
ACTA NÚM. 3/2017    PLE

A la ciutat de Sant Feliu de Llobregat, el dia 30 de març de 2017 quan són les 
dinou hores i trenta minuts, es reuneixen a la Sala Iberia com a Sala de Plens, 
els  Srs./Sres.  integrants  del  Ple  de  l'Ajuntament que  es  relacionen  a 
continuació,  en  sessió  ORDINÀRIA,  en  primera  convocatòria,  sota  la 
Presidència  de l’Il·lm.  Sr.  Jordi  San  José  Buenaventura,  Alcalde  president, 
assistits pel Secretari, Sr. Agustín Recio Romero.

Assistents:

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

Tinents d'Alcalde:
Sra. Lídia Muñoz Cáceres.
Sra. Lourdes Borrell Moreno.
Sr. Manel Martínez Díaz.
Sr. Josep M. Rañé Blasco.

Regidors:
Sra. Cinta Daudé Llopart.
Sr. Manuel Leiva Velázquez.
Sra. Mireia Aldana Llorens.
Sr. Javier Molina Flores.
Sra. Margarita Llongueras i Vallès.
Sr. Oriol Bossa i Pradas.
Sr. Bernat Dausà i Amigó.
Sra. Judit Espert i Peman.
Sr. Raúl Simón Alba Molina.
Sr. Alejandro Cano Almendros.
Sra. Rosa María Martí Jodar.
Sr. Manel Carrion Ribas.
Sr. Silvestre Gilaberte Herranz.
Sr. Jordi Sospedra Roca.
Sra. Elisabet Ortega Robles.
Sr. Luis Serrano Cuadra.

Secretari:
Sr.  Agustín Recio Romero.

Interventora:
Sra. Laura Almonacid Lamelas.

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:
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A) PART RESOLUTÒRIA:

1. - Lectura i aprovació de l'acta anterior de data 28/02/2017.

Els reunits, per unanimitat, aproven l’acta de la sessió anterior de data 28 de 
març 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 es tracta de la denúncia de les dones assassinades 
dels que en algun moment havien dit que les estimaven i que, evidentment, no 
l’estimaven. Aquesta denúncia la fa un regidor/a en nom de tot el consistori 
sigui govern o oposició per ordre alfabètic, i, en aquest cas, li correspon a la 
portaveu del partit Popular, Sra. Ortega, a qui dóna la paraula.

La  portaveu  del  grup  municipal  Sra.  Ortega,  manifesta  que  donarà  unes 
quantes  xifres  com el  fet  que  en  3  mesos 17  assassinades,  10 anys  670 
assassinades,  173 unitats policials d’atenció a la família i  a la dona 25.095 
casos oberts, 76 d’aquests casos són en risc alt i 7 en risc extrem. Aquestes 
són xifres per fer pensar a tots aquells que es creuen que la violència masclista 
és alguna cosa secundària, que no és important, que no és rellevant en les 
polítiques, perquè darrere de cada xifra hi ha un nom, una persona, uns fills 
que la gran majoria es queden orfes quan no se’ls emporta el pare, i d’aquests 
casos que diu són aquells casos que estan denunciats perquè recorda que de 
les assassinades en els últims 10 anys el 26,57% ho va fer.

Manifesta que, alarmantment, hi ha una gran majoria de víctimes que ni tan 
sols són conscients que estan sofrint aquest tipus de violència, i per això, des 
de l'administració pública hauran d'animar que sàpiguen reconèixer quan són 
víctimes  de  violència  masclista  i,  després,  oferir-les-hi  tot  el  seu  suport  i 
recursos perquè siguin ateses com es mereixen. 

El Sr. Alcalde agraeix la Sra. Elisabet Ortega la seva intervenció.

MOCIONS D’ÀMBIT LOCAL:

3.  -  Moció  Alcaldia  modificació  plantilla  i  determinació  d'una  plaça 
eventual de confiança (MOCI2017000020).

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

“Atès que el Reial decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el 
text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic, contempla en el seu 
article  12,  la  figura  de  personal  eventual,  que  és  aquell  que  en  virtut  de 
nomenament  i  amb  caràcter  no  permanent,  només  realitza  funcions 
expressament  qualificades  com de confiança o  assessorament  especial,  sent 
retribuït amb càrrec als crèdits pressupostaris consignats per a aquesta finalitat.
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Atès l’article 104  de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del  
Règim Local i article 304 i següents del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril,  
així  com l’article  9  i  següents  del  Decret  214/1990,  de  30 de  juliol  pel  qual 
s’aprova el Reglament del Personal de les Entitats locals i regula la possibilitat 
d’establir el nombre, característiques i retribucions del personal eventual que serà 
determinat pel Ple de cada Corporació.

Vist  el  que  es  disposa  en  l'article  104  bis  de  la  Llei  7/1985,  de  2  d'abril,  
Reguladora de les Bases del Règim Local, respecte de les dotacions de llocs 
de  treball  la  cobertura  dels  quals  correspongui  a  personal  eventual  als 
Ajuntaments  de  Municipis  amb població  superior  a  20.000  i  no  superior  a 
50.000  habitants,  que  és  el  cas  de  Sant  Feliu  de  Llobregat,  establint  que 
podran incloure en les seves plantilles llocs de treball de personal eventual per 
un nombre que no podrà excedir de set.

Atès que en virtut del que es disposa en la Disposició Transitòria 10ª de Llei 
27/2013,  de  27  de  desembre,  de  racionalització  i  sostenibilitat  de 
l'Administració  Local,  a  les  entitats  que compleixin  els  objectius  d'estabilitat 
pressupostària i deute públic, i a més el seu període mitjà de pagament als 
proveïdors  no  superi  en  més  de  30  dies  el  termini  màxim  previst  de  la 
normativa de morositat, no els aplicarà, amb caràcter excepcional,  els límits 
previstos en el 104 bis de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases 
del Règim Local fins al 30 de juny de 2015. En cap cas, les Entitats Locals en 
les  quals  concorrin  els  requisits  als  quals  es  refereix  aquesta  disposició, 
podran incrementar el nombre total de llocs de treball de personal eventual de 
confiança  i  assessorament  especial  respecte  al  que  disposaven  a  31  de 
desembre de 2012.

Atès que el Ple de l’Ajuntament en sessió celebrada en data 27 d’octubre de 
2016 va aprovar la plantilla  d’aquest Ajuntament,  que contempla 5 places de 
personal Eventual Directiu, i amb la modificació de la plantilla que es proposa, 
s’arribarien a les 6 places, estant en qualsevol cas, dins dels límits establerts en 
la normativa esmentada en els paràgrafs anteriors.

Atès que la present modificació de la Plantilla no suposa un increment de les 
despeses de personal, doncs l’impacte econòmic que produeix la creació de la 
plaça, s’esmorteix amb l’amortització d’una plaça vacant.

Per  tot  això,  aquesta  Alcaldia  proposa  al  Ple  de  l'Ajuntament  l'adopció  dels 
següents:

ACORDS

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

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

SEGON.- Amortitzar una plaça vacant de la Plantilla de personal funcionari de 
l’escala  de  l’Administració  Especial,  subescala  Serveis  Especials,  Classe 
Comeses Especials, categoria de Tècnic Especialista del grup de classificació C, 
subcrup C1.

TERCER.- Publicar en el Butlletí Oficial de la Província l’anunci de la modificació 
de la plantilla i  sotmetre-la a informació pública,  pel termini  de quinze dies, 
entenent-se  elevat  a  definitiu  l'Acord,  en  el  cas  que  no  es  presentés  cap 
al·legació, de conformitat amb allò establert en l'article 126.3 del Text Refós de 
les Disposicions Legals vigents en matèria de Règim Local aprovat pel Reial 
decret Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril,  i article 169 del text refós de la Llei 
Reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial decret Legislatiu 2/2004, 
de 5 de març.

QUART.- Trametre la modificació de la plantilla, en el termini màxim de 30 dies 
de la seva aprovació definitiva, a l'Administració de l'Estat i a l'Administració de 
la Comunitat Autònoma, i publicar-la en Butlletí Oficial de la Província i en el 
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. 

CINQUÉ.-  Publicar  el  nomenament  del  personal  eventual,  les  funcions 
assignades, el règim de les seves retribucions i la seva dedicació en el Butlletí  
Oficial de la Província, i, el en e-taulell de la Corporació.

SISÈ.- Comunicar als Directors/es d’Àrea, a la Gerent,  al  Cap de Recursos 
Humans, Tresorera accidental i a la Interventora.”

El  regidor  de Recursos Humans,  Sr.  Martínez,  indica  que aquest  acord és 
conseqüència  d’una  situació  sobrevinguda,  perquè  el  Cap  d’Alcaldia  ha 
presentat la seva dimissió, i donada l’especialitat i la singularitat d’aquest lloc 
de  treball  el  que  es  fa  és  crear  una  plaça  eventual  per  cobrir  aquestes 
necessitats, a banda d’atendre la petició de trasllat com a conseqüència de la 
dimissió del Cap d’Alcaldia.

Indica  que,  al  mateix  temps,  el  que es fa  és  amortitzar  una de les  places 
vacants que tenen en la plantilla i que no estava previst convocar i, també, fa 
esment que no hi ha un increment de despesa en el Capítol I perquè, com tots 
saben,  el  Capítol  I  està topat des del 2010 en una quantitat  de pressupost 
mínim  que  sempre  exhaureixen  fins  aquest  límit,  fins  i  tot,  segurament, 
necessitarien més disponibilitat, però la normativa no ho permet. Per tant, no hi 
ha un increment de despesa del Capítol I, i també, amb aquest canvi faran una 
reorganització per aprofitar els recursos organitzatius que tenen.

4



El regidor Sr. Serrano, manifesta que abans de fer una valoració l’agradaria 
que l’expliquessin que és eventual de confiança.

El  regidor  de  Recursos  Humans,  Sr.  Martínez,  l’indica  que  en  aquest 
Ajuntament personal eventual hi ha dos tipus, el directiu eventual pel qual es fa 
de  forma  majoritària  un  procés  de  selecció  i,  l’eventual  de  confiança  i 
d’assessorament que és per designació directa, en aquest cas d’Alcaldia i de 
l’equip de govern.

El regidor Sr. Serrano indica que en aquest cas votarà que no, ja que en el seu 
programa electoral descartaven els càrrecs de confiança.

La portaveu del grup municipal PP, Sra. Ortega, indica que com anaven fent en 
aquest  mandat,  i  en  l’anterior,  voten abstenció  en tot  el  tema de catàleg i 
plantilla.

El portaveu del grup municipal Veïns, Sr. Gilaberte, manifesta que esperaven 
que hi  hagués hagut  una explicació una mica més rigorosa,  més completa, 
perquè la dimissió sobrevinguda diu molt poques coses, però, tanmateix,  no 
pensen que sigui el tema fonamental, i en relació al fet que no s’incrementa el 
Capítol  I,  hauran  d’explicar-ho  amb  més  dades  perquè  l’ampliació  d’una 
persona, en principi, suposarà increment.

Indica que per a ells el tema de l’organigrama és important. Per tant, en totes 
aquestes discussions aprofiten l’oportunitat per dir que, més tard o més d’hora, 
l’equip  de  govern  haurà  d’entrar  en  tots  aquests  temes  perquè  tenen  una 
organització molt gran i  desestructurada en molts aspectes.

Diu  que  el  Sr.  Alcalde  proposa  incrementar  una  plaça  de  lliure  designació 
política per al  canvi del seu assessor, contractant una nova persona com a 
directiu eventual de confiança. El seu grup en les condicions d’un organigrama 
i  organització  racional   de  l’Ajuntament  votaria  favorable  a  aquesta  moció, 
perquè  sempre  han  considerat  que  hi  ha  dues  places  que  tenen  plena 
justificació  en  un  ajuntament  de  les  seves  dimensions  que  són  el  Cap 
d’Alcaldia i la Gerència de l’Ajuntament. Però en aquest cas votaran en contra. 
En primer lloc, per l’existència de 6 càrrecs de confiança política que no tenen 
justificació  en  una  organització  com  la  seva.  En  segon  lloc,  perquè  en 
l’actualitat existeixen en la plantilla 23 empleats públics que han estat canviats 
de lloc de treball per lliure designació política i alguns des de fa molts anys En 
tercer  lloc,  perquè  l’organització  i  la  política  de  l‘Ajuntament  requereix  un 
replanteig a fons donat que cada dia és major el desajust i  el desfasament 
organitzatiu i funcional que comporta un empitjorament del servei públic, que 
és l’objectiu prioritari de l’administració pública, i estan assistint a una major 
concentració  de  poder  executiu  pels  tècnics  directius  que  no  són  polítics 
electes el que comporta a una difusa i confusa funció i responsabilitat política-
tècnica.

Considera que en un moment de canvi d’expectatives de major proximitat de 
l’administració, d’exigència de transparència i més i millor gestió, l’Ajuntament 
va en direcció contraria.  Les darreres decisions, també, ho confirmen perquè 
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en el Ple del mes de febrer, es va crear l’oficina de contractació, compres i 
gestió del patrimoni, amb mesures en matèria d’organització administrativa; en 
el  mes  de  gener  van  contractar  una  tècnica  que  va  suposar  una  àmplia 
discussió  en  el  Ple  municipal,  per  condicions  polítiques  i  que  fos  a  temps 
parcial, i el Sr. Martínez va prometre entregar una documentació que encara 
estan esperant, en el Ple de febrer van autoritzar la compatibilitat per exercir 
tasques professionals d’aquesta mateixa tècnica i d’un peó de manteniment, 
qüestions que no poden entendre i acceptar, quan existeixen tantes persones 
sense treball.

Diu que d’aquesta imprevista moció d’avui ni els representants sindicals han 
estat informats. En aquestes condicions i per aquestes raons plantegen una 
auditoria sobre l’organització i gestió del nostre ajuntament, ja sol·licitada pel 
seu grup municipal.

El regidor del grup municipal PDeCAT, Sr. Carrión, vol fer un reconeixement 
perquè avui és la primera vegada que tenen a la Interventora, Sra. Almonacid, 
pel fet que s’ha incorporat a l’Ajuntament des de l’1 de març. Respecte a la 
moció que es planteja pensaven que vindria acompanyada d’una explicació 
política de la situació, i els porten estrictament el vessant organitzatiu-tècnic. 
Pensa que en un Ple caldria entrar amb més profunditat del que s’ha produït, 
però és una prerrogativa del que poden fer o no, encara que estaria bé des 
d’un  punt  de  vista  de  transparència,  perquè  han  treballat  amb  ells  durant 
quatre anys i amb el personal, i és un tema que els sap greu.

Afegeix que hi ha una altra variable que no acaba de fer el pes, i és que els 
hagués agradat que haguessin trobat aquesta confiança dins del personal de 
l’Ajuntament, i es plantegen anar a fora. Entenen que hi ha prou gent valida a 
l’Ajuntament per a que aquesta figura pogués ser agafada de dintre. En tot cas, 
és una decisió que respecten des del punt de vista polític i de confiança.

Indica  que  respecte  al  tema  de  l’increment  del  Capítol  I  que  no  es  veu 
incrementat, formalment és cert, perquè el que es fa és donar de baixa una 
plaça i es compensa amb aquesta. La diferència és que una plaça no està 
ocupada i aquesta entenen que sí que estarà ocupada. Per tant, caldrà veure 
com evoluciona al llarg de l’any el Capítol I, probablement, no sigui aquest un 
problema  per  acabar  amb  dèficit  o  superàvit,  perquè  suposen  que  hi  ha 
diferents òrgans de l’ajuntament que s’ocuparan que això no sigui així.

Considera  que  és  important  diferenciar  conceptes  perquè  una  cosa  són 
càrrecs de confiança i altre personal directiu. El personal directiu, i a més a 
més amb la modificació que van fer com a organització, es fa per un concurs 
de mèrits. Això ho van fer amb els que van ocupar la plaça que preveia el ROM 
que van remodelar en l’anterior  mandat i  que les persones que estaven en 
aquest càrrec podien, d’alguna manera, continuar sense entrar en concurs, és 
a dir, com un procés de regularització. Entenen que aquest és un càrrec de 
confiança,  no és un càrrec  directiu,  ha de ser  una designació  de l’alcalde, 
perquè la dimensió que té l’Ajuntament i l’alcaldia fa necessària aquesta figura, 
encara que haguessin preferit que això fos un tema de confiança amb personal 
propi,  no de personal aliè,  però per poder facilitar que això es tiri  endavant 
s’abstindran.  
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El portaveu del grup municipal Ciutadans, Sr. Alba, indica que la proposta no 
els sembla correcta. No només perquè les raons no els semblen suficientment 
clares, sinó perquè no els sembla adequat, políticament parlant, substituir una 
plaça de funcionari per una plaça de personal de confiança, una persona que 
quan  es  canvia  l’alcaldia  no  té  per  què  continuar.  Creuen  que  això  és 
descapitalitzar la funció pública i es transmet un missatge de no confiar en el 
personal de la casa que no els sembla adequat.

Pensen que s’ha perdut una oportunitat per donar exemple. Es podria haver 
estalviat  aquest  diferencial,  perquè s’amortitza una plaça de C1 que no es 
troba ocupada, però el diferencial entre una i l’altra, ho perden. A més això se 
suma a un pressupost municipal a on la partida d’alcaldia va augmentar un 
11,19%, més de 29.000 € respecte a l’any 2016. Va haver altres partides com 
manteniment i via pública, o esports que s’havien reduït, aleshores consideren 
que incrementar els recursos d’alcaldia i més si és amortitzant una plaça de 
personal funcionari no els sembla adequat i voten en contra.

El portaveu del grup municipal d’ERC, Sr. Bossa, manifesta que ells, com han 
fet al llarg d’aquesta legislatura en qüestions d’organització interna de l’equip 
de govern, s’abstenen. 

El Sr.  Alcalde agraeix al  Sr.  Carrión el  recordatori  sobre la presència de la 
Interventora  en  el  Ple  a  qui  dóna  la  benvinguda  com  a  Interventora  de 
l’Ajuntament que els acompanyarà en tots els Plens.

Manifesta  que  agredeix  el  to  de  totes  les  intervencions.  Indica  que, 
efectivament, hi ha dues places en l’organització municipal de molta confiança, 
com ha comentat el Sr. Gilaberte, i, per tant, hauria votat a favor, però ha fet 
una reflexió general que ha comportat el vot en contra.

Vol puntualitzar que el personal directiu no és de lliure designació, el personal 
directiu ha passat unes proves, un concurs i,  per tant,  és personal directiu, 
però després d’haver superat un concurs públic.

Sotmesa a votació la moció s’aprova per majoria amb 10 vots a favor de: 6 
vots del grup ICV-EUiA i 4 vots del grup PSC; i amb 5 vots en contra de: 2 vots 
del grup Ciutadans,  2 vots del grup CC Veïns, i 1 vot del regidor Sr. Serrano; i 
amb 6 vots d’abstenció de: 3 vots del grup ERC, 2 vots del grup PDeCAT, i 1 
vot del grup PP.

4. - Moció presentada per la Sra. Encarnación Rubio Gilaberte amb més 
de 100 signatures d'afectats pel  trasllat  de l'equipament esportiu en la 
Plaça Consell d'Infants (MOCI2017000017).

El Sr. Alcalde presenta a la Sra. Encarnación Rubio Gilaberte dóna compte de 
la moció acompanyada de més de 100 signatures, que fa referència al trasllat 
de l’equipament esportiu denominat “el campito” de la seva ubicació actual a la 
Plaça del Consell dels Infants.
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“El 2009 es va instal·lar a la Plaça Consell d'lnfants un equipament esportiu 
perquè nens de fins a 12 anys poguessin jugar a futbol i  bàsquet.  Aquesta 
instal·lació coneguda popularment com campet s'ha convertit en un element de 
cohesió  social  y  activitat  física  al  barri  Falguera  i  un  dels  elements  més 
estimats i apreciats dels nostres fills.

