de 
finançament per als ajuntaments per tal de facilitar la creació i el manteniment 
de les places previstes a la Llei. Això va permetre que a comarques i ciutats de 
la demarcació de Barcelona amb molta població infantil  entre els 0 i 3 anys 
incrementessin l’oferta. En aquest sentit,  el  19 de novembre de 2010 es va 
signar  un  Acord  Marc  entre  la  Generalitat  de  Catalunya,  la  FMC i  l’ACM, 
referent al finançament del sosteniment de les places públiques de les llars 
d’infants de titularitat de les corporacions locals i s’establia una aportació de la 
Generalitat de 1800€ per alumne per al curs 2010-2011. L’acord preveia que el 
cost de les Escoles Bressol Municipals es cobriria de manera similar entre les 
famílies, els ajuntaments i el Departament d’Educació. Per la qual cosa 1/3 del 
cost havia d’estar finançat per la Generalitat: 1800€. Segons aquests acords la 
Generalitat havia de finançar amb 1800€ el curs 2011/12. No ho va fer i es va 
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plantejar  anar  passant  de  1800€  a  1600€  fins  a  1300€,  i  el  2012  es  va 
amenaçar amb 1000€ per acabar en els 875€.

A partir del curs 2012/2013 el sosteniment de les Escoles Bressol Municipals 
passa a ser una suplència espontània de les Diputacions, en especial la de 
Barcelona ja que és la demarcació amb major nombre de places 0-3. L’import 
total de les aportacions de la Diputació de Barcelona per Escoles Bressoles va 
creixent de 2012 a 2017 i se situa poc a poc en més de 20 milions d'euros que 
inclouen a algunes subvencions a escoles bressol privades i beques menjador. 
Cal no oblidar que aquests ja eren recursos adreçats als  municipis perquè 
surten de projectes i programes de suport al món local que es deixen de fer. 

En aquest  context  els  ens locals  van optar  per  internalitzar  el  cost  que va 
deixar de cobrir la Generalitat, traspassar-ne una part a les famílies en forma 
d’increment de quotes i, en alguns casos, compensar-ho amb la introducció de 
sistemes de tarifació social o bonificacions en funció de la renda familiar. El 
setembre de 2014, 36 municipis van iniciar un recurs Contenciós Administratiu 
contra la Generalitat pel finançament de les Escoles Bressol per recuperar el 
recursos pactats el 2005 i el 2010 i percebre els imports corresponents de les 
anualitats de 2012-2013; 2013-2014; 2014-2015.

Fruït  del procés de prova d’aquesta demanada col·lectiva,  la Generalitat  de 
Catalunya  va fer  arribar,  mitjançant  el  Departament  de la  Vicepresidència  i 
d’Economia i Hisenda, un certificat sobre el destí de la partida del pressupost 
de la Generalitat de Catalunya adreçada al pagament dels convenis d’escoles 
bressol municipals de 2012, 2013 i 2014. L’argument del Departament va ser: 
“la  necessitat  transferir  l’import  de  la  partida  (D/4600007/421A)  de  
funcionament de llars d’infants municipals a d’altres partides del pressupost  
per al pagament d’actuacions prioritàries del Departament”. 

Atès que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha donat la raó 
tant  als  ajuntaments que van practicar  una actuació  judicial  individualitzada 
com els que van formular la  demanda col·lectiva en el  contenciós plantejat 
contra la Generalitat de Catalunya per al finançament de les escoles bressol i 
que obliga la Generalitat a abonar als ajuntaments les quantitats deixades de 
percebre per al sosteniment de les llars d’infants municipals.

El Govern de l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat proposa al Ple l’adopció 
dels següents

ACORDS

1.  Instar  el  govern  de  la  Generalitat  a  resoldre  amb  caràcter  general  els 
compromisos adquirits per al cofinançament de les escoles bressol municipals i 
que s’incorporin  al  proper  pressupost  de 2018 les  consignacions  concretes 
amb habilitació de fons suficients per a la regularització del finançament no 
abonat o pendent de liquidació a les administracions locals des del curs 2012-
2013.

2. Requerir al departament d'Ensenyament de la Generalitat el cobrament del 
deute,  per  recuperar  la  quantitat  estimada  per  els  serveis  econòmics  de 
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l’Ajuntament de Sant Feliu, que s'hauria d'haver destinat a les escoles bressol 
entre els cursos 2012-2013 i 2017-2018, en base a la sentència del TSJC. 

3.  En  el  cas  que  aquest  requeriment  al  departament  d'Ensenyament  de  la 
Generalitat  no sigui resolt en el termini establert per llei, l’Ajuntament de Sant 
Feliu es reserva el dret d’iniciar la via del contenciós.

4. Comunicar els presents acords al Govern de la Generalitat, als grups polítics 
del Parlament de Catalunya, als ens locals de la demarcació de Barcelona i a 
les entitats municipalistes de Catalunya.” 

La Sra. Aldana explica que la Generalitat va elaborar un mapa de les places i 
es va acordar el cofinançament entre la Generalitat, la Corporació Local i les 
famílies. Però la Generalitat va canviar l’acord de prioritats de les partides de 
les Escoles Bressol. Això va provocar que a Sant Feliu 2/3 parts les va assumir 
l’Ajuntament,  altres  administracions  han  incrementat  les  aportacions  de  les 
famílies  i  algunes  han  optat  per  tancar  serveis  al  no  poder  assumir  el 
finançament.

Aquesta situació ha comportat que alguns ajuntaments hagin interposat recurs 
i  els  tribunals  han  fallat  a  el  seu  favor.  La  proposta  és  que  la  Generalitat 
assumeix el deute en compliment dels compromisos adquirits i si no és així 
reclamar en via judicial. En aquest moment s’està quantificant l’import exacte i 
es trasllada la informació.

El  regidor  no  adscrit,  Sr.  Serrano,  indica  que  vota  a  favor  encara  que  en 
l’exposició de fets de la moció no està molt a favor, però com voten els punts 
creu que és el que s’ha sol·licitar per a poder recuperar això.

La  portaveu  del  grup municipal  PP,  Sra.  Ortega,  manifesta  que  ells  voten, 
totalment,  a  favor.  Creuen  que  el  finançament  de  les  llars  d’infants  és  un 
exemple de la deixadesa de funcions de la Generalitat que venen sofrint durant 
els darrers anys. Però vol que consti ben clar que això és el pas previ al que 
seria una demanda a la Generalitat pels diners que els deu i que ja s’estan 
veient sentències en què es condemna a retornar els diners que no ha pagat 
als Ajuntaments.

El portaveu del grup municipal CC Veïns, Sr. Silvestre, diu que voten a favor. 
Però, com indicava a la Junta de Portaveus, varis Ajuntaments han guanyat la 
demanda, i el que es tracta és de fer la demanda, no donar-li més voltes. Si hi  
ha un acord en el qual s’accepta, doncs, aquesta demanda es treu, com és 
lògic i normal. El contrari es donar-li  moltes voltes a un tema que en aquests 
moments ja els han marcat  el  camí i,  d’alguna manera,  haurien de fer  una 
autocrítica per què l’Ajuntament no ha estat el suficientment àgil quan a l’any 
2012-2013 va començar el tema, i voten a favor.
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La portaveu del grup municipal PDeCAT, Sra. Martí, indica que el seu vot serà 
una abstenció. Entenen que tot el que pugui deure la Generalitat a tots els 
Ajuntament s’ha de cobrar, però no estan d’acord en el paràgraf que diu: “Els 
darrers Governs de la Generalitat no han estat prou sensibles a les necessitats 
educatives”.  Recorden que les dues últimes legislatures,  amb aquesta greu 
crisi que encara estan patint, els pressupostos d’educació, sanitat, benestar i 
família han estat els més alts de la història en percentatge. Però estan davant 
de les engrunes que dóna l’Estat Espanyol, passa això, i allà a on no ha arribat 
la Generalitat ho ha pagat la Diputació. Per tant, pensen que aquesta moció 
s’hauria d’haver reformat perquè a ells els han arribat, i pensen que ho saben, 
que a través de la Federació de Municipis de Catalunya s’està estudiant fer-ho 
extensiu i que tots els municipis es puguin adherir. S’està fent un programa 
marc per a tots els municipis catalans. Si la Generalitat paga, doncs, s’haurà 
de retornar allò que la Diputació els ha avançat, no han de calcular el que deu 
la Generalitat sinó restar allò que la Diputació ja els ha aportat. Per tant, en 
aquest punt s’abstenen.

El portaveu del grup municipal Ciutadans, Sr. Alba, manifesta que voten a favor 
i  els  sembla que,  inclús,  els  plantejaments de la  moció són excessivament 
indulgents. Parlar de què els darrers governs de la Generalitat no han estat 
prou sensibles i és perquè tots han vist que han tingut el cap en un altre lloc, 
els interessa poc aquest assumpte i els diners de la Generalitat sempre han 
estat per al que els ha interessat, encara que no s’allargarà més perquè tenen 
assumptes més importants que aquest mono tema. Destaca que s’ha hagut 
d’anar  als  Tribunals  per  reclamar  i  exactament  el  mateix  els  passa  als 
ciutadans  de  Sant  Feliu  que,  per  exemple,  han  hagut  d’anar  al  Jutjat  per 
reclamar  el  tema  del  cementiri.  Quan  algú  s’enroca,  a  la  gent,  o  a 
l’administració local,  la que està en contacte amb la gent,  no li  queda més 
recurs que els Tribunals, que al final donen la raó a qui se l’ha de donar. En 
aquest  cas,  els ha donat  la  raó i  han de recolzar-ho.  Però el  denominador 
comú és el mateix i ni funciona la Generalitat, ni ells, perquè fan exactament el 
mateix al seu nivell.

El  portaveu  del  grup  municipal  d’ERC,  Sr.  Bossa,  indica  que  s’abstindran. 
Entenen la moció i que hi hagi Ajuntaments que busquin a on sigui els recursos 
que els falten per pagar una cosa  fonamental, com és l’educació de 0 a 3. 
Però creuen que la moció fa un relat injust, que aprofiten els representants del 
PP i  Ciutadans per llançar totes les pudors del  Govern de la  Generalitat,  i 
s’obvien moltes coses. Obvien, per exemple, que al 2011 el Govern del PP 
deixa de pagar 17.000.000 € per 0 a 3 anys, la portaveu del PP obvia que el 
Govern Zapatero va eliminar la gratuïtat del segon cicle d’educació infantil i va 
deixar de pagar 57.000.000 €. Per tant, arriba un moment que el Govern de la 
Generalitat es troba una disminució clara de recursos i aquella despesa que 
tenia compromesa amb el 0 a 3 anys l’ha de replantejar. És fa una proposta al 
món municipalista que no rep el suport i es va optar per un acord marc amb les 
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Diputacions per compensar el dèficit en el finançament. L’acord marc amb les 
Diputacions va ser de 875 € per infant  i  any,  que en aquests moments ha 
arribat als 1.000 € per infant i any, tenint en compte els diferents ajuts. Afegeix 
que tampoc parla la moció de coses interessants que diuen les sentències, 
perquè  la  sentència  del  Tribunal  Superior  de  Justícia  destaca  que  la 
Generalitat  manté  una  responsabilitat  financera  respecte  les  Llars  d’Infants 
gestionades  per  l’Ajuntament,  responsabilitat  que  en  el  seu  moment  va 
canalitzar  mitjançant  convenis  i  subvencions i  que,  sobtadament,  va  deixar 
d’assumir a partir del curs 2012-2013. Per tant, el relat de que els guanys de la 
Generalitat són insensibles de 0 a 3 anys, la mateixa sentència ho desmenteix. 
El que ha hagut és una clara disminució de recursos i s’ha intentat canalitzar el 
finançament  de  0  a  3  anys  a  través  de  organismes  supramunicipals  que 
podien, més que la Generalitat, aportar els diners que faltaven per acabar de 
finançar l’educació de 0 a 3 anys. Diu que valoren positivament el caràcter 
educatiu de l’etapa i defensen que la Generalitat ha de tornar a finançar les 
llars municipals.  Però això no treu que les Diputacions no puguin continuar 
col·laborant en aquest finançament, i caldrà, quan es constitueixi el nou govern 
de la Generalitat, una negociació política per a aconseguir un nou acord marc 
entre  les  entitats  municipals  de  la  Generalitat  i  les  Diputacions.  Per  tant, 
entenen la moció, creuen que és legitima, però s’abstenen.

El  portaveu  del  grup  municipal  del  PSC,  Sr.  Molina,  indica  que  no  volien 
intervenir, però vol clarificar que és veritat que la Federació de Municipis ha fet 
una declaració política de reivindicació,  encara que no ha fet  cap proposta 
perquè com no hi ha govern de la Generalitat no ho ha fet, i la ACM, que ells 
sàpiguen, no ha fet res. Diu que els sorprèn que es justifiqui per part d’ERC el 
no  pagament  de  la  Generalitat  el  tema  de  les  llars  d’infants  perquè,  com 
sempre  s’ha  dit  en  aquests  temes,  és  voluntat  política,  vol  dir  que  hi  ha 
partides pressupostaries que,  possiblement,  s’estan gastant  en altres coses 
que no tenen cap sentit, però les llars d’infants no importa. Si es deixa el tema 
a les Diputacions que paguen una part, parlen de 800 €, de 1.000 €, quan 
abans pagaven 1.800 €,  creuen que és una deixadesa el  que està fent  la 
Generalitat  i  Esquerra  Republicana  que  estan  deixant  els  diners  en  altres 
temes que no importen tant a la ciutadania. 

El  portaveu  del  grup  municipal  d’ERC,  Sr.  Bossa,  indica  que  no  saben  si 
s’explica molt malament, o no se l’ha entès. El que ha dit és que estan d’acord 
que la Generalitat financi les llars d’infants. Però els sembla que la moció té 
una clara intenció de construir  un relat que, per a ells,  és fals,  i  és que la 
Generalitat és insensible al finançament de 0 a 3 anys. Ha intentat explicar 
perquè no són insensibles, que han hagut unes complicacions econòmiques, 
retallada de recursos per part de l’Estat, i la Generalitat, en el seu moment va 
fer una estratègia per intentar continuar finançant el 0 a 3 anys. Insensibilitat 
seria dir que com no poden finançar, no ho financien. Creu que l’argument és 
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clar, no hi ha insensibilitat per part d’ERC dient que la Generalitat ha de fer un 
esforç per finançar el 0 a 3 anys, i els cursos que faria falta.

La portaveu del grup municipal PDeCAT, Sra. Martí, aclareix que s’està fent 
una reclamació administrativa i no han dit  que ja s’ha fet.  Les Associacions 
municipalistes, a on hi han l’ACM i la Federació de Municipis, estan estudiant 
fer-ho, conjuntament.

La  regidora  d’Educació,  Sra.  Aldana,  indica  que  l’ACM  i  la  Federació  de 
Municipis han publicat les seves intencions, però encara no hi ha res en ferm. 
Han manifestat la seva intenció. Diu que parlen de sensibilitats i de prioritats, i 
la sensibilitat pot ser, però al final es fa una clara prioritat respecte al tema. Per 
tant, ells reclamen aquesta prioritat de 0 a 3, i la sensibilitat és la mateixa. En 
aquest tema no s’escapa un altre enfrontament de si correspon a la Generalitat 
o  a  l’Estat.  Aquí  estan  reclamant  a  la  Generalitat  perquè  és  l’organisme 
competent, però el Govern de l’Estat amb el recolzament d’altres grups polítics 
prioritza les escoles de l’OPUS destinant 30.000.000 €, i ells estan reclamant 
l’escola i l’educació pública. Per tant, podrien tornar a debats entre sensibilitat, 
prioritat, però el que estan reclamant és el dret a l’educació de totes les etapes 
educació.

Sotmesa a votació la moció s’aprova per majoria absoluta amb 15 vots a favor 
de:  6  vots  dels  regidors/es  del  grup  municipal  d’ICV-EUiA,  4  vots  dels 
regidors/es del  grup municipal  PSC,  1 vot  dels  regidors del  grup municipal 
Ciutadans,  2  vots  dels  regidors  del  grup  municipal  CC Veïns,  1  vot  de  la 
regidora del grup municipal PP; i amb 1 vot del regidor no adscrit Sr. Serrano, i 
amb 5 vots d’abstenció de: 3 vots dels regidors/a del grup municipal d’ERC, i 2 
vots del regidor/a del grup municipal PDeCAT.

ÀREA DE GOVERN OBERT I SERVEIS GENERALS:

5. - Aprovació inicial del Reglament per l'ús dels horts urbans situats en 
la finca municipal del carrer del Pla. (CPNS2017000006)

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

“Atès que els horts municipals del carrer del Pla són un espai d’aprenentatge i 
pràctica de l’agricultura ecològica de proximitat i d’autoconsum, que fomenten 
la cultura mediambiental  al municipi,  a través de la autoproducció i  consum 
d’aliments  kilòmetre  zero,  el  reciclatge  dels  residus  orgànics  mitjançant  el 
compostatge,  l’ús  sostenible  del  l’aigua  i  el  sòl,  i  la  preservació  de  la 
biodiversitat. Essent que  volen ser també un espai obert, inclusiu i de foment 
de  la  cooperació  ciutadana,  de  la  consciència  sobre  la  importància  de  la 
sobirania alimentària, promovent entre els participants l’autorganització, la co-
responsabilitat,  el treball  en   equip i les dinàmiques de treball col·laboratiu i 
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activitats  obertes a tota  la  ciutadania.  Juntament  amb els  horts  urbans del 
carrer General Manso, els horts socials del Carrer del Pla al Parc Agrari i els 
horts escolars presents a 12 centres educatius de la ciutat, els horts urbans del 
carrer  del  Pla  ampliaran  la  xarxa  d’espais  destinats  a  l’horticultura  urbana 
ecològica de Sant Feliu de Llobregat. 

Vista la resolució  de data 9 de novembre de 2017 del Regidor delegat de Medi 
Ambient que figura incorporada en l’expedient administratiu.

Vist  l’informe  de  la  Técnica  municipal  de  Medi  Ambient  que  figura  en 
l’expedient administratiu, signat pel regidor delegat de medi ambient, en que es 
motiva  la  necessitat  d’aprovació  del  reglament  regulador  de  l’ús  dels  horts 
urbans  situats en la finca municipal del carrer del Pla.

Vist l’esborrany de Reglament regulador de l’ús d’horts urbans  situats en la 
finca municipal  del  carrer  del  Pla  que s’annexa al  present  acord i  es dona 
integrament per reproduït.

Vist l’establert en l’article 133 de la Llei  39/2015 d’1 d’octubre del Procediment 
administratiu  comú  de  les  administracions  publiques,  en  relació  a  la 
participació  dels  ciutadans  en  el  procediment  d’elaboració  de les  normes  i 
reglaments, sent que tal i com consta en diligència incorporada en l’expedient 
administratiu, es va efectuar aquets tràmit per un termini de 30 dies, sent que 
com  consta  en  informe  tècnic,  no  es  van  rebre  aportacions  per  part  dels 
ciutadans durant el tràmit de participació ciutadana efectuat.

Vist el Decret d’alcaldia D20170000003990 de data 29 de desembre 2017 pel 
qual es constitueix la Comissió d’elaboració i estudi del Reglament  esmentat, 
essent  que  en  data  10  de  gener  de  2017  la  Comissió  específica  per  a 
l’elaboració del Reglament ha finalitzat el text de l’Ordenança que es presenta 
per ser dictaminat per la comissió informativa competent.

Vist el que es preveu a l’article 64 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim 
jurídic  i  de  procediment  de les  administracions  públiques  de Catalunya,  en 
relació amb els articles 4.1.a), 22.2.d), 47, 49, 65 i 70 de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, de Bases de règim local, 55 i 56 del Reial Decret Legislatiu 781/1986, 
de 18 d’abril, pel qual s'aprova el Text refós de les disposicions legals vigents 
en matèria de règim local,  8.1.a),  52.2.d),  114.1 i  178 del Decret Legislatiu 
2/2003, de 28 d’abril que aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim 
local de Catalunya, i els articles 58 a 66 del Decret 179/1995, de 13 de juny, 
pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, que 
atribueix al municipi l’exercici de la potestat reglamentària, i al Ple municipal la 
competència  per  a  l’aprovació  de  les  Ordenances  municipals,  la  seva 
naturalesa  jurídica  disposició  de  caràcter  general,  i  tanmateix  determina  el 
contingut  que ha de tenir  un expedient  administratiu  pel  qual  s’aprova una 
disposició de caràcter reglamentari, i el procediment per a l’aprovació de les 
Ordenances  municipals  i  reglaments,  establint-ne  la  tramitació  d’un  termini 
mínim  de  trenta  dies  hàbils  d‘informació  pública  per  a  la  presentació 
d’al·legacions  i/o  suggeriments,  previ  anunci  mitjançant  edicte  al  taulell 
d’anuncis  (e-tauler,  d’acord  amb  la  L.  29/2010,  de  3  d’agost,  de  l’ús  dels 
mitjans electrònics al sector pública de Catalunya), BOP, DOGC i un mitjà de 

17



comunicació escrita diària, requerint-ne la seva aprovació el quòrum de majoria 
simple, i esdevenint l’acord d’aprovació inicial com a definitiu,  en cas de no 
presentar-ne al·legacions durant el tràmit  d’informació pública,  havent-ne de 
trametre a l’Administració General de l’Estat i a la del la Generalitat, l’acord 
d’aprovació  definitiva  i  còpia  fefaent  del  text  de  l’ordenança  o  la  seva 
modificació, i publicant-ne íntegrament en el BOP el text modificat,  entrant en 
vigor la modificació efectuada, un cop publicada i transcorreguts 15 dies hàbils 
des  de  la  seva  recepció  per  l’Administració  de  l’Estat  i  la  Generalitat  de 
Catalunya.

