
ACTA NÚM. 4/2017  PLE

A la ciutat de Sant Feliu de Llobregat, el dia 27 d’abril 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.
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 Carrión Ribas.
Sr. Silvestre Gilaberte Herranz.
Sr. Jordi Sospedra Roca.
Sra. Elisabet Ortega Robles.
Sr. Luis Serrano Cuadra.

Excusa la seva assistència:
Regidora:
Sra. Mireia Aldana Llorens.

Secretari:
Sr.  Agustín Recio Romero.

Interventora:
Sra. Laura Almonacid Lamelas.
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Seguidament, el Sr. President declara oberta la sessió, i ordena que s’entri a 
tractar els assumptes continguts en l’Ordre del Dia, i s’adopten els següents 
acords:

A) PART RESOLUTÒRIA:

1. - Lectura i aprovació de l'acta anterior de data 30 de març de 2017.

Els reunits, per unanimitat, aproven l’acta de la sessió anterior de data 30 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 aquest  punt  és  el  de  condemna a  la  violència,  i 
recolzament a les víctimes, que en nom de tot el Consistori fa un/a regidor/a 
per ordre alfabètic i li correspon al regidor Sr. Rañé.

El regidor Sr. Rañé, manifesta el següent:

L’aparentment inaturable reguitzell de assassinats de dones per violència de 
gènere el genera un doble sentiment de ràbia i d’impotència. De vegades això 
l’ha fet pensar en proposar que deixin de fer aquest acte al  principi de cada 
Ple. 

No  perquè  no  es  pugui  fer  res,  sinó  perquè  algunes  de  les  coses  més 
importants que es poden fer per defensar a les dones que pateixen la xacra de 
la violència masclista (lleis,  recursos policials  judicial,  formatius etc..)  cauen 
fora  de  l’àmbit  d’aquest  Ple,  però,  malgrat  això,  si  prevenen  el  riscos 
començaran a posar les condicions per a què això s’eviti, igual que succeeix 
amb els accidents de trànsit o als accidents laborals. Moltes vegades només 
es fixen en les víctimes mortals i  no són conscients que aquestes víctimes 
mortals  arriben perquè hi  ha molts i  molts petits incidents que són els que 
desprès, en alguns casos, acaben amb un resultat de mort.  Si prevenen els 
petits resoldran els forts, i amb els petits sí poden. Han d’actuar les persones 
que  estan  aquí,  per  això  d’alguna  manera  creuen  que  si  són  capaces  de 
prevenir  les coses que de vegades els semblen “normals”,  coses com que: 
“això sempre ha estat així”, “això m’ho fa perquè m’estima” o coses per l’estil,  
si són capaces de prevenir aquestes coses previndran les coses més greus i 
més importants.

Per això a més d’exigir que es facin lleis, que s’avoquin més recursos, que hi 
hagin més elements per pensar i  donar sortida als problemes de les dones 
maltractades i de les dones que pateixen la violència de gènere, per això han 
d’exigir, també, com a mínim tres coses  que poden i han de fer al seu àmbit: 

1) Combatre la idea de que el masclisme no té solució i que es intrínsec a 
la condició humana i que s’han de resignar.
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2) Lluitar contra el micromasclisme que impregna els hàbits dels homes i 
de les dones.

3) Prestar  un suport  càlid  i  humà a totes les dones víctimes d’aquesta 
violència i als seus familiars. 

Cal combatre aquest fatalisme que últimament apareix en articles i opinions de 
gent que fa servir criteris pseudocientífics i antropològics, que diuen que això 
ve  perquè  són  descendents  dels  animals,  que  venen  del  mono,  com deia 
Desmond Morris,  que  són  un  mono nu.  Bé,  una  mica  animals  si  que  són 
aquestes actuacions, bastant animals, però creuen que ningú pot renunciar a 
ser i que hagin de ser tots més humans, sinó volen tornar a la barbàrie.

Han  de combatre  aquest  micromasclisme amb actuacions  que  sembla  que 
s’han instal·lat com “normals”, i això ho poden fer però, de vegades, no són 
capaces d’identificar-lo. Una vegada una companya, i amiga, li va dir que si 
tenia cap dubte la regla era molt senzilla, només s’ha de fer un petit exercici,  
quan es vegi una situació que cridi l’atenció per un moment pensar que l’home 
és una dona i que la dona és un home, si es veu que això un mateix no ho 
aguantaria, s’està davant d’un fet de masclisme, només canviant els rols.

Per  últim,  han  de  fer  costat  a  aquestes  dones,  i  com  això  d’expressar 
sentiments sempre es molt difícil i complicat de fer  públic, vol llegir algunes de 
les estrofes del vers que Jose Agustín Goytisolo va dedicar a la seva filla Julia i 
que molts van escoltar per primera vegada musicades per Paco Ibañez i que 
diuen:

“Tú no puedes volver atrás
porque la vida ya te empuja 
como un aullido interminable.  

Te sentirás acorralada 
te sentirás perdida o sola 
tal vez querrás no haber nacido.

Entonces siempre acuérdate 
de lo que un día yo escribí 
pensando en ti como ahora pienso.

La vida es bella, ya verás 
como a pesar de los pesares 
tendrás amigos, tendrás amor.

Pero yo cuando te hablo a ti 
cuando te escribo estas palabras 
pienso también en otra gente.(como tú) 

Tu destino está en los demás 
tu futuro es tu propia vida 
tu dignidad es la de todos.
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Otros (y otras) esperan que resistas 
que les ayude tu alegría 
tu canción entre sus canciones.

Entonces siempre acuérdate 
de lo que un día yo escribí 
pensando en ti 
como ahora pienso.”

És el que han de fer, pensar amb elles i ajudar-les en tot moment.

MOCIONS D’ÀMBIT LOCAL:

El  Sr.  Alcalde  indica  que  el  punt  3  i  4  es  tractaran  conjuntament,  i  se 
desenvoluparà de la següent manera: primerament, és tractarà el punt 3 que 
és  una  moció  presentada  per   l’Associació  de  Veïns  de  Mas  Lluí  per  la 
substitució del planejament previst dintre el Pla de Vivenda Social 2016-2022, 
aquest punt el presentarà el President de l’Associació de Veïns, Sr. José Luis 
Flames; a continuació, abans de la votació, es tractarà el punt 4 de Proposició 
de Veïns de Mas Lluí  que explicarà el Sr.  Eloy Muñoz,  la Sra. Mª Pilar  Gil 
Castro  i  la  Sra.  Maite  Castellanos  Rodríguez,  aquesta  moció  es  presenta 
perquè s’han recollit les signatures necessàries i tenen tot el dret a intervenir 
en el Ple; per la mateixa raó, si sobre algun punt es demana intervenir i es 
com ha demanat la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca, desprès d’aquestes 
persones intervindrà en nom de la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca el Sr. 
Alejandro Huerga.

Alguns dels presents es queixen de que no està en l’ordre del dia.

El Sr.  Alcalde explica que per poder intervenir hi ha un Reglament Orgànic 
Municipal que diu com s’intervé en el Ple, qui té dret a intervenir, com  s’ha de 
fer per intervenir, etc Segons el Reglament una setmana abans del Ple, és a 
dir, fins el dijous passat, qualsevol persona amb més de 100 signatures pot 
demanar que es debati un punt en el Ple i en virtut d’això, i com han recollit  
més de 100 signatures, poden intervenir. En l’ordre del dia, que és públic, va 
sortir el punt número 4 i una entitat que es diu Plataforma d’Afectats per la 
Hipoteca va veure que en l’ordre del dia es parlava de vivenda social, i en virtut 
del mateix Reglament, encara que no poden posar un punt a l’ordre del dia, 
poden intervenir sobre qualsevol punt. Per tant, han demanat intervenir sobre 
aquest punt, tenen 24 hores per fer-ho abans del Ple, ho van fer abans d’ahir, i 
en  amb  el  reglament  permet  posar  un  punt  a  l’ordre  del  dia,  el  mateix 
reglament permet intervenir sobre aquest punt.

El Sr. Alcalde continua indicant que desprès d’aquesta intervenció clarificarà 
totes les qüestions, en nom del govern, la regidora Sra. Muñoz, i  donarà la 
paraula a tots els portaveus, començant de menor a major representació i se 
sotmetrà a votació la moció.
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3. - Moció de l'AVV Mas Lluí per la substitució del planejament previst 
dintre el Pla de Vivenda Social 2016-2022 (MOCI2017000022).

4. - Proposició dels veïns de Mas Lluí perquè els dos solars municipals 
per equipaments que limiten Clementina Arderiu amb Joan de Batlle i el 
que limita Frederica Montseny amb General Manso no siguin requalificats 
com a solars per a vivendes (MOCI2017000023).

A continuació dóna la paraula en representació de l’Associació de Veïns Mas 
Lluí, el seu President Sr. Jose Luís Flames.

El Sr. José Luis Flamés vol aclarir que parla en representació de l’Associació 
de Veïns de Mas Lluí i de la Junta Directiva i aquí veu molts socis que no ha 
vist, ni tan sols a les Assemblees Generals.

Alguns dels assistents interrompen al Sr. José Luis Flamés.

El Sr. Alcalde indica que hi ha una persona que està en l’ús de la paraula i 
demana que deixin parlar a la persona que té l’ús de la paraula.

El Sr. Jose Luis Flamés diu que en qualsevol moment qualsevol col·lectiu del 
barri pot presentar la seva candidatura a la Junta Directiva de l’Associació de 
Veïns i ell estarà encantat perquè ja porta 8 anys, i està lleugerament cansat.

S’escolten veus de protesta i el Sr. Alcalde demana novament respecte perquè 
el Sr. Flames té tot el dret a parlar i l’estan negant la paraula. Indica que la 
seva  causa  pot  ser  molt  justa,  però  és  inadmissible  que  una  senyora  no 
permeti parlar a un ciutadà, i és intolerable que els assistents impedeixin que 
parli aquest senyor.

El Sr. Flames llegeix el següent text en relació al punt 3, que textualment diu:

“Tenim que fer una mica d’història dels equipaments i zones verdes de Mas 
Lluí  sobre tot  tenint  en compte que hi  ha regidors que (per la  seva recent 
incorporació al consistori) probablement no coneixen el detall dels fets:
A la  tardor  de 2008 l’equip  de govern  (PSC-CiU)  va  aprovar  inicialment  la 
Modificació Puntual del Pla General Metropolità, que afectava negativament al 
barri amb la construcció de 265 vivendes en zones qualificades com a verdes i 
d’equipaments.

El treball i l’esforç de l’Associació de Veïns de Mas Lluí i de la Coordinadora 
d’Oposició a la Modificació del PGM, que va aglutinar i canalitzar les accions 
de moltes entitats, plataformes i associacions de veïns, la presentació d’unes 
1.500  al·legacions;  meses  rodones  i  reunions  amb  diversos  portaveus  de 
partits  polítics;  la  denuncia  de  les  irregularitats  urbanístiques,  jurídiques  i 
econòmiques  del  projecte  davant  el  propi  Ajuntament,  Síndic  de  Greuges, 
Generalitat  i  Parlament Europeu,  van aconseguir  que el  projecte,  que en la 
seva fase inicial havia aconseguit l’aprovació per 20 vots a favor, fossi aprovat 
provisionalment  per  solament  11  vots.  ICV-EU,  en  campanya  electoral,  va 
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assegurar  que  si  formava  govern  revocaria  l’aprovació  de  la  Modificació 
Puntual  del  Pla  General  Metropolità  i  que el  planejament  que es dugués a 
terme no afectaria a les zones verdes i d’equipaments de Mas Lluí.

El nou govern sorgit de les eleccions es va constituir en coalició d’ICV-EU amb 
CiU.  Donat  que  havien  mantingut  postures  diferents  en  relació  amb  la 
Modificació del PGM, es va encarregar un arbitratge a la UPC,  que en les 
seves conclusions va coincidir amb les consideracions jurídiques plantejades 
per l’AVV de Mas Lluí i la Coordinadora d’Oposició a la Modificació del PGM.

En febrer de 2015 es va aprovar el desistiment del projecte, amb el compromís 
de l’execució d’un Avanç de Planejament. Aquest Avanç de Planejament de la 
Modificació del PGM, en procés de debat, no afecta a les zones verdes ni a les 
d’equipaments de Mas Lluí, i avala la posició que defensava l’Associació de 
Veïns de Mas Lluí. Actualment una de les zones originalment afectades, amb 
la construcció d’un bloc de vivendes,  ja  forma part  de l’ampliació  del  “parc 
Europa”, i el seu condicionament està previst que quedi finalitzat durant aquest 
any 2017.

L’actual  equip  de  govern,  ICV-EU  en  coalició  amb  el  PSC,  va  aprovar 
inicialment  el  Pla  Local  d’Habitatge.  Aquest  Pla  contemplava  la  utilització 
d’espais qualificats com zones verdes o d’equipaments de Mas Lluí:

- Mas  Lluí:  c/.  Clementina  Arderiu  –  c/.  Jacinto  Rius  (Zona  verda  i 
d’equipaments).

- Mas  Lluí:  c/.  Clementina  Arderiu  –  C/.  Joan  Batlle  (Zona 
d’equipaments).

- Mas Lluí: c/. Frederica Montseny – c/. General Manso (Zona Verda).

Per  aquest  motiu l’AVV de Mas Lluí  va presentar una Moció  al  Ple  del  27 
d’abril.

Posteriorment s’han mantingut reunions amb l’equip de govern que ens han 
clarificat  com s’està articulant  el  Pla  Local  d’Habitatge i  la  repercussió que 
tindrà Mas Lluí:

1.- Les zones verdes no queden afectades, seguiran sent zones verdes. 

2.-  En  la  zona  situada  entre  c/.  Clementina  Arderiu  c/  Joan  Batlle,  amb 
qualificació  urbanística  d’equipament,  es  construirà  l’equipament  vivendes 
tutelades per a persones majors. Part de la planta baixa es destinarà al “Casal 
de la gent gran de Mas Lluí”.

3.-  La  zona  situada  en  c/  Clementina  Arderiu  –  c/.  Jacinto  Rius,  amb 
qualificació urbanística d’equipament, queda pendent de definir el seu ús per a 
la propera legislatura.

4.-  Queda  pendent  de  desenvolupar  la  zona  compresa  entre  c/.  Frederica 
Montseny  i  el  Pg.  Comte  de  Vilardaga,  amb  qualificació  d’”equipaments 
comunitaris i dotacions de nova creació de caràcter local”. Dita zona va quedar 
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definida com “reserva d’equipament esportiu” en el Pla Director d’Equipaments 
2012-2022.

5.-  L’equip  de  govern  s’ha  compromès  a  convocar  una  reunió  pública 
explicativa en el Centre Cívic de Mas Lluí, en la segona quinzena de maig.
A la vista d’aquests compromisos adoptats per l’equip de govern l’AVV de Mas 
Lluí o si algú ho prefereix la Junta Directiva de l’Associació de Veïns de Mas 
Lluí ha considerat:

1) Retirar la Moció presentada.

2) Sol·licitar  que  l’equip  de  govern  inclogui  aquests  compromisos 
adquirits, en la redacció del Pla Local d’Habitatge.

3) Sol·licitar  la  convocatòria,  donant  publicitat  a  l’acte,  d’una  reunió 
explicativa sobre el Pla Local d’Habitatge en el Centre Cívic de Mas 
Lluí.

4) Que consten en l’acta del Ple aquests compromisos.

La Junta Directiva de l’Associació de Veïns Mas Lluí.”

Una vegada el Sr. Flamés acaba de llegir, algunes persones de la Sala diuen 
en veu alta “Fora, fora”.

El  Sr.  Alcalde  manifesta  que  és  increïble  que  hi  hagi  persones  que  aquí 
estiguin insultant a ciutadans de Sant Feliu,  és absolutament inadmissible,  i 
demana que entre totes les persones que comparteixen els mateixos objectius, 
i que tenen tota la convicció de què totes les idees s’han poder d’expressar 
amb tranquil·litat i normalitat, diguin als que estan interrompint que es calmin i 
que deixin parlar a tothom.

Indica que hi  ha unes peticions molt  concretes que contestarà directament; 
desprès  intervindran  les  persones  que  han  presentat  les  signatures; 
seguidament  parlarà  el  representant  de  la  Plataforma  d’Afectats  per  la 
Hipoteca; a continuació la regidora que porta els temes d’obres i urbanisme i, 
finalment, els portaveus. Diu que hi ha un compromís de retirar la moció que és 
qüestió prevista pel funcionament democràtic d’aquesta casa. Se sol·licita que 
l’equip de govern inclogui aquests compromisos adquirits en la redacció del Pla 
Local d’Habitatge, que és un document que està en exposició pública i que 
està en tramitació,  per  tant,  anirà  al  Ple  en el  mes de juny  per  a la  seva 
aprovació definitiva. El que anirà al Ple recull les qüestions parlades amb la 
Junta Directiva de l’Associació de Veïns Mas Lluí, i, en el document que vagi a 
Ple no hi haurà cap zona verda afectada per cap tipus d’habitatge, totes les 
zones verdes seran zones verdes indefinidament.

Una segona qüestió, és que en el solar que hi ha ara  l’aparcament provisional 
es concretarà que l’únic tipus d’equipament que haurà és habitatge tutelat per 
gent gran, és a dir, pisos d’una habitació per gent gran i tindrà serveis comuns 
de menjador, de bugaderia, d’infermeria, etc. Per tant, això és el que anirà allà. 
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A més a més, a la planta baixa anirà un Casal de la Gent Gran pel barri de 
Mas Lluí, com es fan en molts altres llocs. És un equipament en el que aniran 
pisos tutelats per la gent gran, que d’acord amb la normativa d’equipaments 
que hi hagi es dedicarà exclusivament a pisos tutelats per a gent gran.

Un tercer punt  és que la  zona situada en el  c/.  Clementina Arderiu que té 
qualificació urbanística d’equipament quedarà pendent de definició, per tant, no 
hi haurà una definició a curt termini.

Un quart punt és que la pastilla gran del darrera del Mercadona del Comte 
Vilardaga  està  qualificada  d’equipament  esportiu  i  continuarà  qualificada 
d’equipament  esportiu.  Per tant,  ni  tan sols habitatge dotacional,  ni  el  tipus 
d’habitatge que és pot fer en un terreny d’equipaments, només es dedicarà a 
esports.

El punt cinquè és que l’equip de govern, i espera que tots els portaveus puguin 
participar en un acte públic en Mas Lluí en la segona quinzena del mes de 
maig en el qual s’explicaran aquestes qüestions. Per tant, forma part de l’acta i 
el document que anirà al Ple del mes de juny pel seu debat i aprovació, no 
inclourà cap zona verda, clarificarà que el que va a l’aparcament provisional 
serà habitatge tutelat per a gent gran, no decidirà sobre el tema del que hi ha 
darrera de l’escola bressol Ginesta i garantirà que l’equipament esportiu tindrà 
caràcter esportiu. A continuació el Sr. Alcalde dóna la paraula a les persones 
que han presentat la proposició del punt 4.

La Sra. Castellanos indica que no volia intervenir, anaven a intervenir el veïns, 
Sr. Eloy Muñoz i la Sra. Mª Pilar Gil, però vol explicar el que ha succeït amb 
l’Associació de Veïns per a què quedi reflectit,  per a què tots els socis que 
estiguin en aquesta Associació s’esborrin perquè no representen a ningú. 

El Sr. Alcalde la interromp per dir-li que venen a presentar una moció i que 
presenti la moció.

La Sra. Castellanos respon que està en l’ús de la paraula i té quinze minuts per 
parlar,  segons el  seu ROM.  Diu  que  aquesta  Associació  de Mas  Lluí  s’ha 
dedicat  a presentar una moció a favor de que no es pugui canviar  la zona 
d’equipament a vivenda dotacional,  perquè el  que fan es canviar  a vivenda 
dotacional i quan l’ús estigui canviat ja això està canviat per al que vulguin. 
Aquesta  Associació  va  presentar  una  moció  a  favor  seu,  però  amb  les 
pressions que han rebut, ahir a la nit aquest senyor en petit comitè per a què 
no es noti ha fet una moció aquest matí urgent que ni l’ha redactat ell, perquè 
no la sap ni llegir, però ha tingut el valor de vindre i enfrontar-se a ells i amb 
130 socis als quals les ha mandat la moció anterior, i no ha tingut cap resposta 
en contra, amb la qual estan a favor seu, però ha utilitzat l’Associació en el seu 
propi benefici per a vindrà avui aquí a dir mentides.  

El Sr. Alcalde li diu que està faltant el respecte a una persona i que no faci 
campanya electoral.

La Sra. Castellanos respon que ja ha acabat.
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El  Sr.  Eloy  Muñoz manifesta  que llegirà  la  moció  que han presentat  i  que 
textualment diu:

“Després de veure que en el Pla Local d'Habitatge, 2 dels solars de Mas Lluí: 
el que limita Clementina Arderiu amb Joan de Batlle i el que limita Frederica 
Montseny amb General Manso, l'Ajuntament vol modificar el PGM (Pla General 
Metropolità),  i  el Pa Parcial  de Mas Lluí,  on en la fase 2 en el punt 2.2 on 
aquests  dos  solars  que  ESTAN  DESTINATS  A  EQUIPAMENTS  seran 
substituïts per la construcció d'habitatges comportant la modificació d’ambdós 
plans, creiem que ha hagut poca informació i cap consulta amb els veïns i a 
més consultant a l'Associació de Mas Lluí ens comenten que ells no han estat 
d'acord amb aquesta modificació i per això presentaran una moció en contra.