Fa unes setmanes van començar  els  rumors que l'Ajuntament  ho anava a 
desmantellar degut a les queixes de veïns i del mal ús que alguns joves que no 
respecten  els  horaris,  l'edat  límit  d'ús  i  mostren  actituds  incíviques  i 
intolerables.  Els  nens usuaris del campet davant  la situació d'incertesa van 
decidir  mobilitzar-se  i  iniciar  un  procés  participatiu  fent  una  recollida  de 
signatures  per  demanar  que es mantingués el  campet  a la  plaça o com a 
mínim al barri.

Abans  de  poder  presentar  la  seva  posició  davant  l'alcalde  van  veure 
consternats  com  el  dilluns  20  de  març  començaven  les  obres  de 
desmantellament del seu campet quedant entristits que ni tan sols hagin estat 
escoltats. Encara més desolats en llegir  que l'opció de l'Alcalde i la Primera 
Tinent Alcalde fora traslladar aquesta instal·lació a un altre barri de la ciutat 
quedant els nens de Falguera sense la possibilitat de seguir utilitzant-lo amb la 
normalitat i comoditat com fins ara venien fent.

Entenem els problemes soferts pels afectats i condemnem els actes vandàlics 
que  han  patit,  però  creiem que l'eliminació  d'un  equipament  esportiu  en  el 
nostre barri no solucionarà tots els problemes.

És per això que demanem al Ple de l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 
que es voti el següent acord:

1.  Mantenir  l'equipament  esportiu  conegut  com  campet  al  barri  Falguera, 
preferentment  al  Parc  del  Llobregat,  l'espai  lliure  més  proper  de  la  Plaça 
Consell d'lnfants.”

La Sra. Rubio diu que agraeix a l’equip de govern la rectificació de l’esmentada 
acció deixant el “campito” en el barri Falguera. Creu que rectificar és de savis.

El Sr. Alcalde indica que com ha manifestat la representant de Veïns va haver-
hi una reunió i s’ha recollit en la moció.

El regidor Sr. Serrano, felicita als nens/es que s’han mobilitzat per recollir les 
signatures amb els seus pares, perquè, a vegades, les persones s’equivoquen 
i la unió fa la força. Han aconseguit recollir signatures i que l’equip de govern 
rectifiqui, o al menys faci una reunió per debatre i treballar per a què el que 
estan demanant es pugui realitzar. Els anima perquè segueixin fent-ho, perquè 
les coses funcionen, i vota a favor.

La portaveu del grup municipal PP. Sra. Ortega, indica que voten a favor, i els 
felicita  per  la  ràpida mobilització  que ha estat  la  demostració  que quan es 
treballa en conjunt i en positiu, s’aconsegueixen més coses per la ciutat i pels 
veïns.
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El  portaveu  del  grup  municipal  CC Veïns,  Sr.  Gilaberte,  manifesta  que  se 
sumen  a  la  felicitació  d’aquestes  persones  que  han  pres  la  iniciativa  per 
demanar  les  responsabilitats  a  l’equip  de  govern  en  general  i,  de  forma 
particular a la primera Tinent d’alcalde per l’escrit “buzoneado” perquè creuen 
que és una decisió equivocada. El reconeixement per part del Sr. Alcalde dels 
errors comesos, i la proposta de crear una comissió que estudií la decisió més 
adequada és una base de partida que consideren molt encertada, el seu grup 
partícip en la comissió manifesta el total suport a la decisió que resulti,  que 
seria convenient fos per consens.

Indica que la seva posició inicial és que el “campito” ha de mantenir-se, o en el 
mateix emplaçament, o en el centre de la plaça. De la seva observació, i les 
informacions  rebudes,  les  queixes  no  són  pel  normal  funcionament  i  pels 
horaris establerts, sinó tot el contrari, existeix satisfacció i així ho feien saber 
els nens que utilitzen de forma regular  la  instal·lació.  Perceben el  malestar 
veïnal  per  grups  de  joves  que  a  deshores,  i  sense  respectar  els  horaris 
establerts, produeixen desordres i actes incívics, i que tant els veïns directes 
com l’associació  de veïns  s’han queixat  i  reclamat  actuacions  sense haver 
tingut resposta adequada per part de l’equip de govern. Considera que existeix 
un conflicte i  no un problema.  Els  conflictes tenen solució si  es prenen les 
decisions  que  corresponen  i  a  l’equip  de  govern  l’assisteix  la  llei,  les 
ordenances  municipals,  tenen  els  instruments  socials  i  la  policia  local  per 
corregir els desordres i els actes incívics. Diu que són molt crítics en aquests 
temes amb l’equip de govern  perquè en alguna ocasió han comprovat com 
actes i informes de la policia local han romàs en calaixos dels responsables 
polítics sense cap tramitació. Reitera que voten a favor i que treballaran en la 
comissió creada.

La portaveu del grup municipal PDeCAT, Sra. Martí, indica que  s’assabenten 
del problema del “campito” a través de la mestra d’una escola perquè els nens 
es queixen que volen treure el camp. Quan es va inaugurar aquesta plaça, i 
ella estava com a regidora, al govern una cosa que es plantejava era tancar o 
no. Era una cosa una mica complicada perquè tancar una plaça és difícil i la 
pena és que els nens que han de jugar, juguen i molt bé, i els pares els agrada 
que els seus fills estiguin al carrer però controlats, que per quatre persones 
incíviques,  són  molt  poques,  que  se  salten  qualsevol  recomanació  de 
l’Ajuntament,  no  ho  puguin  fer.  És  una  pena  que  per  culpa  d’això  passin 
aquestes coses de les quals avui estan parlant.

Diu que els va sorprendre una mica que l’Ajuntament hagués avançat que es 
trauria aquest  camp i  es posaria  en un altre barri,  i  no els  va semblar  bé. 
Entenen que el tarannà que, normalment,  s’acostuma a tenir és parlar amb els 
veïns,  amb els  afectats, i  arribar a un acord que és el  que s’està fent  ara. 
Creuen que es trobarà una solució per a què, com a mínim, si no es pot quedar 
a la plaça, que seria l’ideal, es quedi dintre del barri. Repeteix que més dolent 
és que no es puguin controlar aquestes bandes de quatre persones que se 
salten a la torera qualsevol recomanació o prohibició, i que s’hauria de fer un 
esforç perquè la policia actués, tot i que s’ho saben i se salten a la torera totes 
les coses que fa la policia. Estan a favor de la moció i esperen que s’arribi a un 
acord satisfactori per als nens, per als pares i mares, i per a tot el veïnat.
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El portaveu del grup municipal Ciutadans, Sr. Alba, saluda als seus veïns de 
barri, perquè és veí del barri Falguera i se sent orgullós de tots els ciutadans 
de Sant Feliu i més dels del seu barri. Diu que com a veí va rebre la carta i el  
va sorprendre moltíssim el que es presentava, ho va considerar un atemptat 
contra l’esperit de barri a tenir pistes de qualitat per a la joventut i la infància 
del seu barri, i no els sembla adequat. Els va encantar que els veïns, a l’igual 
que en altres barris, prenguin la davantera i se sumin a la insatisfacció general 
sobre  l’actuació  de  l’Ajuntament.  Creuen  que  s’han  equivocat,  i  està  bé 
rectificar, però de la carta que es va rebre semblava que el món s’acabés i 
després sembla que no d’acord amb la rectificació de l’equip de govern, i està 
bé posar les coses en el seu lloc. Creuen que això és una mica marca de la 
casa de com es gestiona aquest tema i d’altres amb decisions precipitades, 
fent obres, quan s’hauria d’atendre molt més el dia a dia.

Indica que no es resignen a tindre una policia presencial, que quan els veïns 
truquin  vinguin  en  un temps raonable,  una gestió  municipal  en  la  qual  els 
incívics se’ls faci tasques que tornin a la racionalitat. Per exemple, quan unes 
propostes que se’ls va plantejar en la reunió que van tindre el passat divendres 
de traslladar-ho al Parc Llobregat i trobes que el Parc Llobregat el diumenge 
per la tarda hi ha un “botellón” que deixa allò en un mal estat, amb un vehicle 
circulant dintre del Parc Llobregat manipulant el quadre d’enllumenat públic, i 
l’operari que ve l’endemà a netejar està molta estona, quan això s’ho podria 
estalviar.

No els sembla correcte tenir forats negres a on focalitzar les molèsties, s’ha 
d’actuar  d’arrel  i  no  els  agradaria  que això  fos  una  claudicació  de què  és 
impossible.  Tant de bo aquesta comissió tingui un funcionament correcte, una 
representativitat de tots els veïns, però lamenta que amb aquesta carta hagi 
quedat  mal  parada  l’associació  de  veïns  i  no  els  sembla  el  més  adequat. 
També han deixat  malament al  Consell  d’Infants perquè aquesta decisió ha 
estat presentada i acceptada pel Consell d’Infants i van haver-hi nens que van 
fer un disseny en el seu moment que ha estat desmuntat o mig desmuntat. 
Mostren la seva confiança en què aquesta comissió, encara que consideren 
que l’emplaçament actual és el més adient i voten a favor. 

El  portaveu  del  grup  municipal  d’ERC,  Sra.  Bossa,  indica  se  suma  a  les 
felicitacions  de  tots  els  veïns  per  la  mobilització  i  felicita  als  nens  per  la 
recollida de signatures perquè el futur del barri està més que garantit, i no hi ha 
res més saludable per a una ciutat que veure que uns veïns fan seva una 
instal·lació i un equipament municipal. Voten a favor de la moció i esperen que 
la decisió que es prengui a la comissió arribi al màxim consens. El fet que els 
veïns sentin aquesta instal·lació com a seva i estiguin disposats a defensar-la 
és un primer pas per confiar en les capacitats i  les eines que té l’equip de 
govern per lluitar contra l’incivisme i que tot Sant Feliu en conjunt aconsegueixi 
eradicar  el  problema  d’incivisme  en  el  “campito”,  perquè  segur  que 
l’equipament no generarà més problemes que, malauradament, ha generat fins 
ara.

El portaveu del grup municipal PSC, Sr. Molina, indica que aquest “campito” el 
partit PSC el senten molt seu perquè quan governaven i tenien l’alcaldia es va 
10



fer aquest “campito” i, a més, va ser d’una manera molt bonica. Va ser un dels 
processos participatius amb nens i el Consell d’Infants va decidir com s’havia 
de fer. Hi ha hagut  problemes d’incivisme i quan hi ha queixes continues s’ha 
de respondre. Espera que amb aquest procés participatiu, que s’obre ara amb 
tots els veïns, podran donar una solució a l’espai i es quedi al barri Falguera. 
Voten a favor i estan contents que aquesta moció s’hagi presentat en el Ple.

La portaveu d’ICV-EUiA, Sra. Muñoz, indica que també és la regidora de barri, 
i ha portat tota l’evolució d’aquest tema. Agraeix la mobilització dels nois per la 
defensa d’aquest espai, d’aquest equipament públic i, també, a la Sra. Rubio 
per canalitzar aquestes peticions.

Explica que a la regidoria de barri, que es va instaurar a finals del 2011, tot just 
quan ells  entren al  govern,  va la  ciutadania  per  a  plantejar  els  problemes, 
queixes o suggeriments, idees o aportacions a l’equip de govern, directament. 
A Falguera sempre han arribat queixes constants dels veïns més propers a la 
Plaça  per  motiu  del  joc  incívic  en  aquest  camp.  Això  no  és  una  decisió 
precipitada,  fa  molt  temps  que  reben  aquestes  queixes,  hi  han  hagut 
signatures al Síndic, i diferents intervencions. No és un problema del “campito”, 
sinó de l’ús incívic fora d’horari i que genera  problemes de convivència, i la 
seva ubicació a menys de 10 metres de les façanes dels edificis crea un racó 
que, també, des d’un inici els veïns més pròxims ja van manifestar que potser 
donava problemes. No volen confrontar a totes les persones i famílies que fan 
un bon ús d’aquest espai amb el veïnat que pateix la conseqüència d’aquest ús 
incívic, que no és només de joves com es va dient, sinó que és un problema 
global i molt localitzat. Creuen que és de justícia no focalitzar en els joves quan 
és tracta d’actes incívics, però prenent com a punt de partida aquests imputs 
que   tenien  de  la  part  més  perjudicada  es  va  prendre  aquest  decisió  de 
traslladar el “campito” i es va informar d’aquesta decisió al Consell d’Infants, 
que va ser l’òrgan que va dissenyar la Plaça.

Manifesta que aquesta decisió es va prendre després de moltes intervencions i 
amb el coneixement del Consell d’Infants. Però han de reconèixer que només 
han tingut en compte una de les parts, tota aquesta part del que fa un bon ús 
del “campito”, tota aquesta canalla, tots aquests nens que han nascut envoltats 
d’un bon àmbit, aquesta part no la van tenir en compte. Reconeix aquest error i 
han  volgut  orientar  aquest  tema  organitzant  una  comissió  de  treball  per 
prendre,  d’una  manera  consensuada,  la  decisió  d’on  ha  d’anar  aquest 
“campito” dins del barri, per no deixar aquests infants sense un lloc segur on 
jugar a prop de casa. Aquesta serà la decisió que prendran perquè tenen més 
temps  i  així  van  quedar  el  divendres  passat.  Creuen  que  arribaran  a  una 
decisió consensuada, la Sra. Rubio feia referència a diferents espais, zones 
que  es  van  parlar  a  la  reunió  i  es  van  comprometre  a  aportar  diferents 
alternatives amb el pros i contres i estudiarien la ubicació més adient. Agraeix 
la seva implicació que demostra que els infants i els joves són ciutadans de ple 
dret per a crear una societat millor a on l’incivisme no tingui cabuda, i voten a 
favor. 

El Sr. Alcalde indica que aquesta moció s’aprova per unanimitat. El compromís 
és clar, la pista es quedarà al barri Falguera i hauran de veure quina és la 
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ubicació millor, tenint en compte totes les veus. Vol finalitzar agraint la resposta 
que ha tingut el barri defensant una cosa que considera molt seva, i està molt 
bé que els ciutadans de Sant Feliu consideren la seva ciutat. Creuen que és un 
encert i ho van dir a la reunió, equivocar-se no és un error, l’error és mantenir-
se  en  l’error.  És  un  encert  que  hagin  sabut  i  volgut  prendre  un  camí  de 
conversa de tots els punts de vista i de trobar una solució dins del barri. Volen 
agrair  aquest  esforç,  però,  també,  una  cosa  que  ha  sortit  en  totes  les 
intervencions, que la immensa majoria de la gent fa un bon ús de la plaça, i els 
sap greu que per una situació negativa acabi com si tinguessin responsabilitat 
o culpa la canalla que ha fet un bon ús durant l’any de tot aquest espai. Però a 
la vegada, també, han constatat que hi ha una incidència amb alguns veïns, i, 
per  tant,  han de trobar  una solució  de consens que estan convençuts  que 
trobaran. Conviden a tots els grups municipals a assistir a aquesta comissió, a 
l’associació de veïns, als veïns i veïnes que s’han apuntat a la comissió perquè 
la intenció és clara, buscar la millor ubicació que permeti que els nens i nenes 
del barri Falguera continuïn tenint un espai de joc en el seu barri i que no hi 
hagi molèsties amb els veïns. Per tant, es tirarà endavant amb el compromís 
clar de manteniment del “campito” dins del barri.

El Sr. Alcalde comenta que a Sant Feliu tenen dues coses que creuen que s’ha 
de mantenir sempre. Una la voluntat d’entendre’s i quan hi ha una qüestió que 
no s’ha enfocat bé, cal saber reconèixer i saber rectificar, creuen que això és 
una qüestió d’aquest govern i de tots els que hi ha hagut. Després la manera 
de fer-ho amb veïns que es mobilitzen en defensa d’espais públics de qualitat, 
que és d’agrair, ja que viuen en una ciutat afortunada per la ciutadania que 
tenen i per al conjunt de representants que tenen.

5. - Moció dels grups municipals d'ICV-EUiA, PSC i CC Veïns per Sant 
Feliu, per impulsar el manteniment de la ciutat (MOCI2017000018).

El Sr. Alcalde dóna la paraula al portaveu del grup municipal CC Veïns, Sr. 
Gilaberte, el qual indica que han trobat per part de l’equip de govern una bona 
predisposició  per  discutir  tots  aquests  temes,  que  els  han  discutit  amb 
profunditat,  que  esperen  i  desitgen  que  aquest  procés  tingui  totes  les 
possibilitats de continuar. Però en altres coses són crítics i continuaran tenint el 
seu posicionament i procedeix a donar lectura de la moció:

“El grups municipals d’ICV-EUiA, PSC i CC Veïns per Sant Feliu, han compartit 
informació  de l'adequació  de  l'edifici,  instal·lacions  i  vehicles  del  Servei  de 
Manteniment de la Ciutat portades a terme des de l'Ajuntament, així com de les 
1.500 instàncies registrades sol·licitant actuacions puntuals de manteniment a 
la  via  pública.  Han  analitzat  i  diagnosticat  també  l'estat  de  conservació  i 
manteniment de la ciutat, coincidint en la necessitat de realitzar actuacions per 
tal d'instal·lar el manteniment preventiu i correctiu com a paradigma cultural a 
la nostra ciutat.

L'equip de govern d’ICV-EUiA i PSC i el grup municipal de CC Veïns per Sant 
Feliu,  coincideixen  en  la  necessitat  d'abordar  amb  celeritat  tota  una  sèrie 
d'actuacions a la via pública, encaminades principalment a preservar i millorar 
la seguretat dels vianants i millorar la imatge de la ciutat. 
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Fruit d'aquesta feina paral·lela i per tal que esdevingui conjunta i generi el més 
ampli consens possible, l'equip de govern d’ICV-EUiA i PSC i el grup municipal 
de  CC  Veïns  per  Sant  Feliu,  han  arribat  als  següents  acords,  que  volen 
sotmetre a la consideració de la resta de grups 

1. Augmentar l’assignació de personal del Servei de Manteniment de la 
Ciutat, dedicat a reparacions de paviments de la via pública.

2. Prioritzar l'execució de 200 actuacions ja acordades per tal de tenir-
les enllestides a data 31/07/2017.

            3. Executar la resta d’actuacions, fins a completar les 1.500, per tenir-
les enllestides a 31 de març de 2018.

 4.  Donar  compte  d’aquestes  actuacions  als  Plens  Municipals  de 
setembre de 2017 i abril de 2018.”

El  regidor  Sr.  Serrano,  manifesta que si  li  pregunten si  és per  impulsar  el 
manteniment  de la  ciutat,  diria  que sí;  si  és per millorar  amb aquests tipus 
d’actuacions de la via pública de la ciutat, votaria que sí. Però el problema és 
que manca molta informació, com la quantia, d’on sortiran els diners, quines 
són  aquestes  1500  actuacions  fins  a  2018.  Votaria  favorablement  si 
presentessin la informació, però no tenen res, tenen una bona intenció de voler 
fer això. Ell, també, tot el que veu malament a la ciutat intenta comunicar-ho a 
l’Ajuntament per tal que es millori. Creu que la moció s’hauria de modificar per 
a sol·licitar  la  informació  pressupostaria  d’actuacions,  una vegada es  tingui 
portar-ho al Ple i votaria a favor. Però ara mateix, sense aquesta informació, 
vota en contra.

La portaveu del grup municipal PP, Sra. Ortega, manifesta que ells voten a 
favor perquè entenen que és un compromís polític per a mantenir la ciutat en 
unes condicions millorades. En el seu programa electoral, que van presentar 
en el 2015, ja apostaven per al total manteniment dels carrers. Creuen que és 
una  iniciativa  per  acollir-se  quan  l’oposició  vegi  un  carrer  malament  o  una 
llamborda solta, els recordaran que al Ple de març del 2017 van aprovar això i 
que no ho estan complint.