Vist  l’informe  jurídic  de  data  11  de  gener  2018  que  consta  incorporat  en 
l’expedient administratiu.

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

ACORDS:

PRIMER.-  Aprovar  inicialment  el  Reglament  regulador  de  l’ús  dels  horts 
urbans  situats en la finca municipal del carrer del Pla, que s’acompanya com 
annex al present acord i que es dóna íntegrament per reproduïda.

SEGON.-  Establir  que es procedeixi a efectuar el tràmit d’informació pública 
d’aquest reglament, mitjançant anunci en el BOP, DOGC i tauler d’anuncis de 
l’Ajuntament,  perquè  en  el  termini  màxim  de  30  dies  hàbils,  pugui  ser 
examinada i en el seu cas presentar al·legacions i suggeriments.

TERCER.-  Establir  que en cas de no haver-hi cap al·legació o suggeriment, 
transcorregut  l’esmentat  termini  l’acord  inicial  esdevindrà  aprovat 
definitivament,  ordenant-se  en  aquest  supòsit  per  Decret  d’alcaldia  la 
publicació íntegra de la Ordenança, als efectes de la seva eficàcia jurídica i 
entrant en vigor un cop publicada i transcorreguts 15 dies hàbils des de la seva 
recepció a l’Administració de l’Estat i la Generalitat de Catalunya.”

El portaveu del grup municipal CC Veïns, Sr. Gilaberte, indica que no tenen 
raons per votar en contra i voten a favor. Diu que això va tindre uns inicis molt 
insignificants,  però  en  aquests  moments  comença  a  tenir-los  més  grans,  i 
comença a ser preocupant la despesa econòmica que està fent l’Ajuntament 
en  relació  amb  aquest  tema.  En  el  Reglament  veu  que  haurà  una  entitat 
externa  que  gestionarà  aquesta  qüestió,  ja  no  és  un  tema  directe  de 
l’Ajuntament, tenen una entitat externa. Manifesta que no han pogut mirar la 
Junta Local del dia 12 de juliol, que és molt possible vingui alguna informació, 
però els agradaria que aquí s’expliqués alguna de les qüestions que plantegen. 
Al  llarg  del  temps  han  anat  veient  la  quantitat  de  canvis  de  titularitat  que 
s’estan produint, també volen saber el número de canvis de titularitat perquè 
encara que s’han de veure les coses en positiu,  també en negatiu,  i  en la 
mesura que això pot triplicar-se,  comencen a preocupar-se. Per tant, demanen 
aquestes explicacions.
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El portaveu del grup municipal Ciutadans, Sr. Alba, manifesta al Sr. Leiva que 
estan  aconseguint  noves  fites  en  el  despropòsit.  Diu  que  responent  a  la 
pregunta del Sr. Gilaberte, que hauria de contestar el Sr. Leiva, el servei de 
gestió i dinamització dels horts socials urbans lúdics i de l’entorn del carrer del 
Pla costarà en dos anys 43.560 €. Això costarà l’empresa que ha de dinamitzar 
els  horts  socials.  Una cosa que podria  anar  sola,  han de buscar  gent  que 
ensenyi  a  treballar  la  terra  a  les  persones.  Diu  que  parlen  d’una  zona 
degradada, i si està degradada és per la seva deixadesa i per la manca de 
projecte polític d’una zona d’espai viari de reserva de l’ampliació que hi ha en 
El  Pla.  Aquest  Reglament  que volen plantejar  conté un munt  d’obligacions. 
Concretament hi ha dotze obligacions i vint-i-una prohibicions. Però obliden les 
seves obligacions perquè no han vist informe jurídic a on parli de la qualificació 
urbanística  d’aquest  espai.  Recorda  que  aquest  és  un  espai  viari,  és  una 
ampliació, i apliquen uns usos sense tenir en compte els usos que tenen allà. 
Poden parlar d’usos, que no els sembla malament, però l’aplicació pràctica que 
diuen de protecció deixa bastant que desitjar. Indica que la mateixa normativa i 
les mateixes normes que apliquen als ciutadans se les han d’aplicar ells, però, 
a sobre, ho tramiten malament. Igual l’altre projecte estrella que amaguen en 
les Juntes de Govern, que vol que no llegeixen, per exemple, l’obra que han fet 
de  la  zona  de  lleure  que  està  en  el  mateix  espai,  tampoc  té  un  informe 
urbanístic. Aquí es posa un altre ús i ho tramiten malament, perquè els volen 
fer  veure  que amb una  memòria  valorada,  com és un contracte  menor,  ni 
exposició pública, ni res, s’aprova. Si llegeixen el ROAS veuen com s’aproven 
aquests tipus de projectes,  que tenen l’aprovació inicial,  exposició publica i 
aprovació definitiva. Davant això només els deixen la via judicial, que sembla 
serà  la  via  que  tenen  perquè  sembla  que  per  les  bones  no  ho  acaben 
d’entendre. Afegeix que inclús poden parlar d’algun ús una mica estrany amb 
aquest Reglament, i el Pla de Protecció que volen portar al proper Ple, és el 
primer acte d’un procés massiu de desnonament de moltíssima gent que ha 
viscut i viu de la terra en el Parc Agrari del Baix Llobregat,  volen iniciar un 
procés massiu d’incautació de terres i el seu vot és negatiu.

El Sr. Alcalde dóna la paraula per replicar al Sr. Leiva.

El regidor Sr. Leiva, indica que la incautació, l’expropiació de terreny és una 
cosa de la reforma agrària en Andalusia que no té res a veure amb el Pla de 
Protecció del Parc Agrari. Sobre la intervenció del Sr. Gilaberte creu que ha fet 
unes consideracions que són interessants i li facilitarà les dades sol·licitades. 
Explica que, quan diuen que volen promocionar l’activitat agrària per part de la 
ciutadania, això va amb un col·lectiu que en aquest cas és una cooperativa 
que ajuda a dinamitzar, que vol dir ensenyar, sobretot, el cultiu que no impliqui 
l’ús de químics i una sèrie de tècniques que no tenen a veure amb els cultius 
tradicionals,  sinó  que  tenen  més  a  veure  amb cultius  absolutament  nets  i 
ecològics. És una tasca que no es pot fer directament per l’Ajuntament, tret 
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que contractessin una sèrie de personal, i, evidentment, no estan per aquesta 
labor. En tot cas, poden parlar d’aquest tema.

Respecte la intervenció del Sr. Alba sobre la degradació de la zona del Pla, 
indica que ell porta responsabilitats de regidor de medi ambient des de l’any 
2011. Els primers horts socials es van implantar en el 2012 o 2013, i al cap 
d’un any, i escaig, aquesta degradació la van començar a revertir. Respecte els 
seus  judicis  de  valor  de  que  no  quieren  que  lean,  volen  que  llegeixin 
absolutament tot, perquè no tenen res a amagar i és tot públic. Els agradaria 
que ho llegissin tot, i molt bé, per acceptar les critiques que siguin acceptables. 
Però dir que encetaran un desnonament massiu amb incautació de terres és 
dir coses que no s’ajusten, en absolut, a la realitat. Afegeix que critiques pot 
haver-hi perquè el del carrer Manso no ha sortit perfecte, encara que ha sortit 
molt bé, és la seva valoració. Amb aquesta segona experiència volen millorar 
la primera. En tot cas critiques poden haver-hi i estan disposats a incorporar-
les. En aquest segon procés s’afronten les deficiències i, fins i tot, critiques que 
havien trobat, parlant amb la gent de com va el tema. Diu que els agradaria 
que donés la seva visió alternativa de que ho fan molt malament, o la del seu 
grup perquè el que han sentit no té res a veure amb cap visió alternativa. Per 
tant, tiraran endavant, i creuen que la votació en aquest Ple, també, dóna una 
idea del nivell de consens que té a la ciutat. Estan convençuts que serà un 
projecte  que  tirarà  endavant,  que  és  molt  interessant  i  convida  a  tota  la 
ciutadania de Sant Feliu que tingui interès en apropar-se a l’agricultura des del 
punt de vista no professional, sinó absolutament lúdic, i una utilitat que sempre 
la té, anar al carrer del Pla i triar un hort d’aquestes característiques.

El portaveu del grup municipal Ciutadans, Sr. Alba, respon al Sr. Leiva que els 
agradaria donar la seva visió, però no els agrada debatre públicament. En un 
Ple amb vuit grups polítics es complicat donar la visió perquè ells intervenen i 
tenen bastant temps, mentre que ells només són un i no pot intervenir més, 
encara que podrien utilitzar els medis públics de comunicació de l’Ajuntament 
per  debatre  cada  setmana,  hauria  més  oportunitat,  però  com no  volen  no 
poden. Diu que no tenen cap problema en el tema dels horts urbans, encara 
que els agradaria que la tramitació administrativa es fes bé i, desprès, que no 
servissin per projectes foscos i d’incautació. Està bé que la gent que no tingui 
possibilitat per accedir a la terra la pugui tenir, però el que no pot ser és que la 
gent que la té, i ja la gaudeix, vulguin fer la vida impossible per donar-les-hi 
desprès la seva caritat i almoina que faran en el pròxim Ple. Comenta que han 
fet passar una obra nova que l’únic ús que urbanísticament podria anar, sense 
fer cap tipus de modificació, és l’ampliació d’un carril del carrer del Pla i l’han 
posat tramitat com una obra de manteniment, o com una obra de conservació 
que està malament d’entrada. Afegeix que una altra cosa que no han explicat 
als veïns que estacionen el seu vehicle és que ara no podran entrar perquè en 
el  punt  R  diu:  es  recomana  accedir  a  l’hort  a  peu  i  bicicleta,  ja  que  està 
prohibida la circulació de vehicles pel camí d’accés, a excepció de vehicles i 
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bicicletes elèctriques. Sap que desprès no faran res, deixaran que tothom faci 
el que vulgui i  al que incompleixi  qualsevol cosa el sancionaran, però faran 
com ara que no pot entrar ningú a excepció de vehicles agrícoles, encara que 
entra tothom. Si al final entra tothom no cal fer normes. Comenta que això de 
l’agricultura ecològica està molt bé per omplir eslògans però en la realitat no 
funciona bé i, si volen que facin un curs, poden agafar qualsevol agricultor dels 
que treballen ara mateix en el Parc Agrari que li faran el curs gratis, i no farà 
falta gastar 43.000 €.

El Sr. Leiva indica que com a representant de la ciutadania no ve a discutir 
sobre tramitacions administratives que per a això tenen els serveis jurídics i els 
serveis tècnics. En tot cas li diu que pot parlar dels mitjans de comunicació, del 
poc temps que té, i pot anar trepitjant tots els bassals que vulgui, però que 
llegeixi els documents, faci una proposta alternativa, perquè el Pla de Protecció 
del Parc Agrari porta mesos penjat en un espai de participació que, entre altres 
accessos, tenen accessos els grups municipals, i del seu no ha rebut una sola 
proposta en mesos i ho estan esperant.

Sotmès a votació el  dictamen s’aprova per majoria absoluta amb 19 vots a 
favor de: 6 vots dels regidors/es del grup municipal d’ICV-EUiA, 4 vots dels 
regidors/es del grup municipal PSC, 3 vots dels regidors/a del grup municipal 
d’ERC, 2 vots dels regidors del grup municipal CC Veïns, 2 vots del regidor/a 
del grup municipal PDeCAT, 1 vot de la regidora del grup municipal PP, i 1 vot 
del regidor no adscrit, Sr. Serrano, i amb 1 vot en contra del grup municipal 
Ciutadans.

6. - Aprovar el Pla Local de Joventut "Pla Jove, Sant Feliu 2017-2021". 
(G0422017000002)

El Sr. Alcalde dóna compte del dictamen de la comissió Informativa de l’Àrea 
de  Drets  de  Ciutadania  i  Polítiques  Socials,  que  presenta  la  Regidora  de 
Joventut, Sra. Muñoz, i que textualment diu el següent:

“Vit que el Pla Local de joventut és una eina per desenvolupar les polítiques 
locals  de  joventut  des  d’una  perspectiva  global  i  amb  una  metodologia 
transversal que recull  els criteris,  els objectius,  les línies estratègiques i  les 
propostes d’actuació. Aquestes línees es desenvolupen  a partir d’una diagnosi 
de la realitat juvenil  de la ciutat, que es desenvolupa de manera global des de 
l’ajuntament de Sant Feliu de Llobregat.

Vist que el Pla Local de Joventut de Sant Feliu de Llobregat 2012-2016 va tenir 
com a prioritat detectar quines són les necessitats dels joves per tal de definir 
després  uns objectius  realistes  amb una  ferma voluntat  de conquesta  dels 
mateixos,  mitjançant  actuacions  concretes  impulsades  i  vetllades  per  les 
diferents regidories de l’Ajuntament.
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Vist el programa de joventut amb l’execució d’obres d’ampliació i remodelació 
del  Casal  de Joves es troba en un període de canvi  i  transició,  per  tal  de 
detectar necessitats actuals dels joves, definir  i  elaborar el nou pla local de 
joventut es va aprovar per acord de Ple de data 22 de desembre de 2016 una 
prorroga d’aquest Pla Jove.

Vist que el Pla Local de Joventut, 2017-2021, de Sant Feliu de Llobregat o Pla 
Jove és un document estratègic que ha de definir les polítiques municipals de 
joventut dels propers cinc anys, la missió principal del qual és garantir l’accés 
universal i normalitzat de la gent jove de Sant Feliu de Llobregat als múltiples 
recursos  presents  al  municipi  i  al  seu entorn,  per  tal  que  puguin  escollir  i 
construir en llibertat i igualtat d’oportunitats el seu projecte personal i col·lectiu

Vist que el Pla Jove impulsarà tot un seguit d’actuacions, programes, projectes 
i  recursos  que  s’adreçaran  a  la  gent  jove  de  Sant  Feliu,  i  que  aquestes 
actuacions s’han definit  en base a 4 eixos  estratègics,  que l’Ajuntament  ha 
marcat, amb el consens del  Grup Impulsor del Pla Jove, com a prioritaris:

1) Una oferta variada d’oci.
2) El Casal de Joves i la participació. 
3) L’emancipació juvenil: formació, feina i habitatge. 
4) La sensibilització els valors i les llibertats,

Vist  que  l’Ajuntament  de  Sant  Feliu  de  Llobregat  vol  tornar  a  impulsar 
politiques integrals de joventut mitjançat a creació, redacció i desenvolupament 
d´un nou pla local de joventut , durant aquest any 2017 s’han portat a terme 
accions de participació dels joves de la ciutat  per definir  un nou document 
marc per a les Politiques de Joventut  2017/2021.

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

ACORDS

APROVAR el Pla Local de Joventut  “Pla Jove, Sant Feliu 2017-2021”, el qual 
s’adjunta  i  es  dóna  íntegrament  per  reproduït  i  en  virtut  del  mateix  aquest 
Ajuntament  es  compromet  a  fer  complir  dins  del  seu marc  competencial  els 
objectius plantejats.

El regidor no adscrit, Sr. Serrano indica que el seu vot es favorable. Diu que 
tots els tipus de Plans que es presenten estan molt  bé sobre el paper. Les 
línies  estratègiques  estan  molt  bé,  el  document  s’ha  treballat  molt  amb la 
participació dels joves però, han de veure com es desenvolupa i com es porten 
a terme aquestes propostes que estan sobre el paper, sobretot, el carnet jove i 
no es tardi en veure els fruits positius, perquè negatius ja tindran les queixes 
per poder-los rectificar.

La  portaveu  del  grup  municipal  PP,  Sra.  Ortega,  manifesta  que  voten 
afirmativament. Mostra la seva alegria perquè tornen a tenir un Pla local de la 
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Joventut en Sant Feliu i, també, perquè entenen que presentar un Pla en un 
Ple significa moltes hores de treball previ. És un document bastant treballat, 
però, com deia el Sr. Serrano, la valoració definitiva serà a mesura que es vagi 
avançant en l’execució del Ple. En el mateix Pla apareixen moltes avaluacions 
periòdiques, trimestrals, anuals. Estaran atents a aquests tipus d’avaluacions 
per a què es compleixin els períodes de temps que han marcat i en les dades 
que els aporten, posaran molt èmfasi en tot el que es faci contra la violència 
masclista en el joves, perquè creuen que és essencial, sense això no poden 
avançar en la societat que volen. També el consum d’alcohol i drogues, perquè 
les dades que han presentat  del  que és la  radiografia  actual  els  ha deixat 
bastant preocupats.

El regidor del grup municipal CC Veïns, Sr. Sospedra, indica que, d’entrada, hi 
ha una qüestió que els planteja molts dubtes perquè sembla que això sigui per 
donar cobertura a una decisió inversora que té el Casal de Joves. Li dóna la 
impressió que això  és una mica construir  la  Catedral  i  desprès amb quina 
religió  s’omple.  Creu  que els  temes  de  joventut,  probablement  els  temes 
d’edat, l’Ajuntament no és el que ha de promoure que els joves s’organitzin, 
són els joves que es tenen que organitzar i, a partir d’aquí, l’Ajuntament pot 
crear  les  condicions  favorables  per  a què aquesta pròpia  organització  dels 
joves tiri endavant. Per tant, entén que han d’haver-hi ajudes per als joves en 
temes d’habitatge, etc., en subvencions, per activitats culturals, però no té cap 
sentit fer la respiració artificial en un cos jove que d’alguna manera respira per 
ell mateix. Creu que és un intervencionisme que ve d’altres èpoques, amb la 
societat actual moderna, viral, amb mitjans de tot tipus, no té sentit. La seva 
experiència personal és que la gent jove que ell coneix no ha utilitzat el Casal 
de Joves. Pensa que és una cosa de la burocràcia municipal per justificar-se 
amb els seus aparells organitzatius que no es correspon amb la realitat. Diu 
que fa 24 anys que viu aquí, i potser perquè els seus fills van vindre amb 12 o 
13 anys, tots aquests “Desideratums” que s’anuncien en el Pla Jove, és a dir, 
temes d’habitatges, temes de feines, són coses que s’han de contemplar en la 
vessant  més vertical,  no tant  en l’horitzontal  d’edat,  són igual d’aturats que 
altres més grans o més joves. Una altra qüestió que no entén és considerar 
jove una persona de 30 anys que, normalment, ja fa anys que està treballant. 
Ell també es considera jove i no creu que pugui anar al Casal de Joves. Pensa 
que això avui no es correspon amb el sentiment majoritari. En aquest sentit, 
quan s’edifica primer la Catedral i desprès s’omple de contingut, creu que hi ha 
alguna cosa que falla. Els joves no aniran a una Catedral, o un Casal de Joves, 
encara que l’Ajuntament li  faci  molt  maco,  aniran quan el  sentin  seu,  quan 
aquest els mogui, quan sigui un tema de moda. Com creu que aquí posen el 
carro davant del bous, la seva posició és abstenció en el sentit que creu que 
l’Ajuntament  el  que ha de fer  es crear  condicions,  no directament  invertir  i 
posar diners i estructura en un relat ideològic que no correspon a l’Ajuntament, 
sinó que correspon als joves.
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El portaveu del grup municipal CC Veïns, Sr. Gilaberte, manifesta que tenen el 
vot diferent, perquè l’ha preocupat moltíssim veure que el 35% de joves sentin 
maltractament, és un tema que s’hauria de tenir molt en compte. Altre tema és 
el  cost  econòmic global de 800.000 € i  demana que per al  proper sigui un 
pressupost per programes. Per últim, diu que ha llegit un escrit de la Laura 
Zapater,  que l’ha  semblat  molt  lúcid,  en que demana una taula de reflexió 
sobre com orientar aquest equipament i que no volen un Casal ple d’activitats i 
buit de joves. El seu vot és favorable.