No  entenem  perquè  aquest  ajuntament  ens  consulta  en  què  volem gastar 
500.000 euros en el Pia de Millora de l'Espai Urbá, amb publicitat i fomentant la 
participació i no obstant això quan parlem de construcció de 500 habitatges 
que modifiquen plans ja aprovats anteriorment i perjudicant als ciutadans en el 
seu entorn, no hagi veritable informació i participació.

Realment ens interessa la participació o només per a algunes coses?

Per tot això els veïns aquí representats:

SOL·LICITEM NO SIGUIN MODIFICATS AQUESTS PLANS DEL PGM atenent 
que a la zona en la qual ens estem referint ja està suficientment massificada 
de blocs d'habitatges, incloses de protecció oficial,  la qual cosa implica una 
major quantitat  d'habitants amb unes necessitats a cobrir,  manca de places 
d'aparcament i d'equipaments.

Posem en dubte que amb un augment de població censada a Sant Feliu de 
Llobregat  des  del  2011  al  2016  d'unes  900  persones  segons  el  cens  de 
l'Ajuntament realment es necessiti disposar d'un augment de 3.000 habitatges 
a Sant Feliu.

No ens surten els càlculs de tanta necessitat?

Quines seran les millores per a la població de Mas Lluí?

Canvia la situació quan acaben d'aprovar el soterrament?

Volem arribar als 50.000 habitants per què?

I a canvi de què?

Com veïns i contribuents preferiríem que el nostre Ajuntament augmentés la 
qualitat de vida dels seus habitants i millori els serveis que fins ara no ho han 
fet, ja és hora de deixar de construir, i que de tant en tant torni a aparèixer les 
necessitats  de  construir  a  Mas  Lluí  més  habitatges  en  lloc  de  crear  nous 
equipaments  per  al  benefici  dels  seus  ciutadans,  i  sobretot  amb  els  alts 
impostos amb els que aquest barri està contribuint tots els anys.
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Quan es va crear el barri de Mas Lluí es va fer com a zona residencial i és per 
això que portem assumint els seus ciutadans un IBI elevat que va de 1000 a 
2000 euros per habitatge des que vam venir a viure al voltant de 18 anys i 
aportant el 20% del que recaptat pels impostos d'aquest Ajuntament cada any.

Com  molt  bé  està  explicat  al  vídeo  de  promoció  de  Mas  Lluí  en  el  qual 
reflecteixen els propis  veïns que parlen els dèficits  des que van fer  aquest 
barri: manca d'equipaments des que es va construir.

També constatem la sol·licitud d'equipaments que han fet i estan fent cada dia 
les  diferents  entitats  de  la  ciutat  i  els  col·lectius  de  ciutadans  pel  que  no 
entenem com es hipotequen la realització dels mateixos utilitzant solars per a 
altres usos d'habitatges no necessaris per a la nostra ciutat.

A més seguim constatant poca inversió per al nostre barri ja que en els propers 
3 anys només s'invertirà en una part del parc Europa, i seguirem sense definir 
el mapa d'equipaments per al qual estaven destinats aquests solars.

Creieu que és just el  que hem hagut de suportar i  suportem d'impostos els 
veïns  a  canvi  de  cap  de  les  promeses  que  en  el  seu  dia  ens  van  fer: 
contenidors d'escombraries sota terra, millora de la il·luminació, equipaments 
diversos,  poliesportius,  piscines,  escoles..,  només  heu  de  mirar  els 
equipaments  que tenim creats pel  propi  Ajuntament  i  no  per  altres  ens en 
funció del nombre d'habitants del nostre barri.

Si  les zones que en el  seu moment estaven destinades a equipaments les 
canviem  per  habitatges,  estem  hipotecant  la  NO  creació  d'aquests 
equipaments al nostre barri i a la ciutat quan siguin necessaris.

Volem que de veritat  es facin polítiques participatives perquè tots els veïns 
puguin gaudir de crear la seva ciutat i el seu barri.

Que d'una vegada per totes es comenci a treballar en un pla d'equipaments de 
Mas Lluí, amb la participació dels veïns i no d'esquena a ells i no haver de 
reivindicar que els solars siguin destinats per afavorir els habitants del barri i no 
per a altres usos per als que no s'havien destinat i no tornem a ser enganyats.

ESPERANT SIGUIN OIDAS LES NOSTRES VEUS COM A CIUTADANS I LES 
DE  L'ASSOCIACIÓ  DE  VEÏNS  EN  CONTRA  SOL·LICITEM  ALS  GRUPS 
MUNICIPALS MANTENIR ELS USOS DELS 2 SOLARS ABANS ESMENTATS 
COM ESTAN ACTUALMENT  AL PGM PER A EQUIPAMENTS I  QUE NO 
SIGUIN REQUALIFICATS O SUBSTITUÏTS PER SÒLS D'HABITATGES COM 
CONTEMPLA L'EQUIP DE GOVERN EN EL SEU PLA D'HABITATGE 2017-
2022.”

La Sra. Mª Pilar Gil manifesta que el seu partit fa uns anys, Iniciativa-Verds, 
volia  posar  equipaments  i  zones  verdes.  La vivenda  tutelada  és  vivenda  i, 
encara  que  ara  és  tutelada,  demà serà  per  el  que  els  convingui.  Diu  que 
necessiten equipaments pel barri, per la gent, pels nois, perquè no han tingut 
ni un camp de futbol decent, han d’anar a Sant Just,  o baixar a Sant Joan 
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Despí per jugar,  no tenen una piscina,  tenen un complex que fa pena i  és 
caríssim, els van prometre que es faria un col·legi i encara estan esperant un 
equipament de piscina. No tenen res a Mas Lluí, i estan pagant més que la 
zona alta de Barcelona, més que a la Bonanova, se’ls ha apujat l’IBI al 107% 
en vuit anys. El senyor que ha parlat abans no els representa, i a l’edifici de 
l’Associació de Mas Lluí hi ha un lloc per a què la gent gran pugui jugar, es 
pugui fer com una sala, no necessiten una altra. Considera que quan parlen de 
vivendes tutelades, això es diu residència de gent  gran, ells ho respecten, 
però la gent gran no pot pujar a Mas Lluí. Hi ha altres zones com les Rambles 
a on està el Complex, i  el Poliesportiu Juan Carlos Navarro, en què es pot 
ubicar  una  vivenda  tutelada  per  a  la  gent  gran,  perquè  són  vivendes,  no 
equipaments, i ells, també, són persones afectades per la hipoteca que paguen 
cada dia, i estan pagant més d’IBI que a Barcelona, un 107%. Es pregunta a 
què juguen perquè fa uns anys no volien això,  Iniciativa-Verds  deia zones 
verdes i equipaments.

El Sr. Alcalde li contesta que sí, efectivament, zones verdes i equipaments, i 
això és un equipament.

La  Sra.  Gil  indica  que  la  gent  gran  que  coneix  necessita  una  residència  i 
vivendes tutelades és per a milionaris. Es pregunta qui ho pagarà perquè una 
pensió no l’arriba per vivendes tutelades. Pensa que tot això els perjudicarà i 
tenen vivendes fa cinc anys en un edifici fantasma, tenen les vivendes socials 
de la Caixa, les vivendes socials que estan davant del Mercadona que al costat 
estan fent pisos del Banc Santander, tota la Hoescht que són vivendes. Creu 
que hi ha moltes més zones de Sant Feliu on es pot fer això, habitatge tutelat.

El Sr. Alcalde clarifica que la Llei permet que en solars d’equipaments es faci 
un equipament per la gent que poden ser tipus residència i quan les persones 
grans  tenen  un  nivell  de  dependència  que  necessiten  serveis  d’infermeria 
permanent, una atenció mèdica, una residència, com la que hi ha a Sant Feliu 
al carrer Jaume Ribas. Això no és el que es planteja aquí, és un equipament 
per la gent gran, que té alguna dificultat per viure sola però es valen per elles. 
L’Ajuntament cedirà el sòl gratuïtament com, per exemple, a Sant Just que hi 
ha  un  servei  que  és  diu  El  Mil·lenari.  Són  pisos  d’una  habitació  per  una 
persona sola o per un matrimoni de gent gran, no pot viure ningú més allà. 
L’Ajuntament cedirà el sòl, per tant, no s’haurà d’incorporar el preu del sòl i, 
com en totes les coses que s’està fent aquí a Sant Feliu, que avui és parlarà, 
es  regiran  per  un  sistema  de  tarifació  social.  Serà  un  servei  a  l’abast  de 
tothom, a la planta baixa tindrà serveis comunitaris que no seran només per les 
persones residents, sinó per les persones grans que vulguin anar-hi. Hi haurà 
sala de jocs, d’actes, activitats i tallers adreçats a qualsevol persona gran del 
barri de Mas Lluí, de Hoescht, o de Roses-Castellbell, qualsevol ciutadà tindrà 
dret a anar-hi. Diu que no hi haurà requalificació, es posarà un equipament, i 
aquest  es  concretarà  i  així  es  posarà  en  el  Pla  Local  d’Habitatge  per  a 
habitatge tutelat de gent gran. Per tant, el que s’aprovarà i debatrà en el Ple és 
que allà hi hagi un servei per a la gent gran de Sant Feliu, del barri Mas Lluí,  
del barri Roses, per a qui vulgui, d’habitatge tutelat per a gent gran. Haurà com 
a condició que els habitatges d’aquestes persones que no poden viure soles 
s’han de cedir a una bossa del parc públic d’habitatge que es destinaran a 
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lloguer social, perquè hi ha gent a Sant Feliu que té dificultats per accedir a 
l’habitatge, i l’Ajuntament de Sant Feliu ha de garantir el dret a l’habitatge per a 
tothom. Per tant,  quan un avi  vagi a aquests pisos tutelats deixarà el  seu i 
aquest pis es destinarà a lloguer social.  D’aquest forma guanyen dues coses: 
pisos  de lloguer  social  i  servei  pels  avis  de Sant  Feliu  que no estan prou 
malament  per  anar  a  una residència,  però  tampoc  prou  bé per  viure  sols. 
Reitera que és un servei d’equipament que a Sant Feliu no hi és, i Sant Feliu 
ho necessita, que es posarà en el barri de Mas Lluí perquè té les condicions 
perfectes,  està  al  costat  del  parc,  està  ben  comunicat  amb  servei  públic. 
També es farà en altres llocs,  com a sobre de la fàbrica de les Tovalloles 
perquè hi ha una demanda en aquesta ciutat. Serà un equipament per gent de 
Sant Feliu en un solar d’equipaments de la ciutat. Puntualitza que tothom paga 
el mateix IBI, 0,6%, encara que, efectivament, no tothom paga el mateix IBI 
perquè no tothom té un habitatge amb la mateixa superfície i amb el mateix 
preu.

A continuació el Sr. Alcalde dóna la paraula al representant de la Plataforma 
d’Afectats per la Hipoteca, Sr. Alejandro Huerga.

El  Sr.  Huerga manifesta  que s’alegra  pels  companys/es  que tenen un bon 
treball  i  poden  pagar  la  hipoteca,  perquè  ells  venen  d’un  sector  de  la 
Plataforma Afectats per la Hipoteca en la que molts d’ells no l’han pogut pagar. 
Des de fa més de 4 anys funciona en Sant Feliu i durant aquest temps més de 
250 famílies de Sant Feliu han passat o estan encara lluitant contra una llei 
hipotecaria que obliga a les persones afectades a abandonar el seu habitatge, 
després d’anys d’estar pagant, quedant-se a més amb un deute per vida. Una 
llei hipotecaria que el propi dret Europeu l’ha considerat, en diverses ocasions, 
contraria a la legislació Europea. Una llei hipotecaria que els diferents governs 
existents, fins a data d’avui, la segueixen mantenint. Més de 150 d’aquestes 
famílies han aconseguit amb la seva pressió als bancs, als fons “buitre”, que 
s’han quedat amb hipoteques dels bancs a molt baix preu, solucionar en part el 
problema, han aconseguit en molts casos una segona oportunitat per refer les 
seves  vides.  Moltes  d’aquestes  solucions  s’han  donat  a  través  de  l’acció, 
ocupant  bancs  per  aconseguir-ho,  i  han  aconseguit  lloguers  socials  que 
suposen el 30% dels ingressos. Indica que potser que molta gent desconeix 
que la Llei d’Arrendaments Urbans permet als Bancs als 3 anys treure’ls al 
carrer, i ja han començat a fer-ho perquè hi ha gent a la qual ja l’ha vençut el 
termini dels 3 anys. Per això les Plataformes d’Afectats per la Hipoteca a nivell 
estatal estan pressionant a les administracions públiques per a què es dotin de 
polítiques de creació de noves vivendes de lloguer social, perquè no solament 
no hi ha en el mercat suficients, sinó que a més permeten la especulació dels 
lloguers,  lloguers a Sant Feliu de Llobregat que no baixen dels 500 €, i  es 
pregunta qui pot pagar-los.

Manifesta que aquesta necessitat de vivendes de lloguer social es encara més 
necessària si tenen en compte que els joves, els que aconsegueixen treball, ho 
fan  de  manera  precària  i  amb  salaris  de  misèria,  condemnant-los  a  viure 
eternament  a  casa  dels  seus  pares.  Per  això  venen  a  exigir  a  aquest 
Ajuntament  que  avanci  el  més ràpidament  possible  la  construcció  d’aquest 
tipus de vivendes que aquí venen expressant. No creuen que cap organització 
social o política local tingui cap dubte d’aquestes necessitats. Si tenen aquest 
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dubte estan disposats a anar a cada barri a explicar aquesta situació perquè 
en la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca Sant Feliu tenen afectats de tots i 
cadascun dels barris de la localitat. Creuen que quan la gent es posa al front 
del problemes, tots junts, se solucionen. Finalitza pronunciant el crit que han 
popularitzat a tota Espanya: “Si se puede”.

El Sr. Alcalde dóna la paraula a la regidora Sr. Muñoz que indica que aquí 
tothom té dret  a parlar,  i  la  Plataforma d’Afectats per la  Hipoteca té dret  a 
parlar sempre que vulgui com qualsevol entitat i com qualsevol col·lectiu que 
reculli signatures, com per exemple, avui.

La regidora Sra. Muñoz indica que l’habitatge és un dret fonamental recollit per 
la Constitució Europea i l’Espanyola, i el compromís d’aquest Ajuntament amb 
aquest dret és ferm i inamovible. Són moltes les famílies que per culpa de la 
crisi econòmica i financera han perdut la seva feina i, com a conseqüència, el 
seu habitatge. Aquesta situació continua i s’agreuja per molt que vulguin dir 
que estan sortint de la crisi. L’atur i la precarietat laboral dificulten encara més 
l’accés a l’habitatge, tant per adquirir habitatge de compra com per un lloguer, 
que són cars, amb venciments de lloguers socials i condicions inaccessibles 
per poder gaudir del que és el seu dret a tenir una llar a on poder desenvolupar 
la seva vida quotidiana amb tranquil·litat.

Diu que aquesta situació l’han de revertir. Per això des de l’Ajuntament volen 
mostrar  el  seu  compromís  ferm  i  inamovible  per  la  defensa  del  dret  de 
l’habitatge.  El  Pla  Local  de  l’Habitatge  vol  recollir,  d’una  banda  totes  les 
accions socials i, d’altra, totes les mesures urbanístiques per garantir aquest 
dret. Es va aprovar inicialment en el Ple d’octubre de 2016, ha estat sotmès a 
informació  pública,  s’han  fet  diferents  reunions,  actes,  espais  de debat,  ha 
hagut  un grup impulsor de debat  d’aquest  Pla Local  d’Habitatge del Pla de 
Rescat Social  a on tots els grups polítics, i  les entitats que han volgut han 
participat,  encara  que  sempre  es  poden  millorar  els  espais  de  participació 
ciutadana, i estan a temps d’incorporar tots els matisos necessaris de cara a 
l’aprovació definitiva que volen que sigui en el Ple de juny, i tenen dos mesos 
de feina per endavant.

Explica  que aquest  Pla  consta d’un diagnòstic  molt  acurat  a on s’analitzen 
totes  les  dades  socioeconòmiques  i  demogràfiques  de la  ciutat.  Es  fa  una 
estimació de les necessitats de l’habitatge segons la tipologia, no hi ha cap 
marge  a  la  improvisació.  És  un  document  que  expressa  quines  són  les 
necessitats, amb una anàlisi profunda de la realitat, de l’habitatge a Sant Feliu, 
amb totes les seves diferencies, habitatge per exclusió social, per  emergència 
social, assequible, tutelat per la gent gran, per joves i per gent amb necessitats 
especials. Pel que fa a la parcel·la que es fa més referència, que està entre el 
passeig Joan de Batlle amb Clementina Arderiu, sempre s’ha parlat que és una 
parcel·la d’equipaments i que continuarà sent una parcel·la per equipaments.

Respecte  de  la  moció  de  l’Associació  de  Veïns,  i  el  text  que  s’ha  llegit 
finalment,  que  fa  referència  a  la  moció  que  inicialment  va  presentar 
l’Associació de Veïns de requalificació de zones verdes i  equipaments,  que 
abans estaven en contra i parla no com a govern, sinó com ICV-EUiA, que van 
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estar en contra fins el 2011, és una destinació totalment diferent. El que es 
parlava era requalificacions de zones verdes i equipaments per a transformar-
los en pisos privats, cosa que estan totalment en contra, i continuen estan en 
contra, i el cartell que mostren és plenament vigent. Les zones d’equipaments 
continuaran sent zones d’equipaments, i, com ha dit el Sr. Alcalde desprès de 
les  concrecions  i  els  matisos  introduïts  a  l’Associació  de  Veïns,  serà  un 
equipament per a la gent gran, a la planta baixa amb serveis comuns per a tot 
el barri i per a tota la gent gran que vulgui anar, i a la planta pis, pisos tutelats 
amb serveis comuns.

Comenta que sobre quants pisos aniran allà no han arribat a aquest grau de 
concreció, estan parlant sobre 33 i 77 pisos, estan en un punt molt incipient, i 
no hi ha cap projecte redactat. El que hi ha és un pla estratègic de l’habitatge 
per a tota la ciutat i  no deixa marge a la improvisació perquè tot això està 
avalat per l’anàlisi i la concreció de les dades. 

Considera que aquest debat és fruit de la desinformació perquè la moció de la 
recollida  de  les  signatures  està  plena  d’incorreccions,  encara  que  valora 
l’exercici de recollida de signatures que manifesta una preocupació clara de la 
gent del barri i que es mobilitza pel seu interès i per aquesta realitat. En cap 
moment es parla de 3.000 habitatges, en cap moment es parla d’on surten el 
càlculs. S’han ofert per tenir una conversa serena, tranquil·la per atendre tots 
els  aclariments,  els  dubtes  sobre  aquest  pla,  i  la  Sra.  Castellanos  la  va 
declinar,  no  va  voler  parlar-ne.  Aquesta  voluntat  continua  oberta,  està  en 
discussió per rebre les al·legacions o suggeriments que la ciutadania vulgui fer, 
i que ja s’ha parlat en diferents ocasions, no és un tema que estigui tancat. La 
idea més important és que no hi ha cap modificació de planejament derivada, i 
si s’han de posicionar en contra o a favor del seu text, hauria d’estar a favor 
perquè a la  manifestació dels  “usos de los dos solares antes mencionados 
para equipamientos que no sean recalificados para sustituirlos por viviendas”, 
continuarà sent un equipament.

Indica  que  des  de  l’aprovació  inicial  a  l’aprovació  definitiva  del  Pla  de 
l’habitatge, hi hauran modificacions perquè moltes coses s’han anat aclarint. 
Per això a la primera fase han de parlar de la tercera planta del carrer del Pla,  
núm.  2,  que  és  a  on  està  el  Mercadona  nou,  que  aquí  és  una  planta  de 
titularitat  municipal  on anirà  habitatge dotacional,  desprès  al  carrer  Anselm 
Clavé, tocant a la parcel·la de l’antic Mercadona hi ha una parcel·la que estava 
qualificada  com  a  hotel,  van  requalificar  per  a  residencial  i  aquí  es  farà 
habitatge  dotacional  per  lloguer  assequible  i  social;  també la  parcel·la  que 
estan comentant de General Manso, núm. 43-47, que es la que coneixeu com 
els pisos de Mercadona de General Manso, no és una parcel·la de titularitat 
municipal, sinó que és un edifici que està afectat per una hipoteca d’un privat i 
que  ara  és  del  SAREB  i  que  estan  negociant  amb  l’Àrea  Metropolitana 
diferents operacions per a què aquest  edifici  passi a ser no sols municipal, 
sinó,  també,  de l’Àrea Metropolitana,  són conscients  de què aquests  pisos 
estan vuits des de fa temps, però no són de l’Ajuntament i  estan negociant 
amb el propietari.