La portaveu del grup municipal PDeCAT, Sra. Martí, indica que si per part de 
l’equip de govern donen les explicacions que demanaran es podran posicionar. 
Es parla d’augmentar l’assignació del personal del servei de manteniment de la 
ciutat, i pregunta d’on es traurà aquest personal, és a dir, si aquest personal ja 
el tenen què deixarà de fer per fer això. Si estan fent un procés participatiu de 
les obres d’estiu, tant del 2017 com les del 2018, què passarà amb aquests 
processos  participatius,  amb  quins  recursos  compten,  perquè  no  estava 
pressupostat,  no  estava  pensat  de  fer  això  ara.  Per  tant,  d’alguna  manera 
hauran de deixar coses que sí que estaven pressupostades, ara es deixaran 
de fer, i els processos participatius, per exemple, de l’any passat o d’aquest, 
que l’any passat la gent va participar, va dir quines coses s’havien de fer i es 
van  deixar  de  fer,  i  ara  això  passarà  per  endavant  d’altres  processos 
participatius que és un altre dubte que tenen.
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També es diu que donaran compte de les actuacions fetes un cop s’hagin fet, 
al mes de setembre les del 2017 i a l’abril les del 2018 i no saben quines són 
aquestes 200 actuacions, perquè comencen per aquestes 200 i no unes altres. 
Per tant no es poden posicionar si no contesten això, o és retira el punt i ho 
tornen a parlar el Ple que ve encara que volen que es faci. Però està malament 
plantejada aquesta moció, s’hauria d’haver donat molta més informació perquè 
no  només  per  presentar  1.500  fotografies  s’han  de  fer  aquestes  1.500 
actuacions,  hi ha uns processos participatius entremig, i no entenen perquè 
això ha de passar per davant d’altres coses.

El  Sr.  Alcalde pregunta pel sentit  del  vot,  i  aclareix que a l’última Junta de 
Portaveus, a on estan representats tots els grups, el portaveu de veïns, que 
avui ha presentat la moció, es va oferir a donar tota la informació necessària 
per  compartir  aquesta  proposta.   Per  tant,  va  expressar  que  hi  havia  una 
voluntat clara de compartir aquesta moció amb qui volgués. Aquesta va ser la 
predisposició que va expressar el portaveu de veïns i que van agrair en aquell 
dia.

Afegeix que no pot haver-hi confusió entre el que són petites reparacions i el 
que  són  les  obres  d’estiu  que  requereixen  un  projecte.  Són  dos  plànols 
diferents. A vegades han explicat que l’ajuntament farà grans obres que s’han 
de concursar, que són grans remodelacions d’equipaments d’espais públics, 
però  les  petites  obres  de  manteniment  que  són  obres  de  reposició  no 
requereixen concursos, projectes. També hi ha obres mitjanes que són les que 
sotmeten a processos participatius a les obres d’estiu. Però hi ha un grup que 
ha fet una tasca, que el govern l’ha valorat meritòria, de recollir una sèrie de 
propostes, documentar-les i desprès presentar-les. Ha hagut un treball que ha 
consistit  en seure amb responsables del servei de manteniment de la ciutat 
conjuntament  amb  alguns  regidors,  no  partir  només  de  la  programació 
municipal, sinó sumar una altra perspectiva, la de Veïns, compartir-la i fer una 
programació conjunta amb dues fases, una d’obres immediates i una d’obres 
que s’han compromès que estaran acabades abans de la Setmana Santa de 
l’any que ve. La informació de totes aquestes qüestions es va plantejar a la 
Junta de Portaveus i,  per tant,  aquí  el  que hi  ha és un acord de sumar la 
perspectiva  d’un grup municipal  que ha fet  una tasca de documentació  de 
diferents  punts  de  la  ciutat  amb  la  pròpia  programació  dels  serveis  de 
manteniment de la ciutat. Alguna una cosa que per als serveis de manteniment 
de la ciutat tenia un nivell de prioritat desprès de l’estiu l’han modificat amb els 
recursos tant humans com econòmics de què disposa l’Ajuntament. Per tant, el 
que ha hagut és una entesa de compartir, d’ampliar la perspectiva del propi 
servei de manteniment de la ciutat amb l’aportació de la Comissió Ciutadana i 
del grup municipal CC Veïns de Sant Feliu. Cada grup sap el que ha de fer, 
però,  en  principi,  aquesta  oferta  es  va  plantejar,  i  la  identificació  de  200 
actuacions neix d’un grup de treball mixt entre els serveis de manteniment de 
la ciutat i d’alguns veïns, que es sotmet a votació.

La portaveu del grup municipal PDeCAT, Sra. Martí, manifesta que sobre el 
tema de la plantilla no li han contestat, si hi ha un augment de designació de 
personal.  Van tenir  un pen de 1.500 actuacions però l’oferta va ser un cop 
arribat a un acord i un se suma abans, no després de l’acord, o sigui,  han 
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pensat entre Veïns, ICV-EUiA i PSC que faran això perquè se sumen i això no 
es fa així, i s’abstenen.

El portaveu del grup municipal Ciutadans, Sr. Alba, comenta que  li recorda la 
pel·lícula que acaba dient “serà el principi d’una bona amistat”. És una moció 
que  els  sorprèn  perquè  parla  del  manteniment  preventiu  i  correctiu  com 
paradigma cultural, també, la sort que té el grup municipal de CC Veïns de 
compartir  informació de l’adequació  de l’edifici  d’instal·lacions  i  vehicles,  no 
sap a on cal apuntar-se per poder veure això, tenen millor sort i no passa res.

Aquesta moció, que d’entrada els sembla molt lloable, els planteja la pregunta 
de  per  a  què  tenen  els  serveis  de  manteniment  i,  en  concret,  el  regidor 
responsable, perquè es neguen a pensar que tot el que el Sr. Gilaberte ha 
presentat els serveis de manteniment municipals no ho saben. Hi ha un munt 
de fotografies d’arbres que aixequen la vorera i volen creure que aquest treball 
ja està fet, si no es fa és per decisió política, que ara un grup municipal ho 
proposi i es digui que sí, hi ha algun element que sobra aquí i els papers estan 
canviats.

Manifesta que el punt diu augmentar l’assignació de personal, i es pregunta 
d’on trauran els diners. Si s’ha que col·locar gent per a la Brigada municipal, 
perquè aquí parla de personal, no parla de contractar empreses, estaran molt 
atents de com es contracta perquè ja no es van quedar a gust com es fan els 
sistemes de selecció en aquest municipi, tal com van dir en el Ple de gener, 
estaran molt atents per a que aquest sistema preservi els principis d’igualtat, 
mèrit, capacitat i publicitat.

Diu  que  sobre  les  200  actuacions  acordades  les  han  buscat  en  la 
documentació del Ple i no estan, com ocorre en altres Plens amb documents 
que s’han de portar a votació, que no estan i han de demanar que estiguin. En 
aquest cas no les han demanat, però els agradaria que estiguessin per saber 
quines són, es poden mirar el pen que no toca al Sr. Gilaberte posar-lo en la 
documentació  del  Ple,  els  toca  a  ells.  Respecte  dels  punts  2  i  3,  com 
desconeixen com aniran s’abstenen i al punt 1 voten a favor.

Per últim es pregunta a canvi de què, perquè a canvi de res seria una novetat i 
quan s’aprovin les ordenances de l’any 2018 i el pressupost, se’n recordaran 
del dia d’avui.

El Sr. Alcalde puntualitza que això no és una transacció, és una voluntat de 
col·laboració, i, a més, és una moció no és un document administratiu. Hi ha 
una  voluntat,  de  sumar  programacions,  oberta  a  qui  tingui  un  interès,  i 
perspectiva de millora de Sant Feliu, no és un document administratiu amb el 
seu informe tècnic, econòmic i jurídic, és una moció que ha presentat un grup a 
la qual s’han sumat dos grups més, com es podien haver sumat altres.

El portaveu del grup municipal d'ERC. Sr. Bossa, considera lloable la voluntat 
de CC Veïns per Sant Feliu per la millora urbana i per tot el treball que han fet, 
tant per l'USB que van donar, com la capacitat d'entesa entre tots els grups 
proposants de la moció. Però comparteixen els dubtes que s'han expressat pel 
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regidor  Sr.  Serrano,  i  del  PDeCAT en els  punts 1 i  2.  En referència  a  les 
paraules que ha dit el Sr. Alcalde, sobre de qui és l'obligació de què s'entengui 
la moció, han de ser els grups proposants i, sobretot, l'equip de govern, ja que 
fan referència a tasques amb responsabilitats clares. L'equip de govern hauria 
de  contactar  amb l'oposició  per  buscar  el  vot  favorable,  i  explicar  i  aclarir 
aquests dubtes. Els sembla que els proposants haurien de trucar i explicar els 
punts 1 i 2, que els genera molts dubtes perquè no tenen la informació de com 
s'augmentarà  l'assignació  de  personal  i  els  costa  creure  que  es  facin  200 
actuacions  en  tres  mesos.  Ho  podrien  entendre  si  sabessin  de  quines 
actuacions  estan  parlant,  si  són  actuacions  molt  grans,  si  són  actuacions 
petites, però no ho saben, i, ara per ara, l'única informació que tenen d'aquesta 
moció  és  el  PEN  que  va  donar  el  grup  municipal  Veïns  amb  les  1.500 
instàncies, no tenen cap més informació. Reitera que si els proposants volien 
el  seu vot  afirmatiu  haurien d'haver  trucat  i  intentat  explicar  amb detall  els 
continguts de la moció. Això no s'ha donat i, per tant, s'abstenen.

El Sr. Leiva, com a representant del govern, d'ICV-EUiA i PSC, i com a regidor 
responsable de serveis de manteniment, manifesta que està sorprès per a la 
reacció dels grups. Però vol agrair al  grup de Veïns la tasca que ha dut  a 
terme, que no ha sigut d'un matí,  ni  d'una estona,  una tasca que no és la 
mateixa  que es  fa  des dels  serveis  tècnics  de l'Ajuntament.  En tot  cas,  la 
voluntat  d'acord  consisteix  a  agafar  aquests  diagnòstics  i  elaborar  una 
proposta  conjunta,  perquè  els  serveis  de  manteniment  tenen  diagnòstics  i 
programacions amb molts mesos d'avanç, programacions que no són tancades 
i que estan subjectes a modificacions per diferents factors sobrevinguts. El que 
fan és recollir  aquesta voluntat d'un grup i posar-la en comú amb l'acció de 
govern d'un departament i tirar-ho endavant. Creuen que és d'agrair i és una 
metodologia de treballar que com a govern els agradaria que es pogués fer 
extensiva  i  és  voluntat  reiterada  aquest  mètode  de  treball.  Per  això  els 
sorprenen algunes de les afirmacions que s'han fet, perquè s'ha posat en comú 
i s'han intercanviat informacions, com per exemple, quan els regidors del grup 
Veïns han manifestat que volien veure en quin estat es troba la reforma de 
l'edifici de manteniment, han quedat, ho han vist i quan ho tinguin més enllestit, 
perquè és un procés lent,  que va en paral·lel  del manteniment de la ciutat, 
volen fer una cosa més oberta a tots els regidors de l'Ajuntament, i, després, 
en la mesura que calgui, també, a la ciutat, ja que és un equipament d'una 
importància estratègica, no per l'equipament en si mateix, sinó per la incidència 
que tindrà després.

Reitera que aquesta metodologia la fan servir a tot arreu, és a dir, quan un 
regidor o un ciutadà fa suggeriments per instància es tenen en compte. Però 
l'ha sorprès particularment que un acord entre grups polítics sigui una novetat 
en aquest Ple perquè el 90% de les coses que es voten es fan amb l'acord de 
dos,  tres o més grups. Un percentatge molt  important  de les coses que es 
voten en aquest Ple són per unanimitat. Per això no ho entén. En tot cas, i per 
la part de responsabilitat en el govern que li toca que és el manteniment, el 
medi ambient i  en equipaments, volen convidar a tots els grups a compartir 
diagnòstics,  treballar  conjuntament  en  un  tema  tan  sensible,  i  tan  dispers 
territorialment  com  és  el  manteniment  de  la  ciutat,  i  com  demostra  una 
trajectòria d'aquest govern i de l'anterior.
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Diu que, respecte dels recursos, tenen una sèrie de personal i uns recursos en 
el  Capítol  II  que,  evidentment,  distribueixen  prioritzant  les  eines.  Les  200 
actuacions que, a més, estan en una carpeta a part del PEN, són actuacions 
molt petites, poden ser coses de dos panots, de tres panots en una vorera. El 
que fan és coordinar les actuacions que tenen previstes, són actuacions que el 
servei de manteniment programa i el que han fet és casar això, la programació 
que ells tenen i que, normalment, arriba fins a 7-8 mesos, i la de les coses 
petites. Un cop valorat pels serveis tècnics, no només estant en condicions de 
fer-lo,  sinó que han estat  en condicions  de comprometre's  donant  terminis. 
Com indica la moció, al setembre del 2017 i abril del 2018, donaran compte i 
verificaran aquest compromís segons la planificació dels tècnics, que estan en 
condicions de fer i que faran.

El  portaveu del  grup municipal  CC Veïns,  Sr.  Gilaberte,  manifesta que ells 
tenen la representació i responsabilitat que tenen i les explicacions que l'equip 
de govern acaba de donar, per ells, resten més que justificades i clarificades. 
Respecten totes les opinions dels grups municipals però demanen que, també, 
els respectin.

Sobre que es veu una gran amistat  diu que tant  de bo fos així  perquè els 
permetria treballar els temes. Van fer propostes series i interessants abans de 
la  investidura  i  encara  que  sembla  que  en  les  seves  intervencions  tenen 
coincidències, tenen diferències molt profundes amb la gestió de l'Ajuntament. 
Si aquestes diferències es posessin a to, i estiguessin d'acord amb els seus 
criteris  no tindrien cap dubte en actuar conjuntament i  no ho dissimularien. 
Consideren que el manteniment de la ciutat és important i econòmicament la 
rehabilitació és moltíssim més costosa que el manteniment. Per tant, si no es 
manté i cal rehabilitar, es fa un mal servei de les instal·lacions.

Indica que en una comissió informativa l'equip de govern es va convidar a tots 
els grups a conèixer les instal·lacions que s'estaven fent allà a dalt, no sols de 
manteniment  sinó,  també,  de  serveis.  El  seu  grup  va  pujar  dues  vegades 
perquè tenen molt d'interès a conèixer-les de forma directa. Comenta que han 
fet  una  sol·licitud  i  és  l'esquema del  seu  treball,  de  dedicació  i  concreció. 
Poden fer l'autocrítica del fet que no hagin informat suficientment, però el Sr. 
Alcalde,  amb més precisió,  ho va comentar a la Junta de Portaveus, es va 
donar un PEN a tots i es va dir que estaven a disposició per parlar. Si no han 
estat suficientment correctes ho accepten i,  en tot cas, no ha estat la seva 
intenció.

Diu  que  en  l'últim  punt,  que  per  a  ells  és  d'una  gran  satisfacció,  el  Ple 
municipal té la possibilitat del control d'aquest treball, d'aquests compromisos, 
que és important des del punt de vista de l'apartat de participació. Si Veïns 
creu que no s'estan fent les coses sol·licitarà i demanarà informació oportuna i 
convenient abans dels Plens. Pensen que com són una agrupació hi ha coses 
que generen aquestes petites qüestions, no són d'altra manera; si fossin partit 
és molt possible que fos més fàcil posar-se d'acord. 

La portaveu del grup municipal PDeCAT, Sra. Martí, indica que ha entès que 
deien que en el PEN que tenen, que han llegit de forma aleatòria, ja hi havia 
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les 200 propostes, és a dir, quan els van donar el PEN aquest acord ja existia i 
això és més greu. D'altra banda, en el tema de l'equip de manteniment ells no 
van perquè,  per sort,  treballen,  quan estiguin  jubilats,  potser  podran venir  i 
gaudir tant de temps en fer fotos i anar a veure els recintes de les instal·lacions 
de l'Ajuntament.

El regidor Sr. Serrano manifesta que agraeixen el treball que han realitzat les 
persones  que  han  fet  aquestes  fotos,  que  és  un  treball  de  formigueta,  i 
plantejar-lo aquí està molt  bé. Però demanaven més informació i  l'equip de 
govern i Veïns que estan d'acord en el fet que volen un consens, volen millorar 
la ciutat, no creu que sigui molt difícil retirar la moció per tal que el mes que ve,  
entre tots, veure les propostes, ordenar-les, no plantejar les propostes sense 
resoldre els dubtes a la resta dels grups polítics de l'oposició. No estan dient 
que no ho volen, sinó tot el contrari, però reunir-se tots, parlar d'aquests temes, 
organitzar-ho per al mes que ve i presentar una moció per unanimitat. 

El representant del govern, d'ICV-EUiA i PSC, i com a regidor responsable de 
serveis de manteniment el Sr. Leiva, indica que l'havia semblat que el sentit del 
vot del regidor Sr. Serrano havia estat negatiu, però no entén gaire el tema. 
Diu a la Sra. Martí que en el PEN hi havia 1.500 actuacions i 200 estaven en 
una altra carpeta.  És una proposta i  qualsevol  grup que l'hagués analitzat, 
podria haver afegit les que consideressin amb els serveis tècnics i el govern, 
ho han analitzat tot de dalt a baix, i ho han posat a programació.

El Sr. Alcalde indica que no es retira la moció. 

El regidor del grup municipal Veïns, Sr. Sospedra, manifesta que les coses es 
podrien haver fet d'una altra manera, com s'ha suggerit aquí des de l'oposició. 
Però si una cosa de la ciutat s'arregla, tant els fa de qui vingui la proposta. 
Creuen que és absolutament prioritari, necessari i no entén com estan parlant 
ideològicament per veure si podien haver conegut abans una fotografia, o que 
haguessin  anat  darrera  per  explicar  si  era bo o dolent  corregir  un  defecte. 
Explica que fa 10 dies va tenir un accident seriós de bicicleta pel fet que en un 
altre municipi hi havia qüestions de manteniment que no estaven ateses, i li 
hagués agradat moltíssim que aquests desperfectes de manteniment que van 
provocar  l'accident,  i  que  podrien  haver  provocat  un  greu  accident  a  un 
company que circulava amb ell, algun veí, algun grup, algun partit polític, algun 
mig  pensionista  jubilat  hagués  forçat  a  la  maquinària  administrativa  de 
l'ajuntament allò s'hagués resolt. Estan atacant problemes del dia a dia, de la 
gent, del fet que la gent no caigui pel carrer. Si això no s'entén i es pretén 
elevar  per  a  que  els  diferents  aparells  dels  partits  valorin  una  oposició  de 
parlamentarisme de via estreta, és que no entenen el que és la política.

Sotmesa a votació la moció s'aprova per majoria amb els vots a favor de: 6 
vots del grup d'ICV-EUiA, 4 vots del grup PSC, 2 vots del grup CC Veïns, 1 vot 
del grup PP i 2 vots del grup Ciutadans a favor del punt 1r de la moció. Els vots 
en contra de: del regidor Sr.  Serrano; i amb l'abstenció de: 3 vots del grup 
ERC, 2 vots del grup PDeCAT i 2 vots del grup Ciutadans als punts 2n i 3r. 

El Sr. Alcalde comenta que el portaveu de Ciutadans ha fet servir l'expressió "a 
cambio de qué", i li sap molt greu perquè és introduir un element en el debat 
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que no sap exactament a què respon. La situació és que uns veïns venen a 
l'Ajuntament i presenten un patracol de fotografies amb un PEN, i diuen que 
volen asseure's amb el govern per parlar d'aquesta qüestió. Si el govern no 
l'hagués fet cas haurien dit tots que és un ajuntament prepotent, un ajuntament 
que  no  escolta,  un  ajuntament  d'un  comportament  estalinista,  segurament. 
Però  si  ho  fa  plantegen  "a  cambio  de  qué",  o  sigui,  si  no  ho  fan  són 
estalinistes, ho diu per unes altres afirmacions en un altre moment, i si ho fa "a 
cambio de qué".  Li  recorda que va manifestar  que no vol  fer  una oposició 
«destroyer», en una entrevista a Fet a Sant Feliu, però no l'acaba de quadrar 
aquesta voluntat de fer una oposició constructiva que planteja amb "a cambio 
de qué".

El portaveu del grup municipal Ciutadans, Sr. Alba, respon que creuen que no 
els han entès quan han dit  "a cambio de qué", estaven plantejant  un canvi 
polític perquè el grup de Veïns va presentar en la campanya electoral unes 
propostes molt màximes i veuen apropament de posicions polítiques. 

El  Sr.  Alcalde  puntualitza  que faci  una rèplica  al  que ell  ha  dit,  no faci  un 
discurs general sobre Veïns que no toca.