La portaveu del grup municipal PDeCAT, Sra. Rosa M. Martí, indica que és el 
segon Pla de Joventut que es fa, no és el primer, i per bé o per mal, no té res a 
veure si es feia o no el Casal. Veuen que aquest Pla és molt ambiciós, potser 
en  excés,  o  pot  ser  utòpic,  que  potser  es  queda  a  mig  camí,  i  això  està 
malament. Troba especialment important el fet d’abastar nois i noies de 12 a 
18 anys, i de 18 a 30 anys, inclús, professionalment saben que la franja dels 
12 als 16 anys, la preadolescència sempre queda enterrada en ningú, ja no 
són nens, ni infants, ni tampoc són joves o adolescents. Per tant, els agrada el 
tema d’ampliar tant la franja d’edat,  evidentment,  amb interessos diferents i 
que  s’ha  de  contemplar.  També  els  agrada  molt  el  tema  de  que  s’hagi 
aconseguit el Pla molt transversal, amb altres departaments, altres interessos 
perquè els importa la formació, l’habitatge, la salut, la igualtat, i totes aquestes 
altres coses que aquí es descriuen. Entenen que ha de formar part d’un Pla 
perquè una persona, no és només jove o més gran, sinó que forma part d’una 
societat a on hi han molts interessos. Però no han sabut veure quin serà el 
funcionament del  Casal  en quant  a personal.  Veuen que hi  ha un tècnic  o 
tècnica amb 1/3 d’administratiu i,  desprès, una empresa de serveis a on hi 
haurà un dinamitzador i un informador. Creuen que no hi ha prou per aquest 
Pla tant ambiciós i, també, els agradaria saber com es triarà aquesta prestació 
de serveis, si mitjançant concurs, perquè no queda especificat en lloc. Pensen 
que és important saber quina serà la gestió del Casal, com estarà gestionat i 
de quina manera es licitarà o es triaran les persones que hagin de gestionar-
ho. Si hi haurà prou amb el que està exposat, perquè entenen que si el Casal 
vol abastar tant haurà d’estar obert tot el dia o, com a mínim, totes les tardes, 
tots els caps de setmana i fins altes hores de la matinada. Per tant, això ho 
veuen molt complicat, no saben si ho han rumiat prou, i, desprès, també hi ha 
un bar, que tampoc parla com serà la licitació i adjudicació d’aquest bar. El seu 
vot és positiu.

El portaveu del grup municipal de Ciutadans, Sr. Alba, indica que la seva fe en 
la producció documental de l’equip de govern només els dóna per a l’abstenció 
si a més si ve donada de la mà de Joventuts d’Esquerra Republicana creuen 
que la abstenció és més que generosa. Ja veuran com es desenvolupa el Pla, 
però en un principi, el Casal de Joves que es té que aprovar la modificació de 
les obres amb un desviament que hauran d’explicar-ho.
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El Sr. Alcalde indica que en representació del grup d’ERC intervindran l’Aitor 
Rivera  i  la  Jenifer  Gascón,  els  quals  manifesten  que  el  carnet  jove  es  va 
aprovar a l’abril del 2017, el termini d’execució era d’un any, porten gairebé 
dos, encara no sabem quan estarà en marxa, i quan una part de la joventut 
s’involucra, treballant per la ciutat, com a mínim s’ha d’agrair en comptes de 
criticar.

Diuen que una de les tasques més importants de la Regidoria de Joventut és la 
confecció del Pla Jove. Aquest document és la base on es fonamenten totes 
les accions, pressupostos i polítiques en matèria de joventut dels propers 4 
anys.  La redacció d'un nou Pla Jove és una gran oportunitat per aturar-se, 
veure  en  quina  situació  estan  els  i  les  joves  de  Sant  Feliu,  i  començar  a 
construir  conjuntament  un  projecte  que  millori  les  seves  vides.  Una  gran 
oportunitat que acaben de perdre, com a mínim, fins al 2019.

Primer de tot, volen agrair i posar en valor, el treball dels tècnics dels diferents 
departaments que han treballat en la confecció d'aquest pla jove. I, també, a la 
regidoria de joventut,  per les trobades,  debats,  trucades i  correus,  que han 
intercanviat aquest darrer any. Volen deixar clar, que tot i que les JERC han 
treballat i participat en aquest Pla jove, no votaran egoistament, el sentit del 
seu vot, anirà cap als més de 5.000 joves de Sant Feliu, dels quals només el 
10% pot dir  que ha pogut participar. Una participació que es resum en una 
mica més de 500 aportacions, fet que els costa d'assumir.

És cert, no mentiran, que des de la regidoria  de joventut, han estat sempre 
molt  receptius a les seves idees i  aportacions,  i  tot  i  que moltes han estat 
acceptades, d'altres, no han arribat a redactar-se. Per exemple una proposta 
que, davant del futur concurs per la gestió del casal de joves, l'ajuntament fixés 
com  a  condició  preferent  un  conveni  de  contractes  en  el  qual  els  futurs 
talleristes, monitors i monitores de les activitats del casal, fossin joves de Sant 
Feliu.  Una  mesura,  que  a  part  d'oferir  llocs  de  treballs  al  talent  jove 
santfeliuenc, també faria que aquests és sentissin més seu el casal de joves. 
Això podria fer-se, per exemple, amb la creació d'una borsa jove de talleristes i 
joves amb aptituds diverses del municipi. És cert, també, que aquesta condició, 
és podrà incloure segurament en les bases del futur concurs, i esperen que 
així  sigui,  però  els  hagués  agradat  poder-ho  veure  en  l'apartat  de  treball 
d'aquest pla jove.

En general, i entrant una mica en el fons, creuen que aquest govern d’ICV-
EUiA, PSC i ERC arrisca poc, i basa part de les seves polítiques de joventut, 
en  aplicar  en  gestionar  les  polítiques  de  la  Generalitat,  l'Estat  i/o  la  Unió 
europea, com en el cas de garantia juvenil. Si alguna d'aquestes tres falla, els 
joves perden. Les JERC creuen que l'administració local, la més propera al 
ciutadà, hauria d'implicar-se més i crear polítiques pròpies pel que fa al treball i 
l'habitatge  jove,  polítiques  més innovadores,  fins  i  tot  arriscades,  però  que 
segur  millorarien  molt  la  situació  del  jovent  santfeliuenc.  Mesures  que  ja 
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prenen altres pobles veïns. La sensació generalitzada del jovent de Sant Feliu 
és que l'Ajuntament no els hi dóna la rellevància suficient. Per constatar-ho, 
només cal llegir la valoració del pla jove que estava en vigència actualment, 
alguns dels joves als que han preguntat no han vist cap millora respecte la 
situació anterior.

Aquest pla jove basa pràcticament tot el seu projecte en el futur casal de joves 
i l'App del Carnet Jove, que va ser una proposta de les JERC. Creuen que, pel 
que respecta al casal de joves, falta definir  un projecte ampli  i  concret,  per 
exemple, concretant algunes de les activitats que es podran dur a terme. Com 
a JERC van suggerir que trencant una mica amb la línia actual, tornessin uns 
anys enrere, i el casal oferís no solament activitats lúdiques sinó, també, de 
formació.  El  jovent,  no  només  volen  divertir-se,  també  volen  formar-se  i 
aprendre.  Els va cridar l'atenció,  una dada donada per una tècnica en una 
d'aquestes trobades,  i  és que en un casal de Barcelona,  ofereixen un curs 
d'Esperanto, i és el més sol·licitat d'entre totes les activitats que ofereixen. Això 
els demostra que la visió del jove que només vol divertir-se, anar de festa i 
tenir un Holi festival a Sant Feliu, no és del tot correcte.

Esperen, també, que el Carnet Jove, sigui tot allò que esperen i somien, que 
així van reclamar la JERC, perquè si fracassa, aquest pla jove quedarà una 
mica orfe.

Per altra banda, el Pla Jove proposat mostra unes evidents mancances de fons 
en  el  que  entén  el  govern  municipal  per  jovent.  El  projecte  es  centra  en 
esdeveniments en concret, sobretot en l'oci nocturn i festes. I són molt més 
que tot això. El jovent volen viure a la seva ciutat en unes condicions dignes, 
des de l'habitatge fins al món laboral, passant per la formació, la mobilitat i la 
cultura. El jovent exigeix millors horaris de la biblioteca, més oferta cultural a la 
ciutat  i  una rebaixa de les taxes del  transport  públic,  entre infinitat  més de 
reclamacions que porten anys denunciant.

Tot  i  així,  no  tot  és  negatiu.  Valoren  molt  la  creació  d'un  grup  de  treball,  
actualment grup impulsor, que vetllarà pel compliment d'aquest Pla Jove, i que 
haurà  de  reunir-se  trimestralment  i  anualment  per  avaluar  l'evolució  i  el 
compliment del Pla. Això és essencial, i és una millora molt positiva respecte a 
l'actual forma d'avaluació, que és feia just al seu compliment, que han pogut 
comprovar no era suficient, i no donava marge a correccions i millores en els 4 
anys que ha durat el Pla. Ara, el govern local s'hauria de marcar com a objectiu 
principal  ampliar  el  grup  impulsor.  Fer  que  més  jovent  es  senti  atret  a 
participar-hi.  Un  exemple  de  com  ha  funcionat  aquest  grup  impulsor,  de 
joventuts  polítiques  dels  grups  municipals  que  tenen  avui  aquí,  només  les 
JERC han participat a totes les reunions i trobades proposades. La resta de 
joventuts polítiques, en el millor dels casos, van acudir a la primera reunió, i no 
hi han tornat.  Si les joventuts de partits polítics, que se suposa que fan un 
seguiment del dia a dia de la política i del municipi, no se senten cridades a 
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participar  del  redactat  del  principal  document  que  marca  les  polítiques 
municipals  de  joventut,  es  pregunten  com  volen  que  ho  faci  el  jovent  no 
organitzat políticament.

Cal  doncs,  segons  la  seva  opinió,  un  estudi  profund  dels  mecanismes 
participatius i de publicitat. Apunts que ja han anat fent al llarg d'aquest any de 
treball.  Són  conscients  que  és  tracta  d'una  feina  difícil,  sobretot  si  no 
contemplem la visió dels joves, però hi han de posar tot el seu esforç. Ells, com 
no pot ser d'una altra manera, s’ofereixen a ajudar en tot el que estigui a les 
seves mans per fer un Sant Feliu jove i participatiu.

Per tot això, i moltes altres coses, el seu vot d'avui serà pensant en el jovent de 
Sant Feliu. Necessiten un nou Pla Jove, i no voldrien ser els responsables de 
continuar  en  una  pròrroga  de  Pla  actual,  doncs  seria  perjudicial.  Són 
conscients de la feinada feta pels tècnics, pel grup impulsor i per les entitats 
que han participat i no voldrien menystenir el seu treball. Per tant, per tot això, i 
tot sabent que aquest no és el Pla Jove que el jovent d'aquest poble es mereix, 
el seu vot serà una abstenció de responsabilitat i confiança. Confiança en que 
el govern municipal ho pot fer millor, i pot fer molt més pel jovent.

Conclouen amb una frase, treta de la redacció de l'antic pla jove. Un eslògan, 
que van fer servir els joves de les associacions juvenils que participaven del 
desaparegut consell jove de fa uns quants anys per mostrar el seu desacord 
amb les  polítiques municipals  en matèria  de joventut  d'aquell  moment,  que 
creuen que encara arrosseguen. L'eslògan anava acompanyat d'una imatge, 
d'una llauna de refresc i  una mosca que sortia  d'ella,  i  una frase que deia 
quelcom així: Noves polítiques de joventut, ara 100% sense joves. Podrien dir 
que aquest cop, tenen noves polítiques de joventut, ara amb un 10% més de 
joves, però que encara els queda molt a fer i molt a millorar.     

La Sra. Muñoz, manifesta en relació amb els comentaris del Sr. Sospedra, que 
el Pla Jove no té res a veure amb el Casal de Joves. Hi ha un equipament 
dedicat a dur a terme certs tipus de polítiques juvenils, però el Pla Jove és un 
Pla de ciutat que engloba molt més enllà del que és el Casal de Joves. De fet 
el veritable Casal de Joves el tenen a l’Aula Sant Feliu, en que passen 450 
joves semestralment, i és aquí a on van a parar 800.000 € d’aquest Pla en 
projectes de formació,  d’ocupació,  programes de transició al  treball,  amb el 
PDTs, amb el PQTIs, amb el SUMA’T. Aquí no s’està parlant d’anar de festa, 
estan parlant d’un Pla de ciutat que engloba a moltes de les accions derivades 
de la emancipació juvenil, i no és té que banalitzar el que és el Casal de Joves. 
El Casal de joves és una aposta de l’anterior Pla Jove, que es realitzarà i que 
s’inaugurarà  aviat,  que  és  només  el  continent  del  que  derivaran  totes  les 
polítiques de joventut. El que es tindrà és un espai per fer assessories que ja 
es feien de manera molt precària a l’anterior Casal de Joves, que no era l’espai 
adequat que mereix la joventut de Sant Feliu. El Casal de Joves podrà tenir 
aquest continent amb totes les assessories derivades d’ocupació, de formació, 
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de salut sexual, de gent jove que té alguna preocupació amb el seu projecte 
vital i que tindrà un espai per tots els dubtes del que sigui. 

Pensa que han trepitjat poc el Casal de Joves en anys anteriors, perquè han 
tingut el Club de feina, han fet xerrades i tallers sobre mobilitat internacional, 
assessories,  formació  en  molts  aspectes,  suport  a  activitats  culturals, 
escèniques, exposicions. Valora molt les aportacions de les JERC i saben que 
estaran darrera i donaran suport. La lectura global és que Sant Feliu mereix un 
paraigües ampli per a les polítiques de joventut, que és aquest Pla Jove que 
tenen, que poden executar en el Casal de Joves i en molts altres espais, com 
l’Aula  Sant  Feliu  des  de  fa  temps.  Per  això,  fan  èmfasi  a  les  edats  més 
primerenques  que  és  quan  els  nens  i  nenes  abandonen  les  escoles  amb 
programes de transició al treball que és un dels punts més importants. 

Sotmès a votació, aquest dictamen s’aprova per majoria absoluta amb 15 vots 
a favor de: 6 vots dels regidors/es del grup municipal d’ICV-EUiA, 4 vots dels 
regidors/es del grup municipal PSC, 2 vots del regidor/a del grup municipal 
PDeCAT, 1 vot del regidor del grup municipal CC Veïns, Sr. Gilaberte, 1 vot de 
la regidora del grup municipal PP, i  1 vot del regidor no adscrit, Sr. Serrano, i 
amb 5 vots d’abstenció de: 3 vots dels regidors/a del grup municipal d’ERC,  1 
vot  del  regidors  del  grup municipal  Ciutadans,  i  1  vot  del  regidor  del  grup 
municipal CC Veïns, Sr. Sospedra. 

El Sr. Alcalde manifesta que per poder conciliar vida familiar i laboral passaran 
a tractar el punt núm. 10, per si hi ha algun dubte pugui respondre la regidora 
Sra. Muñoz, i desprès pugui absentar-se.

10. - 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,  segons 
addenda  de  pròrroga  del  conveni  de  col·laboració  entre  l'agència  de 
l'habitatge  de  Catalunya  i  l'ajuntament  de  Sant  Feliu  de  Llobregat 
(G3472017000056)

Es dóna compte del dictamen de la Comissió Informativa de l’Àrea de Territori, 
Sostenibilitat i Activitat Econòmica, que textualment diu el següent:

“Atès que el Ple Municipal en la sessió de data 30 de març de 2017, 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. 
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Atès que s’han rebut per part de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya les dues 
propostes individualitzades d’Addendes de pròrroga dels convenis esmentats, i 
per això, en data 22 de novembre de 2017 ( S2017017998 )  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 2018 i alhora s’ha aportat la 
memòria de gestió any 2017. 

Vist l’informe tècnic favorable a  la pròrroga dels dos convenis, de data 11 de 
desembre de 2017 que figura en l’expedient administratiu.

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 i essent que L’encàrrec de gestió, com a 
instrument de col·laboració interadministrativa, es contempla a l’article 11 de la 
Llei 40/2015, de 1-10-2015, de Règim Jurídic del Sector Públic. 

Atès 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, segons  “addenda de 
pròrroga  del  conveni  de  col·laboració  entre  l’agència  de  l’habitatge  de  
Catalunya  i  l’ajuntament  de  Sant  Feliu  de  Llobregat  relatiu  a  la  borsa  de  
mediació situada en aquest municipi,  per a l’any 2018”, que s’acompanya al 
present acord i es dóna integrament per reproduït, amb efectes a 1 de gener  i 
fins el 31 de desembre de 2018. 
 
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, segons
“addenda  de  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 per a l’any 2018”, que s’acompanya 
al present acord i es dóna integrament per reproduït. amb efectes a 1 de gener  i  
fins el 31 de desembre de l’any 2018. 

TERCER.-  Facultar  a  l’Il·lm.  senyor  Alcalde  President,  o  qui  legalment  el 
substitueixi, per a la signatura de quants documents siguin necessaris per a la 
formalització del present acord. 
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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.”

Els reunits, per unanimitat, aproven el dictamen.

En  aquest  punt  de  la  sessió,  quan  són  les  21:32  minuts,  la  Sra.  Muñoz 
s’absenta.

7.  -  Aprovar  les Bases del  Concurs Literari  de Sant Jordi  i  aprovar  la 
convocatòria 2018 (BACO2018000001).

El Sr. Alcalde indica que tornant a l’ordre del dia, passen a tractar el núm. 7, 
que textualment diu el següent:

Atès que en el marc del Programa d’Activitats del departament d’Educació i 
Infància,  es  celebra  el  “Concurs  Literari  de Sant  Jordi”  dirigit  a  tots  els 
alumnes  de  les  escoles  d’Educació  Primària,  d’’Educació  secundària 
obligatòria,  Formació  Professional  i  Batxillerat,  en  l’àmbit  de  promoció 
educativa i amb l’objectiu, entre d’altres, de fomentar l’hàbit de l’escriptura en 
català.

Atès que per tractar-se d’un concurs s’han d’aprovar les bases, que tenen la 
finalitat de regular la concessió per l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat, 
mitjançant concurs públic, dels premis del Concurs literari Sant Jordi, adreçat a 
tots  els  alumnes  dels  centres  educatius  de  la  ciutat  i  que  es  descriuen  a 
continuació:

BASES DEL CONCURS LITERARI SANT JORDI

1.Objecte

Aquestes bases tenen la finalitat de regular la concessió per l’Ajuntament de  
Sant Feliu de Llobregat,  mitjançant  concurs públic,  dels premis del Concurs 
literari  Sant  Jordi,  adreçat  a tots  els  alumnes dels  centres educatius  de la  
ciutat, que estiguin cursant educació primària, educació secundària obligatòria,  
cicles  formatius  i  batxillerat  i  que  participin  en  el  concurs  que  es  celebra  
anualment. 

2.Principis

L’atorgament  d’aquests  premis  per  part  de  l’Ajuntament  de  Sant  Feliu  de  
Llobregat.  S’exerceix  en  l’àmbit  de  les  seves  competències  de  promoció  
educativa  i  de  conformitat  amb els  principis  de publicitat,  objectivitat,  lliure  
concurrència i igualtat, i amb adequació a la legalitat pressupostària.

3.Premis

Les obres presentades seran en llengua catalana i de temàtica lliure.
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S’atorgaran dos premis per modalitat i categoria.

Categories: 

 Educació Primària. Cicle inicial 
 Educació Primària. Cicle mitjà 
 Educació Primària. Cicle superior 
 Educació secundària obligatòria. Primer cicle 
 Educació secundària obligatòria. Segon cicle 
 Batxillerat i Cicles Formatius. 

Modalitats: 

 Poesia 
 Conte 

El jurat també podrà proposar l’atorgament d’accèssits.
Les obres premiades seran recopilades en una publicació que es presentarà  
en l’edició següent del concurs i es lliurarà a totes els premiats
Si  el  jurat  detecta  un  treball  no  inèdit,  aquest  quedarà  desclassificat  
automàticament. Si es detecta amb posterioritat a l’entrega de premis, també  
quedarà desclassificat i el/la guanyador/a, restarà amb l’obligació de retornar  
el premi. 
En cada convocatòria es determinarà la consignació pressupostària prevista.

4.Requisits

 Podran participar,  a través del cada centre educatiu de la ciutat,  els  
alumnes, que estiguin cursant educació primària, educació secundària  
obligatòria, cicles formatius i batxillerat 

 Un mateix alumne podrà participar en una única modalitat 
 Es  podrà  participar  per  mitjà  de  l’escola  o  institut  on  es  cursin  els  

estudis. 
 Els  centres  participants  hauran  de  seleccionar  un  màxim  de  tres  

treballs per categoria i modalitat i per línia escolar. 