Pel  que  fa  a  la  segona  fase  parlarien  de  l’habitatge  tutelat  que  és  a  on 
entrarien Tovalloles i aquesta zona d’equipament de Clementina Arderiu i Joan 
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de  Batlle.  Deixarien  per  a  una  tercera  fase  sense  terminar  i  sense 
temporalitzar,  perquè  no  volen  posar  dades  que  no  saben,  el  que  serà  la 
reurbanització per sobre el soterrament, i, també, dues parcel·les petites que 
són propietat  de l’Ajuntament, que és Marquesa de Castellbell, 93, i darrera de 
Can Ricart,  i  Clementina Arderiu - Jacint  Rius.  La sumatòria de tot això no 
arriba a 500 pisos, els 3.000 pisos no saben d’on surten els números, tant de 
bo poguessin comptar amb tant d’habitatge social.

El regidor Sr. Serrano indica que troba lamentable el que està succeint avui 
aquí, que veïns de la seva ciutat s’enfrontin, que s’estigui interrompent, que no 
es mantingui un ordre com a persones. Diu que pot plantejar  això de dues 
maneres,  des  del  plantejament  urbanístic  que  comentaven  la  regidora 
d’urbanisme  i  el  Sr.  Alcalde,  que,  segurament,  els  companys  regidors 
comentaran més endavant, o des de la manera més sentimental, perquè, per a 
ell, de Sant Feliu és el que viu aquí des de abans d’ahir o de tota la vida, la 
seva família no és d’aquí, encara que ell ha nascut aquí, porta tota la vida a 
Sant Feliu i la seva família ha mort fora de Sant Feliu perquè no ha tingut una 
residència a on estar; els seus avis, andalusos, van vindre aquí i han hagut 
d’anar-se’n a morir fora del seu poble, de la ciutat que l’ha vist créixer, perquè 
no hi havia un pla d’habitatges dotacional com el que volen intentar fer. Potser 
el lloc no és correcte, però es debat,  es parla, i el problema intern que tinguin 
amb l’associació de veïns Mas Lluí ho han de solucionar en un altre lloc.

Creu que el  que estan demanant  es debatre  i  aclarir  els  temes.  Avui  s’ha 
intentat amb molta mala sort pel que ha vist i  escoltat, però espera que en 
reunió es pugui debatre i parlar. Recorda que en novembre de fa un any, quan 
s’estava  canviant  el  Pla  d’usos  d’una  parcel·la  d’hotel  a  habitatge  social 
darrera del Mercadona,  es va sol·licitar  un Pla d’habitatge per a Sant  Feliu 
perquè no hi havia, i s’està treballant amb l’Àrea Metropolitana de Barcelona i 
amb els ens socials de la ciutat. Si volen poden participar, però no venir aquí a 
discutir, a escridassar-se els uns als altres. Diu que, per ell,  si fos possible 
construir vivendes socials per ajudar a la gent amb problemes d’habitatge, ho 
faria, perquè porta unes setmanes veient a un ciutadà, que no sap d’on es, 
dormint al carrer. Coneix familiars que han tingut problemes amb la hipoteca i 
la Plataforma els ha ajudat. Diu  que si volen debatre, parlar, discutir sobre 
habitatge, hi ha un pla d’habitatges que s’està treballant entre tots, és allà a on 
s’ha de treballar. Pensa que el que estan demanant en la moció, en el punt 
número  tres,  és  molt  lícit  presentar  modificacions,  que  és  el  que  estan 
sol·licitant, però han de treballar sobre l’habitatge de Sant Feliu, de la ciutat 
sencera, no solament d’un barri, perquè tots són Sant Feliu i no va per barris, 
tots són la mateixa ciutat. En el punt quatre s’absté perquè no ha tingut una 
explicació directa, ha vist uns atacs, i desitja que el dia que es faci la reunió,  
vinguin hi ho expliquin correctament.

La portaveu del grup municipal PP, Sra. Ortega, manifesta que s’abstindran 
perquè  entenen  que  hi  ha  reclamacions  que  són  legitimes,  com  són  les 
millores d’un barri i de tota la ciutat, òbviament. Creuen que estan en tot el dret 
de  demanar  més  equipaments  pel  seu  barri,  però  l’abstenció  és  perquè 
demana  la  moció  mantenir  els  usos  del  dos  solars  esmentats  com  estan 
actualment en el PGM per a equipaments, i això es mantindrà, els dos solars 
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seran equipaments i la zona verda no es tocarà. Es pot entrar en debat sobre 
quin tipus d’equipament volen en el barri o no, i aquí s’emplacen a una reunió 
per poder acabar de decidir.

El portaveu del grup municipal CC Veïns, Sr. Gilaberte, indica que per a ells 
crea conflicte el mètode de resolució. El que hi hagi aquest Ple, i tanta gent, els 
sembla  molt  bé,  significa  que  d’alguna  manera  hi  ha  preocupació,  i  la 
preocupació i l’interès ha de relacionar-se amb propostes de canvi i de millora. 
El  problema  és  que  no  s’estan  discutint  propostes  en  concret.  Tenen  una 
moció en relació amb un barri que es queixa per uns determinats temes, que 
pot  haver-hi  part  de raó,  i  es tracta de que es raoni,  s’argumenti  i  hi  hagi 
possibilitats d’aconseguir les coses entre tots. Per tant, la seva postura serà 
abstenció perquè no hi ha propostes concretes. Del que es tracta és de veure 
quins  són  els  equipaments  que  aniran.  No  voten  no  perquè  hi  ha  una 
preocupació  social  en relació amb determinats temes que no estan resolts. 
Però hi ha mètode per resoldre’s, l’equip de govern ha tingut una reunió amb 
l’associació de veïns, l’associació de veïns ha fet modificacions en relació amb 
els temes i les ha ofert a les persones que han presentat, amb 200 signatures, 
aquesta moció, del que es tracta és que es comenci a treballar i a construir 
aquest tema. 

Diu que no entrarà en discussió. Del que es tracta és que cadascú tingui les 
seves opinions, que es respectin i fer un acte de construir Sant Feliu que tingui 
uns  equipaments  en  la  mesura  que  siguin  capaços  de  realitzar-los.  La 
realització ha de ser a través de propostes concretes i discussió concreta, que 
és  el  que  demanen  i  que,  d’alguna  manera,  els  ànims  s’asserenin  amb 
informacions constatades i serioses. Cadascú tindrà criteris diferents, es tracta 
de treballar  aquests criteris per aconseguir  algun acord, algun consens que 
siguin capaços de fer realitat.

La portaveu del grup municipal PDeCAT, Sra. Martí, indica que avui ha sentit 
vergonya aliena pel que ha passat i desitgen que no es torni a repetir mai més. 
El Ple de l’Ajuntament és un acte solemne que es fa cada mes, a on el Sr. 
Alcalde, els agradi o no, és qui dóna la paraula i la treu a la gent, els hi podria 
retirar ara mateix si volgués i haurien de callar. això no és una assemblea de 
socis, és el Ple de l’Ajuntament, i val la pena recordar-ho per totes aquelles 
persones que en algun moment han interromput a les persones que estaven 
parlant.

Diu que en el text posa proposició i no sabien que una proposició s’hauria de 
votar, perquè es vota una moció, però aquí en l’ordre del dia posa proposició.

El Sr. Alcalde indica que, possiblement, la terminologia no és la més adequada 
però s’ha considerat com a sinònim.

La Sra. Martí indica que el planejament d’una ciutat ha de ser a molts anys 
vista, no es pot fer d’avui per demà. De fet el planejament es va començar fa 
molts anys, també es va començar el planejament del Pla d’equipaments a la 
ciutat, que és un planejament de tota la ciutat perquè no és una ciutat tan gran 
que tingui molts barris subdividits, estan en una ciutat molt compacta, que per 
sort no tenen grans barris allunyats del que podrien dir nucli antic. Per tant, 
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sempre s’ha fet un planejament global de la ciutat i tot el que es decideixi ara 
és a mitjà i llarg termini. El que s’està proposant aquí no vol dir que sigui una 
cosa  a  construir  ja,  de  fet,  per  exemple,  Mas  Lluí  abans  no  existia  i  la 
necessitat de poder tenir més veïns, més gent, podran estar d’acord o no, van 
decidir  que es  farien aquests habitatges,  com a altres barris  que han anat 
sorgint al cap dels anys, quan abans eren vinyes i altres coses. 

D’altra banda, comenta que el pla d’equipaments que es va començar al 2009 i 
que es va acabar al 2015, mancava, precisament, habitatges tutelats o plans 
en general per la gent gran de Sant Feliu;  a part d’un teatre municipal i  un 
museu. Això va quedar reflectit en el pla d’equipaments que no han fet des de 
l’Ajuntament,  l’han  fet  a  la  Diputació  i  va  quedar  molt  palès  que  amb una 
població del voltant del 10% de persones grans, de més de 64 anys, no tenen 
res, o tenen una residència pública i dues i mitja de privades, per dir-ho alguna 
manera. Hi ha molta gent que està entre el mig de la residència i de la persona 
que és autònoma, que encara viu a casa seva, però per promoure l’autonomia 
personal abans d’anar a una residència necessiten aquests pisos tutelats.

Diu en relació als pisos tutelats, quan ha estat regidora de la gent gran s’ha 
preocupat moltíssim de veure com són i com funcionen, acostumen a ser pisos 
molt  petits,  com  ha  dit  el  Sr.  Alcalde,  amb  una  habitació,  amb  coses 
compartides perquè les persones que viuen no hagin de fer la neteja, rentar-se 
la roba, ni planxar-la. El que van veure és que són pisos que acaben costant al 
voltant d’un lloguer. Els usuaris han de deixar, si tenen, l’habitatge de propietat 
per a temes de protecció social, el preu estava al voltant de 300 € per persona 
o per parella al mes de lloguer. No són uns habitatges per posar-hi persones 
que tinguin un alt nivell adquisitiu, a més han de deixar el seu pis. Per tant, les 
persones que hi vagin són persones independents que no necessiten anar a 
una residència, que és l’últim que s’ha de fer amb les persones grans. Diu que 
tenir aquest tipus de pisos en mig de Mas Lluí, o la fabrica de les Tovalloles 
que és l’altre lloc a on està pensat i preparat els sembla perfecte, i no pot votar 
a  favor  de  la  moció,  perquè  estan  fora  de  context.  Creuen  que  s’haurien 
d’interessar per saber que són pisos tutelats, perquè estan dient que és un 
equipament.  Si  no saben ben bé del  que estan parlant  i  pel  context  de la 
moció, tal com està presentada, no poden votar a favor i voten en contra.

El portaveu del grup municipal Ciutadans, Sr. Alba, manifesta que ells tenen un 
plantejament  diferent  a la  resta  de grups que fins ara s’han posicionat  i  a 
l’equip de govern. Pensen que aquí no es parla d’urbanisme, que el debat no 
té perquè anar sobre urbanisme, perquè els veïns no tenen perquè ser experts 
en  urbanisme,  ni  qualificar  conceptes  que  no  tenen  perquè  saber-los.  Ells 
saben perfectament el que volen i voten l’esperit de la moció.

Diu que evidentment, la paraula requalificar és una altra cosa, però entenen 
que en un lloc a on ara mateix se’ls va destinar uns usos sanitaris, geriàtrics 
públics o privats d’interès públic, social o comunitari, aniran pisos del tipus que 
siguin no els agrada. Aquí estan parlant de participació amb majúscules i la 
política de participació de l’equip de govern no funciona com estan veient aquí. 
Si hagués funcionat no hi haurien tingut tanta gent molesta. Alguna cosa s’ha 
de fer, perquè tampoc els hi agraden les interrupcions, però no els sembla just 
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que la gent s’enfadi, perquè, senzillament, veu que la resta del mes no tenen 
cap  tipus  de  participació,  excepte  aquestes  propostes  prefabricades  de 
jornades que al final serveixen per vestir les postures que plantegen, doncs, no 
els agrada i ho entenen.

Considera que és un fals debat, tal com han plantejat, sobre habitatges socials 
i equipaments, perquè no creuen que sigui una disjuntiva, només s’ha de llegir 
els medis de comunicació. Hi ha un vídeo de Fet a Sant Feliu a on els veïns 
diuen  molt  clar  el  que  volen  d’un  barri  suficientment  dens,  parlen  que 
necessiten equipaments esportius, millores per a la joventut, consolidar-se com 
a barri.

Diu que hi haurà un Pla d’equipaments, però aquest Pla d’equipaments, que ho 
haurà  fet  la  Diputació  o  qui  sigui,  en  la  part  de  Mas  Lluí  no  funciona,  no 
serveix. Estarà aprovat pel Ple, serà molt legítim, però no agrada perquè els 
veïns ho estan plantejant.

Comenta que en les mocions es parla de promeses incomplertes, es parla de 
soterrament,  i  de  quan  parlaven  en  aquella  campanya  quan  estaven  els 
Socialistes al govern, sobre participació i volen zones verdes, i ara es veu que 
estan fent el mateix. Respecte del Pla d’Habitatge es va aprovar inicialment, 
desprès  de  dos  anys  de  mandat  i  acumulat  sis  anys,  i  està  en  exposició 
pública,  però  Tovalloles,  el  projecte,  la  modificació  de  planejament,  es 
pregunta si algun dia es veurà,  no tenen notícia, la famosa parcel·la de l’hotel. 
Parlen d’apostar pels equipaments dotacionals, de la gent gran, que ells se 
sumen,  però  els  van  dir,  fa  més  d’un  any,  que  aquesta  modificació  de 
planejament va a llarg termini i encara el té la Generalitat per aprovar-lo, no 
saben res d’ell segueixen a l’espera, quan tenien espais i no es comença.

Creuen que aquest, debat en gran part, ho ha provocat el Sr. Alcalde, perquè 
han  hagut  manifestacions  que  no  han  agradat  i  s’ho  han  recriminat 
públicament i no poden esperar que vingui la gent contenta, encara que no els 
agraden les formes ni interrupcions.

Per acabar recorda que hi ha una resposta al seu escrit que li dóna pistes per 
sortir d’aquest embolic, per a que es vegi que intenten sumar esforços, i és que 
fa més de quinze anys que els veïns estan esperant que s’atenguin les seves 
propostes d’equipaments per aquesta finca i fins la data sense cap èxit, parlant 
d’equipaments que aquest poble té carències. Bàsicament, el que demanen és 
que escoltin als veïns i que desenvolupin un Pla d’equipaments que agradi al 
barri. No els sembla malament la postura de l’associació de veïns, i és una 
llàstima que l’hagin retirat, suposen que l’han retirat veient que enfrontar-se era 
molt dolorós i esforçat, però la proposta del Pla d’equipaments del barri no els 
sembla malament, i voten a favor.

El  portaveu  del  grup  municipal  ERC,  Sr.  Bossa,  manifesta  que  no  farà 
qualificacions  sobre el Ple d’avui perquè han passat tres coses, dos debats 
que s’han creuat i una tercera cosa que el temps dirà i ja es parlarà. Un debat 
és sobre la manca d’equipaments del barri Mas Lluí que consideren que hi és, i 
ho  diuen  diversos  documents  oficials  de  l’Ajuntament.  Si  agafen  el  Pla 
d’equipaments de la ciutat assenyalava pel període del 2016-2022 prioritzar els 
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equipaments a les zones residencials com a compliment a les polítiques de 
suport a l’autonomia personal i la construcció d’habitatges tutelats. Per a ells 
els habitatges tutelats són un equipament, són una oportunitat magnífica per a 
Sant Feliu, i estan totalment a favor de fer habitatges tutelats.

Un altre debat és si aquests habitatges tutelats a la parcel·la que està sobre la 
taula és l’adequada o no, ja es veurà, no tenen cap postura encara i falten 
mesos per a què estigui aquest debat. Per tant, reitera que estan totalment a 
favor del habitatges tutelats i socials i els trobaran al costat.

El  debat  de  la  manca  d’equipaments  al  barri  Mas  Lluí,  ho  diu  el  Pla 
d’equipaments de la ciutat, que cal un equipament esportiu i, també, ho diu el 
Pla Estratègic de l’Esport que es va fer a la ciutat, que deia: pel període del 
2015-2024 a Mas Lluí s’haurà de tenir previstos en les parcel·les que estan 
destinades a espais esportius, espais de raquetes, pistes esportives polivalents 
i circuit de bicicletes. No ho diu ERC, ho deia el Pla Estratègic de l’Esport.

Ells creuen que el govern de la legislació del 2019-2024 tindrà l’obligació de 
tirar endavant aquests equipaments pel barri de Mas Lluí perquè consideren 
que en aquesta legislatura no estan contemplats al PAM i no s’arribarà. Estan 
a favor, i estaven a favor de la moció presentada per l’associació de veïns en 
el punt 2. Ara veuen que hi ha divisió i que seria bo pel barri i per la ciutat que 
les  divisions  internes  es  resolguin,  i  els  emplaça  a  solucionar  aquests 
problemes  interns.  Saben  que  treballaran  amb  els  representants  legítims 
escollits per els veïns per a que aquesta falta d’equipaments es resolgui en el 
futur i treballaran colze amb colze amb el govern per tirar això endavant.

Pensa que hi ha un problema d’informació i de participació, que s’han cansat 
de dir-ho en aquesta  legislatura  i  la  prova és el  que està passant  avui  en 
aquesta Sala. Hi ha un problema d’informació en general, també d’informació 
cap els grups polítics, i s’acaben d’assabentar avui, en aquesta Sala, que a la 
planta baixa està prevista la construcció del Casal de la Gent Gran de Mas 
Lluí, que estan molt a favor, i és un problema d’informació greu.

Diu que, lamentablement, votaran no a la proposició perquè entenen que el 
redactat  de  la  moció  no  és  la  realitat,  i  l’agradaria  que  la  sala  de  Plens 
entengués la postura del seu grup.

La regidora Sra.  Muñoz,  en representació de l’equip  de govern,  indica  que 
necessiten algun espai de debat més afinat i acurat de tot el que és el Pla 
d’habitatge, de totes les afectacions a les parcel·les d’equipament de la ciutat i 
del barri. També, el compromís de fer un acompanyament a la definició dels 
projectes, que és un tema molt incipient i només estan dibuixades les línies 
estratègiques, però no hi ha cap dibuix, ni cap concreció més enllà de les línies 
que ja coneixen. Manifesta que no entenen al Sr. Alba, o li  és igual dir una 
cosa en un Ple i una altra en un altre Ple, perquè no hi ha un Ple en aquest 
mandat  a on no es  portin  temes relacionats  amb l’habitatge,  i  quan es  va 
aprovar la modificació del planejament al febrer de l’any passat de la parcel·la 
del carrer El Pla, deia que cóm es portava una aprovació d’un tema urbanístic 
per  habitatge  social  sense  tenir  un  Pla  d’habitatge,  i  quan  parlen  del  Pla 
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d’habitatge diu que cóm aproven un Pla d’habitatge i no fan modificacions de 
planejament en paral·lel, o sigui, no l’acaben d’entendre perquè treballen els 
dos temes en paral·lel, tenen un document estratègic sobre la taula que estan 
treballant i, alhora, estan fent les tramitacions urbanístiques necessàries, que 
no és un tema de tramitació senzilla,  és un tema d’anys,  i això no té res a 
veure amb el debat d’avui.

Respecte del tema que planteja el Sr. Bossa pel que fa al Pla d’equipaments, 
parla de la necessitat de zones esportives a Mas Lluí, de fet, hi ha una reserva 
de 5 Hectàrees al barri que en un futur serà un equipament esportiu, allò no es 
toca, i ho defensaran sempre. Però el Pla d’equipaments diu una cosa més 
urgent, que cal mantenir els equipaments existents i en aquest mandat s’ha 
posat  l’accent  a  les  inversions  necessàries  per  a  què  no  es  caiguin  els 
equipaments  actuals  i,  també,  per  posar-los  en normativa,  com la  Sala  on 
estan que ha estat rehabilitada. Han fet inversions a l’Iberia, faran al Centre 
Cívic Roses, encara que no faran cap equipament nou aquest mandat, excepte 
el Casal de Joves que està en construcció però que ve del mandat anterior. La 
biblioteca també és una mostra de la renovació d’un espai existent per a que 
tingui  més metres d’alçada.  Les inversions  s’estan orientant  en mantenir  el 
parc d’equipaments existent i aniran en aquesta parcel·la de 5 hectàrees que, 
repeteix,  serà  destinada  a  equipament  esportiu,  tal  i  com  diu  el  pla 
d’equipaments i com diu el planejament.

Indica que pel que fa a la moció voten en contra perquè no estan a favor del to 
i  volen  mantenir  el  dret  a  la  defensa  de  l’habitatge  tutelat.  Els  emplaça  a 
mantenir un diàleg, a concretar més perquè creuen que hi ha molta inconcreció 
en aquesta moció i necessiten veure el que els preocupa.

El  portaveu  del  grup  municipal  Ciutadans,  Sr.  Alba,  respon  que  pot  ser 
s’expliquen malament,  també pot  ser que quan intervenen no se’ls  escolta. 
Però  volen  que  sobre  el  Pla  d’equipaments  en  general  escoltin  als  veïns, 
perquè estan acostumats a que solament els agrada quan els diuen que sí. 
Sobre el tema del Pla d’habitatge fa més d’un any, el seu antecessor, el Sr. 
Alegre, ja va dir aquí, quan es va començar el tema de la modificació del Pla 
General  que era una mala actuació havent  solars per  a construir  habitatge 
social ja per a començar a treballar, perquè la modificació de planejament, de 
finançament,  de  fer  projectes,  de  construir  és  llarg  i  hi  ha  una  necessitat 
urgent.  Posar-se  en  modificacions  de  planejament,  era  jugar  amb  els 
sentiments de les persones i van dir  que no, i  no entén que diguin que és 
incoherent.