El Sr. Alba indica que volien plantejar que hi havia un canvi d'inflexió, és una 
proposta molt encertada, però veien com si hi hagués un apropament entre 
postures polítiques.

El portaveu del grup municipal Veïns, Sr. Gilaberte, indica que Veïns va fer un 
programa de màxims i estan treballant en això. Tenien tres punts troncals. Un, 
el tema social perquè tots els temes socials els porten treballant molts anys. 
Altre, el tema econòmic, han fet el plantejament de pressupost per programes, 
que ha estat un acord amb l'equip de govern, i estan treballant. El tercer punt, 
que estan molt en desacord, és el de l'organització de l'Ajuntament. Aquest és 
el seu programa i qualsevol altra interpretació sobra. 

6.  -  Moció  del  grup  municipal  PDeCAT  en  relació  a  la  sentència  del 
Tribunal Constitucional relativa a l'Impost sobre l'Increment de Valor dels 
Terrenys de Naturalesa Urbana (IIVTNU) (MOCI2017000016).

El Sr. Alcalde indica que es passa a tractar el punt sisè de l'ordre del dia que la 
presenta el regidor del PDeCAT, Sr. Carrión.

El regidor del PDeCAT, Sr. Carrión, manifesta que en el Ple anterior ja van 
comentar que existia una sentència del Tribunal Constitucional que afectava 
determinats  preceptes  de  la  Plusvàlua.  Davant  d'això  volen  vetllar  pels 
interessos  de  l'Ajuntament  de  Sant  Feliu  i  presenten  aquesta  moció,  que 
haurien presentat tant si estiguessin a l'oposició com al govern, i pretén ser un 
exemple del que abans deia el Sr. Alcalde d'una oposició constructiva, d'anar a 
favor de les coses. 

El Sr.  Alcalde remarca, abans de donar la paraula als grups, que hi  ha un 
informe de la Interventora en relació al primer dels punts de la moció, que el 
sembla que ho han parlat en algun moment, que insta al govern a què calculi 
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l'impacte de determinades sentències. L'informe de la Interventora diu que fins 
que no es determinin els elements de càlcul, és a dir, de l'increment de valor 
respecte a diferents paràmetres, no es pot fer cap estudi de la incidència que 
podria tenir una possible modificació legislativa de l'aplicació de la normativa 
sobre plusvàlues a Sant Feliu. És a dir, per conèixer un impacte s'han de tenir 
els criteris sobre els quals avaluar aquest impacte. Suposa que tots coincidiran 
en la filosofia de què si hi ha una disminució del valor cadastral no ha de tenir, 
a sobre, una plusvàlua. Però per fer un càlcul, no tenen encara els elements 
per fer-lo.

El regidor del grup municipal PDeCAT, Sr. Carrión, indica que, abans d'entrar 
en debat que agraeix aquest informe, tot i que, com han parlat amb el regidor 
d'hisenda,  s'ha penjat  a última hora d'aquesta tarda. Això vol dir  que molts 
grups no ho han pogut veure si no s'ha comentat a última hora, per tant, tornen 
al tema de la qualitat en quant a temps de donar la informació, que s'ha de fer 
abans,  encara  que  està  penjada.  Manifesta  que,  com  a  proposants  de  la 
moció, mantenen aquest punt 1r perquè és obvi que no pretenen, en cap cas, 
que  hi  hagi  un informe d'Intervenció  perquè  és  una  fedatària  pública,  i  és 
evident que serà un informe real de la situació. El que estan demanant és una 
forquilla, és saber de què estan parlant, si estan parlant de deu, de mil, de deu 
mil, o d'un milió, tenir una orientació perquè en el punt 3r estan demanant que 
es creï una partida. Si no son capaços de dir, més o menys, cap a on van, 
difícilment tindran això per davant. Pensa que tenen elements per fer-ho, no 
des d'un punt de vista d'intervenció, sinó d'un punt de vista econòmic. Hi ha 
d'altres  impostos,  sigui  IRPF o Societats,  que s'han  hagut  de mesurar  per 
saber si hi ha hagut augment patrimonial i tributar. Per tant, elements hi ha per 
fer  un  estudi  previ,  una  anàlisi,  no  estan  dient  que  això  impliqui  altres 
connotacions. 

El  regidor  d'Hisenda,  Sr.  Rañé,  indica  que havien  ofert  al  proposant  de la 
moció  intentar  buscar  un  redactat  que  fos  congruent  amb  el  que  deia  la 
Interventora,  perquè  fins  que  no  s'aclareixin  quins  són  els  paràmetres  que 
s'aplicaran no és possible conèixer, ni el risc, ni la quantitat del risc. Per això 
abans de dir que facin una anàlisi amb dos mesos del risc, tenint en compte 
que això és un consistori, no és una oficina auditorial que calcula riscos, i que 
per molts riscos que calculin el que s'haurà d'aplicar és el que digui la Llei. Des 
d'aquesta perspectiva, buscaran una fórmula que sigui molt més equilibrada i 
respecti  aquesta indefinició  que en aquests moments planteja  la  sentència, 
perquè,  malgrat  les  presumpcions  que  es  faci,  la  sentència  del  Tribunal 
Constitucional  exclou qualsevol  anàlisi  de constitucionalitat  de l'article  107 i 
110 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text 
Refós de la Llei d'Hisendes Locals. El Tribunal Constitucional no parla ni un 
mot sobre la llei que s'aplica a la Hisenda Local de Sant Feliu; quan diu que el 
legislador  ho  ha  de  canviar,  li  està  dient  al  legislador  al  Govern  Foral  de 
Guipúscoa, perquè allà el Govern Foral de Guipúscoa té capacitat legislativa, 
una  altra  cosa,  és  que  el  Govern  s'hagi  plantejat  alguns  temes.  Però  la 
sentència del Tribunal Constitucional no és d'aplicació sobre la Llei que regula 
les finances de Sant Feliu i estan especulant sobre el que els pot afectar. Com 
no  saben  quins  seran  els  criteris  de  valoració,  per  molta  informació  que 
remenessin, l'únic que farien seria triar distintes hipòtesis però cap seria bona. 
Posar a treballar uns serveis tècnics a fer hipòtesis, en lloc de tenir-lo treballant 
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per gestionar l'Ajuntament, creuen que no correspon perquè no és el mateix si 
s'utilitza el valor declarat a la corresponent acta notarial que el valor cadastral 
que dóna el registre, o que s'hagi de ponderar en un determinat coeficient que 
pot anar de 0 a 50. Però pot variar perquè les lleis constitucionalment no tenen 
efectes retroactius; això no s'aplica de forma genèrica, ha d'haver-hi un ciutadà 
que consideri que la seva liquidació concreta durant els últims quatre anys s'ha 
produït  en uns termes que no eren legals,  a no ser que la  llei  que es faci 
plantegi  i  reconegui  el  dret  de  retroactivitat.  Per  tant,  des  d'aquesta 
perspectiva,  potser  zero  o  pot  ser  moltes  coses.  Es  diu  calcular  el  risc,  i 
pregunta de què, del fet que el Govern de l'Estat, que diu que això s'ha de 
revisar,  plantegi una retroactivitat  o no, que la negociació amb la Federació 
Espanyola de Municipis i Províncies quan negoci amb el Govern estableixi un 
element o no. Aquí no estan plantejant un risc, aquí estan plantejant quantificar 
una especulació.  Des d'aquesta perspectiva l'han ofert  una opció molt  més 
raonable  que  és  intentar  modificar  el  primer  punt  de  quan  tinguin  el 
coneixement faran l'estudi. Però han dit que mantindran la posició i entenen, 
com es  diu  a  l'informe de  la  Interventora,  que  «fins  que  no  es  determinin 
aquests elements de càlcul avui dia no és possible fer cap estudi».

En relació als altres punts la idea de fons que està plantejada la comparteixen i 
és  la  que  està  sobre  la  taula,  la  que  han  plantejat  les  organitzacions 
municipalistes,  que  ja  està  plantejada  en  les  Corts,  que  és  el  que  diu  el 
Tribunal  Constitucional  pel  Govern  Foral  de  Guipúscoa,  que  no  és 
inconstitucional cobrar impost de plusvàlua. Si el ciutadà entre la seva compra i 
la seva venda ha vist que el seu patrimoni puja l'administració pública li  pot 
aplicar un impost. Per tant, aquí no hi ha inconstitucionalitat de l'impost i són 
legals.  El que diu és que la regularització no és prou clara i  pot crear una 
situació d'indefensió quan un ciutadà, entre la seva compra i la seva venda, no 
ha tingut revalorització del seu patrimoni no es pot aplicar un impost sobre la 
revalorització  del  seu  patrimoni.  Amb  aquesta  idea  coincideixen  i  estan 
completament d'acord instar  al  Govern que modifiqui  la llei  perquè aquesta 
situació no es produeixi, ho digui el Tribunal Constitucional o ho digui el sentit 
comú.  De  totes  maneres  els  agrada  molt  veure  al  PDeCAT  defensar  les 
sentències del Tribunal Constitucional. Després plantegen instar al Govern de 
l'Estat que si aquest tema té efectes sobre els ajuntaments, ho paguin, és més 
o menys el que es va fer quan el Govern de l'Estat va modificar l'IAE, ho va 
modificar i després es compensa pel que cobren de menys. En el tercer punt 
coincideixen i també amb el quart punt del fet que algun dia acabi la discussió i 
hi  hagi  recursos  suficients  i  estan  d'acord  en  traslladar-lo  a  l'Associació 
Catalana de Municipis, a la Federació de Municipis de Catalunya, i si afegissin 
a la Federació de Municipis i Províncies que estan plantejant una negociació 
tampoc passaria res. Per tant,  per raons que han exposat,  voten que no al 
primer punt i la resta sí. 

El  regidor  del  PDeCAT,  Sr.  Carrión,  diu  que ha comentat  que la   mateixa 
sentència marca que això no afecta a la Llei Espanyola, que, evidentment, no 
afecta  perquè  com  s’està  veient  només  es  pot  jutjar  sobre  el  que  s’ha 
denunciat. Però volen saber que passarà quan hi hagin altres sentències, com 
té Sant Feliu una de CEMEX, en que és probable, segons diuen els juristes, 
que sigui el mateix que ha dit per Guipúscoa, perquè és el mateix Tribunal per 
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tota Espanya, o altres que hi ha. El President de la Federació Espanyola de 
Municipis, l’endemà mateix va dir que això s’havia de canviar perquè això no 
s’aguantava. Estan d’acord en què la cosa va per aquí encara que ha fet una 
hipòtesi de com que la llei ara no es preveu que canviï i que no pot haver un 
efecte retroactiu no s’ha de canviar res, però ha hagut una sentència que de fet 
no és retroactiva i que l’han d’aplicar a futur per poder-ho arreglar, que és pot 
fer si hi ha voluntat de fer-ho, i ho deixen sobre la taula.

Afegeix que, abans han dit que ells haguessin fet la moció igual al govern que 
a l’oposició, però haguessin fet una cosa diferent, haguessin fet l’estudi.

El regidor d’Hisenda, Sr. Rañé, respon que ja van dir en el Ple anterior que 
tenen  un  problema  amb  la  retroactivitat  que  no  l’acaben  d’entendre.  Les 
retroactivitats  només  es  poden  aplicar  en  els  termes  que  diu  la  Llei  i  la 
discussió  que  van  tenir  va  ser  aquesta,  si  es  podia  aplicar  o  no  una 
retroactivitat.  El  que  han  dit  és  que  només  haurà  retroactivitat  si  quan  es 
modifica la Llei ho posa, sinó no hi haurà retroactivitat, i només estarien en 
qüestió aquells que hi haguessin denunciat o poguessin denunciar durant els 
quatre anys. Però CEMEX ja la tenen proveïda, cada any l’han anant proveint, i 
el risc ja el tenen assumit.

El regidor Sr. Serrano indica que amb les explicacions que s’han donat més val 
prevenir que curar, i està bé fer hipòtesis per tenir les possibles respostes en el 
cas que succeeixi alguna cosa, per la qual cosa vota a favor.

La portaveu del grup municipal PP, Sra. Ortega, manifesta que,  quan en febrer 
va sortir la sentència, van anar a parlar amb el Sr. Rañé per preguntar-li en què 
podria afectar això a Sant Feliu, sobretot en el cas de la plusvàlua de CEMEX. 
Encara no se sap, encara la llei no ha canviat, però el Tribunal Constitucional 
s’ha posicionat respecte a la Llei Espanyola, i està tot en espera. S’ha de tenir 
en compte que aquest impost estava pensat en base a que els terrenys urbans 
sempre  anirien  cap  a  dalt  i  la  crisi  se  l’ha  carregat  tot.  Això  ha  variat, 
possiblement ara s’hagi de canviar i el seu vot serà afirmatiu en tota la moció. 
Creuen  que  un  informe econòmic  que  no  ha  de  ser  vinculant,  que  no  és 
jurídicament  inamovible,  sinó  per  saber  per  on  es  poden  moure  no  sobra. 
Entén que aquest informe no suposaria una quantitat d’hores al departament 
econòmic per tenir una orientació per a on s’han de moure.

El portaveu del grup municipal CC Veïns, Sr. Gilaberte, indica que, sense les 
discussions que han hagut ara, haguessin votat a tot el seu conjunt perquè els 
sembla molt correcta la idea, la preocupació i l'interès. No coneixen l’informe 
de  la  Interventora,  però  que  hagi  un  informe  i  que  es  donin  aquestes 
explicacions en relació amb el punt 1, pensen que s’hauria de reconsiderar i fer 
un nou redactat, per tant, en el punt 1 no voten a favor i en la resta sí.

El portaveu del grup municipal Ciutadans, Sr. Alba, manifesta que poc queda 
per dir del tema del Tribunal i el tema de la retroactivitat de l’IBI. En el primer 
punt s’abstenen i en la resta de punts a favor.

El portaveu del grup municipal ERC. Sr. Bossa, indica que votaran a favor de 
tot encara que no tenien constància que hagués un informe de la Interventora, 
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la qual cosa és lamentable. Per tant, no poden valorar el contingut de l’informe 
i  no els han convençut  les explicacions del  regidor d’Hisenda.  No veuen el 
problema de fer un estudi i creuen que és una cosa que aniria bé saber quans 
rebuts hi ha afectats. També els agradaria que l’Ajuntament preveies que tots 
aquests  afectats  els  haurien  d’informar  del  seu  cas  en  particular  perquè, 
segurament, quan els fets esdevinguin, el primer lloc a on aniran a preguntar 
és  a  l’Ajuntament  i  ha  d’haver  una  previsió  de resposta  als  ciutadans que 
poden estar  afectats.  Per  això,  demanen estudis,  dades clares,  concises,  i 
voten a favor de la moció.

El Sr. Alcalde indica que, en tot cas, el que diu l’informe és que per fer els 
estudis, que es faran, òbviament, cal algun element d’informació més, que ara 
no es disposen.

Per tant, el primer punt d’aquesta moció es rebutja amb els vots en contra de: 
6 vots del grup ICV-EUiA, 4 vots del grup PSC, 2 vots del grup CC Veïns, i 
l’abstenció de: 2 vots del grup Ciutadans, i el vot a favor de: 3 vots del grup 
ERC,  2  vots  del  grup  PDeCAT,  1  vot  del  grup PP i  el  vot  del  regidor  Sr. 
Serrano. Els punts del 2 al 5 s’aproven per unanimitat, restant la moció amb el 
següent redactat:

“Atès que per Sentència del Tribunal Constitucional, de data 16 de febrer de 
2017, s'han declarat inconstitucionals i nuls els articles 4.1, 4.2 a) i 7,4 de la 
Norma Foral 16/1989, de 5 de juliol,  de I’Impost sobre I’increment del Valor 
dels Terrenys de Naturalesa Urbana del Territori Històric de Guipúscoa, però 
únicament  en la  mesura que sotmeten a tributació  situacions  d’inexistència 
d'increments de valor.

Atès que la sentència del  TC conté un mandat al  legislador  perquè porti  a 
terme  les  modificacions  o  adaptacions  del  règim  legal  de  l'Impost  sobre 
l'Increment  del  Valor  dels  Terrenys  de  Naturalesa  Urbana  per  tal  que  els 
supòsits d’inexistència d'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana 
deixin d'estar-hi subjectes.

Atès que, si bé el TC encara no s'ha pronunciat sobre la regulació de I'IIVTNU 
continguda al Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el 
Text Refós de la Llei  d'Hisendes Locals (TRLHL), el text deis articles 107 i 
110.4 d'aquesta llei és pràcticament idèntic al de les disposicions de la norma 
foral  de  Guipúscoa  declarades  inconstitucionals,  raó  per  la  qual  podem 
preveure que el TC, quan s'hagi de pronunciar sobre els esmentats articles del 
TRLHL que  regulen  el  que  popularment  es  coneix  com a  impost  sobre  la 
plusvàlua, ho farà en termes equivalents als de la Sentència de referència.

Atès que l'aplicació de la doctrina del TC podria comportar que els ajuntaments 
haguessin  de  procedir  a  la  devolució  de  quantitats  liquidades  en  concepte 
d'IIVTNU en relació a terrenys que no havien experimentat un increment de 
valor,  com  a  conseqüència  d'una  regulació  estatal  incorrecta  els  efectes 
negatius de la qual no s'han d'assumir, en cap cas, pels ens locals afectats.
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El  Grup Municipal  PDeCAT  proposa  al  Ple  de la  corporació  l'adopció  dels 
següents acords:

PRIMER.-  Instar  el  Govern  de  l'Estat  perquè  presentí,  amb  urgència,  un 
projecte de llei de modificació del TRLHL per la qual els supòsits d’inexistència 
d'increment de valor del sòl deixin d'estar subjectes a l'Impost sobre l'Increment 
del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana (IIVTNU) i situï el marc jurídic 
d'aquest impost en els termes establerts a l'esmentada Sentència del TC.

SEGON.- Instar  el  Govern  de l'Estat  a incloure  en la  Llei  de Pressupostos 
Generals  de  l'Estat  per  a  2017  una  partida  específica  per  compensar  els 
ajuntaments,  en  el  cas  que,  per  efecte  d'una  Sentència  del  Tribunal 
Constitucional,  hagin  de procedir  a la  devolució  de quantitats liquidades en 
concepte de l’IIVTNU aplicat en relació a terrenys e! valor dels quals no havia 
experimentat cap increment.

TERCER.- Promoure,  juntament  amb  les  entitats  municipalistes,  un  debat 
públic  al  voltant  del  finançament  dels  ens  locals,  amb  l'objectiu  que 
esdevinguin  unes  administracions  sostenibles  econòmicament  i  puguin 
desenvolupar de forma eficient les competències que els pertoquen.

QUART.- Notificar d'aquest acord al Govern de l'Estat, als diferents grups del 
Parlament  de Catalunya,  del  Congrés  de Diputats  i  del  Senat,  a  l'ACM i  a 
l'FMC.

ÀREA DE GOVERN OBERT I SERVEIS GENERALS:

7.  -  Aprovar  aportació  al  Consorci  LOCALRET,  exercici  2017. 
(GEN52017000002).

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

“Amb  la  finalitat  d’executar  les  previsions  pressupostàries  en  relació  amb 
l’aportació  que  aquest  Ajuntament  ha  de  fer  al  Consorci  LOCALRET  per  a 
l’exercici de 2017, la Comissió Informativa de Govern Obert i Serveis Generals, 
proposa al Ple de l’Ajuntament, l’adopció del següent

ACORD

Aprovar l’aportació municipal per a l’exercici de 2017, al Consorci LOCALRET, 
per un import total de 5.124,60 euros. ADO20170002621.” 

Els reunits, per unanimitat, aproven el dictamen.

8. - Aprovar aportació a l'Associació Catalana de Municipis i Comarques, 
exercici 2017. (GEN52017000003)

Per  part  del  Sr.  Alcalde  es  dóna  compte  del  dictamen  de  la  Comissió 
Informativa de l’Àrea de Govern Obert i Serveis Generals, que textualment diu:
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“Amb  la  finalitat  d’executar  les  previsions  pressupostàries  en  relació  amb 
l’aportació que aquest Ajuntament ha de fer a l’Associació Catalana de Municipis i 
Comarques per a l’exercici de 2017, la Comissió Informativa de Govern Obert i 
Serveis Generals, proposa al Ple de l’Ajuntament, l’adopció del següent

ACORD

Aprovar l’aportació municipal per a l’exercici de 2017, a l’Associació Catalana de 
Municipis  i  Comarques,  per  un  import  total  de  7.201,00  euros. 
ADO20170002635.”