5.Convocatòria

La convocatòria dels premis es farà mitjançant decret d’alcaldia a proposta del  
departament d’educació i s’enviarà a tots els centres educatius de la ciutat que 
hi puguin participar.
En  aquest  decret  es  determinarà,  entre  d’altres  qüestions,  el  termini  
d’inscripció, la composició del jurat i la dotació dels premis d’acord amb els  
principis pressupostaris i de competència de l’òrgan per a la despesa.

6.Calendari de participació

S’establirà en convocatòria anual, contemplant:
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 Data límit de presentació dels treballs
 Data  reunió  amb  els  membres  del  Jurat  per  tal  de  lliurar-los-hi  els  

treballs  corresponents  a  cada  categoria  i  explicar  el  calendari  del  
procés. 

 Data reunions de deliberació i veredicte dels diferents grups de jurat. 
 Data acte de lliurament de premis en un equipament municipal. 

7.Participació

Els  centres educatius que hi  participin,  hauran de presentar treballs  inèdits  
presentats a mà i amb lletra clara, o en suport informàtic (lletra Arial 12), amb  
una extensió màxima de 3 fulls (contes) o de 100 versos (poemes). 
De  cada  treball,  presentat  de  forma  anònima,  es  lliurarà  un  original  i  tres  
còpies, a més d’ un sobre tancat amb les següents dades de l’autor o autora:  
nom i cognoms, escola, domicili,  telèfon, títol de l’obra, categoria i modalitat  
(segons el model que es facilita). 

El centre escolar farà també entrega d’un únic CD amb els treballs recopilats  
en un mateix centre, tot i que sense les dades de l’autor. 
Les  obres  presentades  per  menors  d’edat  hauran  de  comptar  amb  
l’autorització de la mare, pare o tutor legal. 

8.Jurat

La composició dels membres del jurat estarà formada, com a mínim, per un  
representant del professorat de cada escola participant,  un representant del  
Centre  de  Normalització  Lingüística  i  un  representant  de  la  Biblioteca  
Montserrat  Roig.  Dels  components  del  jurat,  el  50%  formarà  part  de  la  
modalitat de poesia i l’altre 50% de la modalitat de conte. 
Tots els integrants es repartiran en 6 grups de jurat  corresponents a les 6  
categories del concurs. 

9.Criteris de valoració

Al jurat es lliuraran les següents orientacions per a l’avaluació dels treballs:

 Interès i originalitat
 Desenvolupament clar i ordenat
 Riquesa, varietat i precisió del lèxic
 Ús de figures retòriques
 Ortografia

10.Premis econòmics i obsequis

 Treball guanyador de cada modalitat i categoria: Lot de llibres i val per  
comprar material escolar. 

 Treball finalista de cada modalitat i categoria: Lot de llibres. 
 Accèssits: Lot de llibres. 

En cada convocatòria es determinarà la consignació pressupostària prevista.
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11.Publicació

El premis es faran públics a l’acte de lliurament de premis i amb posterioritat al  
web municipal

12. Dades de caràcter personal

Amb la presentació de les obres els participants cedeixen de forma gratuïta  
l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat els drets d’explotació no exclusiva de  
les obres presentades, incloent els drets de difusió, distribució i divulgació al  
“Recull  d’obres  guanyadores  i  finalistes”  o  qualsevol  altre  mitjà  que  es  
determini.

L'Ajuntament, així mateix, es reserva el dret d’utilitzar les obres presentades  
amb  fins  promocionals  i/o  de  difusió  del  concurs  i  de  les  activitats  de  
l'Ajuntament.  En  totes  les  difusions  de  les  obres  es  nomenarà  l’autoria  
corresponent. L’ús de les obres no serà en cap cas amb finalitat comercial. 

13.Revocació dels premis

L’Ajuntament de sant Feliu de Llobregat podrà revocat els premis atorgats i  
exigir  la  devolució,  sense  dret  a  indemnització,  si  alguna  de  les  obres  no 
complís els requisits assenyalats en aquestes bases.

Si  el  jurat  detecta  un  treball  no  inèdit,  aquest  quedarà  desclassificat  
automàticament. Si es detecta amb posterioritat a l’entrega de premis, també  
quedarà desclassificat i el/la guanyador/a, restarà amb l’obligació de retornar  
el premi. 

14.Vigència

Aquestes bases entraran en vigor el dia següent de la seva publicació.  

Tenint en compte el que s’ha exposat i vist l’informe emès per la Tècnica del 
departament  d’educació,  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 del Concurs Literari Sant Jordi, d’acord amb els 
terminis especificats. 

SEGON.- Aprovar la convocatòria que regula el desenvolupament del Concurs 
Literari  Sant  Jordi  l’any  2018,  dirigit  a  tots  el  alumnes  de  les  escoles 
d’Educació  primària,  d’Educació  secundària  obligatòria,  Batxillerat  i  Cicles 
formatius,  de Sant  Feliu  de Llobregat  amb l’objectiu  de fomentar  l’hàbit  de 
l’escriptura en català i que es portarà a terme mantenint les mateixes bases 
que  s’aproven  en  aquest  acord,  afegint  el  calendari  de  participació  i  la 
consignació pressupostària al premis, següents:
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CALENDARI DE PARTICIPACIÓ

 Dimecres 28 de febrer de 2018, a les 14 h. Data límit de presentació de 
les obres. Lloc de presentació: Departament d’Educació i Infància. Lloc: 
Can Ricart (pl. Lluís Companys, 1).

 Dilluns 5 de març de 2018, a les 13 h. Reunió amb els membres del 
Jurat per tal de lliurar-los els treballs corresponents a cada categoria i 
explicar-los  el  procediment  i  el  calendari  del  procés.  Lloc:  Palau 
Falguera.

 Del  3 al  6  d’abril  de 2018.  Reunions  de deliberació  i  veredicte dels 
diferents grups de jurat. 

 Dijous 19 d’abril de 2018, a les 17:30 h. Acte de lliurament de premis a 
la Sala Ibèria.

PREMIS

 S’atorgaran dos premis per modalitat i categoria:

 Treball guanyador de cada modalitat i categoria: Lot de llibres i val 
de material escolar per import de 50 , excepte els guanyadors de 
secundària que tindran un val per import de 100 € 

 Treball finalista de cada modalitat i categoria: Lot de llibres. 

 Accèssits: Lot de llibres. 

 Les  obres  premiades  seran  recopilades  en  una  publicació  que  es 
presentarà en l’edició següent del Concurs Literari. 

 Si el  jurat  detecta un treball  no inèdit,  aquest  quedarà desclassificat 
automàticament. Si es detecta amb posterioritat a l’entrega de premis, 
també quedarà desclassificat i el/la guanyador/a, restarà amb l’obligació 
de retornar el premi. 

 L’import  destinat  als  premis  del  Concurs  Literari  Sant  Jordi  2018, 
ascendeix a un total de 1.700,00 € i està comptabilitzat a les partides 18 
400 32600 22000 i 18 400 32600 22001, en el document amb número 
d’operació comptable, A/180000044.

El portaveu del grup municipal Ciutadans, Sr. Alba, manifesta que creuen que 
desprès de 30 anys ja toca fer en les Institucions el que és normal i tenir un 
premi  Sant  Jordi  que  puguin  premiar  les  obres  en  llengua  castellana.  Per 
aquest motiu voten en contra, perquè vol fer seves les paraules que el sentit 
popular,  que inclús en la  entrevista amb el  Sr.  Alcalde,  fa  dues edicions,  li 
dirigien a l’Alcaldessa accidental, en que deien que tornen a convocar un any 
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més, i feia referència a un altre premi de Martí Dot de poesia, que exclouen i 
discriminen als que escriuen en llengua espanyola. Pregunta si tanta repulsió li 
produeix a aquest Ajuntament l’idioma propi de la majoria dels santfeliuencs, o 
a cas suposa cap tipus de greuge a la llengua catalana que qui escriu en la 
llengua de Cervantes  tingui  en la  seva ciutat  les  mateixes  oportunitats.  Es 
pregunta si no els sembla que és donar un cop de porta a la cultura per, tan 
sol, aparentar una demagògia i falsa defensa de la llengua catalana que no 
hauria  d’estar  renyida contra la  defensa de qualsevol  dels  idiomes que els 
caracteritzen com catalans i per tant, espanyols. Creuen que desprès de 30 
anys tocaria modificar-ho i incloure a la llengua espanyola.

La  Regidora  Sra.  Aldana,  indica  que,  com s’imaginaven  que  faria  aquesta 
intervenció referent a la llengua, vol explicar perquè es fa així, i no caure en la 
provocació  de  llengua  catalana  o  llengua  castellana.  L’Ajuntament  recolza 
algunes de les accions que educativament es realitzen a la ciutat. En el marc 
de Sant Jordi és a on es treballa la llengua, la literatura, la poesia i totes les 
lletres  en el  seu sentit  ampli.  També,  a  través del  departament  de Cultura 
celebra la setmana per la poesia o la setmana per la llengua en el marc de 
Sant Jordi. Les escoles fan els jocs florals amb lectura i creació de poemes, de 
comptes, de cançons, en totes les llengües oficials a Catalunya, en català, en 
castellà i  en anglès, és a dir,  l’infant  que fa un poema en anglès pels jocs 
florals de la seva escola el llegeix en anglès, i no hi ha cap problema. El que 
passa és que en l’Ajuntament, quan fan una activitat o quan fan un projecte de 
ciutat, han de triar adscriure aquest projecte a una àrea curricular determinada, 
per exemple, el concurs literari de Sant Jordi sí que està adscrit, precisament, 
en consens amb la comunitat educativa de Sant Feliu,  perquè a lo millor  a 
Viladecans, o al Prat de Llobregat es fa el concurs literari  escrit  en llengua 
castellana. Així ho ha determinat el grup de treball municipal i el grup de treball 
amb els docents de Sant Feliu que estigui adscrit a l’assignatura de català, per 
tant, només es treballa l’assignatura de català. De la mateixa manera, a l’àrea 
de medi natural i social, tenen altres projectes de ciutat, per exemple, l’Agenda 
21 Escolar que és tracta del projecte d’escoles verdes, està adscrita a l’àrea de 
medi ambient de l’Ajuntament i, per tant, a l’àrea de medi, natural i social de 
l’escola. Poden adscriure-la a una altra àrea però la fort és aquesta, o en el cas 
de l’emprenedoria social i educativa que estan desenvolupant en les escoles 
està adscrita a l’àrea de medi. No tenen tants projectes de municipis que fan el 
dia d’English Day, el dia de les matemàtiques. Però ells no fan això, podrien 
fer-ho si  ho consensuen amb la  comunitat  educativa.  No hi  ha voluntat  de 
discriminació de la llengua castellana, és que per consens amb la comunitat 
educativa, i entre tots els professionals, dóna adscriure aquest concurs, i així 
segueixen fent-ho a l’àrea de català.

El  portaveu  del  grup  municipal  Ciutadans,  Sr.  Alba,  indica  que  agraeix 
l’explicació de la Sra. Aldana, que ho ha fet molt bé i ara té un coneixement 
molt més ampli de la seva regidoria. Però desprès de 30 anys que parla de 
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projectes, i de consens amb la comunitat educativa, mai els ha tocat i sembla 
que  no  els  tocarà.  Poden  vestir  com vulguin  però  la  realitat  és  la  llengua 
castellana en la vida oficial de la ciutat no està present perquè, senzillament, 
no  la  promocionen.  Es  queda  amb una  cosa  que  ha  dit  de  que  no  tenen 
projectes en aquest aspecte, és cert, no tenen projectes i vota en contra.

Sotmès a votació, el dictamen s’aprova per majoria absoluta amb 18 vots a 
favor de: 5 vots dels regidors/es del grup municipal d’ICV-EUiA, 4 vots dels 
regidors/es del grup municipal PSC, 3 vots dels regidors/a del grup municipal 
d’ERC, 2 vots del regidor/a del grup municipal PDeCAT, 2 vots dels regidors del 
grup municipal CC Veïns, 1 vot de la regidora del grup municipal PP, i 1 vot del 
regidor  no adscrit,  Sr.  Serrano,  i  amb 1 vot  en contra del  regidor  del  grup 
municipal Ciutadans.

8. - Aprovar inicialment el Pla Local de Prevenció de Residus (PLPR) de 
Sant Feliu de Llobregat, pel període 2017-2021 (G0422018000002)

El Sr.  Alcalde dóna la  paraula  al  Regidor  de Medi  Ambient,  Sr.  Leiva,  que 
explica la moció, que textualment diu el següent:

“Atès que la  Directiva 2008/98/CE, de 19 de novembre de 2008, sobre els 
residus, estableix una jerarquia de residus en què la prevenció i la preparació 
per a la reutilitzció són els dos eixos de gestió principals, seguits del reciclatge 
i altres formes de valorització, com l’energètica, i que la darrera alternativa que 
s’hi considera n’és l’eliminació, obligant per l’any 2020,  als estats membres a 
reutilitzar o reciclar el 50% dels residus d’origen municipal.

Atès que davant d’aquesta situació l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat ha 
pres la decisió de dotar-se d’un Pla Local de Prevenció de Residus (PLPR) que 
li permeti contribuir als objectius de prevenció de residus que han assumit tant 
el Govern de la Generalitat a través del PROGREMIC 2007-2012 (Programa 
de Gestió de Residus Municipals)  com l’Àrea Metropolitana de Barcelona a 
través del PMGRM 2009-2016 (Programa Metropolità de Gestió de Residus 
Municipals),  i  adaptar-se  als  nous  objectius  de  prevenció  plantejats  en  el 
PRECAT20 2013-2020 (Programa general de Prevenció i gestió de residus i 
recursos de Catalunya). 

Atès que la tècnica de concessions del Servei de Manteniment de la Ciutat, en 
data  10 de gener  de 2018,  ha  informat  que  el  Pla  Local  de Prevenció  de 
Residus de Sant Feliu de Llobregat (PLPR-SFLL) és un instrument clau del 
que es dota l’Ajuntament per a fer front als reptes estratègics i objectius en 
matèria de prevenció i gestió de residus durant els propers quatre anys. Així 
mateix, la tècnica justifica i fa la diagnosi de l’esmentat Pla, així com assenyala 
l’àmbit d’aplicació, objectius , actuacions i calendari en matèria de residus de 
l’esmentat document.

Vist el que estableix Llei 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls contaminats, 
on es diu que les administracions públiques, en els seus marcs competencials, 
aprovaran programes de prevenció  de residus.  En aquests,  s’establiran  els 
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objectius de prevenció i es descriuran les mesures de prevenció existents. Les 
mesures  estaran  encaminades  a  assolir  una  reducció  en  pes  dels  residus 
produïts el 2020 d’un 10% respecte als produïts el 2010. Així mateix el Decret 
legislatiu  1/2009,  de 21 de juliol,  pel  qual  s’aprova el  Text  refós de la  Llei 
reguladora dels residus, indica que els programes de gestió de les diferents 
administracions  públiques  han  d’especificar  objectius  quantificables  de 
prevenció i de valorització, i destinar recursos per assolir aquests objectius

Tenint en compte el que s’ha exposat,  la Comissió Informativa de l’Àrea de 
Territori,  Sostenibilitat i Activitat Econòmica, proposa al  Ple de l’Ajuntament 
l’adopció del següents: 

ACORDS

PRIMER.-  Aprovar inicialment el Pla Local de Prevenció de Residus (PLPR) 
de Sant Feliu de Llobregat, pel període 2017-2021, elaborat per la tècnica de 
concessions del Servei de Manteniment de la Ciutat de l’Ajuntament de Sant 
Feliu de Llobregat.

SEGON.-   Sotmetre el Pla Local de Prevenció de Residus de Sant Feliu de 
Llobregat, al tràmit d’informació pública  mitjançant anunci que s’ha de publicar 
al Butlletí Oficial de la Província, en el tauler d’anuncis de la corporació local i 
la  seu  electrònica  municipal  pel  termini  de  3  mesos,  per  la  formulació 
d’al·legacions.   Dins  d’aquest  període  d’informació  pública  es  realitzarà  la 
difusió adient per garantir la participació ciutadana.”

La  portaveu  del  grup  municipal  PP,  Sra.  Ortega,  indica  que  voten  a  favor 
perquè creuen que és un Pla bastant necessari en la ciutat. Són uns objectius 
que són assumibles en un curt o mitjà termini. Aprofita per dir que sobre les 
bateries de reciclatge li recorda que en el carrer Verge de la Salut cantonada 
Pere Álvarez hi ha encara tres contenidors de càrrega superior verds.

El  portaveu del  grup municipal  CC Veïns,  Sr.  Gilaberte,  manifesta  que ells 
voten a favor, tot i estant molt en desacord del conjunt del Pla. Es tracta de 
l’aprovació inicial i esperen que es recullin les seves propostes o, si més no, 
que es discuteixin per al Pla definitiu. Consideren que no és el Pla que la ciutat 
necessita, està molt poc treballat, és molt genèric, serveix tant per a una cosa 
com per l’altra i les coses han de precisar-se. Un tema important és que no 
posa en discussió el reciclatge i com serà en els propers anys. Això és un tema 
de discussió, el país ha agafat el reciclatge en l’habitatge, en la planta, en tots 
els llocs, però no és un tema solament d’una discussió, n’hi ha d’altres perquè 
el  tema  econòmic  és  importantíssim.  La  despesa  que  suposa  el  tema  de 
reciclatge és grandíssima. Hi ha criteris segons els quals, de manera obligada, 
s’ha fer el reciclatge en planta, perquè s’optimitzen els recursos econòmics i es 
fa un sol reciclatge. Serà un tema de discussió en els pròxims anys, en aquest 
moment encara no, perquè en aquests moments els conceptes medi-ambiental 
i l’oficialisme, etc., tenen molta importància, i és difícil oposar-se al que s’està 
fent  en  aquests  moments.  En  els  propers  anys  ja  veuran  totes  aquestes 
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qüestions perquè hi ha experiència a nivell europeu. Un tema important és el 
dels  impropis  que  són  el  16,3%,  en  els  envasos  lleugers  el  21%,  que  no 
s’aixafen absolutament res, van tots directament al contenidor i, per tant, és un 
contenidor que està ple, pràcticament, d’aire i s’han de trobar formes de que no 
pugui ser d’aquestes maneres. Creu que el  tema dels impropis és un tema 
important perquè els penalitza la pròpia àrea metropolitana.

Sobre residus municipals en el 2015-2016 jardineria -62%; olis vegetals: -65%; 
Residus Especials en Petites Quantitats -31%”,  són dades que estan en el 
propi  informe.  Per  tant,  alhora  del  que  estan  plantejant,  la  regeneració  de 
residus val  la  pena que siguin molt  conscients.  Si  fan un petit  repàs a les 
recollides  selectives,  paper,  cartró,  el  vidre,  o  envasos  no  incrementen, 
mantenen o redueixen i és un tema que s’ha de contemplar des d’un aspecte 
molt crític i no com es fa en aquests moments en el propi informe. Fa un resum 
d’actuacions perquè els sembla que són summament importants, com l’estudi 
de viabilitat de disseny d’un servei de recollida porta a porta, pregunta si els 
poden explicar què significa, què costa i  demanen que s’estudiï aquest tema i 
que facin els números corresponents, perquè sinó és fer filosofia que no ajuda. 
Es parla de modificació de l’ordenança municipal reguladora de la gestió de 
residus,  que  si  miren  el  planning,  ja  pràcticament  hauria  d’estar  acabat,  i 
desconeixen que hi  hagi  hagut  la  modificació de l’ordenança municipal.  Es 
preveu l’estudi  d’una nova taxa de residus vinculada al  sistema de residus 
comercials i vol saber què significa això, perquè estan parlant d’una taxa de 
residus.  També l’estudi de viabilitat  i  dimensionat  del  disseny per a un nou 
sistema de recollida de residus domèstics, i pregunta en què consisteix, perquè 
sinó  és  un  anunci  que  no  té  absolutament  res.  Sobre  la  instal·lació  de 
papereres de reciclatge ha agafat només cinc, podrien haver agafat les 28 que 
hi ha, però els sembla que aquestes són summament significatives i necessita 
una  explicació,  un  tractament  d’informació,  d’anàlisi  i  de  resultats.  En  fa 
referència  al  calendari  proposat  en  el  2017  ja  s’han  fet  7  actuacions  que 
desconeixen i ha suposat 6.400 €. És una quantitat  molt  petita,  però per la 
resta  dels  anys  hi  ha  moltes  actuacions,  la  immensa  majoria  no es  faran, 
perquè no hi ha ni possibilitats de replantejar-les, Però a l’any 2018 tindran 
72.800 € de despesa, i pregunten si en el pressupost consta això. A ells no els 
consta que estigui aprovat, però és que per a l’any 2019 tenen 35.800 € més. 
En tota la proposta hi ha un Plec de condicions tècniques, no es recull per a 
res el Plec de condicions, i el Plec de condicions són de 10 anys. Per tant, la 
gent que ho està recollint en aquests moments alguna cosa hauran de dir en 
relació amb tot aquest tema i no es parla ni una paraula. Diu que en octubre de 
2016 van plantejar una auditoria que no es recull per res enlloc, però és que al 
maig d’aquest any passat una de les cinc propostes era la recollida de residus i 
la neteja viaria, que tampoc es recull enlloc i porten 8 mesos. Es pregunta de 
quina manera pot haver-hi participació ciutadana si temes que estan aprovats 
per Ple, que han sigut temes de discussió i de debat, i que ho continuen sent, 
no estan ni tant sols contemplats en el Pla. Conclou dient que faran esmenes, 
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però, encara que es recullin les esmenes, aquest Pla no els treu de pobres. 
Com  proposta  final  planteja  bolcar  els  contenidors  d’impropis  en  un  lloc 
apropiat, que ho tenen, i veure que hi ha en cadascuna de les fraccions, és 
una proposta que els donaria satisfacció elegir 4 o 5 bateries a l’atzar i veure 
com estan els seus residus i que impropis tenen en cadascun d’ells, que és 
perfectament possible i amb molt poc cost.