Afegeix que quan s’aprova el pla inicial de l’habitatge deien que era tot 100% 
de lloguer, després és un 50% de venda, i ara el 33, 33, 33. Això ho envien 
amb una carta a Generalitat de Catalunya i aquesta diu que, com a mínim, el 
mateix òrgan que va aprovar la petició de modificació ho ha d’aprovar i ha de 
ser en el Ple. Amb això, i altres deficiències que havien d’ordre menor, tenen 
que fer un Text Refós, i  ara està allà i  segueixen a l’espera de l’aprovació. 
Conclou que amb sort per a les eleccions tindran alguna cosa en la segona 
planta del Mercadona i per al següent mandat.
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Sotmès a votació aquest punt es rebutja per majoria absoluta amb 14 vots en 
contra de: 5 vots dels regidors/es del grup municipal d’ICV-EUiA, 4 vots dels 
regidors/es del grup municipal PSC, 3 vots dels regidors/a del grup municipal 
d’ERC, i 2 vots del regidor/a del grup municipal PDeCAT; i amb 2 vots a favor 
dels regidors del grup municipal Ciutadans; i amb 4 vots d’abstenció de: 2 vots 
dels  regidors  del  grup municipal  CC Veïns,  i  1  vot  de la  regidora del  grup 
municipal PP; i amb 1 vot del regidor Sr. Serrano.

5. - Moció presentada pel Sr. Miguel Cano Gómez i 440 signatures més 
sobre Cementiri (MOCI2017000024).

El  Sr.  Alcalde  dóna  compte  de  la  moció  presentada  pel  Sr.  Cano  i  400 
signatures més i dóna la paraula al Sr. Joan Vidal que comença indicant que 
no  són  400  signatures,  són  79.  A  continuació  explica  detalladament  el 
contingut de la moció que textualment diu:

“Com  bé  li  consta  a  aquest  Consistori,  la  concessionària  municipal  que 
gestiona el cementiri, està remetent des de fa temps, una sèrie de cartes als 
titulars  de  nínxols,  en  què  se'ls  requereix  perquè  procedeixin  a  la  seva 
renovació, si és del seu interès, de la concessió per un període de 10 o 20 
anys.  En  molts  casos,  en  les  cartes  es  fa  referència  a  què  el  títol  es  va 
concedir per un període de 99 anys, que en la majoria dels casos es dóna per 
caducat,  per  quant  es  remeten  al  títol  originari,  obviant  les  successives 
renovacions o canvis  de titularitat  esdevinguts i  que porten causa d'un títol 
originari. La Sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Sala del 
Contenciós Administratiu, secció Cinquena, de data 31 de març de 2005, va 
determinar de manera meridiana, el procedir que havia de seguir-se en relació 
a  la  caducitat  de  les  concessions  de  títols  a  perpetuïtat,  anul·lant,  per  no 
resultar conforme a dret, l'apartat tercer de la Disposició Transitòria Primera del 
Reglament del Cementiri de Sant Feliu de Llobregat. L'expressada Sentència, 
clarifica la inexistència de títols funeraris en propietat o perpetuïtat, considerant 
que en qualsevol cas la cessió de sepultures és un negoci jurídic concessional 
sobre el domini públic, de manera que té un caràcter essencialment temporal, 
com es desprèn del Reglament de Bens dels Ens Locals, Decret 336/1988 de 
17 d'octubre.  Respecte  a  les  adquisicions  anteriors  a la  vigència  d'aquests 
preceptes reglamentaris,  a les quals aquests no són d'aplicació,  per  no 
tenir eficàcia retroactiva, la referència a títols de propietat o adquisicions a 
perpetuïtat,  no  suposa  certament  una  vigència  indefinida  durant  centenars 
d'anys.  Per  contra,  ha d'entendre’s,  que  existeix  en  tot  cas  el  límit  màxim 
temporal  de  99  anys,  transcorregut  el  qual  tindria  lloc  la  prescripció 
immemorial, cosa que no és admissible en tractar de béns de domini públic.

La Sentència de referència, en paraules de la STS, de 26 de maig de 2004, 
manté que la cessió de sepultures és un negoci jurídic concessional sobre el 
domini, públic, i que l'expressió "a perpetuïtat" 'no pot interpretar-se literalment 
ja que en qualsevol cas els drets sobre el domini públic no poden atorgar-se 
durant un termini superior a 99 anys, sent conforme a dret que els Ajuntaments 
estableixin un termini més curt.

Atenent al cas concret de la referida Sentència, tenint en compte que l'últim 
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títol ostentat per la part actora, va ser atorgat abans de l'entrada en vigor del 
reglament referit  (era de 6 d'agost de 1955),  no és possible, d'acord amb 
aquesta  doctrina  jurisprudencial,  aplicar  al  mateix  les  limitacions 
reglamentàries  posteriors,  de  manera  que  l'expressat  Reglament  no  pot 
aplicar-se  retroactivament  en  perjudici  dels  drets  subjectius  adquirits  pels 
titulars de l'esmentat títol,  sense que aquest reglament disposi ni  permeti la 
seva aplicació retroactiva, procedint per tant aplicar-li al referit títol de propietat 
aportat  pels  actors,  la  durada màxima dels  99 anys  que proclama aquesta 
jurisprudència, i no és possible, com invocava la representació de l'Ajuntament 
l'aplicació al cas de la limitació dels 50 anys establerta a l'article 115 del Decret 
de  17  de  juny  de  1955,  que  va  aprovar  el  reglament  de  Serveis  de  les 
Corporacions Locals, doncs lluny de referir-se al règim de les concessions de 
béns de domini públic,  es referia a les concessions administratives per a la 
gestió indirecta dels serveis públics, inaplicable a aquells supòsits.

A la vista del que s'ha exposat, resulta més que evident, que qualsevol 
renovació  o  concessió  de  nou  títol  "en  propietat"  o  "a  perpetuïtat" 
atorgada pel Consistori, abans del dia 3 de desembre de 1988, data en 
què  va  entrar  en  vigor  el  Decret  336/88  de  17  d'octubre,  tindrà 
inexcusablement una durada de 99 anys, tota vegada que fins l'entrada 
en  vigor  del  referit  Reglament,  no  existia  legislació  contrària  a 
l'atorgament de títols en propietat o a perpetuïtat.

La  Junta  de  Govern  Local  d'aquest  Ajuntament,  va  començar  aplicant 
estrictament el dictat de la referida sentència i com a conseqüència d'això i per 
exemple, va adoptar en data 10 de juliol  de 2007, la decisió de concedir al 
successor  del  nínxol  nº  197,  el  canvi  al  seu  favor  de  la  titularitat  de  la 
Concessió d'ús de l'esmentat nínxol del cementiri municipal,  el qual figurava 
inscrit a nom del seu difunt pare. Es reconeix en aquesta resolució, que l'últim 
titular  del  nínxol  197  era  una  persona  en  la  data  indicada  i  que  s'havia 
comprovat que "inicialment" aquest nínxol figurava a nom d'una altra des del 
dia 14 de març de 1988 i que per tant, de acord amb el Reglament referit, 
aquesta primigènia concessió va caducar als 99 anys, el 14 de març de 1987, 
iniciant-se llavors, per inaplicació retroactiva del Decret 336/88, altre període 
de 99 anys, que finalitzarà el dia 14 de març de 2086.

Aquest criteri es va aplicar en altres múltiples sol·licituds, fins que, sense cap 
justificació  i  sense  fer  cas  el  criteri  establert  en  la  sentència  de 
referència, s'ha canviat el mateix, considerant que els 99 anys s'aplicaran 
exclusivament  des  del  dia  de  l'expedició  del  primer  títol,  deixant  sense 
efecte el còmput als títols de renovació o nova concessió anteriors a 1988, als 
quals es passarà a aplicar el nou règim, el que és absolutament inconcebible i 
condemnable,  tota  vegada  que  les  referides  renovacions  i  els  nous  títols 
atorgats  abans  de  1988,  encara  que  portin  causa  d'una  inicial  concessió, 
precisament per la falta de legislació que estableixi un termini inferior, se'ls ha 
d'aplicar  SENSE  CAP  DUBTE,  EL  TRACTE  QUE  TENIEN  SEGONS  LA 
SENTÈNCIA  REFERIDA,  EN  LA  SEVA  CONDICIÓ  D'ATORGAMENT  EN 
PROPIETAT  O A  PERPETUITAT,  tota  vegada  que  no existia  en  aquell 
moment  límit  temporal,  pel  que  procedeix  de  totes  llums  a  la  seva 
concessió per un termini de 99 anys, tal i com meridianament estableix la 
jurisprudència referida en aquest escrit.
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El criteri aplicat per l'Ajuntament, remetent-se  a la concessió inicial està 
mancat de tot rigor jurídic, ja que no ens trobem davant renovacions de 
concessions de serveis públics en els quals qualsevol  subrogació del 
concessionari durant la concessió, no li concedeix nou termini respecte 
de l'inicialment atorgat, sinó que ens trobem amb una figura a la qual si 
bé  se  li  ha  donat  recentment  el  caràcter  de  concessió,  ha  tingut  un 
tractament  de  propietat  o  perpetuïtat  fins  1988.  La  jurisprudència 
reflecteix clarament que respecte al  títol  "en vigor” concedit  abans de 
1988 se li ha de donar una durada de 99 anys, ja que la concessió inicial 
no  es  va  iniciar  com a  tal  concessió  ni  tenia  establert"  ab  initio"  dit 
termini  de  99  anys,  a  l'entendre’s  en  la  seva  emissió  tant  per 
l'administració com pel  titular que es tractava d'un títol  de propietat a 
perpetuïtat.  la  jurisprudència  ho  ha  aclarit  recentment  però  en  cap 
sentència es refereix que els 99 anys que s'hagin de concedir als títols 
anteriors  a  1988,  hagin de començar  el  seu còmput  en  el  primer  títol 
inicialment  concedit  com interessadament  interpreta  aquest  Consistori 
per satisfer els interessos de la concessionària municipal,  sinó al  que 
estigui en vigor abans de 1988, en ser adquirit  pensant que ho era en 
propietat o perpetuïtat, tal com estableix el mateix títol.

La present  moció  té per  objecte el  sol·licitar  formalment  que procedeixin  a 
modificar el seu criteri i en concret que:

1)  Procedeixin  a  ordenar  a  la  concessionària  municipal,  revisar  totes  les 
renovacions que han portat a terme per un termini inferior a 99 anys a qui es 
trobi en aquestes circumstàncies tingui un últim títol de concessió anterior a 3 
de desembre de 1988 ) i se li comuniqui que el seu títol de propietat és en 
realitat una concessió administrativa per termini de 99 anys, comunicant-li la 
data la seva finalització

2)  Que  així  mateix,  acordin  que  els  títols  de  concessió  atorgats  amb 
posterioritat al dia 3 de desembre de 1988, fins al dia 13 de maig de 2002, 
tindran una durada de 50 anys, tota vegada que fins l’esmentada data no va 
entrar en vigor el Reglament del Cementiri municipal,  que estableix terminis 
menors.

3) Que les concessions amb data posterior al dia 13 de maig de 2002, tindran 
la durada reglamentàriament establerta.

 4)  Que  procedeixin  a  la  devolució  de  les  quantitats  cobrades  de  forma 
indeguda  amb  els  seus  interessos  i  així  mateix  s'abstinguin  de  realitzar 
qualsevol acte que suposi trasllat a la fossa comú, de les restes de difunts que 
es trobin en aquesta situació.

5) I que procedeixin a revisar totes les concessions a les què s'ha donat el títol 
per caducat en no haver exercit els seus titulars els drets que els corresponien, 
per  no  poder  pagar  tenint  en  realitat  títols  en  vigor,  aplicant  els  criteris 
demanats en aquesta moció.”
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El Sr. Alcalde indica que aquesta és una moció que és una rèplica de la que 
van presentar l’any passat, i com ha passat un any tenen tot el dret del món a 
tornar-la a presentar i dóna la paraula al regidor Sr. Rañé.

El  regidor  Sr.  Rañé,  vol  deixar  clar  que  el  govern  local  no  votarà  a  favor 
d’aquesta  moció  aquest  any,  ni  el  que  ve  si  la  tornen  a  proposar  en  els 
mateixos termes o equivalents. Indica que és una moció amb un contingut i 
l’explicació ha estat més equivalent a la què es podria fer davant d’un Tribunal 
que no d’un Ple municipal, una argumentació plantejada en uns termes jurídics 
i  amb  una  forma  com  si  estiguessin  davant  d’un  judici.  Però,  en  tot  cas, 
intentant donar alguna resposta o explicació de quins són els criteris, o com es 
veu  globalment  aquesta  situació,  hi  ha  algunes  coses  que  no  són  del  tot 
exactes. Des del 1890 a Sant Feliu hi ha un Reglament aprovat pel Ple que fixa 
com ha de funcionar el cementiri. Una altra cosa és que aquell Reglament del 
1890 configurava dos figures al mateix temps, la de propietat que corresponia 
als nínxols, panteons i sepultures, i la de concessió que es feia sobre el terreny 
a  on  s’ubicaven  aquelles  construccions  funeràries.  Sobre  aquella  redacció 
estan discutint la interpretació correcta. Una de les interpretacions és que fins 
un determinat moment es feien vendes d’instal·lacions funeràries, la gent creia 
que comprava i l’Ajuntament creia que venia. Altra interpretació és que mai es 
va vendre cap dret funerari i  allò que es feien eren  concessions, tot  i  que 
aquestes es fessin a perpetuïtat, però la propietat  continuava sent municipal.  

Comenta que el primer acord, que ningú qüestiona, deixa clar que actualment 
no pot haver-hi títols de propietat de venda vigents, tots s’han transformat en 
concessions  per  interpretació  dels  tribunals.  De  fet,  tot  i  que  ningú  ho  ha 
esmentat fins ara, des de l’agost del 1974, el “reglament de policia mortuòria” 
impedeix  als  Ajuntaments  l’alienació  dels  bens  mortuoris,  només  deixa  la 
capacitat  de  la  concessió,  que  aboca  novament  a  dilucidar  si  els  títols  de 
propietat s’han transformat en concessions per un màxim de 99 anys o bé les 
concessions a les que no s’havia fixat data de caducitat s’ha d’entendre que ho 
eren per 99 anys. 

Diu que segons la seva interpretació és que la  transformació en concessió 
s’hauria efectuat a partir del moment en que el Suprem dicta una sentència i 
fixa  doctrina.  Per  tant,  el  període  de 99  anys  començaria  a  córrer  des  de 
l’última transmissió que estava vigent quan es va establir el criteri judicial. Per 
als serveis jurídics de la casa això s’hauria produït en el primer moment i el 
rellotge correria des de la primera transacció d’un títol de propietat. 

Creu que el problema no és de voluntat sinó d’interpretació del que han resolt 
els tribunals. Però aquest és el Ple de Sant Feliu i no un tribunal. Si la duració 
màxima de les concessions és de 99 anys, 50 anys en funció del decret  de la 
Generalitat del 88, o la que ha fixat en cada moment el reglament municipal a 
partir del 2002 no és problema, tots estan d’acord i ho estan aplicant. 

El  problema és des del  moment en que els títols de propietat  han  de ser 
considerats como concessions. Si un tribunal sentència que els serveis jurídics 
no han interpretat bé les seves resolucions, evidentment, hauran d’aplicar la 
seva sentència. Però sense la certesa  d’una sentència ferma aquest equip de 
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govern no pot atorgar drets, revisar d’ofici expedients i produir un desequilibri 
econòmic financer, retornar diners que podrien no estar justificats, i, per això, 
votaran negativament la seva moció.

El Sr. Joan Vidal manifesta que no parlen de què siguin propietats que s’han 
transformat en concessions si el Tribunal Suprem està dient que sempre han 
estat concessions, que era la creença que hi havia propietat. El que diuen és 
que l’Ajuntament ha canviat un criteri que va començar a utilitzar, i tenen casos 
concrets. Els agradaria saber en quin moment s’ha canviat i en base a què 
s’ha canviat, perquè hi ha ciutadans a Sant Feliu que tenen reconegut aquest 
dret que estan reclamant i n’hi ha la gran majoria que no.

El  Sr.  Rañé indica que el  criteri  de l’Ajuntament  correspon com els  serveis 
jurídics, en aquells moments, entenen que s’ha d’aplicar la llei. El que aquest 
Ajuntament no ha fet és esmenar d’ofici, en tot cas, suposa que no demanen, 
sinó tot  el  contrari,  esmenar d’ofici  el  que a criteri  dels  serveis  jurídics són 
errors que va tenir l’Ajuntament i  que han beneficiat  a 17 ciutadans. Si una 
administració s’equivoca en l’aplicació d’una normativa això no dóna dret a la 
resta a repetir l’error. Per tant, des d’aquesta perspectiva l’Ajuntament no va 
esmenar el que considera fruit d’un error perquè no vol perjudicar a aquestes 
17 persones que li van donar una condició més avantatjosa, però el que no vol 
és que s’hagi d’estendre aquest criteri, que era incorrecta, a tots els ciutadans.

El regidor Sr. Serrano dona les gràcies per la calma, tranquil·litat  d’aquesta 
exposició, i com l’ha explicat, però hi ha un problema en el tema i és que els 
punts són els que es voten, no l’explicació i per tant, en el punt 2 s’absté i la 
resta a favor.

La portaveu del grup municipal PP, Sra. Ortega, manifesta que vota a favor, i 
agraeix al Sr. Vidal la seva explicació calmada i pausada. La moció era molt 
jurídica però,  també, s’ha de remarcar que el  que entranya és de justícia i 
bastant lògic. Estan demanant que se’ls donin 99 anys des del títol que estava 
vigent quan es va canviar la llei. S’està dient que hi ha 79 demandants, que 
poden arribar a un centenar. No creuen que sigui un volum de treball revisar un 
per un, i aplicar el mateix perquè ha hagut 12 casos que se’ls ha aplicat. D’aquí 
que  es  tingui  una  sentència  perquè,  malauradament,  tindrà  que  decidir  un 
jutge, mentre surti, cada any els veuran. 

El  portaveu del  grup municipal  CC Veïns,  Sr.  Gilaberte,  indica  que ells  no 
tenen la formació jurídica suficient per poder definir uns o altres criteris. Tenen 
una explicació important i interessant que acaba de fer el Sr. Vidal, tenen un 
informe dels serveis jurídics, perquè aquest ha estat un tema molt malament 
resolt des de l’inici, sinó no hagués tingut tota la mobilització que ha tingut al 
llarg del temps.

Diu que en aquest període hi ha hagut dos temes que pensa que val la pena 
considerar i valorar. Al març del 2015 es va modificar el Reglament passant de 
5 a 10 anys, i en desembre del 2015 es va tornar a modificar el Reglament i es 
va passar dels 10 als 20 anys. Això vol dir que per part de l’equip de govern ha 
hagut ja dos moments en el quals s’ha acceptat la negociació i s’han fet canvis, 
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algú pot considerar poc significatius, però són dos modificacions importants. 
Per a les persones que han estat en aquest tema, i en primera línia, en l’últim 
moment  havia  solament  dos  direccions,  mobilització  i  negociació,  també la 
possibilitat de la via jurídica. Persones que en aquells moments van ser, i que 
ells  en aquest  moment no representen,  van fer  les consultes pertinents per 
veure quines possibilitats tenien d’aquesta nova situació, i el jurista que van 
consultar no els va recomanar.

Creu que hi ha possibilitats de continuar discutint aquest tema i negociar-lo, 
que seria la millor solució, perquè si ja ha hagut en dos moments que s’ha 
modificat el Reglament veure totes les possibilitats de continuar negociant-lo. 
En el cas de què això sigui impossible cadascun decidirà el que cregui oportú i 
convenient. Per la complexitat del tema, i per la situació que hi ha, no ho poden 
veure d’una altra manera i s’abstenen, perquè votar sí els han recomanat que 
aquesta via no portaria a cap lloc, la qual cosa no vol dir que hi hagi altres 
juristes que ho creguin oportú i que puguin fer els tràmits. En tot cas, intentar 
per part de l’equip de govern una nova trobada i que es puguin solucionar tots 
els temes administratius i s’abordi, dintre del possible, el tema de la negociació 
d’un nou acord en relació amb el Reglament.

El  regidor  del  grup  municipal  PDeCAT,  Sr.  Carrión,  manifesta,  sense  que 
serveixi de precedent, que no repetirà res del que ha dit el Sr. Rañé, i que està 
absolutament d’acord. Però no és un tema que vingui de fa un any, un any va 
ser la darrera moció. Aquest tema porta arrossegant 4 o 5 anys, els que siguin, 
però si que volen fer un agraïment perquè en el moment inicial es parlava de 
què  es  volia  mantenir  el  tema  de  la  propietat  i,  finalment,  ja  s’ha  acabat 
accedint al tema de què és una concessió.