El  portaveu  del  grup  municipal  Ciutadans,  Sr.  Alba,  indica  que  votaran  en 
contra perquè consideren que amb una agrupació municipalista és més que 
suficient  i,  a  més  no  comparteixen,  ni  l’origen,  ni  els  fins  de  l’Associació 
Catalana  de  Municipis.  Creuen  que  s’ha  convertit  en  una  entitat  de  part, 
bàsicament,  pels  dos partits  polítics  de caràcter  independentista  i  solament 
amb la proposta que es va fer d’aprovació del Pacte Nacional del Referèndum i 
com el van impulsar, no poden aprovar cap diners a aquesta Associació.

El regidor d’Hisenda, Sr. Rañé, indica al Sr. Alba que la raó de la pertinença de 
l’Ajuntament de Sant Feliu, entre d’altres, no té res a veure amb tot el que ha 
dit, és perquè aquesta Associació té un acord a on permet que el preu que es 
paga per subministraments elèctrics els surt molt més econòmic i compensen 
molt  els  diners  que  aporten  a  l’Associació  Catalana  de  Municipis.  Aquesta 
Associació té un acord amb les entitats de subministrament energètic que fan 
una  tarifa  per  ser  membres  de  l’Associació  més  barata  que  els  permet 
amortitzar amb escreix,  inclús  guanyar  recursos i  diners a l’Ajuntament  per 
aquest tema. Per això es manté aquesta situació, independentment, d’altres 
factors que poden valorar i que ells respecten.

Aquest  punt  s’aprova  amb el  vot  a  favor  de tots  els  grups,  excepte  el  vot 
contrari de Ciutadans.

9. - Aprovar la rectificació de l'Inventari Municipal de béns de l'exercici 
2016. (INVE2017000001)

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

“Atès que l’Ajuntament Ple en sessió de 31 de març de 2016 va procedir a 
l’aprovació de la rectificació de l’Inventari de Béns d’aquest ajuntament referent 
a l’exercici  de 2.015,  l’import  total  del qual quedava fixat  en la quantitat  de 
134.984.604,81.-€

Atès que des del 1 de gener fins el 31 de desembre de 2.016 ha hagut les 
corresponents variacions, en relació als béns per incorporació, modificació, i 
baixes tant de béns mobles com d'immobles, relació de les quals, figuren en 
documents annexos.
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Atès que és preceptiva la rectificació anual de l'Inventari General, en el qual 
s'han  de  reflectir  les  incidències  de  tota  mena  dels  béns  i  drets  durant 
l'exercici,  de  conformitat  amb la  legislació  vigent,  en  especial  l'article  222 i 
següents  del  Reial  Decret  Legislatiu  2/2003  que  aprova  el  Text  la  Llei 
Municipal i de Règim Local de Catalunya en concordança amb l'article 86 del 
Text  Refós  sobre  Normes  de  Règim  Local,  i  article  103  i  següents  dels 
Reglament del Patrimoni dels Ens Locals, la Comissió Informativa de l’Àrea de 
Govern Obert i Serveis Generals proposa al Ple l'adopció dels següents:

A C O R D S :

PRIMER.-  Aprovar  la  rectificació  de  l'Inventari  de  Béns  i  Drets  d'aquest 
Ajuntament, a 31 de desembre de 2.016, per un d’import de 141.514.032,79.-€, 
segons  justificacions  aportades  a  l'expedient,  i  essent  el  resum  de  les 
variacions el següent:

Epígrafs (codi comptable) Altes                                  Baixes 

1r.- Immobles (2100 a 2999) 0.-€ 0.-€

2n .- Dret reals () 0.-€ 0.-€

3r.- Mobles històrico artístics (2330) 0.- € 0.- €

4t.- Valors mobiliaris, crèdits i drets 
de caràcter personal: (260)

0.-€ 0.-€

5è.- Vehicles: (2180) 12.500,00.-€ 0.-€

6è.- Semovents: (2199) 0.- € 0.-€

7è.- Altres béns mobles: 564.420,82.-€  0.-€

8è.- Béns i altres drets revertibles 
(sense valoració) (299) 0.- € 0.- €

Millores mobles exercici 2.016 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .92.277,92.-€

Millores Immobles exercici 2.016. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.583.658,66.-€

Millores vials exercici 2.016 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.266.782,69.-€

Millores parcs i jardins exercici 2.016 . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . .  9.786,89.-€

Increment patrimoni respecte exercici anterior 2015: .. .. . . . . . .6.529.426,98.-€
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SEGON.- Trametre una còpia de les rectificacions de l'Inventari, autoritzades 
pel Secretari, a la Direcció General d’Administració Local del Departament de 
Governació de la Generalitat.”

Els reunits, per unanimitat, aproven el dictamen.

10. - Aprovar el preus públics i les bonificacions per a la Fira Comercial i 
Industrial del Baix Llobregat de l'any 2017 (AORF2017000001).

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

“Vista la proposta del President de l’Àrea de Govern Obert i Serveis Generals, 
d’aprovació dels preus públics i les bonificacions per a la participació a la 38a. 
Fira Comercial i Industrial del Baix Llobregat, corresponent a l’any 2017.

Atès que a la Fira hi participen el sector comercial, industrial i altres activitats, 
amb  l’exposició  i/o  venda  dels  seus  productes  i/o  serveis,  amb  l’ocupació 
d’estands, tendals, i espais lliures de la via pública, i que l’empresa gestora de 
la  Fira  Comercial  i  Industrial  del  Baix  Llobregat,  és  la  que  gestiona  la 
contractació d’aquestes instal·lacions en base a un sistema tarifari.

Vist  l’informe  de  la  cap  de  Promoció  Econòmica,  de  data  16  de  març 
d’enguany.

Vist l’informe de la Cap de l’Oficina Econòmica.

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

ACORDS

PRIMER.- Aprovar els preus públics i les bonificacions pel lloguer dels estands, 
tendals, i la utilització dels espais lliures, per a la Fira Comercial i Industrial del 
Baix  Llobregat  de l’any  2017,  d’acord  amb el  detall  que  figura  a  l’annex  I 
d’aquest acord.

SEGON.- Publicar  aquest  acord  per  a  general  coneixement,  al  BOP  de 
Barcelona  i,  al  tauler  d’anuncis  electrònic  d’aquest  Ajuntament,  com  acte 
administratiu de caràcter general , tot complint el que s’assenyala a l’article 58 
de  la  Llei  26/2010,  3  d’agost,  de  règim  jurídic  i  procediment  de  les 
administracions públiques de Catalunya i, a l’article 60 de la Llei 30/1992, de 
26  de  novembre,  de  règim  jurídic  de  les  administracions  públiques  i 
procediment administratiu comú.

TERCER.- Notificar aquest acord a l’empresa gestora de la Fira Comercial i 
Industrial del Baix Llobregat i, al departament de Promoció Econòmica.

ANNEX I
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1.- Preus (*)

Infraestructura Preus 2017
Tendal comercial complet 42,00 € / m2
Estand comercial modular complet 55,00 € / m2
Estand venda directa alimentació i degustació 78,00 € / m2
Espai lliure degustació, bars, xurreria i similars 32,00 € / m2
Espai lliure artesania, oficis i arts... 32,00 € /  ml
Espai lliure encants, pagesos i automoció 20,00 € /  ml

Aquests preus s’han d’incrementar amb l’IVA vigent.

(*) Els preus inclouen la vigilància del recinte, els serveis generals de la Fira i 
el muntatge i desmuntatge (excepte a l’espai d’encants i artesania que porten 
les seves infraestructures).

2.- Bonificacions

a) 1ra. Línia de bonificació .

o 75% del cost de la contractació d’un estand comercial modular complet 
aquesta bonificació només serà d’aplicació a un màxim de 9 m2.

Poden  optar  a  aquesta  1ra.  línia  d’ajut  el  petit  comerç  de  la  ciutat  dels 
següents sectors d’activitat:  

o Moda i complements per a la persona (peces vestir, llenceria, calçat, 
bijuteria, òptica, marroquineria, ...).
o Quotidià  no  alimentari  (perfumeria,  cosmètica,  drogueria,  pintura  i 
decoració, ...).
o Equipament  de  la  llar  (tèxtil,  mobiliari,  electrodomèstics,  estris, 
bricolatge, ...).
o Lleure i cultura (articles d'esport, instruments musicals, llibres, joguines, 
música, noves tecnologies, quadres, etc.).
o Automoció  (venda  de  vehicles  de  motor,  venda  de  recanvis  i 
accessoris, reparació de vehicles, lloguer, etc.).
o Serveis (ludoteca, perruqueria i estètica, agències de viatge, fotografia, 
reparacions, centres formatius, premsa i publicacions,assessories, etc).

b) 2na. línia de bonificació.

o 45% del cost de la contractació d’un estand comercial modular complet 
aquesta bonificació només serà d’aplicació a un màxim de 9 m2.

Poden optar a aquesta 2na. línia d'ajut els comerciants de la ciutat dels altres 
sectors o activitats  no compresos a les anteriors  categories  i  a les entitats 
socioculturals, esportives i educatives de la ciutat.
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d) 3ra. línia de bonificació. 

o 20% del cost de la contractació d’un estand comercial modular complet 
aquesta bonificació només serà d’aplicació a un màxim de 9 m2.

Poden optar a aquesta línia les empreses ubicades a la ciutat.” 

La regidora M. Cinta Daudé, manifesta que els preus de la fira es mantenen en 
la mateixa tònica dels últims anys, van des dels 20 € dels espais lliures per 
encants, pagesos, automoció, fins el 78 € per metre quadrat dels espais de 
degustació, alimentació i venda directa. Aquests preus, evidentment, inclouran 
tot  el  tema  de  vigilància,  muntatge,  desmuntatge,  com  s’ha  fet  sempre, 
pràcticament, els 37 anys que té la Fira.

Diu que les bonificacions en el tema de comerç local, entitats locals, són força 
importants. De fet aquest any han fet una comparativa amb altres municipis i 
són el municipi que fa més bonificació per fomentar la participació i l’activitat 
econòmica, també a les entitats, que va des del 75% pel comerç local, el 45% 
per les entitats culturals, d’oci i també esportives, fins el 20% a la participació 
de la industria i altres participants que no estiguin inclosos en el petit comerç.

Afegeix que avui mateix s’ha fet el primer grup de treball en el marc de la mesa 
pel desenvolupament econòmic i social. En aquest moment ja s’està treballant 
conjuntament  i  amb  participació  dels  membres  de  la  mesa  en  quant  a 
organització,  model,  temes d’ubicació i  de senyalitzacions,  mobilitat  i  aniran 
informant en la propera comissió informativa de l’àrea.

Els reunits, per unanimitat, aproven el dictamen.

ÀREA DE DRETS DE CIUTADANIA I POLÍTIQUES SOCIALS:

11. - Modificar les bases reguladores específiques per a la concessió de 
subvencions de l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat, per a l'any 2017. 
(BASU2016000005)

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

“Vist que aquest Ajuntament disposa del Reglament General de Subvencions, 
aprovat en data 25 d’octubre de 2006 i modificat per acords plenaris de data 
27 de novembre de 2007, 30 de març de 2010, 28 de novembre de 2013 i 29 
d’octubre de 2015, el qual regula el procediment aplicable per a l’atorgament 
de subvencions municipals a entitats o persones físiques, en el marc del règim 
jurídic definit a la Llei General de Subvencions aprovada per la Llei 38/2003, de 
17 de novembre.

Vist que el Ple de l'Ajuntament, en sessió celebrada en data 22 de desembre 
de 2016,  va acordar l’aprovació  de les Bases específiques que regeixen la 
convocatòria  per  a  la  concessió  de  subvencions de  suport  a  activitats 
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ciutadanes, de les diferents Àrees de l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 
durant a l’any 2017, d’acord als projectes i programes detallats en les mateixes 
i en els seus annexos.

Vist que els responsables tècnics d’alguns departaments i programes de l’Àrea 
de Drets de Ciutadania i  Polítiques Socials  han manifestat,  posteriorment a 
l’aprovació de les bases, que la redacció actual de l’article 20 no es correspon 
amb  l’existent  en  les  Bases  reguladores  aprovades  per  a  l’exercici  2016  i 
podria  dificultar  o  impossibilitar  la  realització  d’activitats  ordinàries  d’interès 
públic d’algunes entitats del seu àmbit, que habitualment reben subvencions 
municipals.

Tenint en compte el que s’ha exposat,  la Comissió Informativa de Drets de 
Ciutadania  i  Polítiques  Socials  ,  d’acord  amb  la  Llei  38/2003,  de  17  de 
novembre,  General  de  Subvencions,  i  l’article  124  del  Reglament  d’obres 
activitats  i  serveis  dels  ens  locals  (ROAS),  proposa  al  Ple  de l’Ajuntament 
l’adopció dels següents: 

ACORDS: 

PRIMER.- Aprovar la modificació de les Bases reguladores específiques per a 
la concessió de subvencions de l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat  de 
l’any 2017, en el seu article 20, en el paràgraf següent:

On actualment diu:

“Art. 20. Requisits que han de reunir les factures
(...)
Únicament  podran  ser  considerades  justificables  les  despeses  d’aliments  i  
begudes en els casos que es distribueixin a la població en general, amb motiu  
de festes populars,  i  sense rescabalament  econòmic  per  part  de l’entitat  o  
persona beneficiària de la subvenció. En aquests casos, els actes en què es  
distribueixin els aliments i begudes hauran d’estar inclosos i convenientment  
motivats en el projecte d’activitats presentat a la sol·licitud de subvenció.”

Haurà de dir:

“Art. 20. Requisits que han de reunir les factures
(...)
Únicament  podran ser  considerades  justificables  les despeses d’hostalatge,  
excursions, visites, àpats i refrigeris en els següents casos: 

 en  el  cas  d’activitats  de  lleure  organitzades  per  entitats  de  l’àmbit  
d’educació en el lleure o entitats de l’àmbit de persones amb discapacitat.  
Aquestes activitats hauran d’estar incloses i convenientment motivades en  
el projecte presentat a la sol·licitud de subvenció.

 en el cas que siguin despeses d’aliments i begudes que es distribueixin a  
la  població  en  general,  amb  motiu  de  festes  populars,  i  sense 
rescabalament econòmic per part de l’entitat o persona beneficiària de la  
subvenció. En aquests casos, els actes en què es distribueixin els aliments  
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i begudes hauran d’estar inclosos i convenientment motivats en el projecte  
d’activitats presentat a la sol·licitud de subvenció.”

SEGON.- Sotmetre a exposició pública les modificacions d’aquestes Bases per 
un període de 20 dies, mitjançant publicitat a la “Base de Datos Nacional de 
Subvenciones”  i  en  el  tauler  d’anuncis  electrònic  de  l’Ajuntament. 
Transcorregut  aquest  termini  sense  que  s’hagin  presentat  reclamacions 
s’entendran aprovades definitivament, sense necessitat d’un nou acord.”

El  portaveu  del  grup  municipal  CC Veïns,  Sr.  Gilaberte,  manifesta  que  en 
relació amb tots aquests temes de subvencions,  van iniciar  converses amb 
l’equip  de  govern,  i  es  van  plantejar  al  llarg  d’aquest  any  continuar,  si  és 
possible.  Mentre no s’acabi  de discutir,  la seva posició en relació a aquest 
tema serà abstenció.

Aquest  punt  s’aprova  amb el  suport  de  tots  els  grups  municipals,  excepte 
l’abstenció del grup municipal CC Veïns.

12. - Concedir subvenció finalista, a l'entitat Club de Basquet Santfeliuenc 
pel  projecte  "CB  Santfeliuenc",  de  l'any  2017  i  aprovar  el  conveni 
corresponent. (G1762017000011)

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

“Vista la instància presentada per l’entitat CLUB BASQUET SANTFELIUENC 
en  data  17  de  febrer  de  2017  de  concessió  d’una  subvenció  prevista 
nominativament  en  el  pressupost  municipal  per  al  projecte:  CB. 
SANTFELIUENC.

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

Vist  que aquesta  subvenció  es  troba consignada  a  la  corresponent  partida 
pressupostària, que s’ha comprovat que l’entitat compleix amb tots els requisits 
exigits a l’article 6 del Reglament General de Subvencions i que la Junta de 
Govern Local  de data 15 de febrer de 2017 va aprovar la justificació de la 
subvenció municipal rebuda l’any 2016, formalitzant-se amb l’entitat sol·licitant 
un conveni que regula les condicions i compromisos aplicables a la gestió de la 
subvenció de conformitat amb el que disposa el precepte legal indicat.
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Tenint en compte el que s’ha exposat,  la Comissió Informativa de Drets de 
Ciutadania i Polítiques Socials proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels 
següents

ACORDS:

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

Número 
d’expedient:

G1762017000011

Entitat: CLUB BASQUET SANTFELIUENC

Projecte o activitat: CB. SANTFELIUENC

Import  total  de  la 
subvenció:

25.000,00 €

Tipus Op. Partida Número Operació Import

ADO 17 400 34100 48901 17/2124 25.000,00 €

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

TERCER.- Aprovar el conveni que regula la concessió d’aquesta subvenció, 
d’acord amb l’article 15 de les Bases reguladores específiques, on s’inclou tots 
els compromisos i condicions aplicables a la gestió de la subvenció, facultant a 
l’Il.lm. Sr. Alcalde per a la signatura del mateix.

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

Aquest  punt  s’aprova  amb el  suport  de  tots  els  grups  municipals,  excepte 
l’abstenció del grup municipal CC Veïns.

El Sr. Alcalde vol felicitar aquest aniversari al Club Bàsquet Santfeliuenc per 
ser el norantè i per ser la capital del Bàsquet femení durant l’any 2017.
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13. - Concedir subvenció finalista, a l'entitat Centro Cultural Recreativo 
Juan de Batlle pel projecte "Activitats ciutadanes", de l'any 2017 i aprovar 
el conveni corresponent. (G1762017000019)

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

“Vista la instància presentada per l’entitat CENTRO CULTURAL RECREATIVO 
JUAN DE BATLLE en data 27 de febrer de 2017 de concessió d’una subvenció 
prevista nominativament en el pressupost municipal, per al projecte: Activitats 
ciutadanes

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

Vist  que aquesta  subvenció  es  troba consignada  a  la  corresponent  partida 
pressupostària, que s’ha comprovat que l’entitat compleix amb tots els requisits 
exigits a l’article 6 del Reglament General de Subvencions i que la Junta de 
Govern Local de data 23 de novembre de 2016 va aprovar la justificació de la 
subvenció municipal rebuda l’any 2016, formalitzant-se amb l’entitat sol·licitant 
un conveni que regula les condicions i compromisos aplicables a la gestió de la 
subvenció de conformitat amb el que disposa el precepte legal indicat.

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

ACORDS:

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

Número d’expedient: G1762017000019

Entitat: CENTRO CULTURAL RECREATIVO JUAN DE BATLLE

Projecte o activitat: Actividades Ciudadanas 2017

Import total de la subvenció: 7.000 €

Import del 75% a pagar quan es concedeixi la subvenció: 5.250 €
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Tipus Op. Partida Número Operació Import

ADO 3340048904 170002622 5.250 €

Import del 25% a pagar un cop justificada la despesa: 1.750 €

Tipus Op. Partida Número Operació Import

AD 3340048904 170002623 1.750 €

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

TERCER.- Aprovar el conveni que regula la concessió d’aquesta subvenció, 
d’acord amb l’article 15 de les Bases reguladores específiques, on s’inclou tots 
els compromisos i condicions aplicables a la gestió de la subvenció, facultant a 
l’Il.lm. Sr. Alcalde per a la signatura del mateix.

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

Aquest  punt  s’aprova  amb el  suport  de  tots  els  grups  municipals,  excepte 
l’abstenció del grup municipal CC Veïns.