La  portaveu  del  grup  municipal  PDeCAT,  Sra.  Martí,  manifesta  que  ells 
procuraran  que  les  seves  intervencions  no  durin  més  de  5  minuts,  i  els 
agradaria que s’acoti el temps perquè si no s’allarga molt tot.

Consideren que la clau de tot això és, precisament, no generar tants residus. 
Els  preocupa  la  prevenció  dels  productes  que  generin  residus  nocius  o 
necessiten  tractament,  que  no  és  una  cosa  que  vingui  directament  d’una 
competència  municipal,  sinó  que  això  és  dels  industrials,  persones  que 
fabriquen, i han responsabilitzat dels productes de residus, la seva generació, 
gestió  i  la  reducció  dels  residus.  Fomentar  la  reutilització  és  un  tema  de 
conscienciació de cada família, de cada persona, però, sobretot, el que més 
els preocupa és la comunicació a la societat del missatge de la prevenció, el 
consum  responsable  i  incorporar  hàbits  quotidians  que  fomentin  aquest 
consum. Aquí està el que sempre han dit quan han fet les campanyes de “Un 
pas més”, etc., fa molt de temps que estan parlant del 2020 i s’ha avançat poc, 
no només a Sant Feliu, a nivell general, o a nivell de l’Àrea Metropolitana que 
és el què, menys o més, coneixen. Troben a faltar, per exemple, quan parlen 
del  vidre,  una de les coses que han vist  en altres municipis,  és que en la 
restauració,  als  bars,  als  llocs  a  on es  serveix  aigua o  sucs  no treure  les 
ampolles  de  plàstics  o  els  tetrabrics,  sinó  en  ampolles  de  vidre,  que  tots 
entenen  com més  fàcils  d’utilitzar  i  de  tornar.  A d’altres  municipis,  d’altres 
països, fins i tot, el plàstic quan el retornes et tornen uns diners, Pensen que 
és una conscienciació, no només a nivell local, sinó que és molt més ampli. Diu 
que a nivell de cartró, que es demana en les botigues, comerços, que s’apili tot 
aixafat a l’entrada de la porta, no surt a compte perquè quan passa el camió 
oficial a recollir el cartró, ja s’ho ha emportat un drapaire, que té tot el dret del  
món però que desprès no comptabilitza en els quilos recollits i no els donen els 
diners que, teòricament, els haurien de donar pel cartró recollit. Per tant, hi ha 
tota una sèrie de coses que veuen que el Pla no ho han sabut veure o, hi són i, 
potser,  falten  accions  per  explicar,  però  és  el  que  els  suggereix  el  que 
presenten. Els preocupa molt la comunicació, la integració o la incorporació de 
tots, a nivell  individual i  col·lectiu del què significa la prevenció de residus i 
després el reciclatge. Voten a favor.

El portaveu del grup municipal Ciutadans, Sr. Alba, indica que en el Pla Local 
de Prevenció de Residus estan d’acord amb els  objectius que es pretenen 
assolir, són objectius normals, hi ha normatives europees, objectius de l’Àrea 
Metropolitana i, més o menys, tots els municipis tenen objectius semblants. El 
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fet que tinguin una producció baixa de residus, també, està relacionat amb el 
seu  nivell  socio-econòmic.  El  problema  és  que  difereixen  en  la  manera 
d’assolir aquest punt. No diuen que les mesures que vinguin en el Pla no siguin 
les adequades. N’hi ha mesures que estan bé, com el tema d’evitar i malgastar 
aliments, són molt raonables. El que pensen és que pels objectius finals que es 
plantegen  en  el  Pla  les  mesures  són  bastant  insuficients.  Sobretot  perquè 
aquests objectius que es plantegen són objectius que, encara sent desitjables, 
són bastant difícils d’assolir.  Aleshores sembla ser que no es volen arriscar 
molt,  cosa  que  fins  a  cert  punt  és  comprensible,  van  donant  voltes.  Per 
exemple,  quan  parlen  del  porta  a  porta  dels  comerciants,  és  relativament 
senzill perquè és un número bastant reduït comparat amb la majoria de veïns i 
són fàcilment controlables. Els porta a porta són sistemes bastant incomodes, 
que  és  cert  que  en  països  europeus  s’apliquen  molt  bé,  però  és  que 
aconseguir aquestes xifres de reduir impropis, de revertir les fraccions és molt 
complicat tenir-ho per sistemes que no siguin sistemes tant contundents com 
aquest. No veuen la implantació en una ciutat densa com Sant Feliu, potser a 
l’habitatge  unifamiliar  es  pot  fer,  però  això  té  un  elevat  cost  polític  i 
desconeixen si  seran capaços d’assumir-ho.  El  que està demostrat  és  que 
aquests tipus de mesures en les pautes de reducció de residus canvia en el 
temps, perquè amb el temps, els seus fills van al col·legi i aprenen pautes de 
consum i de reducció de residus molt millors que les seves. Són temes que 
amb el temps canviaran i podran dir dintre d’uns anys, quan estiguin fora com 
a govern municipal, que s’ha arribat gràcies a aquest Pla que  està buit. No 
diuen que les mesures no siguin adequades, sinó que per l’objectiu final es 
complicat que s’obtinguin. Per últim fan una proposta de canviar el volum del 
contenidor de rebuig que sigui més petit i el contenidor d’orgànic molt més gran 
i veure el percentatge d’impropis que surten, que serà molt elevat, amb el què 
el retorn del cànon que s’obté i el cost de l’orgànica augmentarà bastant. El 
seu vot és abstenció.

El  portaveu  del  grup  municipal  d’ERC,  Sr.  Bossa,  manifesta  que   votaran 
afirmativament. Es un Pla del qual comparteixen la necessitat i els objectius i 
creuen que és necessari per a la ciutat. El punt de crítica, com sempre, és com 
ha participat l’oposició en l’elaboració d’aquest Pla, que no els sembla bé que, 
per exemple, no hagin pogut discutir abans del Ple, més enllà de la comissió 
informativa,  totes  les  necessitats  que  tenia  la  ciutat.  Haver  fet  una  reunió 
compartint amb l’oposició tots els coneixements tècnics que té el govern i els 
tècnics de la casa, discutir  abans de la comissió informativa del Ple quines 
necessitats i objectius podrien ser raonables per la ciutat i quins no, perquè 
deixin  de  banda  uns  objectius,  i  perquè  introdueixin  aquests.  Els  hagués 
agradat  haver tingut un debat  més ampli,  també de quines experiències es 
poden portar a la ciutat, del porta a porta, perquè a uns barris pot ser i altres 
no, i poder-se haver fet una idea molt més acurada de les necessitats reals 
que té la ciutat. L’anàlisi tècnic del Pla és molt extens, la diagnosi és molt clara 
i és una gran ajuda que tindran en el futur, i voten a favor. Però li sap greu si 
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per  millorar  el  Pla,  en  aquestes  setmanes  que  venen,  hagin  de  presentar 
al·legacions.

El  Regidor  de  medi  ambient,  Sr.  Leiva,  manifesta  que  ha  recollit  algunes 
qüestions encara que l’aprovació d’un Pla de Residus tampoc és el  lloc de 
discussió de determinades coses que han sortit aquí, que són del dia a dia, no 
són una planificació a 6 anys. Diu que el Pla es va presentar al Consell de 
Medi Ambient molt temps enrere, ha hagut un espai de participació. Si no s’han 
incorporat propostes és perquè no hi ha hagut. Però, en tot cas, ara estarà en 
fase d’al·legacions i  estan oberts  a  incorporar  les  que calguin.  Els  hagués 
agradat un procés deliberatiu en base a aquestes propostes, que com ha dit, 
no s’han produït. Pensa que aquí, i fora d’aquí, hi ha una mica de confusió d’un 
Pla Local de Prevenció de Residus amb altres instruments que té la legislació. 
Per  exemple,  el  sistema de recollida que hi  ha a Dinamarca dels  envasos 
retornables no el poden posar en un Ajuntament, perquè és una competència 
que està  fora del  seu abast;  que el  Pla  de Reducció  Local  parli  de  si  els 
envasos  són  retornables  o  no,  seria  una  bajanada  perquè  estarien  parlant 
d’una  cosa  que  no  tenen  competència.  Manifesta  que  explicar  tota  la 
descripció, i la diagnosi de la producció i de la generació i recollida de residus 
del Pla seria complex. Però en resposta al Sr. Gilaberte diu que no cal tombar 
contenidors a la via pública per veure els impropis perquè és una cosa que fa 
l’Àrea Metropolitana, que la documentació ho té ben recollit any per any, i si va 
a la pàgina web de l’Àrea Metropolitana  ho pot veure més des dels últims 12 
anys,  és  tota  una  informació  que  és  pública,  que  està  recollida  per  l’Àrea 
Metropolitana.

Indica que el Pla parla que s’han de valorar sistemes alternatius de recollida, 
no del tot el cicle d’envasos, encara que manca una llei d’envasos que el seu 
grup confederal al Congrés, i abans el grup d’Esquerra Unida i Iniciativa, han 
reclamat durant anys, perquè les lleis no s’aproven en el Ple d’un Ajuntament. 
El Pla recull sistemes alternatius de recollida a estudiar, per exemple, quan es 
parla de porta a porta i no es concreta és, precisament, perquè s’ha d’estudiar. 
Per això tenen aprovada una subvenció de l’Àrea Metropolitana de Barcelona 
que en els  propers mesos farà un estudi  de viabilitat  per  veure si  això  és 
possible, a on és possible, perquè als carrers de més densitat és impossible. 
També han mirat experiències d’altres municipis i el resultat ha estat variable. 
Però el Pla no pot definir en quin carrer es fa d’una manera o d’una altra fins 
que no es tingui una diagnosi tècnica, fiable i que els indiqui per a on s’ha de 
tirar. 

Respecte del tema de la taxa, el Pla de Reducció de Residus Local no parla de 
quina serà la modificació de la taxa i en quins termes, perquè és una discussió 
de l’àmbit  de la Ponència de les Ordenances. El Pla parla de que s’han de 
contemplar aquests criteris, que ha de néixer fruit d’un acord polític, no de que 
l’equip de govern se l’acudeixi avui portar un Pla com canviar la taxa o deixar 
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de canviar. En tot cas, posa de manifest que la fiscalitat s’ha d’anar adreçant a 
que sigui una fiscalitat  en funció de contaminació,  que és diu una fiscalitat 
verda. Diu que, en resum, el Pla és una molt bona diagnosi, és un full de ruta 
que no té cap utopia, que és perfectament assolible i que, en tot cas, ni és una 
llei, ni és una taxa, ni és tirar contenidor pel carrer per veure el que hi ha és el 
que és. Aprofita per felicitar a tot l’equip tècnic que ha fet possible que aquest 
Pla  tirés  endavant,  en  particular  a  la  Sra.  Aixa  Rodríguez  que  va  estar 
contractada temporalment, també a la tècnica Sra. Sara Barriga, al director  de 
serveis  Sr.  Lluís  Carrasco  i  al  Sr.  Rafael  Bellido,  director  d’àrea,  per  la 
implicació i per la feina que no ha estat senzilla. Creuen que és un bon Pla per 
tirar endavant, i és un dels municipis cap davanters de l’Àrea Metropolitana en 
recollida i en reciclatge que és, bàsicament, l’objectiu que tenen.

El portaveu del grup municipal CC Veïns, Sr. Gilaberte, diu que en el tema dels 
impropis  la  proposta  que  fan  no  és  la  primera  vegada.  No  es  tenir  la 
documentació de l’Àrea Metropolitana, ni  la de l’Ajuntament,  és veure-ho in 
situ. Indica que no han dit absolutament res del tema de l’auditoria, i el tema de 
les  campanyes,  que  estan  summament  relacionades  amb  el  tema  del  Pla 
d’Actuació.

El Sr. Leiva contesta que el tema de l’auditoria està en marxa i el seu grup està 
al corrent de quines són totes les feines que s’estan realitzant. No només hi ha 
una auditoria, sinó que hi ha un control extern d’auditoria.  El seu grup està 
perfectament informat, fins i tot, dels terminis que té l’execució, i ell coneix de 
primera  mà.  Afegeix  que  tècnicament  no  saben  si  és  viable  bolcar  un 
contenidor a la via pública o a un pati per veure el que hi ha, però no tenen cap 
problema en concertar-li  una visita  al  Ecoparc per a què vegi  com van els 
camions de Sant Feliu a nivell d’impropis, fins i tot, com ho mesuren.

Sotmès a votació, el dictamen s’aprova per majoria absoluta amb 18 vots a 
favor de: 5 vots dels regidors/es del grup municipal d’ICV-EUiA, 4 vots dels 
regidors/es del grup municipal PSC, 3 vots dels regidors/a del grup municipal 
d’ERC, 2 vots del regidor/a del grup municipal PDeCAT, 2 vots dels regidors del 
grup municipal CC Veïns, 1 vot de la regidora del grup municipal PP, i 1 vot del 
regidor no adscrit Sr. Serrano, i amb 1 vot  d’abstenció del regidor del grup 
municipal Ciutadans.

El Sr. Alcalde indica que és una aprovació inicial, per tant, les coses que s’han 
anat  dient es valoraran amb l’equip tècnic.  És un punt important des d’una 
perspectiva dels temes ambientals que s’han anat desenvolupant al llarg del 
mandat. Són quatre grans Plans ambientals, dos els aborden en aquest Ple i 
dos en el Ple del mes de febrer, avui han parlat de residus i ara parlaran del 
Pla Director de l’Arbrat Viaria, que també explicarà el Sr. Leiva, en el mes de 
febrer parlaran del Pla Director del Parc Agrari i parlaran del Pla d’Energia.
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9. - Aprovar inicialment el Pla Director de l'Arbrat Viari de Sant Feliu de 
Llobregat (G0422018000001)

Per part del Sr. Alcalde dóna la paraula al Sr. Leiva que explica el punt de la 
Comissió Informativa de l’Àrea de Territori, Sostenibilitat i Activitat Econòmica, 
que textualment diu el següent:

“Atès que l’Àrea Metropolitana de Barcelona ha redactat  el  Pla  Director  de 
l’Arbrat  de  Sant  Feliu  de  Llobregat,  el  qual  avança  en  el  coneixement  i 
planificació de l’arbrat viari del municipi, el qual parteix de l’inventari municipal, 
revisat i actualitzat per tal de facilitar una futura planificació de la ciutat.

Vist l’Informe favorable del tècnic de Medi Natural, en el que manifesta que el 
Pla Director de l’Arbrat Viari de Sant Feliu de Llobregat, elaborat per l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona,  és un instrument de gestió indispensable i que 
s’ajusta a les necessitats municipals pel que fa a la gestió del patrimoni natural. 

Tenint en compte el que s’ha exposat,  la Comissió Informativa de l’Àrea de 
Territori,  Sostenibilitat i Activitat Econòmica, proposa al  Ple de l’Ajuntament 
l’adopció del següents: 

ACORDS

PRIMER.-  Aprovar inicialment el Pla Director de l’Arbrat Viari de Sant Feliu de 
Llobregat, elaborat per l’Àrea Metropolitana de Barcelona. 

SEGON.-   Sotmetre el Pla Director de l’Arbrat Viari de Sant Feliu de Llobregat 
al tràmit d’informació pública  mitjançant anunci que s’ha de publicar al Butlletí 
Oficial de la Província, en el tauler d’anuncis de la corporació local i la seu 
electrònica municipal pel termini de 3 mesos, per la formulació d’al·legacions. 
Dins d’aquest període d’informació pública es realitzarà la difusió adient per 
garantir la participació ciutadana.”

El  portaveu del  grup municipal CC Veïns,  Sr.  Gilaberte,  indica que voten a 
favor.  Comenta  que,  a  diferència  del  Pla  anterior,  és  un  Pla  treballat,  ben 
elaborat i és un Pla que dóna el to del que, des del seu punt de vista, ha de 
tenir un Pla. És un tema treballat per carrer que permet entendre el que ha 
estat moltes de les reivindicacions ciutadanes al llarg dels anys, encara que no 
vinguin  les  reivindicacions.  En  relació  amb  el  tema  de  la  poda,  fan  una 
afirmació que no estan d’acord, els arbres no necessiten poda quan estan en 
una situació de llibertat, però a la ciutat necessiten poda i es pot discutir  el 
tipus de poda. En aquests moments s’està passant d’una situació de poda total 
a no poda i dependrà de les condicions que tinguin. El propi informe diu que en 
voreres de 2,60 metres no es poden plantar arbres. També els preocupa molt 
el tema del control fitosanitari que s’ha de concretar i precisar, perquè en la 
mesura de què això no es concreti el tema de les plagues i malalties les tenen, 
i una vegada es tingui és molt difícil. Altre tema és el del rec, perquè el rec 
automàtic  dura  molt  pocs  anys,  i  en  canvi  els  arbres  necessiten  moltes 
vegades aigua, sobretot, en els temps de sequera. Afegeix que en el tema dels 
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escocells s’ha de fer amb seguiment, amb indicacions per a petits, mitjans i 
grans, el mínim 1 metre quadrat, perquè tenen problemes i poden rebentar les 
voreres, que ells han insistit al llarg de molt temps i continuen insistint. Diu que 
un dels problemes importants és com es planten i com es fa el rec, en aquests 
moments i d’obligat compliment, en relació amb el tema de tubs de plàstic i 
com arriba la humitat. Manifesta que faran esmenes a aquest tema perquè els 
hi sembla molt important la participació ciutadana, la gestió de les incidències; 
quan es fan noves realitzacions urbanístiques qui  decideix  el  tipus d’arbre, 
l’arquitecte  o  és  la  recomanació  de  jardineria,  i  els  carrers  nous  ja  tenen 
recomanacions de que s’han de canviar els arbres perquè la espècie no és la 
correcta.

La portaveu del grup municipal PDeCAT, Sra. Martí, indica que els agrada que 
el Pla comenci a explicar els beneficis que tenen els arbres a nivell psíquic, 
físic, emocional, medi ambiental, de confort i de calidesa en un carrer, en una 
plaça, en un passeig o senzillament un al costat d’un banc. Pensen que diu 
molt de les persones que han confeccionat el Pla Director. Sobre quins arbres 
són els idonis i quin manteniment han de tenir en general, tret que siguin un 
enginyer agrícola o perit, no poden dir a ningú que ha de fer. Seran els que han 
estudiat per a això els que diran els arbres que  necessiten a Sant Feliu, quin 
manteniment han de tenir, quan s’han de regar i quan s’han d’esporgar. Aquí 
podran revisar-ho,  preguntar i saber perquè una cosa sí o no. És veritat que 
després saben  queixar-se, si s’ha esporgat quan tocava o no, si les arrels han 
aixecat el paviment i les voreres, si és massa baix, si es escanyolit i no fa prou 
ombra, si hi ha fruits que cauen a la vorera, si toca a les façanes de les cases i  
hi ha bitxos que entren per la finestra, si tapen el llum de les faroles o la farola 
està més alta. Tot això creuen que és important, mereix un Pla i tots plegats 
sàpiguen perquè es tria una espècie o una altra, i perquè l’esporga toca o no 
toca.