Un segon tema, és perquè el Sr. Vidal, ha rectificat al Sr. Alcalde, creuen que 
erròniament,  quan  es  referia  a  la  moció  presentada  pel  Sr.  Miguel  Cano 
Gómez ha parlat  de 79 i  seria  un defecte de forma perquè no serien 100 
persones  com estableix  el  reglament,  realment  són 440  persones,  sinó  no 
s’hagués debatut en aquest Ple de l’Ajuntament.

Un tercer punt, es que es parla de canvi de criteri i de què no sabien de què 
venia  aquest  canvi  de  criteri.  Això  és  fals,  han  llegit  l’informe  dels  serveis 
jurídics  i  han  tingut  accés,  una  altra  cosa  és  que  no  es  comparteixi,  però 
existeix un informe que és públic que s’ha argumentat i que es va donar als 
diferents portaveus, i inclús es va fer a l’any anterior.

Finalment està el tema de l’impacte, perquè és evident que si això acaba en 
els Tribunals té un impacte important per a l’Ajuntament, no per la concessió. 
Considera que no es pot demanar que prenguin decisions que van contra els 
informes dels lletrats de l’Ajuntament perquè d’això a prevaricar hi ha un pas. 
Per tant, entenen que quan hi ha discrepàncies ha d’haver-hi un tercer que 
digui  quina és la  bona interpretació.  Per  tant,  el  seu vot  serà negatiu  a la 
moció.

El portaveu del grup municipal Ciutadans, Sr. Alba, manifesta que estan en 
bucle respecte a fa un any, i tothom va repetint les postures de fa un any. Els 
agradaria  no  repetir-se,  però  hi  ha  alguns  comentaris  que  s’han  de  fer. 
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D’entrada agraeix la presentació que ha fet la ponència perquè els ha donat 
una lliçó sobre aquesta qüestió, però encara és impossible encertar.  Recorda 
al  Sr.  Carrión que sobre el  tema dels informes que són preceptius, no són 
vinculants al tema de la prevaricació. Això és un tema de voluntat política, és 
un  tema  de  recaptació,  ja  ho  van  dir  fa  un  any,  i  els  fa  ràbia  d’aquesta 
inferioritat  del  ciutadà,  de si  no  estan d’acord  que vagin  als  Tribunals.  Pel 
ciutadà  litigar  és  molt  complicat  perquè  ha  de  posar  diners.  Pregunta  si 
aquests criteris ho tenen altres municipis i poden interpretar el mateix perquè 
quan va sortir  el  tema de l’IBI  els  informes jurídics  van caure,  com podria 
ocórrer  ara.  No  estan  dient  que  algú  prevariqui,  i  lamenten  que  aquests 
senyors  tinguin  que  acabar  en  la  via  judicial.  Està  d’acord  que  no  és  un 
problema del concessionari, és un tema de voluntat, el concessionari aplica el 
que l’Ajuntament li marca, i lamenta que l’Ajuntament no estigui al costat de la 
gent en un tema tant delicat com és el cementiri, i voten que sí.

El portaveu del grup municipal  ERC, Sr.  Bossa, indica que ells  no variaren 
l’argumentació  de fa un any.  Creuen que l’Ajuntament  de Sant  Feliu  té  un 
deure amb els afectats perquè aquesta situació es produeix per la deixadesa 
quan era pública l’administració del cementiri en els governs dels 90, que molts 
títols van quedar en precari perquè el govern municipal no va posar fil  a la 
agulla i va desatendre totalment aquesta qüestió. S’ha parlat del Reglament i 
troben oportú que es faci  perquè l’Ajuntament  va incomplir  l’article  22,  que 
hauria d’haver declarat expressament la caducitat de les concessions, que no 
va fer mai.  Si  ho haguessin fet no hauria títol  en precari i  no estarien aquí 
pagant  la  incompetència  dels  governs  municipals  dels  anys  90.  Per  això, 
l’administració  té  un deute  amb els  ciutadans  i  està  totalment  d’acord  que 
manca voluntat política per complir aquest deute amb el ciutadà.

Afegeix que van manifestar en el Ple del març del 2016 que l’externalització del 
servei va ser un error, encara que ha tingut aspectes positius com la inversió 
que ha fet el concessionari en el cementiri. Però tal com ha dit el Sr. Vidal, i 
està en l’acta del març del 2016, van acabar en una sentència que va costar 
molt  al  govern.  Van  dir  que  l’actuació  del  govern  municipal  semblava  que 
beneficiés  més  a  la  concessionària  que  a  la  ciutadania,  i  ho  segueixen 
pensant.  La  concessionària  ha  tingut  els  seus  drets,  han  fet  propostes  de 
modificació del seu Reglament que s’han acceptat pel Ple i s’han aprovat. El 
ciutadà quan ha estat afectat per una mala gestió de l’Ajuntament que ha donat 
títols a precari, l’Ajuntament li diu que hi ha un criteri jurídic i que no es pot 
resoldre aquesta qüestió, i no estan gens conformes amb aquest criteri. Per 
tant,  voten a favor de la moció de tots els punts, i  pot ser sigui bo anar al 
contenciós administratiu i que dicti sentència per a que aquest tema es pugui 
resoldre, si pot ser, a favor dels ciutadans, no del concessionari.

Sotmesa a votació la moció es rebutja per majoria amb 11 vots en contra de: 5 
vots dels regidors/es del grup municipal d’ICV-EUiA, 4 vots dels regidors/es del 
grup municipal PSC, i 2 vots del regidor/a del grup municipal PDeCAT; i amb 7 
vots a favor de: 3 vots dels regidors/a del grup municipal d’ERC, 2 vots dels 
regidors del grup municipal Ciutadans, 1 vot de la regidora del grup municipal 
PP,  i  1 vot  del  regidor  Sr.  Serrano,  excepte en el  punt  2 de la  moció que 
s’absté; i amb 2 vots d’abstenció dels regidors del grup municipal CC Veïns.
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6.  -  Moció  presentada  pel  grup municipal  ERC per  la  feminització  del 
momenclàtor municipal i la visibilització de les dones i la lluita feminista 
a la història (MOCI2017000025).

El Sr. Alcalde explica que a la moció presentada ha hagut una transacció i per 
tal que tingui més suport, resta sobre la taula.

17. - Moció presentada pel grup municipal Ciutadans sobre els serveis 
socials  relacionats  amb  el  trastorn  de  l'espectre  autista  (TEA). 
(MOCI2017000027)

El Sr. Alcalde indica que s’altera l’ordre del dia i passaran a tractar la moció 
que figura al punt 17, presentada per Ciutadans sobre els serveis socials, i que 
presentarà un veí de la ciutat, el Sr. Enric García en nom de Ciutadans.

El Sr. Enric García agraeix que se’l doni la possibilitat d’intervenir per presentar 
aquesta moció. Diu que van tenir un nen amb un trastorn difícil d’assumir. El 
dia a dia amb una persona amb autisme és bastant complicat. Tot el suport 
institucional  i  social  és necessari  perquè els  ajuts que puguin rebre no són 
suficients  quan  es  té  una  persona  amb una  discapacitat  per  sempre,  i  es 
pregunta qui se’n farà càrrec quan sigui gran. Considera molt important el que 
es faci en l’àmbit  municipal,  autonòmic i de legislar  per a poder portar amb 
dignitat aquesta situació. I presenta la moció que textualment diu:

“A  iniciativa  del  Grup  Parlamentari  de  Ciutadans  (Cs)  al  Parlament  de 
Catalunya, el passat 6 d'abril de 2017 es va aprovar la moció 115/XI, sobre els 
serveis socials relacionats amb el trastorn de l'espectre autista (TEA).

Entre d’altres aspectes, aquesta moció reclama dotar els centres educatius de 
personal amb formació específica per a alumnes amb necessitats educatives 
especials associades al TEA i que es garanteixi aquest perfil professional tant 
en els menjadors escolars com a les activitats extraescolars.

També  reclama  que  en  el  termini  de  sis  meses  s'implementin  plans  de 
convivència que tinguin en compte tots els alumnes per evitar possibles casos 
d’aïllament, rebuig o situacions més greus com l’assetjament escolar.

També reclama augmentar en el termini màxim d'un any el nombre de pisos 
tutelats  destinats  a  persones  amb  TEA,  per  tal  de  potenciar-ne  la  seva 
autonomia.

Cal destacar la tasca que les entitats integrades en la Taula del Tercer Sector 
Social  de  Catalunya  realitzen,  atenent  a  més  d'un  milió  de  ciutadans, 
mitjançant  l’aportació  dels  seus  socis  i  també  d'una  part  important  de 
voluntaris, tot i que, malgrat que el 45% de les entitats encara tenen pendent el 
cobrament  per  part  de  les  administracions,  subvencions  i  convenis  danys 
anteriors,  entre  elles,  entitats  relacionades  amb el  TEA o amb les  famílies 
cuidadores de persones amb discapacitats o malalties mentals.

En aquest sentit, la moció també reclama que es posi en marxa en el termini  
de tres mesos des de l'aprovació de la moció 115/Xl, d'una línia específica de 
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subvenció per a entitats locals i comarcals del Tercer Sector que treballin amb 
infants, joves i adults diagnosticats amb TEA.

Per aquests motius proposem en Ple Municipal l'adopció dels següents:

ACORDS

PRIMER- Instar al Govern de la Generalitat de Catalunya a que compleixi tots 
els acords i en els seus terminis d'execució de la moció 115/XI, aprovada pel 
Ple del Parlament de Catalunya, el passat 6 d'abril de 2017.

SEGON- Instar al Govern de la Generalitat de Catalunya,  que en el termini 
màxim de tres meses posi en marxa una línia específica de subvencions per a 
entitats locals i comarcals del Tercer Sector que treballin amb infants, joves i 
adults diagnosticats amb TEA. 

TERCER-  Reconèixer  la  tasca  que  realitzen  les  entitats  del  Tercer  Sector 
Social de Catalunya, en una gran part, mitjançant el voluntarisme.

QUART- Traslladar aquests acords al Govern de la Generalitat de Catalunya, 
als Grups Parlamentaris del Parlament de Catalunya i al Consell Comarcal del 
Baix Llobregat”

La  portaveu  del  grup  municipal  PDeCAT,  Sra.  Martí,  indica  que  quan  era 
regidora  de  Serveis  Socials  algunes  vegades  va  rebre  famílies.  Entenen 
perfectament  el  que  ha  manifestat  i  pensen  que  és  un  tema  transversal 
d’educació, serveis socials i salut. Són els tres temes bàsics de la societat i 
aquesta moció té tot el sentit, estan dient “instar, instar”, però s’han de posar 
les piles.  Sempre que puguin fer,  faltaria més, perquè és un problema molt 
greu i que no té un final. Després serà una persona adulta dintre de la societat, 
que és el que s’intenta fer amb totes les discapacitats, siguin les que siguin, 
intentar que siguin el més normalitzades. Per tant, voten a favor.

En representació  del  govern  la  Sra.  Borrell  manifesta  que vol  agrair  al  Sr. 
García,  com a família  afectada,  aquesta  moció  que  es  va  presentar  en  el 
Parlament. Li consta perquè han rebut totes les transaccions que han fet els 
diferents partits que van votar-ho allà a la Sala de Plens. Voten a favor com a 
govern.  Però com a ciutat  vol  explicar  les accions que fan,  el  dilluns dia 3 
d’abril, dia de l’autisme, dintre de les jornades que organitza el govern i aquest 
Ajuntament, des del departament de Salut ja es van crear els dilluns Salut, i es 
va fer, com a dia Mundial de l’Autisme, la detecció precoç i l’acompanyament al 
llarg de la vida a les famílies fins els 5 anys, allargant-lo fins als 6 anys, si ho 
necessiten. Aquí van el centres que tenen a Sant Feliu, l’UCE (Unitat de Cures 
Especials), el CEDIAP (Centre de desenvolupament Infantil i Atenció Precoç) 
que aquest any compleix els 30 anys.  També dintre de la normalització els 
nens i nenes poden anar a l’escola de primària, i fins i tot, de vegades, depèn 
de l’acompanyament,  de secundària.  El  que fan,  i  és molt  important,  és la 
formació  als  professionals  que  estan  davant  i  al  costat  d’aquests  nens/es, 
nois/es perquè és al llarg de la vida. Com a ciutat saben que tenen l’escola 
d’educació especial com és Tramuntana. Una vegada surten de Tramuntana, 
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depèn  de  l’espectre,  passaran  al  Nou  Xamfrà  San  Miquel  com  a  taller,  o 
Marquet Molins com a taller ocupacional. El que s’intenta és que al llarg de la 
vida puguin estar des de la detecció fins a l’acompanyament. 

El Sr. Alcalde manifesta que es suma a la valoració positiva de les paraules de 
la Sra. Borrell i, per tant, aquesta moció s’aprova per unanimitat.

ÀREA DE GOVERN OBERT I SERVEIS GENERALS:

7. - Aprovació modificació de crèdit número 2/2017. (EMC12017000004)

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

“Atès el que disposa l'article 60.2 del Real Decret 500/1990, de 20 d'abril, pel 
que es desenvolupa el capítol primer del títol sisè de la Llei 39/1988, de 28 de 
desembre, Reguladora de les Hisendes Locals, en matèria de Pressupostos, 
aquesta Comissió Informativa de Govern Obert i Serveis Generals proposa a 
l'Ajuntament en Ple l'adopció dels següents:

ACORDS

PRIMER.- Aprovar  l'Expedient  de  Modificació  de  Crèdits  número  2/2017 
d'aquesta Corporació amb el detall següent:

ALTES DESPESES BAIXES DESPESES 

CRÈDITS EXTRAORDINARIS BAIXES ANUL·LACIÓ

Capítol 1................... 87.449,00 € Capítol 1................... 87.449,00 €

Capítol 4................... 11.500,00 € Capítol 3................... 11.500,00 €

Capítol 6................... 130.000,00 € Capítol 4................... 10.000,00 €

Capítol 7................... 128.140,00 € Capítol 6...................        494.410,00 €

SUPLEMENT CRÈDIT

Capítol 4................... 10.000,00 €

Capítol 6................... 236.270,00 €

TOTAL  603.359,00 € TOTAL 603.359,00 €

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

TERCER.- El present expedient s’exposarà al públic a efectes de reclamacions 
d'acord amb el que disposa l'article 42 del real Decret 500/1990, de 20 d'abril 
en concordança amb l'article 169 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de 
març,  pel  que s’aprova el  text  refós de la Llei  Reguladora de les Hisendes 
Locals. Transcorregut aquest termini sense que s’hagin presentat reclamacions 
es considerarà aprovat definitivament sense necessitat d'un nou acord plenari.”
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El regidor d’Hisenda Sr. Rañé, indica que tal com van explicar a la Comissió 
Informativa és una modificació de crèdit que té la finalitat d’ordenar un conjunt 
de crèdits,  alguns  del  Capítol  I.  Es  va demanar  la  raó que ho motivava,  i 
bàsicament  és  perquè  tenien  una  partida  grossa  a  on  estaven  tots  els 
conceptes de productivitat però, a fi i efecte de poder establir i desenvolupar, 
també, al llarg de l’any tots els elements de control, assignació de recursos, 
càlcul de despeses de costos dels serveis, van haver de generar les partides 
per  poder  col·locar-ho.  Per  tant,  és  un  element  que  té  una  finalitat  de 
transvasament intern. Això és feia abans internament, quan es posava a una 
única partida que hi havia els complements de productivitat i es pagava, ara fa 
falta generar una partida nova, específica, per poder assignar per a cadascun 
dels  serveis.  Els  recursos  surten  dels  mateixos  fons  que  són  la  pròpia 
ordenació del Capítol I. Amb la resta, hi ha un conjunt de partides d’inversions 
o de rebaixes de partides que s’havien adjudicat, però que en la licitació s’han 
reduït i que destinen a altres inversions.

La portaveu del grup municipal PP, Sra. Ortega, vota abstenció. Entenen que 
en el dia a dia d’un Ajuntament hagi aquest ball, però en aquesta modificació 
concreta s’han deixat moltes coses en l’aire i no deixa de ser curiós que hagi 
una modificació de crèdit en el mes d’abril del Capítol I, quan hauria de ser el 
més clar que hi ha de tot l’Ajuntament. Ara hi ha altes en Plaça de la Salut, els 
sembla  una  manca  de  previsió  i  de  saber  per  on  van  les  coses.  Voten 
abstenció perquè és cosa del govern que els ha deixat una mica més freds.

El  portaveu del  grup municipal  CC Veïns,  Sr.  Gilaberte,  manifesta que han 
votat,  normalment,  no  a  les  modificacions  de  crèdit,  excepte  quan  es 
produeixen en el principi  d’any i final d’any que consideren que poden tenir 
justificació  i  600.000  €  en  el  mes  d’abril  és  molt  poc  justificable.  Les 
explicacions els sembla que no tenen justificació. El tema de productivitat del 
Capítol  I,  suposen que serà d’alguna manera com a complements d’alguns 
compromisos  i  que  s’aprofita  en  aquests  moments  la  situació  per  a  poder 
donar-les-hi  la  solució.  No és comprensible  que en el  mes d’abril,  quan ha 
hagut tot el tema de pressupost del Capítol I, i tot el tema del Catàleg s’estigui 
modificant això. El seu vot es negatiu.

El regidor del PDeCAT, Sr. Carrión, indica que estan absolutament en contra. 
Sobre el tema del Capítol I no ho han acabat d’entendre, perquè s’entén una 
part  de  l’explicació  en  el  sentit  de  què  s’obren  diferents  partides  de 
productivitat i ja els han dit que no corresponien a cap increment concret sinó 
que és la distribució,  però el  que no entenen és l’origen,  perquè si  és una 
partida d’una plaça no dotada, no és la partida general de productivitat, és una 
partida  d’una plaça dotada,  per  tant,  no ho acaben d’entendre.  Veuen una 
manca de rigor, o un error. Indica que ja ho van dir i serà una constant en 
aquest any, fins que no hi hagi la liquidació i que no hi hagi cap anàlisi de les 
sentències respecte al  tema de les plusvàlues,  perquè el  sector  immobiliari 
s’està preparant per anar a totes i han de pensar que això els afectarà, i ho 
diuen amb un cert coneixement de causa.

Pel que fa referència a les altres partides, del Capítol II i IV, no veuen cap cosa 
i podrien votar a favor perquè estan d’acord amb totes les que hi ha. Però en el 
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tema  d’inversions  no  estan  d’acord,  no  veuen  que  portar  una  liquidació 
d’urbanització de la Plaça Rafael Alberti ja inaugurada, no els acaba de fer el 
pes; fan dotacions d’imprevistos que han sorgit a la remodelació de places de 
la Salut,  quan fa dos mesos a la primera modificació de crèdit  van fer una 
baixa per anul·lació de la Plaça de la Salut de 124.000 €, que diu poc de la 
previsió d’aquest  Ajuntament.  Per altre part  està, també, d’on es treuen les 
partides, se’ls diu que al Cinebaix el que havien de fer és més car del que 
havien previst,  el  cas del  Centre del  Barri  Falguera i  que ho executaran al 
2018. Perquè que fa dos mesos van dotar partides, 150.000 € per Falguera i 
60.000 € per Cinebaix. Quan es fa una modificació de crèdit creuen que han de 
ser més curosos i que han de tenir els projectes per poder-ho portar. No una 
previsió d’aquest tipus, que els fa patir, perquè estan enreredint coses que són 
necessàries pel 2018. Això els generarà encara més endarreriment en obres 
tan necessàries com la finalització de la zona del Complex de Les Grases o el 
tema de Falguera que es van cremar, parcialment, els vestidors del camp de 
Falguera;   que  els  portarà  endarreriments.  Creuen  que  s’hauria  hagut  de 
buscar els fons per dotar més diners a aquestes inversions, tan al Cinebaix 
com el Centre del Barri Falguera, i poder tirar endavant en aquest mandat i, en 
tot cas, poder mantenir el ritme que es va plantejar. Per tant, amb tots aquests 
arguments el seu vot serà negatiu.

El regidor del grup municipal Ciutadans, Sr. Cano, indica que el seu vot serà 
negatiu. Al principi el seu posicionament podria haver estat diferent, però no 
els  ha convençut  una partida de 1.500 € que s’aporta al  Conveni  Congrés 
Escultura Catalana. Han entrat a la seva Web i han vista que aquesta entitat 
recolza un manifest juntament amb altres entitats com poden ser l’Associació 
Independentista Sobirania i Justícia, la MF i la Plataforma pel Dret a Decidir. 
No  entenen  perquè  aquesta  partida  es  destina  a  una  associació  que  pot 
recolzar,  o  recolza  directament  la  separació  i  la  independència.  Per  tant, 
aquesta partida fa que el vot sigui en contra.

El regidor Sr. Martínez vol aclarir que sobre el Capítol I, que ja ho va explicar el 
Tinent  d’Alcalde,  Sr.  Rañé,  perquè  per  alguna  intervenció  podria  haver-hi 
alguna confusió. No és una despesa nova, és una despesa que es fa cada 
any.  Aquest  any  canvia  perquè  s’està  començant  a  fer  totes  les  despeses 
ordenades  per  programes,  per  departaments  que  no  existien  abans.  La 
despesa que es fa en aquest complement de productivitat es paga al voltant 
d’aquests mesos, és la mateixa que es fa cada any. El que es fa es agafar els 
diners  d’una  partida  que  havia  suficient  diners  i  per  tirar  únicament  d’una 
partida. En resum, la despesa és la mateixa que s’ha fet cada any i no hi ha un 
euro més, és un acord que ja ve inclús de convenis laborals anteriors al 2010.