ÀREA DE TERRITORI, SOSTENIBILITAT I ACTIVITAT ECONÒMICA:

14. - Aprovació de la pròrroga dels dos convenis de col·laboració entre 
l'Agència  d'Habitatge  de  Catalunya  i  l'Ajuntament  de  Sant  feliu  de 
Llobregat,  un  relatiu  al  programa  de  Mediació  per  al  lloguer  Social 
d'Habitatges, i l'altre de Col·laboració i d'encàrrec de Gestions, relatiu a la 
Borsa de Mediació per al Lloguer Social, situada en aquest municipi, per 
a l'any 2017 (G3472016000073)

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

“Atès que el Ple Municipal en la sessió de data 28 d’abril de 2016, 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 
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de Sant Feliu de Llobregat, relatiu a la Borsa de Mediació per al Lloguer Social,  
situada en aquest municipi. 

Atès  que  s’han  rebut  per  part  de  l’Agència  de  l’Habitatge  de  Catalunya  les 
propostes individualitzades d’Addendes de pròrroga dels convenis esmentats, i 
per això,  en data 23 de novembre de 20156 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 2017 i alhora s’ha aportat la memòria de 
gestió any 2016 i previsió per l’any 2017. 

Vist l’informe tècnic  favorable a  la pròrroga des convenis, de data 24 de febrer 
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. .........
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 Régimen Jurídic del 
Sector Públic.

Essent que un cop sol·licitada la subscripció dels referits convenis per part de 
l’ajuntament,  i  un  cop  l’Agència  d’Habitatge  hagi  autoritzat  la  signatura  dels 
mateixos, s’haurà d’aprovar per l’òrgan corresponent, el Ple de l’ajuntament. 

Per tot això, la Comissió Informativa de Serveis Territorials, proposa al Ple de 
l’Ajuntament, l’adopció dels següents

ACORDS: 

PRIMER.-  Aprovar la pròrroga del Conveni de Col·laboració entre l’Agència de 
l’Habitatge de Catalunya  i  l’Ajuntament  de Sant  Feliu  de Llobregat,  relatiu  al 
Programa de Mediació per al Lloguer Social d’Habitatges, que s’acompanya al 
present acord i es dóna integrament per reproduït, amb efectes a 1 de gener  i 
fins el 31 de desembre d’enguany.
 
SEGON.-  Aprovar  la  pròrroga  del  Conveni  de  Col·laboració  i  d’Encàrrec  de 
Gestions, entre l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i l’Ajuntament de Sant Feliu 
de Llobregat, relatiu a la Borsa de Mediació per al Lloguer Social,  situada en 
aquest municipi, que s’acompanya al present acord i es dóna integrament per 
reproduït. amb efectes a 1 de gener  i fins el 31 de desembre d’enguany.

TERCER.-  Facultar  a  l’Il·lm.  senyor  Alcalde  President  per  a  la  signatura  de 
quants documents siguin necessaris per a la formalització del present acord. 
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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.

15.  -  Aprovar  la  Declaració  de  Bé  Cultural  d'interès  Local  i  aprovar 
provisionalment el document de Modificació Puntual del Pla Especial de 
Protecció  del  Patrimoni  Arquitectònic  i  del  Catàleg  de  Sant  Feliu  de 
Llobregat (T0092016000002).

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

“Atès que la Junta de Govern Local, en sessió de data 14 de desembre de 2016 
va aprovar inicialment el document de Modificació Puntual del Pla Especial de 
Protecció del Patrimoni Arquitectònic i del Catàleg de Sant Feliu de Llobregat 
per a la inclusió de la catedral de Sant Feliu i l’expedient de declaració com a 
Bé Cultural d’Interès Local, redactat pels Serveis Tècnics Municipals.

Atès que l’edicte de l’esmentat acord pel qual se sotmet a informació pública 
l’expedient ha estat publicat al  Butlletí Oficial en data 12 de gener de 2017, al 
diari  El Punt Avui en data 4 de gener de 2017 i al web de l’Ajuntament. 

També s’ha sol·licitat  informe a la Direcció General de Patrimoni Cultural  del 
Departament de Cultura de la  Generalitat  de Catalunya,  en data 22.02.2017, 
E2017003344, el qual ha informat en sentit favorable a la tramitació, i no s’ha 
presentat cap al.legació ni reclamació en el termini d’exposició pública.

Atès que ja es va emetre informe per la directora del servei jurídic administratiu 
en data 5.12.2016, en el qual, entre d’altres qüestions, s’especificava la tramitació 
a seguir fins a l’aprovació definitiva de la modificació d’aquest Pla Especial i la 
Declaració de Bé Cultural d’Interès Local ( BCIL) 

Atès que és competència del Ple de l’ajuntament la declaració de la catedral 
com a Bé d’Interès Locals que s’ha tramitat , per economia processal , en el 
mateix  expedient  que  l’instrument  de  planejament  de  modificació  del  pal 
especial del catàleg, i vist el que estableix l’article 17 la Llei de 9/1993 de 30 de 
setembre de Patrimoni Cultural Català

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

A  C O R D S 

PRIMER. Aprovar la Declaració de  la catedral de Sant Feliu de Llobregat com a 
Bé Cultural d’Interès Local d’acord a l’establert a l’article 17 de la Llei de 9/1993 
de  30  de  setembre  de  Patrimoni  Cultural  Català. Local,   publicar  aquesta 
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declaració al Butlletí Oficial de la Província, al DOGC  i al web municipal i notificar 
l’acord al departament de Cultura de la Generalitat.

SEGON.  Aprovar provisionalment el document de Modificació Puntual del Pla 
Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic i del Catàleg de Sant Feliu de 
Llobregat als efectes d’introduir com una nova fitxa que reculli com a element 
protegit el BCIL de la Catedral de San Feliu de Llobregat.
                                                                                                                             
TERCER. Trametre tres exemplars de la Modificació Puntual del Pla Especial de 
Protecció del Patrimoni Arquitectònic i del Catàleg de Sant Feliu de Llobregat als 
efectes d’introduir com una nova fitxa que reculli com a element protegit el BCIL 
de la Catedral de San Feliu de Llobregat,  en format paper i còpia en suport  
informàtic, i còpia compulsada de l’expedient administratiu a la Direcció General 
d’Urbanisme de la Generalitat per tal que efectuï els tràmits adients fins a la seva 
aprovació  definitiva i executivitat.”

El regidor de Cultura, Sr. Martínez, explica que tal com diu l’enunciat d’aquest 
acord  és  formalitzar  la  declaració  d’aquest  equipament  de  culte  com a  bé 
cultural local, i, a més, l’incorporen en el catàleg patrimonial del municipi de 
Sant Feliu. Destaca que és la primera incorporació des del 89 fan en aquest 
catàleg i  hi  ha la  voluntat  des de la  comissió  de treball  del  patrimoni  i  del 
consell de cultura d’impulsar l’actualització d’aquest catàleg de patrimoni.

Manifesta  que  aquesta  declaració  té  l’objectiu  de  posar  en  valor  aquest 
equipament com a element patrimonial  de referència a la ciutat i  establir  la 
protecció del mateix. La primera referència que tenen, no com el coneixen ara, 
però si el que significa, va ser una capella amb el nom de Sant Llorenç pel 
1275 i, finalment, aquella capella al llarg dels anys ha anat evolucionant i avui 
tenen la Catedral actual. Tenen coneixement que, tant des del Bisbat, com des 
de la Fundació que s’encarrega de la seva gestió, hi ha la voluntat d’enriquir i 
millorar com a element de referència patrimonial,  encara que ja té aspectes 
interessants com dos retaules d’un dels artistes més reconeguts i estimats de 
la ciutat, com és Joan Torras.

Els reunits, per unanimitat, aproven el dictamen.

El Sr. Alcalde manifesta que és d’agrair es voti per unanimitat.

MOCIONS D’ÀMBIT GENERAL:

16.  -  Moció  dels  grups  municipals  d'ICV-EUiA  i  PSC  exigint  a  la 
Generalitat  de  Catalunya  el  compliment  de  la  legislació  en  relació  al 
finançament  de  les  escoles  bressol  municipals  i  el  pagament  de  les 
quantitats no satisfetes a l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat i que 
han  estat  destinades  al  finançament  de  les  escoles  concertades 
(MOCI2017000019).

Per part del Sr. Alcalde es dóna compte de la moció, que textualment diu:
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“Atès  que  l’Estatut  de  Catalunya,  en  el  seu  article  131.2  estableix  la 
competència exclusiva en educació infantil a la Generalitat de Catalunya.

Atès  que  la  Llei  d’Educació  de  Catalunya,  en  el  seu  article  198,  punt  2 
estipula:  “Als  efectes  del  que  estableix  l’article  56.5,  i  preferentment  per  a 
satisfer les necessitats d’escolarització d’infants en entorns socioeconòmics o 
culturals  desfavorits  i  en  zones  rurals,  d’acord  amb  la  programació  i  els 
requisits que s’hagin establert prèviament, el Departament ha de subvencionar 
la creació, la consolidació i el sosteniment de places per a infants de zero a 
tres anys en llars d’infants de titularitat municipal”

Atès que la Generalitat de Catalunya està actuant en contra dels criteris del 
mateix Parlament de Catalunya i de la Unió Europea, que en una Directiva de 
l’any  2012  recomana  als  països  membres  la  universalització  de  l’educació 
preescolar, per la seva utilitat per millorar els resultats educatius, prevenir el 
fracàs  escolar  i  l’abandonament  prematur  del  sistema  educatiu,  així  com 
millorar la cohesió social.

Atès que en els Pressupostos de la Generalitat de Catalunya per l’any 2015 i 
2016 es va eliminar la partida destinada al finançament de les escoles bressol 
de  titularitat  municipal,  en  contra  del  que  determina  la  Llei  d’Educació  de 
Catalunya.

Atès que des de l’any 2010 la Generalitat de Catalunya ha estat incomplint les 
seves obligacions i acords signats amb les entitats municipalistes en relació al 
finançament  de  les  escoles  bressol  municipals,  primer  reduint  de  forma 
unilateral i sense cap negociació l’aportació per alumnes fins arribar a deixar-la 
a zero, i ara ja eliminant la partida dels pressupostos.

Atès que la relació convenial entre Generalitat i ajuntaments es va trencar 
a partir del curs 2012-2013, quan la Generalitat va deixar de complir amb les 
previsions pressupostàries de la institució. 

Atès que el Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya va 
reconèixer (el 3 d’octubre 2016) en un document enviat al Tribunal Superior 
de  Justícia  de  Catalunya  (TSJC)  que  van  transferir  més  de  81  milions 
d'euros  que  estaven  assignats  a  les  escoles  bressol  públiques  cap a 
l'escola concertada,  tractant-se de les partides  previstes pels  anys  2012 i 
2014,  en concret, més de 42,7 milions l'any 2012 i 39 milions més en el 2014 i 
que el transvasament d’aquestes partides de les públiques a les concertades 
va significar que les llars d'infants perdessin entre el 85 i el 90% dels recursos 
econòmics que havien de rebre.

Atès que aquest mateix acord significa per als ajuntaments una pèrdua neta 
d’ingressos doncs els recursos que hi destina la Diputació al sosteniment de 
les  escoles  bressol  els  ha  de  disminuir  dels  recursos  disponibles  pel 
finançament d’altres serveis o inversions municipals.

Atès que la mateixa conselleria d'Ensenyament reconeix en un document de 
data  de  3  d’octubre  de  2016,  enviat  al  Tribunal  Superior  de  Justícia  de 
Catalunya (TSJC) que van transferir 81.759.436 € dels anys 2011, 2012 i 2014 
de la partida  de funcionament de les llars d’infants municipals a altres partides 
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del  pressupost  per  al  pagament  d’actuacions  prioritàries  del  Departament  i 
concretament a: les partides destinades als “Concerts educatius” pel pagament 
de la nomina dels docents de les escoles privades concertades.

Atès que som els ajuntaments els que estem suportant el finançament de les 
escoles bressol municipals executant, a més, polítiques locals de preus públics 
que no repercuteixin negativament en les famílies augmentant-li les quotes del 
servei.

Atès  que des  dels  grups  municipals  d’ICV-EUiA  i  PSC reivindiquem  que 
l'educació és l'element que ha de vertebrar qualsevol projecte de futur per a un 
poble, ciutat o país, i que la inversió en l'escola pública és la millor garantia per 
mantenir una societat cohesionada i amb igualtat d'oportunitats, per tot això, 
creiem i  defensem que ha de ser prioritat  del Govern l'educació pública en 
general  i  la  de  la  petita  infància  en  particular  i  proposem  al  Ple  de 
l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat els següents

ACORDS

PRIMER.- Reprovar el Govern de la Generalitat  i  en especial  la Conselleria 
d’Ensenyament, pel menyspreu reiterat en relació amb la política educativa i el 
marc  competencial  de  la  LEC  i  els  acords  signats  amb  les  entitats 
municipalistes per al sosteniment de les escoles bressol públiques.

SEGON.-  Denunciar  l’incompliment  de  la  Generalitat  de  Catalunya  de  les 
seves  competències  en  matèria  educativa  segons  la  Llei  5/2004  de  Llars 
d’infants de qualitat i la Llei 12/2009 d’Educació de Catalunya.

TERCER.- Demanar al Govern de la Generalitat de Catalunya que inclogui i 
executi en el Pressupost del departament d’Ensenyament per l’any 2017 una 
partida  específica  i  amb  la  suficient  dotació  econòmica  per  fer  front  al 
finançament de les escoles bressol de titularitat municipal tal i com estipula la 
Llei  d’Educació  de  Catalunya  d’acord  amb  les  competències  exclusives 
atribuïdes a la Generalitat  de Catalunya en educació infantil  en l’Estatut  de 
Catalunya,  tot  garantint  la  participació  acordada  per  la  Generalitat  i  la 
representació del món local (FMC i ACM).

QUART.- Demanar al Departament d’Ensenyament el compliment dels acords 
signats amb les entitats municipalistes pel finançament de les escoles bressol 
de titularitat municipal incomplerts des de l’any 2011.

CINQUÈ.- Recuperar la subvenció per a escoles bressol d'abans de la crisi, 
que el finançament de les públiques torni a mans de la Generalitat que és la 
que en té les competències i donar compliment a l’esmena del Pressupost de 
la Generalitat aprovada al Parlament de Catalunya que preveu la subvenció de 
1.600 euros anuals per plaça.

SISÈ.-  Instar  el  Departament  d’Ensenyament  a  la  revisió  del  Mapa  de  les 
places  de  les  Escoles  Bressol  Municipals  de  Catalunya  així  com  el 
desenvolupament  d’un  programa  per  tal  de  fer  efectiva  la  universalització 
d’aquesta etapa educativa.
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SETÈ.-  Que el Govern Municipal faci el càlcul de la totalitat de l’import que 
hauria d’abonar  la Generalitat a l’Ajuntament de per l’incompliment dels acords 
de finançament de les Escoles Bressol Municipals des de l’any 2011 fins el dia 
d’avui i a la Diputació de Barcelona en concepte de retorn de l’avançament de 
les quantitats aprovisionades en els programes de suport a les llars d’infants 
municipals i exigeixi la seva transferència.

VUITÈ.-  Donar  trasllat  d’aquest  acord  al  Govern  de  la  Generalitat  de 
Catalunya,  al  Departament  d’Ensenyament,  als  Grups  del  Parlament  de 
Catalunya, al Síndic de Greuges,  a la tota la comunitat escolar del municipi, a 
totes les AMPA de les escoles bressol municipals i als mitjans de comunicació 
d’abast local i comarcal.”

El portaveu del grup municipal d’ERC. Sr. Bossa, indica que aquest matí han 
plantejat  als  dos portaveus dels  partits  proposants que atès que el  Ple del 
Parlament de la setmana vinent debatrà aquesta qüestió, i  segons els seus 
representants  del  Parlament  es  probable,  si  tot  va  bé,  s’arribi  a  acords 
satisfactoris  per  a  totes  les  parts,  esperar  a  veure  com  evolucionen  els 
esdeveniments en el Ple del Parlament. Si no hi ha posicions d’acord entre els 
diferents grups parlamentaris, que es presenti aquesta mateixa moció en el Ple 
d’abril  i  els  altres  grups  representants  d’aquest  ajuntament  tindran  més 
elements d’anàlisi per posicionar-se.

El portaveu del grup municipal PSC. Sr. Molina, manifesta que estan d’acord 
en  deixar-ho  sobre  la  taula,  i  esperar  que  el  debat  en  el  Parlament  sigui 
fructífer i que no hagin de presentar-la. 

La portaveu del grup municipal  d’ICV-EUiA,  Sra. Muñoz, considera que van 
plantejar,  en  ares  d’arribar  a  una  entesa,  que  si  el  canvi  d’opinió  de  la 
Generalitat  prospera  en  un  sentit  favorable  pel  finançament  de  l’escoles 
bressol  públiques municipals,  doncs,  no caldrà presentar aquesta moció.  El 
que  es  fa  és  no  retirar-la,  sinó  deixar-la  sobre  la  taula,  que  vol  dir  que 
automàticament es presentaria en el Ple següent i esperen que es tingui un 
bon acord.

Per tant, aquesta moció resta sobre la taula.

17. - Moció del grup municipal PDeCAT de rebuig a la sentència del TSJC: 
La Justícia no és política (MOCI20170000015)

El Sr. Alcalde dóna la paraula a la portaveu del grup municipal PDeCAT, Sra. 
Rosa Maria Martí, que explica la moció.

La Sra. Martí, indica que, com ja han portat coses molt semblants des de fa 
molt  de temps amb el tema de que la justícia no és política,  l’únic  que vol 
remarcar és que el govern de l’Estat es dedica a utilitzar la justícia i no a fer 
política, que és el què li correspondria fer i va portar al Tribunal Superior de 
Justícia als senyors Mas, Rigau i a la senyora Ortega, i ara, també, al Tribunal 
Suprem el  ex Conseller d’Interior, Sr. Homs, que han estat condemnats, i dóna 
compte de la moció que textualment diu:
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“El 9 de novembre de 2014, i per primera vegada a la història, els catalans i les 
catalanes vam ser cridats pel govern de la Generalitat a opinar sobre el futur 
polític  del  nostre  país.  Gràcies  als  més  de  40.000  voluntaris  i  voluntàries, 
2.344.828  persones  vàrem  acudir  a  les  urnes  en  un  procés  participatiu 
protagonitzat pel civisme i la democràcia. La resposta de l’Estat espanyol, a 
través de la Fiscalia General de l’Estat, va ser querellar-se contra el president 
de la  Generalitat  Artur  Mas,  la  vicepresidenta  i  consellera  de  Governació  i 
Relacions  Institucionals  Joana  Ortega,  la  consellera  d’Ensenyament  Irene 
Rigau i el conseller de presidència Francesc Homs

Tot i el marc legal i democràtic en què s’està fent tot el procés, l’Estat espanyol 
l’ha judicialitzat,  utilitzant  políticament els seus tribunals per obrir  querelles i 
portar  davant  la justícia els nostres representants polítics.  El  llistat  és llarg: 
Artur Mas, Joana Ortega, Irene Rigau i Francesc Homs estan sent jutjats per 
un  delicte  de  desobediència.  Ortega  i  Rigau  van  declarar  ja  el  passat  13 
d’octubre de 2015, mentre que Mas ho va fer el passat 15 del mateix mes, i  
Homs va ser cridat a declarar a Madrid el setembre del 2016.

El passat dia  6 de febrer, Artur Mas,  Joana Ortega i Irene Rigau es van haver 
de seure al banc dels acusats per posar les urnes el 9N del 2014. El Tribunal 
Superior  de  Justícia  de  Catalunya  dilluns  dia  13  de  març  va  anunciar  la 
sentència segons la qual inhabilita Artur Mas, Joana Ortega i Irene Rigau per la 
consulta del 9N. Les sentències es fonamenten en dos anys d’inhabilitació i 
100 euros per dia a Artur Mas, un any i nou mesos i multa de 100 euros diaris 
per a Joana Ortega i un any i sis mesos i 100 euros diaris per a Irene Rigau. 
Igualment el dia 27 de febrer Francesc Homs va haver de seure al banc dels 
acusats i el 22 de març el Tribunal Suprem l’ha condemnat a un any i un mes 
d’inhabilitació i a una multa de 30.000€  

Atès  que  la  diferència  amb  altres  països,  l’Estat  Espanyol  ha  vetat 
constantment aquest dret reclamat reiteradament per la majoria social i política 
catalana. Tot plegat ha comportat diverses conseqüències, la darrera de les 
quals és la sentència condemnatòria que ha fet pública el TSJC i el TS.