El  que no han entès,  perquè en el  seu concepte de via pública entren els 
carrers i també entren les places, hi ha aquesta separació del que és carrer 
pròpiament i les places. Pensen en la plaça Catalunya, la 8 de març, o d’altres 
places que no són tancades, i no ho han entès. Altra qüestió és per què, de 
vegades, tallen un arbre i deixen un tros de l’arbre i no l’acaben d’arrancar, ja 
que  la  gent  es  pot  entrebancar.  Potser  té  un  sentit  tècnic.  El  seu  vot  és 
afirmatiu.

El portaveu del grup municipal Ciutadans, Sr. Alba, indica que aquest Pla està 
prou bé,  té sentit  comú i  és nota que l’han fet tècnics experts,  encara que 
sembla  que  tinguin  copada  l’Àrea  Metropolitana  amb  tots  els  treballs  que 
encarreguen. Comparteix els temes de poda, de l’obtenció del carboni que és 
indiscutible.  Des d’un altre  punt  de vista,  si  estiguessin  a l’any 2015-2016, 
dirien  que tenen moltes ganes de tirar-ho endavant  desprès  de 4 anys  de 
prova, però estan a l’any 2018 i no sap si s’apropen les eleccions i volen fer 
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mèrits i omplir línies del programa electoral. Pensa que després de 7 anys ja 
tocava. Poden dir que ha estat un treball molt ardu, sobre tot perquè han trigat 
7  anys  ens  decidir-se.  S’ha  de  tenir  en  compte  que  intenta  esborrar  les 
empremtes de tota la mala gestió de la ciutat d’equips anteriors, inclosos els 
seus que són la formació política que més ha governat. Totes les espècies que 
estan mal plantades o plantades a prop de les cases, que aixequen voreres, 
són errors de disseny, que a manca de lideratge polític ha permès que hi hagi 
arbres pollancres, que si pregunten a un expert, dirà que és un arbre de ribera i 
té molts problemes, només té una gran virtut que és molt econòmic, es fa alt i  
estèticament  és  molt  maco,  però  desprès  són  tots  problemes.  Pensa  que 
arrisquen poc, passen 16 anys per executar-lo. Si és tant important, en lloc de 
fer-ho per despesa corrent, posin per inversió i, en lloc de 16 en 8. Sobre el 
tema de participació no dirà res perquè han fet reunions, i ho sabien, no han 
pogut anar per la situació política. Però no saben si els veïns de Sant Feliu, la 
ciutadania, ho saben com ells, perquè a l’entrar a la web, una web municipal 
que sembla estar entre les millors, encara que sigui pels diners que s’inverteix, 
i, si es posa arbrat o el Pla d’arbrat, no hi ha res, o almenys no apareix en la 
web, si s’han fet, no s’han assabentat. Han fet un petit sondeig per les zones 
que coneixen més i pot dir que hi ha zones que s’havien de contemplar i no es 
contemplen. Suggereix que en el Pla d’Arbrat Viari tinguin en compte el Pla 
Director d’Enllumenat o viceversa, perquè si un arbre té molta copa i l’arbre 
baixa, perquè l’esporguen o el canvien, varia el tipus lumínic del carrer. Diu que 
com  el  Pla  no  està  malament  i  sent  l’aprovació  inicial  s’abstindran,  i  si 
l’incorporen  i  fan  el  què  els  diuen,  quan  s’aprovi  definitivament  votaran 
afirmativament.

El Sr. Leiva manifesta que en aquest  pla, i en d’altres plans, quan es parla de 
diners,  no  s’està  parlant  necessàriament  de  què  hi  hagi  una  consignació 
pressupostària amb una finalitat. Tant el Pla anterior de Residus com en aquest 
cas la jardineria amb l’arbrat viari són contractes, una contracta té gestió que 
quan es deixa de fer per algun motiu alguna de les qüestions es genera una 
borsa  de  diners  que  es  pot  dedicar  a  una  altra.  Creuen  que  pot  cridar  a 
confusió perquè que hi hagi una consignació econòmica no vol dir que hi hagi 
d’estar  al  pressupost,  i  s’ha  de valorar.  Diu  que no entrarà en discussions 
tècniques perquè no és el  seu paper,  ni  és tècnic  d’aquesta matèria.  Però 
sobre el tractament fitosanitari ni tant sols és subjecte d’un Pla, això és una 
obligació  i  els  tractaments  tenen  una  legislació  absolutament  rigorosa.  Es 
tracta d’un Pla que, tot i sent complert, tampoc entra absolutament a fons de 
tot el que és la gestió diària, el que està marcant és un full de ruta. Comenta 
que no entrarà en la gestió de governs de fa 30 anys, però els arbres són 
éssers vius i hi  ha qüestions imprevisibles, precisament,  perquè són éssers 
vius i saben que no poden posar tota la mateixa espècie en un barri, en tres 
carrers, perquè quan hi ha una plaga tot s’infecta.
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En contestació a la Sra. Martí, sobre la poda d’un arbre que, normalment, es 
deixa  a  una  alçada  d’un  metre,  és  perquè,  precisament,  la  gent  no  caigui 
mentre no es fa la replantació, que no estigui el forat a terra i en el moment 
que toca la replantació es treu tot i es posa l’arbre nou. 

El  portaveu del  grup municipal  CC Veïns,  Sr.  Gilaberte,  indica  que hi  hagi 
consignació i no estar en el pressupost no és possible, hi ha consignació per al 
2018 i ha d’estar en el pressupost del 2018.

Sotmès a votació, el dictamen s’aprova per majoria absoluta amb 18 vots a 
favor de: 5 vots dels regidors/es del grup municipal d’ICV-EUiA, 4 vots dels 
regidors/es del grup municipal PSC, 3 vots dels regidors/a del grup municipal 
d’ERC, 2 vots del regidor/a del grup municipal PDeCAT, 2 vots dels regidors del 
grup municipal CC Veïns, 1 vot de la regidora del grup municipal PP, i 1 vot del 
regidor no adscrit Sr. Serrano, i amb 1 vot  d’abstenció del regidor del grup 
municipal Ciutadans.

10. - 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,  segons 
addenda  de  pròrroga  del  conveni  de  col·laboració  entre  l'agència  de 
l'habitatge  de  Catalunya  i  l'ajuntament  de  Sant  Feliu  de  Llobregat 
(G3472017000056)

Aquest punt va ser tractat a continuació del punt 6.

MOCIONS D’ÀMBIT GENERAL:

11.  -  Moció  presentada  pels  grups  municipals  Ciutadans-C'S  i  PP,  de 
rebuig a l'augment de les tarifes i a l'actual sistema de finançament del 
transport  públic  a  la  regió metropolitana de Barcelona i  els  municipis 
gestionats  per  l'Autoritat  del  Transport  Metropolità-ATM 
(MOCI2018000003).

El Sr. Alcalde indica que en aquest punt també ha hagut una moció alternativa 
que ha presentat el grup municipal PDeCAT i, d’acord amb el que estableix 
l’article 40 del ROM es presenta primer la de Ciutadans i PP, i a continuació la 
de PDeCAT, i després expressaran el sentit del vot  conjuntament.

El portaveu del grup municipal  Ciutadans,  Sr.  Alba, fa la presenta la moció 
conjunta dels grups municipals Ciutadans i PP, que textualment diu el següent:

Atès que el  sistema integrat  de transport  públic  a la  Regió  Metropolitana de 
Barcelona  està  gestionat  per  l'Autoritat  del  Transport  Metropolità  (ATM),  un 
consorci inaugurat l’any 1997 i del que en formen part la Generalitat de Catalunya 
amb una participació del 51%, l’Ajuntament de Barcelona amb una participació 
del 25% i l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) amb una participació del 24%, 
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que es qui s'encarrega de garantir el finançament del sistema,  conveniant les 
aportacions públiques i decidint les tarifes de preus.

Atès que l’Estat va transferir les competències del transport metropolità fa molts 
anys i poc a poc ha anat reduint les seves aportacions en més d'un 45%. Els  
contracte-programa en realitat no són consensuats entre les administracions; ja 
que l'Estat fixa la seva aportació de forma unilateral.  

Atès que els mecanismes de finançament del transport públic divergeixen molt 
entre els municipis segons població; més o menys de 50000 habitants, i segons 
si estan consorciats o mancomunats, ja sigui a l'Àrea Metropolitana de Barcelona 
(antiga  EMT,  corresponent  als  18  municipis  de  la  zona  1  de  l'ATM  )  o  a 
l'Agrupació de Municipis amb Transport Urbà (AMTU, Associació voluntària de 
municipis amb transport urbà de la corona 2 a 6 de l'ATM), provocant greuge s 
comparatius entre els municipis.  

Atès que els municipis de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (mancomunitat de 
municipis de la primera corona) disposa d'una font de finançament del transport 
públic molt particular, el Tribut Metropolità (abans Tribut de Mobilitat). Un impost 
articulat com a recàrrec de l'IBI calculat en base al valor cadastral de  l'habitatge 
o de l'espai d'activitat econòmica. Aquest tribut aporta de mitjana una aportació 
anual de 40 euros per habitatge i de 35 euros per local no residencial. 

Atès  que,  per  la  banda  dels  ingressos,  l'absència  d'un  mecanisme  clar  i 
transparent per a finançar el transport públic des de l'aprovació de la llei 9/2003 
de mobilitat, hi ha pendent l'aprovació d'una Llei de Finançament del transport 
públic que posi ordre a aquest model, però malauradament aquest no ha estat un 
tema prioritari a l'agenda política, possiblement perquè no s'entreveu un acord 
entre les administracions competents. No depèn, per tant, de criteris homogenis 
de població o demanda, sinó de fràgils acords polítics que s' han pogut mantenir 
més o menys al llarg del temps. 

Atès que d’altra banda, a la vista que les despeses d’explotació del transport 
públic  metropolità  augmentaran  notablement,  es  fa  imprescindible  que  la 
Generalitat  de  Catalunya  impulsi  l’aprovació  d’una  Llei  de  Finançament  del 
transport  públic  que creï  nous recursos financers,  tal  i  com diu  la  disposició 
addicional vuitena de la citada Llei de Mobilitat 9/2003. 

Atès que el Consell d'Administració de  l'Autoritat del Transport Metropolità ha 
pres com a solució del desequilibri  traslladar la pressió sobre les tarifes dels 
preus  del  transport,  augmentant  el  seu  cost  per  a  l’usuari,  dificultant  l 
 ́accessibilitat al transport públic dels treballadors i les treballadores i dificultant la  
mobilitat de la ciutadania en els seus desplaçaments quotidians cap a la feina o 
els centres d ́estudi. 

Atès que en aquestes circumstàncies el  transport públic és fonamental per a 
garantir el dret a la mobilitat dels treballadors i les treballadores, especialment 
d'aquelles  que estan a l'atur,  i  en general  de veïns i  veïnes sabent  que els 
transports  públics  són,  a  més,  un  dels  principals  elements  vertebradors  del 
territori.  I  atès  que  unes  tarifes  a  preus  més  reduïts  han  estat  llargament 
reivindicades pels sindicats i les associacions d'usuaris. 
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Atès que el transport públic és el quart pilar de l'Estat del Benestar, juntament 
amb l'habitatge, la sanitat i l'educació. Ho és pel fet que és l'eina que dóna accés 
tant al dret d'habitatge, sanitat i educació com a les oportunitats laborals i d'oci 
que es generen arreu del territori, sense exclusió del 50% de la població catalana 
que no té permís de conduir. 

Atès que el preu de serveis bàsics com la llum, l'aigua o el transport no han parat 
de pujar, no és comprensible socialment apujar les tarifes, sinó plantejar-se un 
nou model tarifari en base a les necessitats de les persones. L'any 2018 moltes 
d'aquestes hauran de destinar una major part del pressupost familiar per finançar 
la necessitat d'utilitzar els transports públics en els seus desplaçaments habituals. 

Atès que l'Autoritat Metropolitana del Transport ( ATM ) de l’àrea de Barcelona a 
instàncies del seu Consell d’Administració, va crear la Taula Social del Transport 
Públic. Organisme on s'ha d'activar el consens sobre les polítiques públiques que 
les  administracions  consorciades  en  l’ATM de  l’àrea  de  Barcelona  i  amb  la 
participació de la resta d’autoritats territorials de la mobilitat de Catalunya, i dels 
moviments socials implicats en la lluita contra l’augment de les tarifes i per la 
promoció  del  transport  públic,  portin  a  terme  per  a  la  millora  del  servei  de 
transport públic, per a la revisió de les tarifes de transport públic, de manera que 
siguin més ajustades i  assequibles,  i  per a l’assoliment  d’un nou sistema de 
finançament,  i  fer  les  gestions  necessàries   perquè  aquesta  participació  es 
materialitzi amb un diàleg continuat tant amb la direcció de l’ATM de l’àrea de 
Barcelona  com  amb  els  representants  de  les  administracions  en  el  Consell 
d’Administració. 

Atès que segons l'Estatut d'Autonomia de Catalunya, en el seu article 48 "els 
poders  públics  han  de  promoure  polítiques  de  transport  i  de  comunicació 
basades en criteris de sostenibilitat que fomentin la utilització del transport públic i 
la millora de la mobilitat".  

Atès que el Parlament de Catalunya va aprovar per unanimitat la moció 89/X, 
sobre l  ́increment de les tarifes del  transport  metropolità  i  el  finançament  del 
transport públic, la realitat és que la majoria de la població continua havent de fer 
un  esforç  econòmic  considerable  per  desplaçar-se  habitualment  en  transport 
públic. 

Atès que l’increment continu i desmesurat del preu del transport a Barcelona, la 
seva Àrea Metropolitana i els municipis gestionats per l'Autoritat del Transport 
Metropolità,  no fomenta la  utilització  del  transport  públic,  així  com tampoc la 
millora de la mobilitat, ja que amb els preus actuals i els continuats increments, el 
s poders públics estan fomentant de forma indirecta la utilització dels mitjans de 
transport privats. 

És per tot l'anterior, amb l'objectiu de garantir la igualtat dels ciutadans catalans el 
Grup Municipal  de Ciutadans (Cs) a l  ́Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 
proposem en Ple Municipal l’adopció dels següents: 

ACORDS 
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PRIMER.- Manifestar el profund desacord i rebuig per l’increment de les tarifes 
del transport metropolità per l’any 2018 que ha aprovat el Consell d’Administració 
de l’Autoritat del Transport Metropolità (ATM). 

SEGON.- Reclamar a l'ATM que congeli les tarifes de transport per l'any 2018 i 
demanar a l'ATM un replantejament de l'actual model de zones tarifàries i l'inici 
de la redacció d'una llei de finançament del transport públic. 

TERCER.-  Proposar  a  l’ATM millorar  i,  en  el  seu  cas,  ampliar  els  títols  de 
transport de caràcter social, de forma que les persones aturades que busquen 
treball; els joves i estudiants; els pensionistes i les persones amb discapacitat, 
disposin de títols específics a preus més reduïts, per evitar els riscos d’exclusió 
social  en  els  sistemes  de  transport  públic  de  Catalunya.  Així  com un  tracte 
preferent tan per a les persones que es desplacen diàriament per causes de 
mobilitat obligada com per a col·lectius amb especials dificultats econòmiques 
que no es vegin acollits per les actuals tarifes socials.

QUART: Demanar a l'ATM que apliqui als títols de més utilització, especialment 
la targeta T-10, la rebaixa que es consensuï amb la Taula Social del Transport 
Públic, per tal que es corresponguin més amb la variació del cost de la vida i de 
les condicions salarials de l’any anterior.

CINQUÈ:  Traslladar  aquests  acords  a  l'ATM,  a  l'Àrea  Metropolitana  de 
Barcelona,  als  grups  parlamentaris,  a  la  Generalitat  de  Catalunya,  a 
l'Administració General de l'Estat, a l'Associació per la promoció del Transport 
Públic, a la CONFAVC i a la plataforma Stop Pujades Transport. 

11.1. -    Moció alternativa presentada per PDeCAT, a la moció presentada 
pels  grups  municipals  Ciutadans  i  PP,  pel  finançament  del  transport 
públic (MOCI2018000006)

Seguidament  la  portaveu  del  grup  municipal  PDeCAT,  Sra.  Martí,  fa  la 
presenta la moció alternativa, que textualment diu el següent:

 “Atès que l'aposta pel transport públic de qualitat és una prioritat àmpliament 
compartida tant per la necessària reducció dels nivells de contaminació com per 
la millora de la qualitat de vida a les nostres ciutats.

Atès que perquè el transport .públic sigui un mitjà encara més utilitzat necessita 
una oferta  competitiva  i  de  qualitat  i,  a  més,  unes tarifes assequibles  per  a 
tothom. El transport públic necessita tenir un marc de finançament estable que 
garanteixi el dret a la mobilitat de la ciutadania.

Atès que pel que fa al finançament del transport, es va arribar a un acord en el 
Pla  Marc  2014-2031  per  cobrir  les  necessitats  corrents,  les  necessitats 
reconegudes  diferides  i  per  equilibrar  el  pressupost  mitjançant  majors 
aportacions.  Les aportacions  només s'han produït  per  part  de la  Generalitat, 
l'Ajuntament  de Barcelona  i  l'Àrea  Metropolitana  de Barcelona.  En canvi,  els 
compromisos de l'Administració general de l'Estat estan pendents d'acceptació. 
Des de l'any 2010 fins al 2018 les administracions consorciades de l'ATM han 
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incrementat les seves aportacions en un 56%, en canvi l'Administració General 
de  l'Estat  ha  reduït  les  aportacions  en  un  33%,  reduccions  que  han  estat 
aprovades en els  pressupostos  generals  de l'estat  i  que han rebut  el  suport 
d'altres forces parlamentaries a banda del PP.

Atès que el Parlament de Catalunya va aprovar Llei 21/2015, del 29 de juliol, de 
finançament del sistema de transport públic de Catalunya per unanimitat. Una llei 
que determina el. règim de finançament del sistema, fixa que les administracions 
han d'assegurar el  finançament  adequat  i  estable del conjunt  del  sistema de 
transport i l'equilibri financer d'aquest, i uns ingressos derivats, entre d'altres, de 
les tarifes o d'impostos, i de taxes, amb la possibilitat d'incloure'n per gravar la 
contaminació  atmosfèrica  produïda  per  vehicles  de  motor  en  desplaçaments 
privats. La iniciativa determina el règim de finançament del sistema, fix que les 
administracions han d'assegurar el finançament adequat i estable del conjunt del 
sistema de transport i l'equilibri financer d'aquest, i uns ingressos derivats, entre 
d'altres, de les tarifes o d'impostos, i de taxes, amb la possibilitat d'incloure'n per 
gravar  la  contaminació  atmosfèrica  produïda  per  vehicles  de  motor  en 
desplaçaments  privats.  La  iniciativa  determina  el  règim  de  finançament  del 
sistema, fix que les administracions han d’assegurar el finançament adequat i 
estable del conjunt del sistema de transport i l’equilibri financer d’aquest, i uns 
ingressos derivats, entre d’altres, de les tarifes o impostos, i de taxes, amb la 
possibilitat  d’incloure’n  per  gravar  la  contaminació  atmosfèrica  produïda  per 
vehicles de motor en desplaçaments privats.

Atès  que  el  Govern  espanyol  ha  reduït  dràsticament  la.  seva  aportació 
econòmica  per  al  finançament  del  transport  públic  a  l’Àrea  Metropolitana  de 
Barcelona, i aquesta reducció ha hagut de ser substituïda per la Generalitat de 
Catalunya,  l'Àrea Metropolitana de Barcelona,  l'Ajuntament de Barcelona i les 
persones usuàries del transport mitjançant un augment del preu de diferents títols 
de transport.

Atès  que  la  proposta  tarifaria  aprovada  pel  2017,  un  any en el  qual  moltes 
famílies de Catalunya han seguit patint els efectes de la crisi econòmica, es basa 
en els següents criteris:

1) La congelació dels títols tarifaris.

2) Augment dels 15 als 16 anys l'edat de gratuïtat del transport públic.

3) Creació d'un títol ambiental pels dies d'episodi de contaminació.

4) Millora de l'accés a tarifes reduïdes per a persones en situació d'atur.

Atès que aquesta revisió de tarifes de marcat caràcter social  pot suposar un 
dèficit en el finançament del sistema de transport públic de 20M€, d'acord amb el 
Pla  Marc  de  Finançament  que  regeix  l'ATM.  La  Generalitat  de  Catalunya, 
l'Ajuntament  de  Barcelona  i  l'Àrea  Metropolitana  de  Barcelona  han  acordat 
finançar el 50% d'aquest possible dèficit, 10M€ (un 51% la Generalitat, un 25% 
l'Ajuntament de Barcelona, un 24% l'Àrea Metropolitana de Barcelona).
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L'Àrea Metropolitana de Barcelona ha hagut d'incrementar el Tribut Metropolità 
en un 2,6% per fer front al deficient finançament del transport públic. La resta de 
dèficit haurà de ser abordat també per les administracions si no es vol traslladar 
als usuaris/usuàries mitjançant un increment de tarifes.