El portaveu del grup municipal CC Veïns Sr. Silvestre, indica que l’informe de 
la productivitat és impossible d’admetre, perquè no diu absolutament res, però 
la productivitat  es digui  programes,  o el  que sigui,  serà sempre la mateixa, 
seran les mateixes persones.

El Sr. Martínez contesta que les persones són les que estan treballant. Es fa el 
repartiment  d’aquesta  despesa  de  productivitat,  amb  els  mateixos  criteris. 
L’únic que canvia, no és el criteri amb el que cada treballador ho rep, que és el 
mateix  que s’ha utilitzat  sempre,  sinó d’organització  del  pressupost.  El  que 
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canvia aquest any és que no hi ha una partida única de productivitat sinó que 
hi ha una partida per cada departament.  Però el  que rep cada treballador i 
treballadora és amb el mateix criteri que el que va rebre l’any passat, l’anterior i 
l’altre.

Sotmès a votació el dictamen s’aprova per majoria absoluta amb 9 vots a favor 
de:  5  vots  dels  regidors/es  del  grup  municipal  d’ICV-EUiA,  4  vots  dels 
regidors/es del grup municipal PSC; i  amb 6 vots en contra de: 2 vots dels 
regidors del grup municipal Ciutadans, 2 vots del regidor/a del grup municipal 
PDeCAT, i  2 vots dels regidors del grup municipal  CC Veïns; i  amb 5 vots 
d’abstenció de: 3 vots dels regidors/a del grup municipal d’ERC, 1 vot de la 
regidora del grup municipal PP, i 1 vot del regidor Sr. Serrano.

El Sr. Alcalde comenta, respecte del sentit del vot de Ciutadans, en el Congrés 
de  Cultura  Catalana,  que  la  subvenció  és  perquè  es  fa  una  exposició  en 
l’entorn dels 40 anys de Cultura Catalana, un Congrés que a Sant Feliu va tenir 
molta  incidència, que és, absolutament, centrada en la història de la transició 
de la  ciutat. Per tant, no té res a veure amb totes les qüestions que ha dit, 
senzillament, és la seva aportació a una exposició que va ser fonamental a la 
ciutat,  al  país  i  per  la  recuperació  de la  democràcia  i  la  recuperació  de la 
llengua catalana.

8.  -  Aprovació  modificacions  preus  públics  per  a  l'any  2017. 
(AORF2017000002)

El Sr. Alcalde indica que es presentaran i debatran conjuntament els punts 8 i 
9, i faran la votació separada.

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

“Vista la proposta de modificació de les Ordenances de Preus Públics per a 
l’any 2017, del President de l’Àrea de Govern Obert i Serveis Generals. 

Atès que el procediment per la fixació de preus públics està establert a l'article 
47 del RDL 2/2004 de 5 de març, pel que s'aprova el  text  refós de la Llei 
Reguladora d'Hisendes Locals.

Atès que la documentació que s'adjunta a la proposta s'ajusta a la normativa 
reguladora  en  la  matèria  i,  que  en  el  procediment  s'han  observat  les 
prescripcions legals.

Vistos els informes tècnics-econòmics.

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

La Comissió Informativa de l’Àrea de Govern Obert i Serveis Generals proposa 
al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents: 

ACORDS
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PRIMER.- Aprovar l’Ordenança de preus públics núm. 1,  amb efectes 1 de 
setembre d’enguany,  detall que figura a l’annex I d’aquest acord.

SEGON.- Aprovar  l’Ordenança  de  preus  públics  núm.  2,  amb  efectes  1 
d’octubre d’enguany, i com a conseqüència renumerar l’actual núm. 2 vigent 
que passarà a ser la número 4, segons detall que figura a l’annex II d’aquest 
acord.

TERCER.- Aprovar l’Ordenança de preus públics núm. 3, amb efectes 1 de 
novembre d’enguany, detall que figura a l’annex III d’aquest acord.

QUART.- Aprovar  l’annex  de  les  Ordenances  de  preus  públics  segons  el 
redactat que figura a l’annex IV del present acord, en el que es detalla les 
condicions d’ús dels espais municipals.

CINQUÈ.-  Modificar amb efectes 1r. de gener de 2018, l’article 5è. punt 5, de 
l’Ordenança de preus públics núm. 4, que quedarà establert segons el detall 
que figura a l’annex V del present acord.

SISÈ.- Delegar a la Junta de Govern Local la facultat d’aprovació dels acords 
que s’escaiguin, en quant a la modificació i establiment dels usos dels espais 
municipals detallats a l’annex de les Ordenances de preus públics.

SETÈ.- Exposar al públic en el tauler d’anuncis electrònic d’aquest Ajuntament, 
durant 30 dies, els acords provisionals precedents, de conformitat amb el que 
estableixen els articles 17.1 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes 
Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març; l’article 49è b) 
de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, i l’article 178 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 
d’abril. Durant el període d’exposició pública de l’Ordenança, els qui tinguin un 
interès directe o resultin afectats, en els termes previstos a l’article 18 del text 
refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals aprovat per Reial Decret 
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, podran examinar l’expedient i presentar-hi les 
reclamacions  que  estimin  oportunes.  Transcorregut  el  període  d’exposició 
sense  haver-se  presentat  reclamacions,  els  acords  precedents,  restaran 
definitivament aprovats.

ANNEX I

ORDENANÇA  DE  PREUS  PÚBLICS  NÚM.  1  PRESTACIÓ  DE  SERVEIS 
EDUCATIUS : 0-3 ANYS I MUSICALS

Article 1r. 

D'acord amb el que disposen els articles 41 a 47 en relació amb l'article 127 
del Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós 
de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals s'estableixen els preus públics 
per  la  prestació  de  serveis  educatius  de  0-3  anys  i  musicals,  que  presta 
l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat.
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Article 2n. Concepte.

Constitueix  l’objecte de la  present  ordenança la  regulació  del  preus públics 
corresponents a la prestació dels següents serveis educatius:

a) Serveis al centres educatius 0-3 anys:
 Servei bàsic d’educació
 Servei de menjador, en la seva modalitat fixa o eventual, tant pel 

que fa al menjar com el berenar dels infants
 Servei  d’acollida  matí  o  tarda,  ja  sigui  en el  seu règim fix  o 

eventual 
 Servei opcional mes de juliol (casal d’estiu)
 Tallers o activitats diverses, per a  famílies amb infants de 0-3 

anys. 
 Serveis de suport a les famílies amb infants de 0-3 anys

b) Escola Municipal de Música:
 Serveis d’educació musical de 3 a 16 anys, en els seus diferents 

nivells  (sensibilització,  iniciació,  primària,  secundària,  nivell 
mitjà) i adults

 Altres serveis educatius de caràcter musical

Article 3r. Obligats al pagament. 

Estan obligades al pagament les persones o entitats que sol·licitin els serveis o 
se’n beneficiïn, o llurs respectius pares, tutors, representants o les persones 
encarregades de la seva guarda i custòdia, sempre que es tracti de menors 
d'edat.

Article 4rt. Determinació de les quotes. 

Les quotes que hauran de satisfer les persones obligades pels que fa al servei 
educatius i  activitats connexes regulades en la present ordenança de preus 
públics, són de dos tipus: les lineals i les progressives resultants de la tarifació 
social. 

 Les  quotes  lineals,  corresponen  a  les  quantitats  que  qualsevol 
persona que rebi un servei, exempt de tarifació social demanat, haurà 
d’abonar.  El  seu import  s’especificarà en l’annex corresponent  de la 
present  ordenança de preus públics  i  serà el  mateix per a totes els 
usuaris/usuàries del servei. 

 Les quotes amb tarifació social, seran les quantitats que, en cada 
cas  concret,  haurà  d’abonar  la  persona  obligada  en  funció  de  la 
recepció del servei demandat. El seu import serà aquell que resulti de 
l’aplicació  sobre  la  quota  bàsica  de  cada  servei  específic  dels 
paràmetres de tarifació social  que es derivin  del seu nivell  de renda 
familiar i el nombre total de membres del nucli familiar així com , en el 
seu  cas,  dels  coeficients  socials  reductors que  li  poguessin 
correspondre. 
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Les quotes amb tarifació social s’aplicaran a: 
o Servei bàsic d’educació als Centres Educatius 0-3 municipals.
o Servei de menjador fix als Centres Educatius 0-3 municipals. Els 

quals tindran aquesta consideració  sempre i quan es sol·licitin 
per un mínim de 2 dies a la setmana (que hauran de ser sempre 
els mateixos dies de la setmana) 

o Serveis d’educació musical 3-16 i adults de l’Escola Municipal 
de Música

En aquest sentit, s’entendrà per:
a) Quota  bàsica  del  servei.  L’import  que  figura  en  l’annex 

corresponent de la present ordenança de preus públics pels serveis 
amb tarifació social. 

b) Quota mínima del servei. L’import mínim que la persona obligada 
haurà d’abonar en qualsevol cas per obtenir la prestació del servei. 
Aquesta  quantitat  figura  en  l’annex  corresponent  de  la  present 
ordenança de preus públics amb tarifació social

c) Quota  del  servei.  L’import  resultant  d’aplicar  en  els  serveis 
educatius i/o activitats connexes amb tarifació social els coeficients 
de tarifació social que corresponguin a cada persona obligada i que 
es  determinaran  en  funció  de  la  seva  renda  equivalent  de  la 
mateixa.  En  els  casos  de  les  activitats  connexes  als  serveis 
educatius, que no estiguin afectats per la tarifació social, el import 
de la  quota de servei  correspondrà a  la  quantitat  que figura en 
l’annex corresponent de la present ordenança de preus públics 

d) Renda equivalent. L’import resultant de dividir la renda familiar de 
la persona obligada pel coeficient d’equivalència de la següent taula 
que  li  correspongui  en  funció  del  nombre  de  membres  del  nucli 
familiar

Membres 
nucli 

familiar

coeficient 
d'equivalència 

rendes familiars

1 0,83
2 1,00
3 1,31
4 1,56
5 1,73
6 1,97

7 2,16

e) Renda familiar. És la quantitat resultant de sumar els ingressos de 
tots  els  membres  del  nucli  familiar  majors  de  16  anys.  Aquests 
s’obtindran de la suma de les bases imposable general i imposable 
de l'estalvi de la declaració de la renda del darrer any de cadascun 
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dels  membres  del  nucli  familiar.  Quan  alguna  de  les  persones 
membres del nucli familiar estigui exempt/a de l’obligació d’efectuar 
la  declaració  de  l’IRPF,  la  persona  obligada  aportarà  la 
documentació acreditativa necessària sobre els seus ingressos. 

Si la persona obligada i la resta de membres computables del nucli  familiar 
majors de 16 anys no autoritzen la consulta de les seves dades econòmiques, 
és considerarà que assumeixen trobar-se al nivell de la quota bàsica del servei 
que correspongui per la seva capacitat econòmica. En tot cas sobre la quota 
bàsica es podrien aplicar els coeficients socials correctors si s’escau i estan 
degudament acreditats.

f) Nucli familiar. Es consideren membres del nucli familiar, a més de 
l'infant, el pare i la mare, el/la tutor/a o la persona encarregada de la 
guarda i  custòdia  i  els  germans solters  menors de 25 anys  que 
convisquin  al  mateix  domicili  en  el  moment  de  formalitzar  la 
matrícula, o germans majors d'edat quan es tracti de persones amb 
discapacitat. 

No es consideraran membres del nucli familiar els avis o altres parents tot i que 
convisquin al domicili de l’infant.
En  el  cas  de  divorci  o  separació  dels  pares  no  es  considerarà  membre 
computable qui no convisqui amb el sol·licitant de servei eductiu o les activitats 
connexes  a  les  mateixes.  No  obstant,  tindrà  la  consideració  de  membre 
computable  la  nova  parella  (si  és  el  cas)  si  conviu  al  domicili  i  per  tant 
s’inclouran les seves rendes en el còmput de la renda familiar.
En el  cas de la  matriculació  de persones majors 18 anys,  es consideraran 
membres del nucli familiar, a més del propi usuari, el seu pare o mare, o tutors 
i els germans solters menors de 25 anys que convisquin en el mateix domicili.
Si aquesta persona a matricular major de 18 anys ha constituït un nou nucli 
familiar independent dels seus progenitors es consideraran membres d’aquest 
nou nucli, el propi usuari, la seva parella (si és el cas) i els fills o menors de 25 
anys  que  convisquin  al  mateix  domicili.  En  aquest  cas,  no  es  computarà 
qualsevol altra persona que convisqui al domicili.  Si  la persona obligada no 
autoritza la consulta de les dades al padró municipal de tots els membres de 
l’unitat  familiar,  és  considerarà  que renuncia  o no sol·licita  l’aplicació  de la 
tarifació social i, en conseqüència, s’aplicarà automàticament la quota bàsica 
del serveis que es tractin. 
En el cas de que l’Ajuntament no disposi de les dades del nucli familiar o no les 
aporti  la  persona interessa prèviament a la  formalització de la matrícula és 
considerarà que renuncia o no sol·licita l’aplicació de la tarifació social  i,  en 
conseqüència, s’aplicarà automàticament la quota bàsica del serveis que es 
tractin. 

Article 5e. Determinació de la quota amb tarifació social.

1. El  import  de les quotes dels  serveis  educatius amb tarifació social  està 
constituït  per  la  suma  de  les  quantitats  resultants  d'aplicar  sobre  la 
corresponent quota base del serveis que es tracti el percentatge als quals 
es refereixen respectivament els apartats 2 i 3 d’aquest mateix article per a 
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cada  part  proporcional  de  la  renda  equivalent.  Les  persones  obligades 
quina renda equivalent  sigui  igual  o inferior  al  IRSC vigent,  que hauran 
d’abonar  la  quota  mínima  del  corresponent  servei,  que   s’estableix  en 
l’annex d’aquesta ordenança.

2. Les quotes  pel  servei  bàsic  d’educació  i  el  servei  de menjador  fix  dels 
Centres Educatius 0-3 municipals , incloses en el règim de tarifació social, 
tindran en compte pel seu càlculs els següents percentatges:

Parts de la renda 
equivalent

Percentatge sobre 
quota base

De 0 fins a 1 IRSC 20%
De 1 fins a  2 IRSC 55%
De 2 fins a 3 IRSC 90%

Més de 3 IRSC 100%
*l’IRSC serà l’aprovat per la Generalitat de Catalunya per l’exercici en curs.

3. Les  quotes  pels  serveis  educatius  musicals  3-16  i  adults  de  l’Escola 
Municipal  de Música,  incloses en el  règim de tarifació social,  tindran en 
compte pel seu càlculs la següent taula

Part de la renda equivalent Percentatge sobre 
quota base

De 0 fins a 1 IRSC 45%

De 1 fins a  2 IRSC 65%

De 2 fins a 3 IRSC 90%

Més de 3 IRSC 100%
*l’IRSC serà l’aprovat per la Generalitat de Catalunya per l’exercici en curs.

4. La  quota  amb  tarifació  social  obtinguda  per  a  cada  persona  obligada 
mitjançant aquest sistema de càlcul resultarà afectada per l’aplicació de: 

a) La quota mínima. En el supòsit que el import resultant dels càlculs 
abans descrits resulti inferior a dita quantitat, la persona obligada, 
en aquest  cas,  haurà d’abonar  el  import  fixat  com tal  en l’annex 
corresponent al servei que es tracti.

b) La quota base. Per contra si l’import calculat resulta superior al de 
la quota base la persona obligada, en aquest cas, haurà d’abonar el 
import fixat com tal en l’annex corresponent al servei que es tracti. 

5. A la quantitat finalment obtinguda se li aplicarà un coeficient social reductor 
quan es compleixi en el nucli familiar alguna de les següents condicions: 

a) Altres germans matriculats al mateix servei
0,90
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b) Discapacitat o invalidesa d’algun membre del nucli familiar
0,90

c) Infant en règim d'acolliment           
0,90

L’acumulació  de  condicions  donarà  lloc  a  que  el  coeficient  social  reductor 
màxim aplicable sobre el import de la quota dels serveis sigui del  0,80.

Article 6è. Revisió de les quotes i normes de tramitació de les mateixes.

1. Es podrà revisar la quota del servei que sigui d’aplicació si al llarg del curs 
es produeix un canvi substancial  en la situació econòmica o familiar  del 
nucli familiar de la persona obligada.

Als  efectes  d’aquesta  ordenança  és  considera  canvi  substancial  el  que  es 
produeix quan:

a) es doni una variació (reducció o increment) d’un  20% dels 
ingressos totals del nucli familiar.

b) és produeixi un variació en el número de membres de l’unitat 
familiar. 

2. La proposta  de revisió  podrà  iniciar-se  a  instància  de part  o  d’ofici  per 
l’Ajuntament.

3. Per iniciar la tramitació de revisió a instància de part, la persona obligada 
haurà  d’acreditar  documentalment  aquesta  nova  situació  econòmica  o 
familiar,  per  tal  de  que  la  mateixa  sigui  valorada  per  l’Ajuntament.  La 
documentació que s’haurà de presentar serà la que determini l’Ajuntament. 
En tot cas serà aquest qui establirà la idoneïtat o no de la documentació 
presentada.

Pel  que  fa  a  les  revisions  de  la  quota  motivada  per  canvis  econòmics 
substancials, si la documentació es presenta entre l’1 i el 10 del mes i de la 
comprovació se’n deriva un canvi en la quota mensual, aquesta s’aplicarà a la 
facturació  dels  serveis  amb  tarifació  social  del  mes  següent.  Si  la 
documentació  es  presenta  entre  el  11  i  final  de  mes,  els  possibles  canvis 
s’aplicaran el segon mes següent.
4. L’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat podrà iniciar d’ofici un procés de 

revisió  de  la  quota  si  detecta  o  té  coneixement  de  possibles  canvis 
substancials en la  situació d’una persona obligada. Per tal de verificar la 
situació,  abans  d’acordar  la  modificació, l’Ajuntament  sol·licitarà  la 
documentació necessària als membres del nucli familiar per tal de valorar 
de  nou  la  seva  situació  econòmica.  Si  de  la  comprovació  de  la 
documentació requerida se’n deriva un canvi en la quota mensual, aquesta 
s’aplicarà a la facturació dels serveis i activitats amb tarifació social del mes 
següent al del inici de la tramitació. També s’aplicarà aquest  data en el 
supòsit  que  l’adopció  de  l’acord  de  revisió  es  demorés  per  causes 
imputables a la persona obligada.

Article 7è. Meritació.

1. És meritaran el primer dia del mes en que es demani la prestació d’alguns 
dels següents serveis que són l’objecte de la present ordenança de preus 
públics:
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a) Servei bàsic d’educació dels Centres Educatius 0-3 municipals.
b) Les prestacions de serveis complementaris als centres educatius 0-3 

següents: 
 El servei de menjador, en la seva modalitat fixa, tant pel que fa 

al menjar com el berenar dels infants
 El servei d’acollida, en el seu regim fix 
 Servei opcional al mes de juliol (casal d’estiu).

c) Els serveis d’educació musical de 3 a 16, en els seus diferents nivells 
(sensibilització, iniciació, primària, secundària, nivell mitja) i adults, de 
l’Escola Municipal de Música

d) Altres serveis educatius de caràcter musical de l’Escola Municipal de 
Música

La  demanda  de  prestació  de  qualsevol  d’aquest  serveis  es  considerarà 
renovada de manera tàcita durant tot el curs escolar, llevat manifestació per 
escrit de la persona obligada formulada amb antelació al inici del nou període 
mensual
2. És  meritaran  l’últim  dia  hàbil  de  cada  mes  en  que  s’hagin  prestat,  els 

següents serveis complementaris als centres educatius 0-3 anys:
 Servei de menjador, en la seva modalitat eventual, tant pel que 

fa al menjar com el berenar dels infants
 El servei d’acollida, en el seu regim eventual  
 El tallers o activitats diverses, per a  famílies amb infants de 0-3 

anys
 Serveis de suport a les famílies amb infants de 0-3 anys

Article 8è. Règim de declaració i d’ingrés.

1. L’import  del  preu  públic  dels  serveis  objecte  de  la  present  ordenança 
s’exigirà a mesos vençuts, i el pagament es farà durant els deu primers 
dies de cada mes natural següent al mes de l’inici o prestació dels servei 
del servei. Llevat de les quotes corresponent als casals d’estiu infantils de 
0-3 anys que en el moment de formalitzar la inscripció es farà efectiu el 
35% de la quota del servei bàsic.

2. Es  procurarà  que  el  pagament  del  preu  públic  es  realitzi  mitjançant 
domiciliació bancària, que sol·licitarà l’interessat a les oficines municipals.

Les quotes acreditades i no satisfetes s’exigiran per la via de constrenyiment, 
que comporta el deure de pagar recàrrecs i també interessos de demora

Article 9è. Disposició final. 

Aquesta  Ordenança  de  Preus  Públics  fou  aprovada  pel  Ple  municipal,  en 
sessió, del dia 27 d’abril de 2017, publicada en el BOP de data xx de maig de 
2017, començà a regir el dia primer de setembre de 2017, i continuarà vigent 
mentre no s'acordi la seva derogació. L’entrada en vigor d’aquesta Ordenança 
amb efectes 1 de setembre de 2017 comportarà automàticament la derogació 
del grup 1.2 “Serveis educatius” de l’ordenança de preus públics número 1.