Atès que  les instàncies europees han de vetllar pel respecte de l'estat de dret 
per part de tot  Estat membre de la UE, en aquest moment, la UE i el Consell 
d'Europa  podrien  demostrar  que  el  respecte  a  l'estat  de  dret  i  als  valors 
democràtics són compromisos indefugibles pels seus membres i que activen 
els mecanismes dels quals disposen quan consideren que en algun Estat no 
són respectats.

Per  tot  això  el  grup  municipal  del  Partit  Demòcrata  proposa  l’adopció  dels 
següents 
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ACORDS

PRIMER. Rebutjar políticament la sentència que inhabilita Mas, Ortega, Rigau i 
Homs 

SEGON.   Recolzar  el  Govern  de  la  Generalitat,  perquè  com  a  màxim 
representant del poble català, emprengui les accions necessàries, denunciant 
a les  institucions  europees corresponents,  la  baixa  qualitat  democràtica del 
govern espanyol. 

TERCER.  Instar  a  tots  els  ciutadans  i  ciutadanes  a  adherir-se  al  Pacte 
Nacional pel Referèndum. 

QUART.   Traslladar  aquests  acords  a  la  Generalitat  de  Catalunya,  al 
Parlament de Catalunya, a l’Associació Catalana de Municipis i Comarques, a 
la   Federació  de Municipis  de Catalunya  i  l’Associació  de  Municipis  per  la 
Independència.”

La  Sra.  Martí  indica  que  aquest  tipus  de  mocions  hi  ha  grups  que  no  ho 
entenen, que no els hi agrada, però volen remarcar que van haver hi 40.000 
voluntaris, i 2.344.000 persones que van anar a votar. Això no és una cosa 
menor i, per tant, haurien de ser valents, enfrontar-se a fer política i no a fer 
justícia.

El regidor Sr. Serrano manifesta que ell va anar a votar, no va participar com a 
voluntari perquè treballava, per tant, votarà a favor. Utilitzar la justícia per evitar 
posar unes urnes, la faria, potser, pel 3% entre d’altres, o el 4%, però pel tema 
de consultes dels ciutadans no.

La portaveu del  grup municipal  PP, Sra.  Ortega,  manifesta que votaran en 
contra. Creu que si el títol de la moció és que la justícia no és política, els 
sembla  incoherent  que  el  primer  acord  sigui  rebutjar  políticament  una 
sentència.  Les sentències s’acaten i  es respecten,  poden semblar bé o no, 
però no rebutjar-la. Si el Tribunal Constitucional diu que no es pot fer i el polític 
s’ho  salta  a  la  torera,  fa  el  que  vol,  i  queda  impune,  quan  fa  una  estona 
estaven parlant  d’una sentència del  Tribunal  Constitucional  que els  agrada, 
han de ser una mica més seriosos i no li sembla normal el primer acord.

El regidor del grup municipal CC Veïns, Sr. Sospedra, indica que ell  vota a 
favor  de  la  moció  presentada  per  PDeCAT  i  se  suma a  aquesta  implícita 
voluntat de major qualitat democràtica que demanen, se suma per veure en els 
propers dies ja una explicació per gent adulta de totes les historietes i trampes 
que s’han fet políticament a través del Sr. Millet.

El portaveu del grup municipal CC Veïns, Sr. Gilaberte, manifesta que ell vota 
en contra i matisa que sobre que hi ha grups que no ho entenen, ell si que ho 
entén, el problema és que està en desacord.
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El portaveu del grup municipal Ciutadans, Sr. Alba, indica que voten amb un 
NO en majúscula. Creuen que no és cap sorpresa, és més del mateix, però 
troben  que  és  una  moció  molt  poc  respectuosa  amb  un  dels  poders 
fonamentals  de  l’Estat,  com  és  el  poder  judicial.  Creuen  que  en  un  Ple 
municipal  haurien  de  ser  més  prudents  a  l’hora  de  fer  aquests  tipus 
d’afirmacions, sinó com podran mirar a la cara als ciutadans i dir-los que acatin 
ordenances o qualsevol  altra cosa.  El  troba molt  irresponsable  i  s’estalvien 
comentaris  del  que  són  la  Sra.  Ortega  i  els  Srs.  Mas,  Rigau  i  Homs,  la 
sentència deixa molt clar el que són,  tots ho saben i no cal repetir-ho.

Respecte a la baixa qualitat democràtica del govern diu que la baixa qualitat 
democràtica d’aquest país, entre d’altres, ho fan partits com fa poc era el seu, 
amb les seves intervencions en la gestió del govern i, desprès, amb tot el que 
està sortint i  el que sortirà. Recorda que ningú està per sobre de la llei,  en 
Catalunya  ha hagut  molts  que s’han pensat  que estaven per  sobre,  no ho 
estan, ho estan veient i ho veuran.

El portaveu del grup municipal d’ERC, Sr. Bossa, indica que avui al CEO deia 
que el 73% de la població de Catalunya està a favor d’un referèndum. Per tant, 
el  que diuen és que el  poder judicial  és molt  poc respectuós amb aquesta 
amplíssima majoria de ciutadans que tenen aquesta voluntat. Hi ha partits que 
els molesta una corrupció i altres els riuen totes les gràcies. Si un polític se 
salta la llei, depèn de quin partit milita, si es Ministre d’Interior, i ha fet servir 
fons públics per actuar contra l’independentisme,  s’intentarà promocionar-lo. 
Estan totalment a favor, com no podia ser d’altra manera, d’aquesta moció.

El portaveu del grup municipal PSC. Sr. Molina, indica que estan totalment en 
contra  de  la  judicialització  de  la  política  i  seguiran  lluitant  contra  això.  Els 
sorprèn la continua insistència sobre el mateix tema, una i una altra vegada 
s’empenyen en victimitzar a uns responsables que van decidir, en el seu dia, 
que com una llei no els agradava se la van saltar els senyors que abans eren 
CiU, ara PDeCAT, demà no saben com es diran, i l’estat de dret no funciona 
així. El partit Socialista defensarà sempre la democràcia, però la democràcia 
és legalitat, i no la legalitat que ells decideixin i que els agradi més o menys, és 
la legalitat que els responsables elegits pel conjunt dels ciutadans han acordat.

Diu  que el  partit  Socialista  està  a favor  de votar,  però  volen  votar  des  de 
l’acord, volen votar un acord i no un desacord, no volen sotmetre a votació una 
confrontació. Volen arribar a un acord de la reforma constitucional que defensi 
la  nació  de  nacions,  que  defensi  la  singularitat  de  Catalunya  per  la  seva 
identitat cultural, pel seu idioma, que defensi noves condicions de fiscalitat i un 
acord entre les parts de sotmetre a votació del conjunt dels ciutadans, encara 
que  són  conscients  que  hi  ha  gent  que  solament  sobreviu  gràcies  a  la 
confrontació. Són incapaços a seure’s a dialogar perquè senzillament no els hi 
interessa, i tornen una i una altra vegada sobre el mateix tema perquè és el 
que els mantenen vius, es retroalimenten, no els importa portar-los al conflicte 
des de la confrontació permanent,  viuen gràcies a això i  s’emparen en una 
suposada actuació democràtica i  victimitzen aquells  que s’han saltat  la  llei. 
Però democràcia són urnes i, també, complir la llei, legalitat és democràcia, o 
sinó, si creen un nou govern, les lleis d’aquest nou govern, els que no estiguin 
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d’acord que se les saltin i creuen que això és impensable. No pot ser que posin 
al  Tribunal  Constitucional  a  caure  d’un  ruc  pel  matí  i  la  moció  anterior  la 
defensin, perquè han de ser coherents, deixar de donar voltes com un hàmster 
en la roda, estar en un bucle que no els porta enlloc i pactar un acord i votar 
perquè Catalunya i els Catalans mereixen avançar i sortir d’aquesta roda.

El regidor d’ICV-EUiA, Sr. Martínez, indica que voten a favor en coherència 
amb el que han votat en mocions similars en altres ocasions. Ho fan des del 
convenciment del què en aquest cas estan tractant, no estan parlant un cas 
puntual que afecta altres coses, sinó que estan parlant d’un conflicte polític real 
en base a una voluntat ciutadana que s’ha expressat de diferents maneres i 
molt clara. Creuen que per a la resolució d’aquest conflicte polític real no hi ha 
cap  drecera  possible,  cap,  tampoc  la  d’utilitzar  la  de  judicialitzar  aquesta 
situació.

Sotmesa a votació la moció s’aprova per majoria absoluta amb 13 vots a favor 
de: 6 vots del grup ICV-EUiA, 3 vots del grup ERC, 2 vots del grup PDeCAT; 1 
vot del regidor Sr. Sospedra del grup CC Veïns, i amb 1 vot del regidor Sr. 
Serrano;  i  amb 8 vots en contra de:  4 vots del  grup PSC,  2 vots del  grup 
Ciutadans, 1 vot del regidor Sr. Gilaberte del grup CC Veïns, i amb 1 vot del 
grup PP.

B) PART DE CONTROL:

18.  -  Donar  compte  de  les  resolucions  d'Alcaldia  i  Regidors/es 
delegats/des des del núm. 0491 de data 20/02/17 al núm. 0971 de data 
24/03/2017.

Els reunits es donen per assabentats.

19. - Donar compte de les actes de la Junta de Govern Local de dates 15 i 
22 de febrer i 1, 8 i 15 de març de 2017.

Els reunits es donen per assabentats.

MOCIONS URGENTS:

Tot seguit, el Sr. Alcalde dóna compte de l’existència d’un punt que no essent 
inclòs a l’Ordre del Dia, seria convenient tractar-lo per quant amb motiu del la 
visita del  President  del Govern té finalitat  plantejar  el  soterrament de la via 
fèrria  i  proposa  declarar-lo  d’urgència,  de  conformitat  amb  el  que  disposa 
l’article  103.3.  del  Reial  Decret  Legislatiu  2/2003,  de  28  d’abril,  pel  qual 
s’aprova el  Text  Refós de la  Llei  municipal  i  de règim local  de Catalunya  i 
article 40 del ROM.

S’acorda per unanimitat, la declaració d’urgència, i es passa a tractar el punt 
següent:
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20. - Moció dels grups municipals d'ICV-EUiA, PSC, Ciutadans (C's), CC 
Veïns, PP i el Regidor Sr. Serrano, per a la inclusió del soterrament de les 
vies a Sant Feliu en el Pla de Rodalies 2017-2020 (MOCI2017000020)

Per part del Sr. Alcalde es dóna compte de la moció, que textualment diu:

“La  reivindicació  del  soterrament  de  les  vies  a  Sant  Feliu  de Llobregat  és 
àmpliament coneguda,  des de fa molts anys,  als governs de l’Estat  i  de la 
Generalitat de Catalunya. Ambdós governs coneixen també que el soterrament 
de  les  vies  té  un  suport  unànime  de  tots  els  partits  polítics  i  de  tota  la 
ciutadania  de  Sant  Feliu,  per  raons  evidents  de  seguretat,  i  també  dels 
ajuntaments del pobles i ciutats amb estacions de les línies R1 i R4, per als 
quals  és  imprescindible  el  soterrament  de  les  vies  per  a  l’increment  de 
freqüències als seus municipis.

El  fet  que  hi  ha  un  consens  institucional  evident  sobre  la  necessitat  del 
soterrament de les vies  es constata en les múltiples negociacions entre Estat, 
Generalitat  i  Ajuntament  per  definir  el  projecte  de  soterrament,  un  cop 
compartida la seva necessitat. La prova més evident d’aquest consens és el 
conveni entre les tres administracions que es va signar a Madrid el mes de 
juny de 2006 i la posterior elaboració i aprovació del projecte constructiu de les 
obres  per  part  del  mateix  Ministeri  de  Foment,  i  que va  ser  definitivament 
aprovat el mes de juliol de 2010.

Des d’aleshores, el ple municipal ha reivindicat any rere any la inclusió de la 
partida pressupostària corresponent en els Pressupostos Generals de l’Estat. 
Representants de tots els grups municipals han tingut també reunions tant al 
Congrés dels Diputats com al Parlament de Catalunya per situar el soterrament 
de les vies com una necessitat inexcusable de la millora de la xarxa de rodalies 
de Barcelona i com una prioritat en les inversions que, en aplicació de l’Estatut 
d’Autonomia, l’Estat i la Generalitat han d’acordar per fer-la possible.

En  aquest  sentit,  cal  destacar  la  darrera  reunió  al  Ministeri  de  Foment  de 
Madrid, al mes de maig de 2016, en què el Ministeri va assumir i ratificar la 
necessitat del soterrament, però va fer una oferta de soterrament parcial, que 
els  serveis  tècnics  municipals  van  considerar,  per  diverses  raons,  com  a 
inviable i que tampoc resolia els problemes de fractura urbana. Però el fet que 
el Ministeri de Foment assumís que no hi ha alternativa al soterrament és un 
avenç decisiu i que l’Ajuntament de Sant Feliu valora molt positivament.

Però el soterrament de les vies a Sant Feliu no és l’única obra urgent de la 
xarxa  de  rodalies  de  Barcelona.  Durant  l’any  2016,  els  ajuntaments  de 
Montcada  i  Reixac,  l’Hospitalet  i  de  Sant  Feliu,  amb  el  suport  de  l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona i de la Generalitat de Catalunya, vam impulsar la 
campanya “Ara Rodalies”, en què vam plantejar una defensa conjunta de la 
necessitat dels tres soterraments de vies.

Aquesta  defensa  conjunta  dels  tres  ajuntaments  s’ha  mantingut  des 
d’aleshores i ha estat recollida finalment tant pel Govern de la Generalitat com 
pel  Govern  d’Espanya.  Efectivament,  en  la  jornada  “Connectats  al  futur”, 
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organitzada  pel  govern  de  l’Estat  a  Barcelona  el  28  de  març  de  2017,  el 
President  del  Govern,  Sr.  Mariano  Rajoy,  va  anunciar  una  inversió  en  els 
propers  3  anys  de 1.882  M€  a  les  rodalies  de  Barcelona,  i  el  Ministre  de 
Foment,  Sr.  Iñigo  de  la  Serna,  va  anunciar,  més  concretament,  les  obres 
d’integració  del  ferrocarril  als  municipis  de l’Hospitalet,  Montcada i  Reixac  i 
Sant Feliu de Llobregat. L’Ajuntament de Sant Feliu valora molt positivament 
també aquest anunci.

Ara bé, volem expressar que els anuncis esperançadors poden generar una 
important frustració si només es queden en això, en anuncis.  A Sant Feliu 
tenim  el  record  de  com  un  projecte  executiu  completament  acabat  es  va 
quedar damunt de la taula des de la seva aprovació definitiva l’any 2010, i a 
Catalunya  tenim  el  record  de  la  promesa  incomplerta  del  Pla  de  Rodalies 
presentat l’any  2008. Volem pensar, però, que el Govern de l’Estat és també 
conscient de la necessitat tant d’inversions a la xarxa de rodalies com de la 
necessitat de no fer anuncis buits de contingut en l’actual context polític, social 
i econòmic del país i de l’Estat.

En aquest sentit, i donat que el projecte de soterrament ja ha estat aprovat pel 
Ministeri de Foment, entenem que el soterrament de les vies a la nostra ciutat 
pot ser “la prova del cotó” que mostri la veracitat dels compromisos anunciats 
el 28 de març de 2017 pel Govern de l’Estat.

Per tot això, els grups municipals d'ICV-EUiA, PSC, Ciutadans (C's), CC Veïns, 
PP i el Regidor Sr. Serrano proposem al Ple l’adopció dels següents

ACORDS:

1. Expressar  una primera valoració positiva dels  anuncis  realitzats  ahir  pel 
Govern d’Espanya, que expliciten el compromís del soterrament de les vies 
a  Sant  Feliu,  una  valoració  condicionada  a  què  aquest  compromís 
esdevingui efectiu i s’executi.

2. Demanar als governs de l’Estat i de la Generalitat un acord explícit de la 
prioritat dels soterraments de les vies a Sant Feliu, Montcada i l’Hospitalet 
en  la  planificació  conjunta  de  les  inversions  de  l’Estat  a  Catalunya 
anunciades el 28 de març pel Govern d’Espanya.

3. Demanar al Govern de l’Estat l’actualització del projecte de soterrament de 
les vies al seu pas per Sant Feliu aprovat al 2010 per tal d’adaptar-la a les 
circumstàncies d’aquest moment.

4. Demanar al Govern de l’Estat la inclusió de les obres dels soterraments de 
les vies a Sant Feliu, Montcada i l’Hospitalet en el programa concret de la 
primera  fase  del  Pla  de  Rodalies  (2017-2020)  i  en  els  pressupostos 
generals de l’Estat per a l’any 2018.

5. Demanar al Delegat  del Govern a Catalunya,  Sr. Enric Millo,  una reunió 
urgent amb els portaveus de tots els grups municipals per tal de conèixer 
de  manera  concreta  les  previsions  del  Govern  de  l’Estat  pel  que  fa  al 
soterrament de les vies a la ciutat de Sant Feliu.

46



6. Comunicar  a  la  Presidència  del  Govern  de  l’Estat,  a  la  Delegació  de 
Govern de Catalunya, al Ministeri de Foment, al President de la Generalitat 
de Catalunya, al Conseller de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de 
Catalunya,  al  President  de  l’Àrea  Metropolitana  de  Barcelona,  a  la 
Federació de Municipis de Catalunya, a l’Associació Catalana de Municipis, 
al  Consell  Comarcal  del  Baix  Llobregat,  al  Consell  Comarcal  de  l’Alt 
Penedès,  al  Consell  Comarcal  del  Baix  Penedès,  a  l’Ajuntament  de 
l’Hospitalet  de  Llobregat,  a  l’Ajuntament  de  Montcada  i  Reixac,  a 
l’Ajuntament de Molins de Rei, a l’Ajuntament del Vendrell, a l’Ajuntament 
de Castellbisbal, a l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat, a l’Ajuntament de 
Martorell, a l’Ajuntament de Sant Joan Despí, a l’Ajuntament de Papiol, a 
l’Ajuntament  de  Gelida,  a  l’Ajuntament  de  Vilafranca  del  Penedès,   a 
l’Ajuntament de Sant Sadurní d’Anoia, a l’Ajuntament de Santa Margarida i 
els Monjos, a l’Ajuntament de Subirats, a l’Ajuntament de la Granada i a 
l’Ajuntament d’Arboç.”

El regidor Sr. Serrano indica que estan totalment d’acord en aprovar una moció 
per pressionar i per a què es pugui signar un acord i que es comprometin pel 
soterrament perquè és necessari per millorar la ciutat.

La portaveu del grup municipal PP, Sra. Ortega, manifesta que aquesta és la 
prova de què realment des de Sant Feliu s’està treballant tots a una, i cadascú 
en el seu àmbit van donar copets a tots aquells que poden decidir alguna cosa 
perquè  s’enrecordin  que  tenen  un  projecte  i  necessiten  el  soterrament. 
Esperen per la part que li toca que l’anunci no hagi quedat en paraules buides. 
Recorda, també, que ells ja tenen l’acord signat amb l’Estat i manca veure que 
diu la Generalitat.

El  portaveu  del  grup  municipal  CC  Veïns,  Sr.  Gilaberte,  indica  que  estan 
d’acord amb les puntualitzacions que acaben de fer-se.