Atès que Espanya és l'únic país europeu que no compta amb una llei estatal de 
finançament  del  transport  públic  i,  a  més,  les  prioritats  d'inversió  no  estan 
orientades, al transport públic de proximitat, quan precisament és el que utilitzen 
diàriament milions de persones. L'Estat només s'implica en el finançament del 
transport públic amb els consorcis del transport de Madrid i Barcelona (on les 
seves aportacions no arriben ni al 10% de les despeses totals), amb les rodalies 
metropolitanes de Renfe i amb les reduïdes aportacions que realitza ai transport 
urbà de les ciutats de més de 50.000 habitants d'acord amb la Llei de Bases de 
Règim Local.  Resten doncs fóra del finançament consorcis importants d'altres 
zones urbanes de més de 600.000 habitants com València, Sevilla, Màlaga o 
Bilbao.  Això  ha fet  que ciutats amb governs encapçalats  per diferents colors 
polítics facin una crida a l'Estat davant la necessitat d'un marc de finançament 
estable del seu transport públic (Madrid,  Palència,  Santiago de Compostel·la, 
Múrcia,  Albacete,  Toledo,  Badajoz,  Sevilla,  Barcelona,  Gijón,  Oviedo,  Burgos, 
València, A Corunya, Cadis, Saragossa, entre d'altres).

Atès que tant el Govern de la Generalitat com el de l'Ajuntament de Barcelona i 
l'Àrea Metropolitana de Barcelona han manifestat  ia  seva disposició a tractar 
aquesta qüestió amb el Govern de l'Estat.

Atès que el municipi de Sant Feliu de Llobregat forma part, en el marc de l’actual  
Sistema Tarifari Integrat, de la zona tarifaria 1. Essent una realitat que la majoria 
dels desplaçaments es produeixen des de o cap a Barcelona

Atès que la integració tarifaria dels 36 municipis, és a dir, de la primera i segona 
coronà de l'àrea metropolitana, s'està tirant endavant i serà una realitat en breu. 
La proposta és que l'any 2018 a nivell tarifari ja estigui integrat, i que al 2021 la 
integració ja s'hagi completat i que la millora de l'oferta del transport estigui en 
funcionament.

Per  tot  això,  el  grup  municipal  de  PDeCat  a  l'Ajuntament  de  Sant  Feliu  de 
Llobregat proposa al Ple l'adopció dels següents

ACORDS:

PRIMER.-  Instar  al  Govern  de  l'Estat  a  que  faci  efectiva  la  proposta  que 
recentment es va aprovar al Congrés de Diputats, que insta al govern de l’estat 
espanyol a augmentar l'aportació pel 2018 en relació al transport públic i què 
aporti 40 M€ per l’any vinent, necessaris perquè no hi hagi dèficit en el sistema de 
transport públic de l'ATM": Que aquest augment sigui un inici de la recuperació 
progressiva  de  les  aportacions  i  el  compromís  amb  el  transport  públic  de 
proximitat.

SEGON.-  Instar al  Govern de l’Estat i  als grups parlamentaris del Congrés a 
promoure una llei  de finançament del transport  públic  per solucionar  aquesta 
situació  amb  caràcter  definitiu  i,  transitòriament,  a  pactar  les  dotacions 
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pressupostàries,  necessàries  per  cobrir  el  dèficit  actual  de  les  grans  ciutats 
i,àrees metropolitanes.

TERCER.- Instar al Govern de la Generalitat a desenvolupar les mesures de la 
Llei Catalana de finançament del transport públic per tal de mobilitzar els recursos 
econòmics necessaris que permetin incrementar i  millorar l’oferta de transport 
públic i ser una alternativa a l'ús del vehicle privat, en el marc de l'actual lluita 
contra la contaminació atmosfèrica a l'Àrea Metropolitana.

QUART.- Instar a l'AMB, d'acord amb els compromisos adoptats a fer efectiva !a 
modificació  de  l'actual  model  de  zones  à  l'àrea  metropolitana  de  Barcelona, 
prevista amb la integració tarifaria de Í'AMB que s'inicia en l'actual exercici 2018.

CINQUÈ.- Instar a l'ATM a millorar i ampliar l'oferta de tarifació social en l'àmbit 
del sistema integrat. Malgrat un de cada quatre viatges es fa amb títols integrats 
per qüestions socials, demanem ampliar els títols de transport de caràcter social 
per  a:  estudiants,  famílies  monoparentals  i  nombroses,  persones  en situació 
d'atur,  pensionistes,  transport  especial  per  a  persones amb mobilitat  reduïda 
severa,  que han de  complir  certs  requisits;  així  com tenir  en  compte també 
l'ampliació de les millores socials i un tracte preferent per a les persones que es 
desplacen diàriament amb l'oferta de transport amb la T-Mobilitat per evitar riscos 
d'exclusió social.

SISÈ.- Traslladar aquests acords a l'ATM, a l'Àrea Metropolitana de Barcelona, 
als  grups  parlamentaris  del  Parlament,  a  la  Generalitat  de  Catalunya,  a 
l'Administració General de l'Estat, a l'Associació per la promoció del Transport 
Públic,  a la Federació de Municipis de Catalunya,  a l'Associació Catalana de 
Municipis, a la CONFAVC i a la plataforma Stop Pujades Transport.”

El  Regidor  no adscrit,  Sr.  Serrano,  indica  que voldria  que a partir  d’ara es 
controlés, tal com diu el ROM, els temps de participació dels regidors, perquè 
si a alguns els molesta que una regidora llegeixi una moció, a ell li molesta la 
duració  d’algunes  intervencions  i  creu  que  s’han  d’escoltar  totes  les 
intervencions  amb  respecte.  Manifesta  que  justament  aquesta  setmana  va 
vindre a visitar-lo un amic de Madrid i va comentar que el transport públic era 
car. Amb la moció presentada i el comentari d’aquest amic va veure que la 
Comunitat de Madrid ha rebut els diners per part del Govern d’Espanya. Com 
el tema va enfocat a fer accions per a reduir això, i sent usuari del transport 
públic  per  a  treballar  tots  els  dies,  vota  a  favor  la  moció  presentada  per 
PDeCAT i s’absté en la moció presentada per Ciutadans i PP perquè, encara 
que la finalitat és la reducció del transport públic, no creu que el vehicle utilitzat 
sigui  el  correcte.  Afegeix  que  no  l’importaria  que  li  apugessin  el  preu  del 
transport públic si des de l’Estat Espanyol es fessin més polítiques per apujar 
els salaris dels treballadors, que deien s’apujava un 4% si l’economia pujava 
un 2 o un 5.

La portaveu del grup municipal PP, Sra. Ortega, indica que vota afirmativament 
la  que  presenten  conjuntament  amb  Ciutadans,  i  vota  abstenció  a  la  del 
PDeCAT. Entenen que la finalitat es buscar una mica d’ordre legislatiu en el 
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tema del finançament del transport públic, però és què ja no els serveix dir que 
tot  és  culpa  de  l’Estat  i  mai  responsabilitzar-se  del  seu.  Aquí  hi  ha  unes 
competències,  hi  ha  un  consorci  del  què  l’Estat  no  forma  part  i  han  de 
començar a ser una mica més adults i assumir la seva competència. A part 
aquesta setmana van rebre la notícia que el 2017 s’havia tancat amb un record 
històric d’usuaris del transport públic i creuen que si hi ha més usuaris haurà 
més recaptació i, a sobre, van pujar les targetes de transport públic, creuen 
que, simplement és recaptatori.

El Regidor del grup municipal CC Veïns, Sr. Sospedra, manifesta que en la 
Junta  de  Portaveus  una  de  les  tasques  és,  precisament,  filtrar  el  temps 
d’intervencions.  Creu  que  no  té  cap  interès  llegir  tota  una  moció  de  tres 
pàgines quan la tenen per  escrit  i  no costa res sintetitzar.  A més,  són les 
típiques mocions «de obligado complimiento para el aparato del partido». És a 
dir, determinats partits han de fer la seva aportació al Comitè Comarcal dient 
que s’han defensat determinades polítiques, i li sembla una falta de respecte 
presentar una moció d’aquest tipus i llegir-la a aquestes hores. El seu vot és 
abstenció a les dues mocions.

El  portaveu  del  grup  municipal  Ciutadans,  Sr.  Alba,  indica  que  els  resulta 
sorprenent el vot d’alguns grups i del regidor no adscrit perquè han aconseguit 
votar  a  favor  o  en contra  del  mateix.  Diu  que han comparat  la  moció  que 
presenten amb el PP i la que presenta PDeCAT i en alguns punts troba poques 
diferencies. Però respecte a la moció del PDeCAT en la 1ª s’abstenen, perquè 
no ho diuen ells, ho diu la Plataforma del Transport Públic que consideren més 
raonable  i  productiu  exigir  a  l’Estat  la  millora  de  les  infraestructures  del 
transport públic de la seva competència com és el promès carril bus de la A-23 
i la utilització dels usos dels túnels de rodalies per al 2018, que aportar diners 
per  uns  serveis  de  transport  públics  a  Barcelona  o  Madrid,  que  estan 
íntegrament transferits a les Comunitats Autònomes i sobre els quals el govern 
central  no  aporta  ni  un  euro a la  resta  d’àrees  metropolitanes  espanyoles. 
Respecte a la 2ª del PDeCAT, que parla del finançament a totes les àrees 
metropolitanes d’Espanya,  no poden votar en contra,  han de votar  a favor. 
Respecte a la 3, 4, 5 i 6 voten a favor perquè repliquen exactament la seva 
moció, no poden dir una cosa i la contraria, estar a favor d’una cosa i en contra 
quan és el mateix. 

El portaveu del grup municipal d’ERC, Sr. Bossa, indica que ells votaran en 
contra la moció de Ciutadans i PP i a favor de l’alternativa.

El portaveu del grup municipal PSC, Sr. Molina, manifesta que els  sembla molt 
trist entrar en un debat de manca de respecte en un Ple. Creuen que en un 
Ple, bàsicament, estan aquí per escoltar les opinions de tots i respectar-les. 
Cadascú té la seva opinió i no es té perquè faltar a ningú. Sobre la moció de 
Ciutadans i PP diu que, evidentment, estan d’acord en el primer punt, el PSC 
inclús ha condicionat el recolzament en el tema del pressupost a la Sra. Colau 
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si  mantenia  les  tarifes,  perquè durant  dos  anys  s’han mantingut  les  tarifes 
gràcies a què estaven en el govern, ara no estan en el govern i han dit que 
donaven el recolzament als pressupostos sempre i quan es congelessin. Però 
aquí  Ciutadans  estan  governant  Espanya  i,  realment,  el  problema  s’està 
generant gràcies a l’Estat Espanyol, perquè les inversions en el 2010 són un 
46% menys de l’Estat Espanyol en el tema de transport públic, pensa que han 
de mirar aquest tema perquè estan pagant un dèficit que ho han de pagar tots 
els ciutadans. La resta de punts de Ciutadans voten en contra, encara que en 
el punt núm. 2 estan d’acord en que es desenvolupi una llei per al transport de 
mobilitat, creuen que és necessari i s’ha de fer. No és cert que el 25% dels 
tiquets que es venen estiguin totalment subvencionats en aquest  moment,  i 
basar la moció en la T-10 creuen que és un error, tots els països i ciutats grans 
del seu voltant el que fan és gravar aquest tipus de tarifa perquè al final el que 
surt beneficiat no és el ciutadà mitjà, s’ha de tirar més per la tarifa de mobilitat, 
el que més la fa servir més barat l’ha de sortir perquè amb la T-10, en realitat, 
el que surt beneficiat, i no diu que sigui bo o dolent, és el turisme perquè és el 
que la utilitza ocasionalment. La T-10 és la més utilitzada, però ha de ser un 
servei per a qui la utilitza diàriament i surti realment beneficiat, s’ha d’anar per 
aquesta línia, més que fomentar la T-10. Diu que ara mateix tenen una inversió 
del 56% a on s’han de comprar 75 vehicles de transport urbà i 30 vehicles de 
transport  ferroviari,  que  està  fent  l’Àrea  Metropolitana,  l’Ajuntament  de 
Barcelona i  la  Generalitat,  sense recolzament  de Madrid.  Indica que en els 
últims 3 anys ha augmentat un 2% la tarifa, que no arriba ni a l’IPC i, encara 
que estan en contra, s’ha de ser realista. D’altra banda comenta que quan es 
faci una moció alternativa es comuniqui d’alguna manera, perquè l’han hagut 
de mirar a darrera hora, es va publicar ahir a la web, i comunicar als portaveus 
de que hi havia una moció alternativa estaria bé, perquè es va publicar el Ple el 
dilluns i  estaria bé saber-ho. Voten a favor.

El  Regidor  Sr.  Martínez  en  representació  d’ICV-EUiA,  manifesta  que, 
efectivament, el transport públic ha de ser una prioritat perquè és fonamental 
en la vertebració i la cohesió territorial i social. També el foment del transport 
públic és fonamental en la reducció de la contaminació i, per tant, del CO2, que 
és un objectiu, no només local, sinó a escala mundial. Per tant, hauria d’estar 
situat en la primera línia de responsabilitats de les administracions, i troben a 
faltar en la moció presentada per Ciutadans i PP que no valoren el compromís 
de totes les administracions, almenys per igual. Diu que votaran en contra la 
moció presentada per Ciutadans i PP, i votaran a favor de la moció alternativa. 
Manifesta que hi ha administracions que s’han compromès en l’àmbit de l’Àrea 
Metropolitana  de  Barcelona  amb  el  foment  del  transport  públic,  i  s’han 
compromès pressupostàriament. L’Ajuntament de Barcelona des del 2010 ha 
incrementat en un 87% la seva aportació al transport públic, la Generalitat de 
Catalunya ha incrementat des del 2010 el 26% de la seva aportació i l’Àrea 
Metropolitana l’ha incrementat en un 22%, mentre que l’Estat l’ha reduït en un 
45%. L’Estat, també, té responsabilitats amb una àrea metropolitana, com és 
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Barcelona, en altres qüestions perquè una de les xarxes més importants i que 
transporten més ciutadania és la xarxa de rodalies que està integrada dintre de 
la  tarifació  que  es  gestiona  en  l’àmbit  metropolità.  Per  tant,  l’Estat  ha  de 
comprometre’s com és comprometen els Estats d’arreu d’Europa, que la major 
part tenen una llei estatal de finançament del transport públic, cosa que l’Estat 
no en té. Aquest compromís de les administracions catalanes hi ha sigut, i s’ha 
traslladat en l’increment dels serveis durant tots aquests anys, fins i tot, tenint 
en compte aquesta disminució de l’aportació de l’Estat i amb l’ampliació de la 
tarifació social en el seu desenvolupament durant aquests anys. Tot això ha 
redundat en un creixement important dels usuaris del transport públic, i s’està 
fent un increment d’aquest serveis de transport públic, fonamentalment, sobre 
les esquenes de la responsabilitat de les administracions de Catalunya, que ha 
permès  que  durant  2  anys  hi  hagués  congelació  tarifaria.  Al  final,  davant 
d’aquesta continua reducció de les aportacions,  s’ha hagut  d’incrementar  la 
tarifa del transport, però pensant que la tarifa en aquests 3 anys no ha estat 
incrementada,  i  que  el  seu  increment  ha  estat  molt  per  sota  del  què  s’ha 
incrementat  l’IPC  a  nivell  general.  Per  això,  voten  a  favor  de  la  moció 
alternativa  perquè  aquesta  planteja  el  requeriment  a  cadascuna  de  les 
administracions d’allò que ha de fer, i l’Estat hauria de recuperar el seu nivell 
d’aportació al transport públic de l’Àrea Metropolitana, hauria de desenvolupar 
una  llei  estatal  de  finançament  del  transport  públic,  no  només  per  l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona, sinó en general per tot l’Estat. La Generalitat ha 
de  desenvolupar  el  Reglament  i  prendre  les  mesures  pressupostaries  que 
corresponguin pel desenvolupament de la llei de finançament, i l’ATM, tal com 
ho te acordat, ha de procedir a la modificació de la tarifació social. Recorda 
que la tarifació social,  afecta als joves o als aturats, aquests títols no s’han 
tocat en aquests moments, però és què, a més a més, durant aquest exercici 
l’Àrea Metropolitana, l’Autoritat del Transport té previst començar la modificació 
de la tarifació i, per tant, l’ampliació dels aspectes socials d’aquesta tarifació.

Sotmesa a votació la moció presentada pel grup municipal Ciutadans i PP, es 
refusada per majoria amb 14 vots a favor de: 5 vots dels regidors/es del grup 
municipal d’ICV-EUiA, 4 vots dels regidors/es del grup municipal PSC (excepte 
el punt 1er que voten a favor, la resta en contra), 3 vots dels regidors/a del 
grup municipal d’ERC, i 2 vots dels regidor/a del grup municipal PDeCAT;  i 
amb 2 vots a favor de: 1 vot  del regidor del grup municipal Ciutadans, i 1 vot 
de la regidora del grup municipal PP; i amb 3 vots d’abstenció de: 2 vots dels 
regidors del grup municipal CC Veïns, i 1 vot del regidor no adscrit Sr. Serrano.

Sotmesa a votació la moció presentada pel grup municipal PDeCAT, s’aprova 
per majoria amb 16 vots a favor de: 5 vots dels regidors/es del grup municipal 
d’ICV-EUiA,  4  vots  dels  regidors/es  del  grup  municipal  PSC,  3  vots  dels 
regidors/a del  grup municipal  d’ERC,  1  vot   del  regidor  del  grup municipal 
Ciutadans (excepte el 1er punt que voten abstenció i la resta a favor),  2 vots 
dels regidor/a del grup municipal PDeCAT, i  1 vot del regidor no adscrit Sr. 
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Serrano; i amb 3 vots d’abstenció de: 2 vots dels regidors del grup municipal 
CC Veïns, i amb 1 vot de la regidora del grup municipal PP. 

El Sr. Alcalde manifesta que, sobre el tema dels temps, a ell li costaria molt 
poc, i és l’únic que té possibilitat, tallar a tots, si acorden rigorosament 5 minuts 
per  les  exposicions  inicials  i  2  minuts  per  les  repliques,  aplicar  aquesta 
limitació. Però li sembla que temes amb la importància del que s’està parlant 
avui és millor ser flexible en el temps, però encara que si són flexibles és per a 
tots, i han de tenir en compte que els Plens es retransmeten amb un nivell de 
qualitat i de so acceptable que els pot seguir molta gent. Comenta que hi havia 
un  polític  socialista,  el  Sr.  Rafael  Campalans,  que  deia  que  la  part  més 
important  de  la  política  és  la  pedagogia  política,  i  fer  uns  Plens  molt  poc 
pedagògics  engresca poc a la  gent  que vulgui  saber  de què parlen en els 
temes rellevants, no anècdotes, sinó la xifra concreta d’un tema molt concret. 
Pensa que estaria bé interessar a la gent en la gestió pública, estimular que 
l’interessin els debats que fan, i enriquir-los. Diu al Sr. Sospedra que pot estar 
més o menys d’acord amb les expressions que utilitzin altres persones, o si 
toca o no toca parlar dels temes i si no està d’acord fer el que cregui oportú, 
excepte faltar el respecte a ningú. A més, les mocions de què estaven parlant 
són  mocions  pertinents  que  toquen  debatre-les  aquí.  Però  si  volen  poden 
comentar la durada a la Junta de Portaveus. Diu que en un curs de formació 
política i de comunicació van explicar que el que s’hagi de dir es pot sintetitzar 
en 40 segons, que és el temps d’un tall de ràdio, i el temps en un programa de 
televisió,  40 segons són, exactament,  80 paraules, si es parla ràpid. Poden 
sintetitzar  el  que vulguin  dir  en 5 minuts i  no caldrà ni  que ell  talli,  ni  que 
avorreixin als espectadors.

12. - Moció presentada pel grup municipal PP per recolzar i defensar la 
presó permanent revisable (MOCI2018000004)

El Sr. Alcalde dóna la paraula a la Sra. Ortega que presenta la moció, i que 
textualment diu el següent:

“La Llei Orgànica 1/2015, de 30 de març, per la qual es modifica la Llei Orgànica 
10/1995, de 23 de novembre, del Codi Penal, que va entrar en vigor l'1 de juliol 
de 2015, va introduir en la nostra legislació la presó permanent revisable.

Es tracta d'un instrument  que existeix  en molts països del  nostre entorn,  en 
governs de tot tipus de tall polític; és una institució coherent, que s'incorpora bé al 
nostre model de garanties i té perfecte encaix penal.