40



ANNEX 1. QUOTES SERVEIS EDUCATIUS 0-3 ANYS

1.1 Servei educatiu bàsic Centres Educatius 0-3 (tarifació social)

Quota bàsica 195 € mes
Quota mínima 15 € mes

1.2 Servei de menjador fix (tarifació social)

Quota bàsica del servei de menjador 7,50 € dia
Quota bàsica del servei de menjador més berenar 8,50 € dia
Quota mínima 1,50 € dia

1.3 Servei de menjador eventual (quotes lineals)

Quota dinar eventual 8,50 € dia
Quota dinar i berenar eventual 9,50 € dia

1.4 Servei d'acollida (quotes lineals)  

Servei d'acollida matí o tarda 35 € mes
Servei d'acollida eventual 4,00 € dia

1.5 Tallers o activitats diverses (quotes lineals)

Quota cursos o tallers per a famílies amb infants 0-3 anys 4,00 € sessió

1.6 Servei opcional mes de juliol (casal d’estiu) (quotes lineals)

Quota del servei 215 € mes

1.6 Serveis de suport a les famílies (quotes lineals)

Espais familiars 24 € mes
Espais oberts 3,00 € sessió

ANNEX 2. QUOTES DELS SERVEIS DE L’ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA

2.1 Serveis educatius musicals (amb tarifació social)

Servei Quota bàsica servei Quota mínima
Sensibilització 35 €/mensual 8,00 €/mensual
Iniciació 48 €/mensual 11,00 €/mensual
Primària (8-9 anys) 60 €/mensual 13,50 €/mensual
Primària (10-11 anys) 75 €/mensual 17,00 €/mensual
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Secundaria
Adults
Nivell mitjà 95 €/mensual 21,50 €/mensual

2.2 Altres ofertes educatives musicals (quotes lineals)

Servei Quota 
Post secundària 50,00 €/mensual
Conjunt instrumental o vocal 13,50 €/mensual
Segon instrument 58,00 €/mensual
Llenguatge o harmonia 20,00 €/mensual
Curs de promoció joves 20,00 €/ mensual
Cursos de curta durada o tallers diversos 5,00 €/sessió
30 minuts de classe d’instrument individual amb 
llenguatge,  instrument,  conjunt  instrumental  i 
vocal

87,00 €/mensual

45 minuts de classe individual  amb llenguatge, 
instrument, conjunt instrumental i vocal

97,00 €/mensual

30 minuts de classe d’instrument individual 52,00 €/mensual
45 minuts de classe d’instrument individual 69,00 €/mensual
Préstec d'instrument 40,00 €/curs

Sobre aquests preus (quotes lineals) s’aplicaran bonificacions del 10% a les 
quotes de cadascun dels infants que tinguin germans matriculats al centre o 
usuaris del servei.

2.3 Altres preus públics vinculats als serveis musicals 

Samarreta de l’Escola Municipal de Música* 6 €/samarreta
*L’EMM  lliurarà  la  primera  samarreta  al  formalitzar  la  matrícula.  Les 
renovacions tindran preu associat.

ANNEX II

ORDENANÇA DE PREUS PÚBLICS NÚMERO 2 PRESTACIÓ D’ALTRES SERVEIS 
PÚBLICS

Article 1r. 

D'acord amb el que disposen els articles 41 a 47 en relació amb l'article 127 
del Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós 
de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals s'estableixen els preus públics 
per la prestació de serveis públics no educatius, que presta l’Ajuntament de 
Sant Feliu de Llobregat.

Article 2n. Concepte.

Constitueix  l’objecte  de la  present  ordenança la  regulació  del  preus públics 
corresponents a la prestació dels següents serveis:

1. ACTIVITATS ESPORTIVES
 Estadi municipal d’atletisme
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 Activitats esportives dirigides

2. ACTIVITATS  DE JOVENTUT I CULTURA

3. ACTIVITATS PER A LA GENT GRAN

4. SERVEIS SOCIALS
 Servei de menjador social
 Serveis d’arranjaments domiciliaris

5. PRESTACIONS DE LA POLICIA LOCAL

6. ACTIVITATS DE FORMACIÓ, PROMOCIÓ I OCUPACIÓ. 

7. SERVEIS DE NOVES TECNOLOGIES
 Formació a mida i sota demanda específica en TIC

Article 3r. Obligats al pagament. 

Estan obligades al pagament les persones o entitats que sol·licitin els serveis o 
se’n beneficiïn, o llurs respectius pares, tutors, representants o les persones 
encarregades de la seva guarda i custòdia, sempre que es tracti de menors 
d'edat.

Article 4t. Determinació de les quotes. 

Les  quotes  que  hauran  de  satisfer  les  persones  obligades  pel  que  fa  als 
serveis no educatius regulades en la present ordenança de preus públics, són 
de dos tipus: les lineals i les progressives resultants de la tarifació social. 

 Les  quotes  lineals,  corresponen  a  les  quantitats  que  qualsevol 
persona que rebi un servei demanat, exempt de tarifació social, haurà 
d’abonar.  El  seu import  s’especificarà en l’annex corresponent  de la 
present  ordenança de preus públics  i  serà el  mateix per a totes els 
usuaris/usuàries del servei. 

 Les quotes amb tarifació social, seran les quantitats que, en cada 
cas  concret,  haurà  d’abonar  la  persona  obligada  en  funció  de  la 
recepció del servei demandat. El seu import serà aquell que resulti de 
l’aplicació  sobre  la  quota  bàsica  de  cada  servei  específic dels 
paràmetres de tarifació social  que es derivin  del seu nivell  de renda 
familiar i el nombre total de membres del nucli familiar així com, en el 
seu  cas,  dels  coeficients  socials  reductors   que  li  poguessin 
correspondre. 

Les quotes amb tarifació social s’aplicaran als següents serveis: 
o Abonaments de l’estadi d’atletisme 

En aquest sentit, s’entendrà per:
a) Quota bàsica del servei. L’import que figura en l’annex corresponent 

de la  present  ordenança de preus públics  pels  serveis amb tarifació 
social. 
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b) Quota  mínima del  servei.  L’import  mínim que  la  persona  obligada 
haurà  d’abonar  en qualsevol  cas per  obtenir  la  prestació  del  servei. 
Aquesta  quantitat  figura  en  l’annex  corresponent  de  la  present 
ordenança de preus públics amb tarifació social.

c) Quota  del  servei.  L’import  resultant  d’aplicar  en  els  serveis  amb 
tarifació social  els coeficients de tarifació social  que corresponguin a 
cada  persona  obligada  i  que  es  determinaran  en  funció  de  la  seva 
renda equivalent de la mateixa. En els casos de serveis que no estiguin 
afectats  per  la  tarifació  social,  l’import  de  la  quota  de  servei 
correspondrà a  la quantitat que figura en l’annex corresponent de la 
present ordenança de preus públics.
 

d) Renda equivalent. L’import resultant de dividir la renda familiar de la 
persona obligada pel coeficient d’equivalència de la següent taula que li 
correspongui en funció del nombre de membres del seu nucli familiar

Membres nucli 
familiar

Coeficient 
d'equivalència 

rendes familiars

1 0,83
2 1,00
3 1,31
4 1,56
5 1,73
6 1,97

7 2,16

e) Renda familiar. És la quantitat resultant de sumar els ingressos de tots 
els membres del nucli familiar majors de 16 anys. Aquests s’obtindran 
de la suma de la base imposable general i base imposable de l'estalvi 
de la declaració de la renda del darrer any de cadascun dels membres 
del  nucli  familiar.  Quan  alguna  de  les  persones  membres  del  nucli 
familiar  estigui  exempt/a  de  l’obligació  d’efectuar  la  declaració  de 
l’IRPF,  la  persona  obligada  aportarà  la  documentació  acreditativa 
necessària sobre els seus ingressos.

Si la persona obligada i la resta de membres computables del nucli  familiar 
majors de 16 anys no autoritzen la consulta de les seves dades econòmiques, 
és considerarà que assumeixen trobar-se al nivell de la quota bàsica del servei 
que correspongui per la seva capacitat econòmica. En tot cas sobre la quota 
bàsica es podrien aplicar els coeficients socials correctors si s’escau i estan 
degudament acreditats.

f) Nucli  familiar.  Es consideren membres del  nucli  familiar,  a  més de 
l'infant, el pare i la mare, el/la tutor/a o la persona encarregada de la 
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guarda  i  custòdia  i  els  germans  solters  menors  de  25  anys  que 
convisquin al mateix domicili en el moment de formalitzar la matrícula, o 
germans majors d'edat quan es tracti de persones amb discapacitat. 

No es consideraran membres del nucli familiar els avis o altres parents tot i que 
convisquin al domicili de l’infant.

En  el  cas  de  divorci  o  separació  dels  pares  no  es  considerarà  membre 
computable qui no convisqui amb el sol·licitant de servei eductiu o les activitats 
connexes  a  les  mateixes.  No  obstant,  tindrà  la  consideració  de  membre 
computable  la  nova  parella  (si  és  el  cas)  si  conviu  al  domicili  i  per  tant 
s’inclouran les seves rendes en el còmput de la renda familiar.

En el  cas de la  matriculació  de persones majors 18 anys,  es consideraran 
membres del nucli familiar, a més del propi usuari, el seu pare o mare, o tutors 
i els germans solters menors de 25 anys que convisquin en el mateix domicili. 
Si aquesta persona a matricular major de 18 anys ha constituït un nou nucli 
familiar independent dels seus progenitors es consideraran membres d’aquest 
nou nucli, el propi usuari, la seva parella (si és el cas) i els fills o menors de 25 
anys  que  convisquin  al  mateix  domicili.  En  aquest  cas,  no  es  computarà 
qualsevol altra persona que convisqui al domicili.

En el cas de que l’Ajuntament no disposi de les dades del nucli familiar o no les 
aporti la persona interessada prèviament a la formalització de l’abonament, es 
considerarà que renuncia o no sol·licita l’aplicació de la tarifació social  i,  en 
conseqüència, s’aplicarà automàticament la quota bàsica del serveis que es 
tractin. 

Article 5è. Determinació de la quota amb tarifació social.

1. L’import de les quotes dels abonaments de l’estadi d’atletisme amb tarifació 
social està constituït per la suma de les quantitats resultants d'aplicar sobre 
la corresponent quota bàsica del serveis que es tracti el percentatge que es 
desenvolupa  per  a  cada  part  proporcional  de  la  renda  equivalent. Les 
persones obligades quina renda equivalent  sigui  igual o inferior  al  IRSC 
vigent, que hauran d’abonar la quota mínima del corresponent servei, que 
 s’estableix en l’annex d’aquesta ordenança.

Parts de la renda 
equivalent

Percentatge sobre 
quota base

De 0 fins a 1 IRSC 20%
De 1 fins a  2 IRSC 55%
De 2 fins a 3 IRSC 90%

Més de 3 IRSC 100%

*l’IRSC serà l’aprovat per la Generalitat de Catalunya per l’exercici en curs.
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2. La  quota  amb  tarifació  social  obtinguda  per  a  cada  persona  obligada 
mitjançant aquest sistema de càlcul resultarà afectada per l’aplicació de: 

a. La  quota  mínima.  En  el  supòsit  que  el  import  resultant  dels 
càlculs abans descrits resulti inferior a dita quantitat, la persona 
obligada, en aquest cas, haurà d’abonar el import fixat com tal 
en l’annex corresponent al servei que es tracti.

b. La quota bàsica. Per contra, si l’import calculat resulta superior 
al  de  la  quota  bàsica,  la  persona  obligada  haurà  d’abonar 
l’import fixat com a tal en l’annex corresponent al servei que es 
tracti. 

3. A la quantitat finalment obtinguda se li aplicarà un coeficient social reductor 
quan es compleixi en el nucli familiar alguna de les condicions exigides per 
als següents serveis:

Estadi municipal d’Atletisme: 
a) Ser titular del carnet blau:  

0,80
b) Discapacitat  o  invalidesa  de  qualsevol  membre  del  nucli  familiar: 

0,90

Coeficient social màxim corrector: 0,80

Article 6è. Revisió de les quotes i normes de tramitació de les mateixes.

1. Es podrà revisar la quota del servei d’abonament a l’estadi d’atletisme que 
sigui  d’aplicació  si  es  produeix  un  canvi  substancial  en  la  situació 
econòmica o familiar del nucli familiar de la persona obligada.

Als  efectes  d’aquesta  ordenança  es  considera  canvi  substancial  el  que  es 
produeix quan:

c) es doni una variació (reducció o increment) d’un  20% dels 
ingressos totals del nucli familiar.

d) és produeixi un variació en el número de membres de l’unitat 
familiar. 

2. La proposta de revisió  podrà  iniciar-se a instància  de part  o  d’ofici  per 
l’Ajuntament.
 

3. Per iniciar la tramitació de revisió a instància de part, la persona obligada 
haurà  d’acreditar  documentalment  aquesta  nova  situació  econòmica  o 
familiar,  per  tal  de  que  la  mateixa  sigui  valorada  per  l’Ajuntament.  La 
documentació que s’haurà de presentar serà la que determini l’Ajuntament. 
En tot cas serà aquest qui establirà la idoneïtat o no de la documentació 
presentada.

Pel  que  fa  a  les  revisions  de  la  quota  motivada  per  canvis  econòmics 
substancials, si la documentació es presenta entre l’1 i el 10 del mes i de la 
comprovació se’n deriva un canvi en la quota mensual, aquesta s’aplicarà a la 
facturació  dels  serveis  amb  tarifació  social  del  mes  següent.  Si  la 
documentació  es  presenta  entre  el  11  i  final  de  mes,  els  possibles  canvis 
s’aplicaran el segon mes següent.
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4. L’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat podrà iniciar d’ofici un procés de 
revisió  de  la  quota  si  detecta  o  té  coneixement  de  possibles  canvis 
substancials en la  situació d’una persona obligada. Per tal de verificar la 
situació,  abans  d’acordar  la  modificació,  l’Ajuntament  sol·licitarà  la 
documentació necessària als membres del nucli familiar per tal de valorar 
de  nou  la  seva  situació  econòmica.  Si  de  la  comprovació  de  la 
documentació requerida se’n deriva un canvi en la quota mensual, aquesta 
s’aplicarà a la facturació dels serveis i activitats amb tarifació social del mes 
següent al del inici de la tramitació. També s’aplicarà aquest  data en el 
supòsit  que  l’adopció  de  l’acord  de  revisió  es  demorés  per  causes 
imputables a la persona obligada.

Article 7è. Gestió. 

1. Els preus es podran exigir en règim d’autoliquidació.
2. En les prestacions de la Policia  Local,  als efectes d’aplicació  dels  preus 

públics,  les fraccions d’hora es computaran com a una hora sencera. Es 
qualificarà com a nocturn el servei prestat entre les 22 hores i les 8 i quan 
un mateix servei inclogui hores diürnes i nocturnes; cadascuna d’elles es 
liquidarà d’acord amb el preu públic establert.

3. La liquidació dels preus es podrà efectuar prèviament a la prestació dels 
serveis.

4. Els  usuaris/ries  de  les  activitats  esportives,  i  els  abonats/des  a  l’Estadi 
Municipal d’Atletisme, que es donin de baixa, ho hauran de comunicar per 
escrit al departament d’Esports. Si la baixa no es comunica abans del dia 5 
del  mes  en  curs,  l’Ajuntament  liquidarà  el  preu  corresponent,  i  s’haurà 
d’efectuar el pagament encara que no s’hagi fet l’ús del servei.

Article 8è. Disposició final. 

Aquesta  Ordenança  de  Preus  Públics  fou  aprovada  pel  Ple  municipal,  en 
sessió, del dia 27 d’abril de 2017, publicada en el BOP de data xx de maig de 
2017,  començà a regir  el  dia primer  d’octubre de 2017,  i  continuarà vigent 
mentre no s'acordi la seva derogació. L’entrada en vigor d’aquesta Ordenança 
amb efectes 1 d’octubre de 2017 comportarà automàticament la derogació dels 
grups 1.1 “Activitats esportives”, 1.3.1  “Activitats de joventut i cultura” , 1.3.2 
“Activitats per a la gent gran”, 1.4 “Serveis socials”, 1.5 “Serveis de seguretat 
ciutadana”,  1.6 “Promoció econòmica”  i  1.7 “Serveis noves tecnologies”  de 
l’Ordenança de preus públics número 1.

ANNEX PREUS PER PRESTACIÓ DE SERVEIS

1. ACTIVITATS ESPORTIVES

1.1 ESTADI MUNICIPAL D’ATLETISME 

Abonament general  (amb tarifació social)
QUOTA 
BÀSICA

QUOTA 
MÍNIMA

Abonament general (de dilluns a divendres) 34,00 6,80
Abonament matí (de dilluns a divendres de 8 a 14h) 24,00 4,80
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Abonament migdia (de dilluns a divendres de 13 a 16h) 13,00 2,60

Abonament tarda (de 16 a 22 h) 24,00 4,80
A  aquests  preus  s’afegirà  1,00  euros/mes  en  concepte  d’assegurança  de 
l’activitat.

Entrada puntual (quotes lineals)

General 5,80 €
Nomes pista 1,35 €
Pista més sala de fitness 3,50 €

Pista d’atletisme (quota lineal)

Abonament 103,00 €/any*

* A aquest preu s’afegirà 11,00 euros en concepte d’assegurança de l’activitat.
Els titulars del carnet blau municipal gaudiran d’un 50% de descompte sobre 
l’abonament de la pista d’atletisme.

1.2 ACTIVITATS ESPORTIVES DIRIGIDES PER ADULTS (quotes lineals)

Majors de 18 anys - (2 sessions/setmana) 47,55 € 
Titulars del carnet blau municipal – (2 sessions / setmana) 8,20 €

A aquest preus s'afegirà  2,50 euros/trimestre en concepte d'assegurança de 
l'activitat.

2. ACTIVITATS DE JOVENTUT I CULTURA

 TALLERS

Tallers categoria A (20 sessions) 30,00 €
Tallers categoria B (15 sessions ) 20,00 €
Tallers categoria C (10 sessions ) 15,00 €
Tallers categoria D (5 sessions ) 10,00 €
Tallers categoria E (1 sessió)   5,00 €

-Per als tallers individuals el preu s’incrementarà un 20%.

 ENTRADES A ESPECTACLES

Espectacles de categoria A 21,00 €/ espectacle
Espectacles de categoria B 16,00 €/ espectacle
Espectacles de categoria C 13,00 €/ espectacle
Espectacles de categoria D 10,00 €/ espectacle
Espectacles de categoria E 8,00 €/ espectacle
Espectacles de categoria F 6,00 €/ espectacle
Espectacles de categoria G 3,00 €/ espectacle
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 La classificació dels espectacles la determinarà l’Ajuntament en funció 
del  cost  de l’activitat,  de  la  programació  en què s’inclogui  i  del  seu 
interès social.

 L’Ajuntament  podrà  determinar  tarifa  d’entrada  anticipada  per  cada 
acte, i serà una de les tarifes aprovades amb cost inferior al fixat com a 
preu de l’activitat.

 En alguns espectacles l’Ajuntament podrà establir pels menors de 18 
anys  o  pels  joves  del  municipi,  amb  el  preu  de  rang  inferior  al 
corresponent.

 La  categoria  dels  espectacles  de  programació  estable,  si  no  es 
determina  d’una  altra  manera  correspondrà  als  espectacles  de 
categoria E a taquilla, i F anticipada.

 Els titulars del carnet blau municipal gaudiran d’un 50% de descompte 
sobre els preus dels espectacles de programació estable.

 TARGETA MULTIENTRADA C5 I C10

Cultura 5 ( C5) cinc entrades 16,00 €
Cultura 10 ( C10 ) deu entrades 32,00 €

 VISITES GUIADES

Visita guiada al Palau Falguera: per persona 3,00 €
Visita guiada ruta modernista: per persona 3,00 €

 Per a poder realitzar les visites es demana un mínim de 5 persones.

3. ACTIVITATS PER A LA GENT GRAN

Activitats i serveis que es presten en el Casal Municipal de la gent gran

Quota 
titulars 
CMP*

Quota

Sessió de ball de cap de setmana (dissabtes i diumenges )
Sessió de ball de cap de setmana (abonament 12 balls)
Servei de podologia per a persones grans ( * )

1,55 €
12,20 €

9,65 €

3,65€ (*)

Taller d’una hora/setmanal per a la gent gran 15,85 €/trimestre
Taller dos hores/setmanals per a la gent gran 31,75 €/trimestre
Taller quatre hores/setmanals per a la gent gran 63,40 €/trimestre
* CMP - Carnet blau municipal pensionista

4. SERVEIS SOCIALS

 SERVEI  DE MENJADOR SOCIAL

Persones amb ingressos inferiors als establerts per Serveis Socials 3,70€/àpat
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per accedir al menjador social
Persones  amb  ingressos  superiors  als  establerts  per  Serveis 
Socials per accedir al menjador social

6,10€/àpat

Persones beneficiàries del PIRMI o Pensions no contributives 1,25€/àpat

 SERVEIS D’ARRANJAMENTS DOMICILIARIS

Arranjament domiciliari     31,70 €

5. SERVEIS DE SEGURETAT CIUTADANA

 PRESTACIONS DE LA POLICIA LOCAL:

1. Serveis especials de la policia
Per hora i agent 26,60 €

INCREMENTS PREUS FORA DE L’HORARI HABITUAL
-Fora de l’horari laboral del personal que intervingui, s’incrementarà el preu per 
hora i agent d’acord amb el preu /h establert en el conveni laboral.