La portaveu del grup municipal PDeCAT, Sra. Rosa Maria Martí, manifesta que 
tant  de bo sigui  així.  En el  primer  punt  fan una valoració  positiva  d’aquest 
compromís, i ho veuen com una bona notícia, però pensen que la bona notícia, 
potser, sigui que finalment el govern de l’Estat ha entrat en una mentalitat de 
referèndum. Han vingut aquí a fer propaganda perquè els que estan indecisos 
pensin els  bons que són,  venen a donar  peixet.  El  que estan demanant fa 
decennis, i  no està parlant només del govern Rajoy,  perquè en el 2006 els 
governs socialistes, les tres institucions que tenien i això, ho han dit moltes 
vegades, a Sant Feliu tenien socialistes, a la Generalitat tenien socialistes i al 
govern espanyol tenien socialistes, això ja se’ls va prometre. Han passat onze 
anys, i al 2010 ja tenien tot a punt per fer-ho, i encara que sempre critiquen 
que la Generalitat no va arribar mai a fer el conveni amb l’Ajuntament, però és 
que hi havia el Sr. Nadal, i estava aquí el Sr. Vázquez. Per tant, tot això que 
estan dient  és només fer  volar  coloms,  tant  de bo sigui  així.  Per una altra 
banda, indica que els deuen 10.800.000.000 € en infraestructures, pel PIB de 
Catalunya els pertocaria un 19% de la inversió territorialitzada i estan només al 
10 o al 11%. Diu que voten sí a tot menys al punt número 1, perquè no els 
creuen. No poden creure’s a un Govern que ve aquí ara a dir això.  A més 
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estan dient que serà pel 2018, però si estan fent els pressupostos del 2017 es 
pregunta perquè no els ho donen ja, perquè no ho pressuposten ja. Ho estan 
retardant un any més i no els creuen, però, evidentment, la moció, excepte el 
número 1 que voten en contra, la resta a favor.

El portaveu del grup municipal Ciutadans, Sr. Alba, indica que s’han quedat 
una mica freds amb la darrera intervenció. Creuen que els ciutadans de Sant 
Feliu els demanaran a tots altura de mires en aquesta qüestió. Creuen que en 
un  tema  com  aquest,  tant  important,  han  d’estar  molt  units  i  arribar  a  la 
unanimitat de tots els polítics, perquè es juguen massa. Això és un tema que 
està  pendent  des  de  fa  molts  anys,  han  intervingut  molts  alcaldes,  molts 
polítics. El seu anterior portaveu va tindre una actuació molt destacada quan 
va estar en el Govern en l’aprovació d’aquest projecte per part del Ministeri de 
Foment, i creuen que s’haurien d’alegrar, encara que hi haurà qüestions amb 
dubtes, tots en tenen, però ja es veurà. Haurien d’arribar a la unanimitat, però 
començar a parlar de referèndums o no referèndums, creuen que això avui 
sobra.

El portaveu del grup municipal d’ERC, Sr. Bossa, indica que si hi ha una cosa 
que recurrentment han demanat diferents ciutadans de Sant Feliu respecte al 
soterrament  és que no generessin  falses  esperances.  No els  han demanat 
altura de mires, els han demanat no generar falses esperances. Pensen que 
han vingut a començar la campanya per al no, i, potser, aquest és l’únic punt 
de satisfacció que veuen ells. Votaran a favor de tots els punts excepte el punt 
primer que votaran en contra, perquè no seran moderadament optimistes fins 
que no vegin la primera excavadora i ni així, i si no que preguntin el que passa 
amb  la  variant  de  Vallirana.  Per  tant,  fins  que  no  s’hagi  acabat  l’obra, 
optimismes cap ni un. Demanen cautela i no poden mostrar-se satisfets per 
una promesa d’inversions que els han fet, com ja s’ha dit, altres vegades. De 
fet els incompliments en inversions de rodalies són sistemàtics, les inversions 
pressupostades des del 2015 només s’han executat un 5%, és a dir, 5.900.000 
€ dels 115.000.000 € que havien pressupostats. En altres llocs de l’estat com a 
Galícia s’ha executat un 153%, a Castella la Manxa un 257% i a la Rioja un 
1.433%. Els 4.000.000.000 € anunciats per Rajoy no són ni més ni menys que 
el  Pla  de  Rodalies  del  2008-2015,  del  qual  només  s’ha  executat  el  10%. 
Podrien estar una mica més satisfets si els prometessin el 90% que falta i un 
nou Pla de Rodalies, és a dir, uns 4.000.000.000 € més addicionals. Però, no 
només hi ha això, és que hi ha dades que no conviden gens a l’optimisme, el 
deute públic de l’estat espanyol es va situar al gener en el 99,75% del PIB, el 
màxim històric, Brussel·les ja està exigint a l’estat més ajustos que suposarà 
perjudici en inversió pública. Per tant, optimisme cap ni un, i les reunions que 
proposa la  moció haurien de ser a la  màxima brevetat  possible.  El resultat 
d’aquestes reunions serà el que els permetrà veure si l’estat va de «farol», com 
va sempre, perquè no els creuen.

El portaveu del grup municipal PSC, Sr. Molina, indica que estaran contents de 
posar sobre la taula, una altra vegada, que Sant Feliu, Montcada i Hospitalet 
apareguin en veu d’un Ministre i que els nomenin. És un tema que sempre han 
estat  junts de la mà, el que passa és que els cega el procés i sempre posen 
davant aquest tema. Els sembla que això té un transfons perquè fent una mica 
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d’història del tema creu que la portaveu del PDeCAT té mala memòria. Es va 
aprovar  el  projecte  en  juliol  del  2010  i  en  octubre  del  2010  va  haver  hi 
eleccions  autonòmiques  i  va  entrar  el  Sr.  Mas  a  governar.  A  les  primeres 
negociacions ja estava el Sr. Mas i es va negar a pagar la part que li tocava a 
la  Generalitat,  va  dir  que  es  pagaria  a  través  de  l’annex  de  la  Disposició 
Tercera sobre el pressupost de l’Estat, que ho pagués l’Estat. Aquí el que els 
sembla és que el PDeCAT i Esquerra els que toqui pagar la seva part d’aquest 
soterrament i no estan disposats a pagar-lo, l’altra vegada ja va passar, no van 
pagar la seva part. Creuen que el problema està aquí, si el Ministeri al final 
paga aquesta part estarien encantats, els dóna igual qui la pagui, l’important és 
que es faci,  i  els agradaria que es pronunciessin aquí,  tant  el  portaveu del 
PDeCAT com el d’Esquerra, i que reclamaran que la Generalitat pagui la part 
que li  pertoca.  Voten a favor del  tots els punts ja  que és una reivindicació 
històrica i ells ho van encapçalar en el seu moment, i gràcies que quan estaven 
governant van aconseguir ser l’únic dels tres municipis que té projecte.

La portaveu del grup municipal d’ICV-EUiA, Sra. Muñoz, indica que, més enllà 
d’entrar en qualificatius i parlar d’optimisme, o de no optimisme, moderació o el 
que sigui, aquest és el gran projecte de ciutat i el gran repte que tenen per 
davant com a Sant Feliu. El gran projecte que canviarà per sempre i definirà la 
configuració  de  la  ciutat  del  futur  i  que  han  de  buscar  el  consens  en  el 
soterrament,  que ha de ser una de les línies principals  d’actuació,  la unitat 
l’han de prendre com a punt de partida per a totes les gestions que facin falta, 
per totes les decisions i, també, la representació a l’hora de prendre aquests 
acords i de mostrar-se com a ciutat davant de les altres institucions.

Creuen  que  davant  d’una  manifestació  d’aquestes  característiques,  d’una 
manifestació  del  President  de  l’Estat  Espanyol,  els  agradi  o  no,  davant 
d’aquestes manifestacions Sant Feliu s’ha de posicionar, i s’ha de posicionar 
com es fa sempre per un acord de Ple, amb una moció, i amb un trasllat dels  
acords a totes les institucions que estan treballant en aquest tema amb major o 
menor intensitat. Qualsevol anunci sobre aquest projecte, que és el gran repte 
de Sant Feliu, ha de ser valorat pel nostre Ajuntament, el que no poden fer es 
mirar cap una altra banda. S’han de posicionar  i  de cap manera ha de ser 
menystingut un anunci d’aquestes dimensions que en boca dels representants 
del govern de l’estat espanyol surti Sant Feliu com a un dels projectes a tenir 
en compte en aquest anunci d’inversions,sigui pel motiu que sigui, que això no 
entrà en valorar. Això els mostra que Sant Feliu, utilitzant les paraules que fan 
servir  moltes  vegades  el  Sr.  Alcalde,  està  a  la  “pole  position” d’un  dels 
projectes d’infraestructures que el Ministerio de Fomento té a sobre de la seva 
taula.  Ho  diuen,  no  només  pel  fet  que  tenen  el  projecte  aprovat  i  tota  la 
tramitació aprovada i el que queda és l’esprint final i han d’estar tots i totes a 
una. De la mateixa manera amb aquesta percepció de que fins que no tinguin 
aquesta inversió assegurada i fixa en els pressupostos de l’Estat, no poden 
continuar  treballant  en  els  altres  aspectes  que  quedaran  més  endavant. 
Creuen que  tenen que plantejar tot el que té a veure amb el finançament, o 
sigui, tots els acords que s’han anat prenent, encara que si estan disposats 
pagar a Montcada es pregunta perquè no han d’estar disposats  a pagar a 
Sant Feliu,  que té el projecte i tota la tramitació feta. A més, també, és un 
avantatge tenir el projecte que serà més barat de tots tres. Insisteixen en la 
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unitat més allà dels matisos, i més enllà de les diferencies, unitat en tot allò 
que  té  a  veure  amb  la  representació,  amb  les  gestions  futures  i  amb  les 
decisions que ens queden per prendre.

El Sr. Alcalde manifesta que s’ha d’afegir en el punt sisè de les comunicacions 
que  s’ha  de  comunicar  a  la  Delegació  de  Govern  de  Catalunya  i  tots  els 
municipis que tenen estacions de tren de les línies R1 i R4, que han aprovat 
mocions  de  suport  a  la  reivindicació  del  soterrament,  per  tant,  en  els 
comunicats s’han d’afegir  també tots els  municipis  d’aquestes  línies perquè 
tenen un coll d’ampolla, que és el pas a nivell Sant Feliu de Llobregat, i als 
consells comarcals que els han donat suport.

La portaveu del grup municipal PDeCAT, Sra. Martí, indica que la Generalitat 
està disposada a posar els diners quan calgui. Això ho han dit moltes vegades, 
i el Sr. Alcalde ha anat amb ells moltes vegades a la Generalitat quan estaven 
al govern junts i ho han dit. El que passa és que el primer que ha de posar els 
diners és el govern de l’estat i no els ha posat mai. Per tant, amb una cosa així, 
el Sr. Mas, que vostès el tenen fixat aquí, no ha pogut fer això, entre altres 
coses, perquè no tenia i continua sense tenir els diners del govern de l’estat 
per fer això. Per una altra banda, si han de creure el mateix que s’han cregut 
amb els ascensors, encara els estan esperant, i l’altre dia que va ploure molt 
havia tot el soterrani del pas que va cap a la via de Molins de Rei que no podia 
passar  ningú.  Per  tant,  no poden creure el  que estan dient.  Comenta que, 
sobre la unanimitat, l’únic punt que estan dient que no estan d’acord és amb 
expressar que estan contents, els demés punts, que són els importants, estan 
totalment a favor. Per tant, no ha de sortir que aquí no hi ha unanimitat, aquí hi 
ha  unanimitat  absoluta  en  fer  això.  Però  no  estan  contents  perquè  no  els 
creuen, i  és un punt que no calia posar, els demés que són els importants de 
demanar als governs de l’Estat i de la Generalitat, sí.

D’altra banda, indica que podrien posar el 2017 i no el 2018, perquè ja estan 
retardant  una  altra  vegada  un  any.  Això  l’han  preguntat  abans  i  no  s’ha 
contestat, encara que saben que diran que s’ha arribat a aquest acord, però 
pensen que els pressupostos s’estan fent ara, i volen que quedi molt clar que 
la unanimitat existeix.

El regidor del grup municipal CC Veïns, Sr. Sospedra, manifesta que fent anar 
una mica la beta irònica dirien que els està a punt de tocar la Bono Loto, i que 
evidentment, això té un preu. Creuen que aquí hi ha una qüestió que, al seu 
entendre,  fa  que  sigui  en  aquests  moments  molt  probable  que  tinguin 
possibilitats molts altes que això vagi endavant. Han d’actuar amb intel·ligència 
política per part del govern perquè estan en una posició molt favorable, ja que 
l’Hospitalet és caríssim perquè té una quantitat de kilòmetres o de metres per 
soterrar important i és més fàcil que quedi en l’intent. Considera que hi ha una 
oportunitat que requereix oportunisme, i plantejarien jugar totes les cartes que 
poden tenir com a ciutat.

El Sr. Alcalde manifesta, tal com deia la portaveu de PDeCAT, que s’ha de 
destacar la pràctica unanimitat i que s’ha posat el 2018 per una qüestió molt 
senzilla, perquè estan demanant que s’actualitzin les dades del pressupost del 
2010, i els ha semblat prudent, no és cap renúncia, és una cosa absolutament 
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raonable   dir  que acabin  d’ajustar  els  números i  posar  el  2018.  Creu que, 
efectivament, s’obre una finestra d’oportunitats, i com s’obre insospitadament 
una finestra d’oportunitats l’obligació de l’Ajuntament de Sant Feliu es anar a 
totes per aprofitar-la.  No van amb una confiança excessiva però si  anessin 
amb una negativa absoluta estarien fent el ridícul. Han de veure cada dia el 
que  es  pugui  anar  fent.  Per  tant,  és  una  qüestió  que  han  de  valorar  des 
d’aquesta perspectiva, contents de la pràctica unanimitat i molt determinats a 
aprofitar fins al final aquesta finestra d’oportunitats.

Per tant, el punt s’aprova amb el vot a favor de tots els grups en els punts 2 al 
6, i s’aprova amb el vot a favor de tots els grups excepte amb el vot contrari de 
PDeCAT i d’ERC, en el punt 1.

21. - PRECS I PREGUNTES:

El Sr. Alcalde, comenta que el divendres de la setmana passada van tenir un 
episodi de pluges intenses a la ciutat i  passaran un informe elaborat per la 
Direcció de l’Àrea de Territori respecte a les incidències de la pluja. Una pluja 
que  com  tothom  sap  era  atípica,  fora  de  totes  les  estadístiques,  està  en 
l’informe.  També  entregaran  una  còpia  d’una  carta  que  han  adreçat  la 
Generalitat de Catalunya per l’afectació de l’Escola Martí Pol. Aquesta escola 
juntament  amb  l’Escola  Nadal  es  va  fer  amb  el  govern  de  tripartit  per  la 
Generalitat, que va fer una enorme inversió per a les escoles de Catalunya, 
una enorme inversió a lleis de barris de Catalunya, i en sanitat en Catalunya. 
Aquestes  dues  escoles  no  les  manté  directament  l’Ajuntament,  hi  ha  un 
conveni entre la Generalitat de Catalunya i qui va finançar la construcció de 
l’obra, l’Institut Català de Finances, en el qual es detallen les competències de 
l’Ajuntament  i  quines  són  les  competències  del  mateix  Institut  Català  de 
Finances que fa el manteniment. Com algú ha dit que l’Ajuntament no fa la 
seva feina de manteniment de l’escola Martí  Pol,  volen clarificar  que fan la 
feina que li toca, no la que no, encara que van invertir en l’escola Gaudí quan 
no  els  tocava  i  ara  invertiran  en  l’escola  Salvador  Espriu.  Però  en  el  cas 
concret de l’escola Martí Pol reivindicar que la Generalitat faci el manteniment 
que li pertoca, sobretot, en els patis i cobertes de l’escola Marti Pol.

El regidor del grup municipal d’ICV-EUiA, Sr. Leiva, manifesta que ha conegut 
una sentència que qualificarien d’infame contra una noia de 21 anys, per uns 
tuïts humorístics sobre un episodi que va tenir lloc el 20 de desembre de 1973, 
d’un senyor que va posar una bomba i va morir. La sentència diu que això és 
enaltiment  del  terrorisme. Considera  que és al·lucinant  perquè el  Gueto de 
Varsòvia o a l’Alemanya nazi o a la França ocupada no hi havia terrorisme, hi 
havia actes heroics de resistència, com es reconeix allà, tant a França com a 
l’Alemanya actual, o a la mateixa Polònia actual. En l’any 73 el que hi havia era 
una  dictadura  i  el  terrorista  era  el  dictador  i  que  no  s’hagi  condemnat  la 
dictadura  i  que  hi  hagin  milers  de  persones  encara  enterrades  per  les 
carreteres perquè una noia faci un tuïts humorístics i que la condemnin a un 
any de presó i a set anys d’inhabilitació és una autèntica vergonya,  és una 
sentència política que va contra un dret bàsic, com és la llibertat d’expressió, i 
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vol mostrar tota la seva solidaritat que entén, com a mínim, és del seu grup 
municipal també.

El  regidor  del  grup  municipal  PDeCAT,  Sr.  Carrión,  indica  que  la  primera 
setmana de març van veure com la ciutat va aparèixer ocupada parcialment 
per uns fulletons de color groc fets per Veïns de Sant Feliu, a on ens donaven 
una sèrie d’informacions i es convocava a un acte a la Sala Iberia, que entenen 
que és la que ha donat lloc al punt cinquè de l’ordre del dia d’avui que s’ha 
aprovat de manteniment. Desprès han estat complementats per altres, també, 
a les parets municipals  i  a bastants carrers per una excursió que munta el 
mateix grup polític. La seva normativa feta per ells, en concret l’ordenança de 
civisme i d’ús de l’espai públic en el seu article 19 diu que està prohibida la 
col·locació  de cartells  i  pancartes en edificis  i  instal·lacions  municipals  i  en 
qualsevol  espai  públic,  o  elements  del  paisatge  urbà  sense  autorització 
expressa de l’Ajuntament. Entenen que no devien tenir, i l’article 20 que regula 
el règim de sancions diu que aquests fets seran constitutius d’infracció lleu i 
sancionats  amb multa de fins a 750 €.  No obstant,  tindran la  consideració 
d’infraccions  greus el  fet  de què els  col·loqui  a edificis  municipals,  aquesta 
multa va des de 750,01 a 1.500 €. Pensa que com a grups polítics han de ser 
especialment curosos en el compliment de la seva normativa, i no si val saltar-
se la llei, i pregunten al Sr. Alcalde si s’ha iniciat un expedient al respecte, o si 
ho pensa fer.

El portaveu del grup municipal d’ERC, Sr. Bossa, indica que al desembre va 
caducar el mandat del Síndic de Greuges, actualment està en una pròrroga 
que caduca el mes que ve, i pregunta que s’ha de fer perquè es va comentar 
en una Junta de Portaveus, creu que al novembre, i des de llavors els grups de 
l’oposició tenen poca informació. Creuen que la tria del nou Síndic hauria de 
ser de consens absolut.

El  portaveu  del  grup  municipal  CC  Veïns,  Sr.  Gilaberte,  manifesta  que  té 
informació  de  que  aquesta  nit  hi  ha  varies  zones  sense  llum  en  la  ciutat, 
suposa que s’aniran reposant, i que el cap de setmana passat va haver varis 
llocs a on no va haver hi semàfors en la carretera, Federica Montseny, Passeig 
Nadal, Joan XXIII, carrer Montserrat. Durant anys la Policia Local feia informes 
en concret de les averies i els problemes que havia, no saben si en aquests 
moments es continua fent o no, però creuen que seria important perquè això 
els permetria tenir informació seria, rigorosa dels problemes d’iluminació en la 
ciutat.

El  Sr.  Alcalde contesta que del  tema de la  tramitació respecte als  fulls  de 
veïns, de l’acte de l’Iberia i de l’excursió es respondrà per escrit. Sobre el tema 
del Síndic, diu que, efectivament, van parlar a la Junta de Portaveus, i a la 
Junta de Portaveus del proper mes és un tema que hauran de buscar consens. 
Van dir que els agradaria que qualsevol grup que tingui alguna proposta que 
les vagi ja posant sobre la taula per poder-les compartir. Per tant, en la Junta 
de Portaveus del mes d’abril tornaran a parlar de la qüestió.

Pel que fa a les zones sense llum explica que el regidor de manteniment els 
farà arribar la informació que correspongui.
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Sense més assumptes a tractar, el President aixeca la sessió, essent les vint-i-
dues hores  i  trenta-cinc  minuts,  de la  qual  s’estén aquesta  acta,  que jo  el 
Secretari certifico.

L’alcalde president El secretari

[Firma02-01] [Firma01-01]
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