La presó permanent  revisable,  ho assenyala  clarament  l'Exposició  de Motius 
d'aquesta Llei, no renuncia a la reinserció del penat, doncs una vegada complerta 
una part mínima de la condemna, "un Tribunal haurà de valorar novament les 
circumstàncies  del  penat  i  del  delicte  comès i  podrà  revisar  la  seva situació 
personal".
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La previsió d'aquesta revisió judicial periòdica de la situació personal del penat, 
idònia  per  poder  verificar  en  cada  cas  el  necessari  pronòstic  favorable  de 
reinserció social,  diu l'Exposició de Motius,  "allunya tot dubte de inhumanidad 
d'aquesta pena, en garantir un horitzó de llibertat per al condemnat". Una vegada 
complert el temps mínim de la pena, "si el Tribunal considera que no concorren 
els requisits necessaris perquè el penat pugui recuperar la llibertat, es fixarà un 
termini per dur a terme una nova revisió de la seva situació; i si, per contra, el 
Tribunal  valora  que compleix  els  requisits  necessaris  per  quedar  en llibertat, 
s'establirà un termini de llibertat condicional en el qual s'imposaran condicions i 
mesures de control orientades tant a garantir la seguretat de la societat, com a 
assistir al penat en aquesta fase final de la seva reinserció social".

Afegeix  l'Exposició de Motius que "la  pena de presó permanent  revisable no 
constitueix, per això, una sort de «pena definitiva» en la qual l'Estat es desentén 
del  penat.  Al  contrari,  es  tracta d'una institució  que compatibilitza  l'existència 
d'una resposta penal ajustada a la gravetat de la culpabilitat, amb la finalitat de 
reeducació a la qual ha de ser orientada l'execució de les penes de presó".

Igualment assenyala que "es tracta, en realitat, d'un model estès en el Dret 
comparat europeu que el  Tribunal Europeu de Drets Humans ha considerat 
ajustat a la Convenció Europea de Drets Humans, doncs ha declarat que quan 
la  llei  nacional  ofereix  la  possibilitat  de  revisió  de la  condemna de  durada 
indeterminada amb vista a la seva commutació, remissió, terminació o llibertat 
condicional del penat, això és suficient per donar satisfacció a l'article 3 del 
Conveni.

Malgrat  tot  això,  diversos  grups  parlamentaris  han  presentat  recurs 
d'inconstitucionalitat, recurs que el Tribunal Constitucional va admetre a tràmit 
al juliol de 2015. L'admissió a tràmit no suposa pronunciament algun sobre el 
fons de l'assumpte,  si  ben alguns  pretenen la  derogació  d'aquesta  mesura 
sense esperar el pronunciament del Tribunal Constitucional.

Així, el 4 d'octubre de 2016 el Ple del Congrés dels Diputats va debatre i va 
aprovar  per  majoria  dels  Grups  Parlamentaris  Basc  (EAJ-PNB),  Socialista, 
Esquerra  Republicana,  Confederal  d'Units  Podemos-En  Comú  Podem-En 
Marea, Mixt  i  l'abstenció de Ciutadans, i  solament amb el vot en contra del 
Grup Parlamentari Popular, la Proposició no de Llei per a la Derogació de la 
Pena de Presó Permanent Revisable.

I més recentment, el passat 10 de novembre, ha estat admesa a tràmit una 
Proposició de Llei de Modificació de la L.O. 10/1995 del Codi Penal, que pretén 
derogar la presó permanent revisable i que va comptar amb l'únic vot en contra 
del Grup Popular. 

Després  d'aquests  fets  i  actuacions,  són  multitud  els  ciutadans  que  han 
manifestat el seu suport a la pena de presó permanent revisable com a mitjà 
per garantir la seguretat, els drets i llibertats de tots els espanyols. 

Per tot això, el Grup Municipal del Partit Popular de Sant Feliu de Llobregat 
sol·licita l'aprovació dels següents acords:
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1.- Mostrar suport a la figura de la presó permanent revisable incorporada a 
l'ordenament jurídic espanyol per la Llei Orgànica 1/2015, de 30 de març, per 
la qual es modifica la Llei  Orgànica 10/1995, de 23 de novembre, del Codi 
Penal.

2.- Instar als diferents Grups Parlamentaris amb representació al Congrés dels 
Diputats al fet que reconsiderin la seva postura sobre la derogació de la presó 
permanent revisable.

3.- Donar trasllat d'aquests acords al Ministre de Justícia, als Grups Polítics del 
Congrés, Senat i del Parlament de Catalunya.”

El portaveu del grup municipal Ciutadans, Sr. Alba, indica que, en referència al 
tema anterior,  comparteix  el  tema del  respecte,  però  els  agradaria  que les 
seves informacions fossin equilibrades perquè tenen el Twit que s’ha fet a Fet 
Sant Feliu a les 20:48 hores pel Sr. Leiva, diu que accepten les critiques però 
dir que és un desnonament es dir bajanades, i no l’ha dit res.

El  Sr.  Alcalde  respon  que  públicament  el  Sr.  Leiva  ha  demanat  perdó, 
aleshores ha rectificat.

El Sr. Alba manifesta que el seu vot serà abstenció perquè es fa una simulació 
de que la presó permanent revisable és equivalent al compliment íntegre de les 
penes, i no és ben bé així. Ells estan a favor del compliment íntegre de les 
penes i, per tant, s’abstindran.

El portaveu del grup municipal d’ERC, Sr. Bossa, indica que votaran en contra 
per tres motius fonamentals. El primer és que vulneren drets fonamentals, com 
l’article 25.2 de la Constitució Espanyola estableix que les penes privatives de 
la llibertat i les mesures de seguretat, estaran orientades cap a la reeducació i 
la  reinserció  social.  La  presó  permanent  revisable  i  la  cadena  perpetua 
vulneren  aquest  principi  constitucional,  i  la  indeterminació  d’aquesta  revisió 
genera  una  gran  inseguretat  jurídica,  a  més  la  pena  que  introdueix  en  la 
reforma del PP és contraria al principi d’humanització de les penes, recollit a 
l’article 15 de la Constitució que proscriu la imposició de sancions inútils que 
tinguin com finalitat el càstig, així com la dignitat de la persona garantida en 
l’article  10 de la  nostra Carta Magna.  El  segon motiu és que és una pena 
innecessària. Segons el CIS al juliol del 2015, amb l’entrada en vigor del codi 
penal,  les  preocupacions  dels  ciutadans  no  tenien  res  a  veure  amb  les 
problemàtiques  generalment  associades  a  aquesta  mesura,  inseguretat 
ciutadana, terrorisme, etc., tampoc a dia d’avui. D’acord amb aquestes dades 
del  CIS la  ciutadania  espanyola  està  més interessada en què es  prenguin 
mesures encaminades a la reducció de la desocupació i la corrupció, així com 
la millora del sistema educatiu, coses que el PP no impulsa canvis legislatius 
significants. En tercer lloc, no hi ha lloc en un Estat social i democràtic de dret, 
com el que fan gala de tenir, que tots saben és fals, aquesta reforma suposa 
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un retrocés complicat d’assumir en un sistema penal propi en un estat de dret, 
el concepte de justícia, entesa com a venjança o expressió de sentiments d’odi 
i  de  repulsa  a  la  societat,  no  és  el  concepte  més acceptable  en  un  estat 
d’aquestes característiques. L’argument de la proporcionalitat no justifica una 
cadena perpetua sinó és des d’una visió pròpia de la llei anterior, ull per ull, 
dent per dent de la justícia, incompatible en aquest estat de dret.

El portaveu del grup municipal PSC, Sr. Molina, indica que ells voten en contra 
de la moció. Dir que és una llei que s’ha fet bé i s’ha aplicat una vegada des 
del  2015  s’hauria  de  baremar.  El  PP  en  aquella  època  acostumava  a  fer 
política en base als  telediaris,  i  això  és un problema que s’està pagant  en 
aquests moments. S’ha de tenir molta cura en temes que toquen a la societat. 
Intentar aprofitar el populisme per canviar el codi penal, creuen que és un error 
i s’ha de tenir el cap fred. Si parlen de casos puntuals tothom s’espanta, però 
s’ha de ser més freds. Considera que és una llei que, inclús, és incongruent 
perquè diu que és una pena permanent i revisable, ells creuen que el nom és 
totalment incongruent en el nom de la llei.  Pensen que en aquell moment el 
que va voler el PP, amb majoria absoluta, es tenir cadena perpetua i van fer 
una cosa entremig. Però al ser revisable en qualsevol moment es pot revisar, 
que genera incertesa, i el que no pot haver-hi en cap codi penal és incertesa. 
Per tant, ells estan totalment en contra.

La regidora d’ICV-EUiA, Sra. Daudé, manifesta que voten en contra. Manifesta 
que la presó permanent revisable eufemisme de la cadena perpetua, va ser 
reintroduïda pel partit PP en la reforma del codi que es va realitzar al 2015. 
Aquesta pena va ser abolida durant la dictadura del General Primo de Rivera al 
1928, exclosa de totes les modificacions legislatives posteriors, és a dir, el codi 
penal aprovat pel partit PP els porta a una situació gairebé d’un segle enrere. 
Van  manifestar  al  Congrés  la  rotunda  oposició  d’aquesta  mesura  perquè 
vulnera  els  drets  fonamentals  recollits  a la  Constitució  en l’article  25.2 que 
estableix que les penes privatives de la llibertat  i  les mesures de seguretat 
estaran  orientades  cap  a  la  reeducació  i  la  reinserció  social,  la  presó 
permanent  revisable  vulnera  aquest  principi  constitucional  ja  que difícilment 
aquesta pena deixarà pas a la socialització per molt que es prevegi la incertesa 
de revisió de la mateixa segons els casos. També trenca perillosament amb un 
dels consensos constitucionals del 78 de no establir la cadena perpetua, és a 
dir, la pena permanent revisable és inconstitucional perquè atenta contra els 
drets  dels  sers  humans  fonamentals,  com  la  prohibició  de  les  penes 
inhumanes, els tractes cruels i degradants. Recorda que la presó permanent 
revisable no va rebre ni un sol suport polític en el Congrés, exceptuant el partit 
PP perquè tenia  majoria  absoluta,  va  haver-hi  moltes  crítiques  del  Consell 
d’Europa per no justificar aquesta revisió i molts dubtes sobre la seva utilitat. 
Recorda, també, que les diferents resolucions del Comitè de Drets Humans de 
Nacions Unides, organisme que vetlla pel Pacte Internacional dels Drets Civils i 
Polítics adverteixen que qualsevol  pena de reclusió efectiva superior  als 20 
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anys pot arribar a ser considerada com a tracte inhumà, cruel, degradant. Per 
tant,  contrari  al  dret  internacional  i  allunyat  dels  objectius  de  la  sanció  de 
garantir una reintegració social de l’infractor.

Sotmesa a votació la moció presentada pel grup municipal Ciutadans i PP, es 
refusada per majoria amb 15 vots a favor de: 5 vots dels regidors/es del grup 
municipal d’ICV-EUiA, 4 vots dels regidors/es del grup municipal PSC, 3 vots 
dels  regidors/a  del  grup  municipal  d’ERC,  2  vots  dels  regidor/a  del  grup 
municipal PDeCAT, i 1 vot del regidor no adscrit Sr. Serrano; i amb 1 vot a 
favor de la regidora del grup municipal PP; i amb 3 vots d’abstenció de: 1 vot 
d’abstenció del regidor del grup municipal Ciutadans, i 2 vots dels regidors del 
grup municipal CC Veïns.

13.  -  Donar  compte  de  les  resolucions  d'Alcaldia  i  Regidors/es 
delegats/des des del núm. 3850 de data 18/12/2017 al núm. 0146 de data 
19/01/2018.

Els reunits es donen per assabentats.

14. - Donar compte de les actes de la Junta de Govern Local de dates 13 i 
20 de desembre de 2017 i 3 i 10 de gener de 2018.

Els reunits es donen per assabentats.

15. - MOCIONS D'URGÈNCIA:

No ni ha.

16. - PRECS I PREGUNTES:

El regidor  del  grup municipal  PDeCAT, Sr.  Carrión, manifesta el  seu 
desgrat perquè s’ha instal·lat el quadre del Cap de l’Estat en la Sala de 
Plens, desprès de 40 anys que no hagin posat ningun Cap de l’Estat 
Espanyol. Volen que surti aquest quadre o, com a mínim, no posar un quadre 
vestit de militar, que fos amb vestit civil, que no vol dir que no sigui de l’exèrcit 
de l’aire. També els agradaria que, amb la mateixa celeritat, en el moment en 
que el Parlament de Catalunya elegeixi el President de Catalunya, es posi com 
els toca.

El portaveu del grup municipal Ciutadans, Sr. Alba, indica que volen conèixer 
el tema de les AODLs, les persones que estaven treballant i de les quals no 
han tornat a saber res.  Diu que van demanar,  fa temps,  la liquidació de la 
piscina de l’escorxador per calibrar l’impacte de la tarifació social. També volen 
saber, per escrit, les raons de la modificació del projecte de reforma i ampliació 
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del Casal de Joves, que es va aprovar a la Junta de Govern Local del 20 de 
desembre, perquè parla d’incidències sobrevingudes.  Així  mateix,  volen una 
explicació escrita sobre el que ha passat amb el Pont Verd, el que han costat 
les obres de desmuntatge i muntatge, i el temps que estarà el pont tallat de 
forma oficial.  Afegeix  que,  respecte al  tema del  quadre del  Cap de l’Estat, 
difereix del Sr. Carrión perquè creuen que és un tema de justícia, ho exigeix la 
legislació vigent i no és una elecció. Indica que lamenta la profundament la 
intervenció que ha fet el portaveu d’ERC al principi del Ple, encara que no els 
sorprèn el que ha opinat, però els ha sorprès de manera desagradable la no 
intervenció  del  Sr.  Alcalde,  perquè creuen  que ha fet  unes acusacions tan 
greus de feixisme al Cap de l’Estat que exigeix, al menys, una crida a l’ordre, o 
que es retractin,  i  si no ha fet res és perquè creuen que ho pensa. No l’ha 
agradat quan parla de respecte i no hagi fet cap manifestació. Per acabar, i no 
volen  que s’ofengui,  ho  diuen  amb tot  el  respecte,  però  li  transmeten una 
pregunta que l’han fet  bastants ciutadans de Sant  Feliu,  que no passa res 
perquè no la doni ara, i és que com és possible que estant de baixa hagi vingut 
a Plens, com el del pressupost.

El portaveu del grup municipal CC Veïns, Sr. Gilaberte, sol·licita informes per 
escrit, un ja l’ha l’avançat el Sr. Alba, en relació amb la situació actual de les 
persones de promoció econòmica i altre en relació amb les obres de Salvador 
Espriu, adjudicades per un valor de 560.000 € i, que ha hagut un increment de 
52.000 €, al voltant del 10%.

El regidor no adscrit, Sr. Serrano, pregunta pel tema del servei d’escolarització 
i la informació als domicilis del pares per al proper any, perquè en altres pobles 
ja els ha arribat la informació i aquí encara no. També l’agradaria saber si en el 
Complex Sant Feliu es pot fer publicitat de partits polítics a dins, i perquè s’ha 
fet publicitat d’algun partit polític. Afegeix que sobre el que ha dit el Sr. Carrión, 
referit  al  quadre,  s’ha de tenir  cura perquè,  potser,  els  posen a la  Soraya. 
També,  respecte  del  tema  del  Pont  Verd,  demana  la  informació  de  quant 
costarà aquest canvi i perquè no es van fer les consultes veïnals prèvies per 
saber què volien els veïns, si es van fer, es va fer malament.

El regidor  del grup municipal  CC Veïns, Sr.  Sospedra,  indica que,  quan va 
sortir escollit regidor, un veí li va fer una queixa que en aquell moment no la va 
entendre gaire, i ara ho diu aquí perquè passats els dos anys i escaig ha vist 
que no s’ha fet res, concretament en el carrer Jaume Vidal cantonada Passeig 
dels  Pins,  es van col·locar  llavors tres pilons  de color  verd.  Una cosa que 
semblava una solució temporal, quan han passat 30 mesos ja no és temporal, 
sinó definitiva, i l’agradaria saber perquè posen pilons en mig d’un carrer en 
lloc d’una solució més sòlida.

La portaveu del  grup municipal  PDeCAT, Sra.  Martí,  planteja el  tema de la 
pancarta sobre els presos polítics, perquè ja no tenen problemes amb Juntes 
Electorals, per tant els agradaria que es tornés a posar. Diu que de la mateixa 
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manera  que  es  treuen  pintades  en un sentit,  també,  els  agradaria  que  es 
traguessin les pintades que hi ha a les parets. Per últim, indica que al Parc de 
Torreblanca estan tres municipis, Sant Just Desvern, Sant Feliu de Llobregat i 
Sant Joan Despí, i els pregunten per l’aportació de Sant Feliu perquè saben 
que tenen una mica de terreny i proporcionalment paguen més.

El Regidor Sr. Leiva, contesta a la Sra. Martí, que tenen zero metres al Parc 
Torreblanca i l’aportació que es fa és per pagar aigua, vigilància, i electricitat 
pels habitants dels tres municipis. És un conveni que volen revisar perquè és 
un  parc  metropolità  i  que  ho assumeixi  l’Àrea  Metropolitana.  Estan  parlant 
d’una quantitat limitada per un conveni de l’any 1984 i creuen que ha arribat el 
moment de què això s’acabi. En el seu dia tenia sentit perquè és molt utilitzat 
per  gent de Sant Feliu però la ciutat ha anat incorporant zones verdes. S’ha de 
revisar aquesta qüestió. 

Per altra banda diu que hi ha una persona, que és un representant públic, que 
no s’ha anomenat en tot el tema del soterrament, que vol que consti en acta 
del Ple un agraïment en el nom del seu grup, també, potser, en nom de tota la 
ciutat,  que  és  el  Sr.  Felix  Alonso,  que  és  l’Alcalde  d’Altafulla,  a  més  és 
portaveu  de  la  Comissió  d’Infraestructures  del  Grup  Confederal  Unidos-
Podemos i del grup Podem i EnComú-Podem. Ha fet una feina aquest últim 
any  i  mig  encomiable  de  suport  a  totes  les  seves  demandes  de  peticions 
d’informació,  preguntes  i  contrapreguntes.  Finalment,  fa  una  consideració 
perquè creuen que parlar de què el fill  de l’anterior Cap d’Estat no ha estat 
elegit democràticament, no és insultar a ningú, i que el pare, que va ser el Cap 
de l’Estat anterior, havia estat triat per un dictador feixista tampoc és cap insult. 
És una constatació de fets, i creu que ningú s’ha d’ofendre per això, ja que són 
fets històrics.

El Tinent d’alcalde delegat de l’Àrea de Govern Obert i Serveis Generals, Sr. 
Rañé, indica que, normalment, no intervé en aquest tema perquè no té precs i 
preguntes. Però aquesta vegada té una informació que vol compartir amb tots 
els regidors, que és un regal que van tenir abans d’acabar l’any,  perquè el 
Tribunal Suprem va decidir no admetre a tràmit el recurs que havia interposat 
CEMEX  contra  l’impost  de  Plus  Vàlua.  En  conseqüència  queda  vigent  la 
sentència del  Tribunal  Superior  de Justícia de Catalunya i  ha de pagar els 
2.000.000 €, i escaig, que estaven previstos. A més a més, ha de pagar tots 
els interessos per la demora i estan en el  tràmit  de quin moment ho paga. 
Afegeix  que  fruit  del  tràmit  judicial  tenen  molt  ben  travada  una  part  molt 
important del deute. Per tant, encara que no sigui ni un prec, ni una pregunta, 
és una informació que la resta dels membres del Ple, i la ciutadania, havien de 
conèixer que, per fi, el Tribunal Suprem els ha donat la raó amb l’admissió que 
va fer en el seu moment.
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El Sr. Alcalde indica que es respondran per escrit totes les qüestions, i diu al 
Sr. Alba sobre el dubte que l’han plantejat de com és possible que estant de 
baixa pugui venir,  disposa d’un informe mèdic que parla de la seva baixa en 
que diu que el infrascrito, o sigui,  ell,  puede empezar a realizar actividades 
esporádicas que no requieran bipedación, ni deambulación.

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

[Firma02-01] [Firma01-01]

63

Ì46ca9a50-921c-444e-9328-abbbb6bdce2eCÎ
46ca9a50-921c-444e-9328-abbbb6bdce2e

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


		2018-02-28T15:38:42+0100
	CPISR-1 C Agustín Recio Romero - 28/02/2018 15:38:42


		2018-03-01T09:23:09+0100
	CPISR-1 C Lidia Muñoz Caceres - 01/03/2018 09:23:09