6. PROMOCIÓ ECONÒMICA

 CURSOS DE FORMACIÓ I RECICLATGE DE PROMOCIÓ I OCUPACIÓ

Cursos de menys de 50 hores:
De nivell 1 5,10 €/h

De nivell 2 6,10 €/h

Cursos de més de 50 hores
De nivell 1 3,00 €/h
De nivell 2 4,10 €/h
Taller de Manipulador d’aliments 25,50 €

INCREMENTS PREUS FORA DE L’HORARI HABITUAL
- Fora de l’horari laboral s’incrementarà el preu per hora i conserge i/o personal 
implicat d’acord amb el preu/hora establert en el conveni laboral vigent.

7. SERVEIS NOVES TECNOLOGIES

 FORMACIÓ A MIDA I SOTA DEMANDA ESPECÍFICA EN TIC

Taller formatiu categoria A 9,75 €/h.
Taller formatiu categoria B 7,65 €/h.
Taller formatiu categoria C 3,15 €/h.
Taller formatiu categoria D 2,15 €/h.
Taller formatiu categoria E 1,05 €/h.

-A  aquests  preus  s’afegirà  2,00  euros/mes  en  concepte  d’assegurança  de 
l’activitat.
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-La  classificació  dels  tallers  la  determinarà  oportunament  l’Ajuntament  en 
funció del cost de l’activitat, de la seva especificitat (essent la categoria “A” la 
més específica i “E” la més generalista), de la programació en què s’inclogui i 
del seu interès social.

INCREMENTS PREUS FORA DE L’HORARI HABITUAL

-Fora de l’horari laboral s’incrementarà el preu per hora i conserge i/o personal 
implicat d’acord amb el preu/hora establert en el conveni laboral vigent.

ANNEX III

ORDENANÇA  DE  PREUS  PÚBLICS  NÚMERO  3  UTILITZACIÓ  ESPAIS, 
MATERIALS I PUBLICITAT

Article 1r. 

D'acord amb el que disposen els articles 41 a 47 en relació amb l'article 127 
del Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març, s'estableixen els preus públics 
per la utilització d’espais municipals, préstec de materials i publicitat.

Article 2n. Obligats al pagament. 

Estan obligades al pagament les persones o entitats que sol·licitin els serveis o 
se’n beneficiïn,  o llurs respectius pares, tutors, representants o encarregats, 
sempre que es tracti de menors d'edat, per la prestació dels serveis següents:

PREUS PER UTILITZACIÓ D'ESPAIS 

a) INSTAL.LACIONS ESPORTIVES

b) INSTAL·LACIONS CULTURALS, CÍVIQUES I TECNOLÒGIQUES

c) INSTAL·LACIONS PER A LA FORMACIÓ I L’OCUPACIÓ

d) INSTAL.LACIONS INSTITUCIONALS

PREUS DE LLIBRES, MATERIALS I PUBLICITAT

Article 3r. Preus. 

Els preus són els que es detallen a l'annex d'aquesta Ordenança.

Article 4è. Gestió. 

1. Els preus es podran exigir en règim d’autoliquidació.

2. La  liquidació  dels  preus  s’efectuarà  prèviament  a  la  prestació  dels 
serveis.

3. En cas  d’anul·lació  de les  reserves d’utilització  d’espais  amb 5 dies 
hàbils o més d’antelació es reintegrarà el 100% del preu públic. En cas 
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de anul·lacions amb menys de 5 dies d’antelació es reintegrarà només 
el 75% de l’import per cobrir les despeses que aquestes anul·lacions 
hagin generat a l’Ajuntament. 

Article 5è. Disposició final. 

Aquesta  Ordenança  de  Preus  Públics  fou  aprovada  pel  Ple  municipal,  en 
sessió, del dia 27 d’abril de 2017, publicada en el BOP de data xx de maig de 
2017, començà a regir el dia primer de novembre de 2017, i continuarà vigent 
mentre no s'acordi la seva derogació. L’entrada en vigor d’aquesta Ordenança 
amb efectes 1 de novembre de 2017 comportarà automàticament la derogació 
dels grups 2 “Preus per utilització d’espais i, material noves tecnologies” i 3 “ 
Preus de llibres, materials i publicitat” de l’ordenança de preus públics número 
1.

PREUS PER UTILITZACIÓ D'ESPAIS.

A) INSTAL.LACIONS ESPORTIVES.

PISTA SENCERA

1. Pavellons (per actes esportius*)
1 hora 
sense 
llum

1 hora amb 
llum

Entitats  locals  sense  ànim  de  lucre  (Activitats 
gratuïtes)

- -

Entitats  locals  sense  ànim  de  lucre   (Activitats 
amb pagament)

91,35 € 122,59 €

Particular del municipi 91,35 € 122,59 €

Comerç i empreses del municipi 100,05 € 134,26 €

 Particular, empresa o entitat de  fora del municipi 113,10 € 151,78 €

(*)Per actes no esportius s'incrementarà un 50% sobre el preu establert 

MITJA PISTA

1. Pavellons (per actes esportius*)
1 hora 

sense llum
1 hora 

amb llum

Entitats  locals  sense  ànim  de  lucre  (Activitats 
gratuïtes)

- -

Entitats  locals  sense  ànim  de  lucre   (Activitats 
amb pagament)

45,68 € 61,29 €

Particular del municipi 45,68 € 61,29 €

Comerç i empreses del municipi 50,03 € 67,13 €

 Particular, empresa o entitat de  fora del municipi 56,55 € 75,88 €

(*)Per actes no esportius s'incrementarà un 50% sobre el preu establert 
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1/3 DE PISTA

1. Pavellons (per actes esportius*)
1 hora 

sense llum
1 hora 

amb llum

Entitats  locals  sense  ànim  de  lucre  (Activitats 
gratuïtes)

- -

Entitats  locals  sense  ànim de  lucre   (Activitats 
amb pagament)

30,66 € 41,06 €  

Particular del municipi 30,66 € 41,06 €  

Comerç i empreses del municipi 33,58 € 44,97 €  

 Particular, empresa o entitat de  fora del municipi 37,96 € 50,83 €  

(*)Per actes no esportius s'incrementarà un 50% sobre el preu establert 

PISTA SENCERA

2. Pistes poliesportives descobertes de ciment (per 
actes esportius*)

1 hora 
sense 
llum

1 hora amb 
llum

Entitats  locals  sense  ànim  de  lucre  (Activitats 
gratuïtes)

- -

Entitats  locals  sense  ànim de  lucre   (Activitats 
amb pagament)

28,88 € 32,24 €

Particular del municipi 28,88 € 32,24 €

Comerç i empreses del municipi 31,63 € 35,31 €

 Particular, empresa o entitat de  fora del municipi 35,75 € 39,91 €

(*) Per actes no esportius s'incrementarà un 50% sobre el preu establert 

PISTA SENCERA

3. Pistes poliesportives descobertes de gespa (per 
actes esportius*)

1 hora 
sense 
llum

1 hora amb 
llum

Entitats  locals  sense  ànim  de  lucre  (Activitats 
gratuïtes)

- -

Entitats  locals  sense  ànim de  lucre   (Activitats 
amb pagament)

38,33 € 44,10 €

Particular del municipi 38,33 € 44,10 €
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Comerç i empreses del municipi 41,98 € 48,30 €

 Particular, empresa o entitat de  fora del municipi 47,45 € 54,60 €

(*) Per actes no esportius s'incrementarà un 50% sobre el preu establert 

CAMP 
SENCER 

(FUTBOL 11)
MIG CAMP (FUTBOL 7)

4.  Camp  de  futbol  de  gespa 
(per actes esportius*)

1 hora sense 
llum

1 hora 
amb llum

1 hora 
sense 
llum

1 hora 
amb llum

Entitats locals sense ànim de 
lucre (Activitats gratuïtes)

- - - -

Entitats locals sense ànim de 
lucre   (Activitats  amb 
pagament)

88,20 € 118,13 € 43,84 € 58,28 €

Particular del municipi 88,20 € 118,13 € 43,84 € 58,28 €

Comerç  i  empreses  del 
municipi

96,60 € 129,38 € 48,01 € 63,83 €

 Particular,  empresa o entitat 
de  fora del municipi

109,20 € 146,25 € 54,28 € 72,15 €

(*)Per actes no esportius s'incrementarà un 50% sobre el preu establert

PISTA, ZONA DE SALTS I LLANÇAMENTS

5.  Pista  d'atletisme  (per  actes 
esportius*)

4 hores 
sense llum

4 hores 
amb llum

1 hora 
addicion
al sense 

llum

1 hora 
addicional 
amb llum

Entitats  locals  sense  ànim  de 
lucre (Activitats gratuïtes)

- - - -

Entitats  locals  sense  ànim  de 
lucre  (Activitats amb pagament)

300,83 € 331,64 € 74,34 € 82,04 €

Particular del municipi 300,83 € 331,64 € 74,34 € 82,04 €

Comerç i empreses del municipi 329,48 € 363,23 € 81,42 € 89,85 €

 Particular, empresa o entitat de 
fora del municipi

372,45 € 410,61 € 92,04 € 101,57 €

(*)Per actes no esportius s'incrementarà un 50% sobre el preu establert 

B) INSTAL·LACIONS CULTURALS, CÍVIQUES I TECNOLÒGIQUES

Preus per hora en horari de funcionament de l’equipament:
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ACTIVITATS 
DESENVOLUPA

DES DINS DE 
L'HORARI DE 

FUNCIONAMEN
T (1)

ENTITATS 
LOCALS 
SENSE 

ÀNIM DE 
LUCRE (2)

ENTITATS 
LOCALS 
SENSE 

ÀNIM DE 
LUCRE (2)

PARTICULAR 
DEL MUNICIPI

COMERÇ I 
EMPRESA 

DEL 
MUNICIPI

PARTICULAR , 
EMPRESA O 
ENTITAT  DE 

FORA DEL 
MUNICIPI

SALES
Acte 

gratuït
Acte amb 
pagament

Qualsevol 
tipus d’acte 

(3)

Qualsevol 
tipus 

d’acte (3)

Qualsevol tipus 
d’acte (3)

fins a 75 m2 -   € 45,00 € 45,00 € 50,00 € 57,50 €
de 76 a 150 

m2 -   € 57,50 € 57,50 € 62,50 € 72,50 €

> 150 m2 -   € 70,00 € 70,00 € 80,00 € 125,00 €

(1) Reserva mínima 2 h 
(2)  Els  organismes públics,els  centres escolars i  els  partits  politics  mateixa 
consideració que entitats locals sense 
ànim de lucre.
(3) Qualsevol tipus d'acte (obert, gratuït, tancat, no gratuït, ..)

FORA DE L'HORARI DE FUNCIONAMENT 

Serveis de suport
laborable 

diürn

laborable 
nocturn/f

estiu 
diürn

nocturn/ca
p de 

setmana

Festius 
especials 

(Sant Joan, 
Reis, Cap 
d'any, etc)

Servei de consergeria 
extraordinària

18€/h 23€/h 26€/h 55€/h

Servei de neteja extraordinari 15€/h 20€/h 25 €/h 28€/h

Servei suport tècnic 28€/h 32 €/h 45 €/h 65€/h

Utilitzacions especials al Palau Falguera:

Filmacions als interiors i exteriors 280,00 €/hora
Casaments ( Per cerimònia ) 150,00 €

C)  INSTAL·LACIONS PER A LA FORMACIÓ I L’OCUPACIÓ

A1. Aula d’informàtica 26,40 €/h
B.   Aula – taller d’ofici 24,50 €/h
C.   Aula polivalent 20,40 €/h
D.   Sala d’actes 32,90 €/h
E.   Despatx 10,40 €/h

INCREMENTS PREUS FORA DE L’HORARI HABITUAL
-Fora de l’horari laboral s’incrementarà el preu per hora i conserge d’acord amb 
el preu/hora establert en el conveni laboral vigent.
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D) INSTAL·LACIONS INSTITUCIONALS

Utilització Saló de Sessions de l’Ajuntament

Casaments ( Per cerimònia ) 0,00 € 
Casaments ( Per cerimònia amb flors i música)  75,00 € 

PREUS DE LLIBRES, MATERIALS I PUBLICITAT

1.- LLIBRES

Sant Feliu de Llobregat identitat i Historia 24,15 €
Paraules de dones a la premsa comarcal 7,35 €
Els inicis de l’associacionisme contemporani a St. Feliu de Llobregat 
(1850-1914)

14,75 €

Republicans i catalanistes al Baix Llobregat a principi del segle XX 7,35 €
Guia del patrimoni històric i artístic de Sant Feliu de Llobregat 7,35 €
Coneguem els arbres de Sant Feliu 3,00 €
Guia botànica del parc de Torreblanca 3,00 €
Els carrers de Sant Feliu 2,00 €
Quaderns d’Història (números del 2 al 7 4,30 €
Premis de poesia Martí Dot (del 1992 al 2000) 7,35 €
El Drac de Sant Feliu 4,30 €
Conte del patge Shellin (en preparació) 4,30 €
La Garsa de Sant Feliu 4,30 €
Magí _Baleta 28,50 €
El  Palau  Falguera.  Pagesos,  mercaders  i  nobles  a  Sant  Feliu  de 
Llobregat. Segles XVII-XX

14,75 €

Ramona Pons-poesies 7,35 €
Volums de la col·lecció Blanca  Bardiera 7,35 €
Martí Dot. Antologia poètica 14,75 €
Diamants i culs de got 14,75 €
Imatges i records. Sant Feliu de Llobregat 7,35 €
Les  comunitats  parroquials  del  Baix  Llobregat  a  finals  de  l’Edat 
Mitjana

7,35 €

Sargantana – Carícies 7,35 €
Valores desde el aula 7,35 €
Agenda Escolar del Medi Ambient i el Desenvolupament 1,00 €

-Els llibreter que desitgin vendre aquestes publicacions en els seus comerços 
tindran un descompte del 30% respecte a aquestes taxes.

2.- MATERIAL FESTIU

1.Material inventariat per a activitats culturals
Cadira d’alumini 27,00 €
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Cadira de plàstic 11,50 €
Taula de fusta i alumini 96,80 €
Taula de resina 48,40 €
Carpa extensible de 3x3 322,14 €
Tanca 48,58 €
Barbacoa 60,00 €

-Preus per la pèrdua, robatori o trencament.
-Condicions:
a)  Per  tal  de  sol·licitar  el  material,  cal  presentar  la  instància  específica 
normalitzada, presencialment o telemàticament, amb el detall de la petició.
b)  La  sol·licitud  s'haurà  de  fer  amb  un  mínim  de  2  setmanes  d'antelació 
respecte a la data de realització de l'activitat i amb un màxim de 3 mesos. Les 
peticions que no compleixin aquests terminis seran desestimades.

c) Només podran demanar materials de caràcter festiu i de propietat municipal 
els  representants  legals  de  les  entitats  inscrites  en  el  Registre  municipal 
d’entitats ciutadanes.

d)  La  sol·licitud  de  material  no  genera  per  ella  mateixa  cap  dret  per  a  la 
persona sol·licitant, ni cap obligació per part de l’Ajuntament. El departament 
de Cultura confirmarà la disponibilitat del material sol·licitat i en concretarà les 
condicions específiques que corresponguin. 

e) La recollida i el retorn del material en l’espai de magatzem on l’Ajuntament 
el tingui guardat anirà a càrrec de la persona sol·licitant. Si per l’horari en què 
es faci o per qualsevol altra circumstància, la recollida o el retorn del material 
genera despeses, se’n farà càrrec la persona sol·licitant.  Aquestes depeses 
seran  facturades  per  l’empresa  que  l’Ajuntament  tingui  contractada  per  a 
aquests serveis a la persona sol·licitant, amb els mateixos preus que aplica a 
l’Ajuntament.

f) En el cas de sol·licituds de material a utilitzar durant un cap de setmana, el 
material s’haurà de recollir  el divendres anterior, com a màxim a les 19 h, i 
s’haurà de retornar el dilluns posterior, com a molt tard, a les 14 h. En funció 
de la naturalesa de les activitats, es podran acordar altres horaris de retorn. Els 
costos  derivats  d’aquests  canvis  d’horari  aniran  a  càrrec  de  la  persona 
sol·licitant.

g) El muntatge i desmuntatge de les carpes extensibles de 3 x 3 metres, atès 
el  caràcter  delicat  de  la  feina,  anirà  sempre  a  càrrec  del  departament  de 
Cultura,  mitjançant  l’empresa que tingui  contractada per a aquests tipus de 
serveis.  Aquesta  empresa  facturarà  els  costos  del  servei  a  la  persona 
sol·licitant, amb els mateixos preus que aplica a l’Ajuntament. 

h) En el cas de pèrdua, robatori o trencament del material, durant el temps que 
estigui cedit, la persona o entitat sol·licitant s’haurà de fer càrrec d’abonar el 
preu públic del material afectat, que està fixat en aquestes ordenances.
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i) En el moment de la petició, mitjançant la signatura de la instància específica, 
que  ja  ho  inclou,  la  persona  sol·licitant  haurà  d’assumir  els  següents 
compromisos:

 Ser responsable de l’ús del material cedit. 
 Retornar el material en el mateix estat en què s’ha lliurat, al mateix lloc i 

en les condicions acordades.
 Fer-se càrrec d’abonar el material  que es perdi,  es robi o es trenqui 

durant la celebració de l’activitat d’acord amb els preus públics aprovats 
per l’Ajuntament. 

 Ser conscient  que l’incompliment  de les condicions  d’ús li  impediran 
accedir a altres cessions de materials per a actes futurs.

 Fer-se  càrrec  dels  costos  de  recollida,  transport  i  muntatge  dels 
materials cedits.

 Que el muntatge i desmuntatge de les carpes blanques extensibles ha 
de  ser  realitzat  per  qui  designi  el  departament  de  Cultura,  atès  el 
caràcter delicat de la feina. 

 Que ha d’assumir els costos derivats tant del muntatge i desmuntatge, 
com del transport de les carpes blanques extensibles.

j)  L’Ajuntament  de Sant  Feliu  de  Llobregat  podrà  facilitar  el  material  festiu 
sense cap tipus de cost per a l’entitat sol·licitant, quan així s’estableixi en un 
Conveni  de col·laboració entre l’Ajuntament  i  l’entitat,  amb motiu d’activitats 
d’interès ciutadà i públic.

3.- PUBLICITAT

A).-ANUNCIS EN "EL BUTLLETÍ”

Mòdul
Contraportada (196 x 282) 915,00 €
Mitja pàgina esquerra (181 x 105,4) 376,00 €
Mòdul simple (88,2 x 50,4) 142,00 €

NOTA - En els anuncis s'hauran de facilitar els originals en suport digital.

B).- FALQUES PUBLICITÀRIES DE RÀDIO SANT FELIU

Falca de 20 segons 2,50 €
Falca de 30 segons 3,25 €
Promocions especials ( falques de 20 segons )
Pack de 180 falques 200,00 €
Pack de 240 falques 250,00 €
Pack de 300 falques 300,00 €

-Les agències legalment constituïdes tindran un descompte de 20% sobre els 
preus de les falques.

ANNEX IV

CONDICIONS D’ÚS DELS ESPAIS MUNICIPALS 
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QUI POT SOL.LICITAR.

-  Poden  sol·licitar  la  utilització  dels  espais  dels  diferents  equipaments 
municipals,  els  organismes  públics,   el  centres  escolars,  les  entitats  locals 
inscrites al RME (Registre Municipal d’Entitats), empreses i comerços locals, 
així com ciutadans o ciutadanes a títol individual, d’acord amb les taxes i preus 
públics de l’any en curs.

COM  .

- Les sol·licituds per a l’ utilització de qualsevol espai s’hauran de presentar, 
seguint  el  model establert  de sol·licitud,  amb una antelació mínima de 15 
dies naturals  i màxima de 90 dies, prèvia a la celebració de l’acte o activitat. 
La  presentació  d’una  sol·licitud  no  implica,  en  cap  cas,  la  pre-reserva  de 
l’espai. 

- Les sol·licituds que no compleixin aquests terminis seran desestimades.

- El sol·licitant indicarà en el full de reserva l'hora exacta d'inici i finalització de 
l'activitat,  tenint  en  compte  dins  d’aquest  horari  el  temps  de  muntatge  i 
desmuntatge de l’acte (a càrrec del sol·licitant) , en cas que sigui necessari. 

-  Les  persones  o  entitats  peticionàries  hauran  de  respectar  la  normativa 
específica  d’ús  de  les  instal·lacions  i  les  condicions  derivades  de  les 
normatives generals vigents

AUTORITZACIONS  .

L’autorització  d’ús  dels  espais  es  farà  en  funció  de  la  seva  disponibilitat  i 
d’acord amb la normativa. 

L’autorització no serà efectiva, si prèviament no s’ha fet el pagament del preu 
públic aprovat per l’any en curs.

Les sol·licituds de modificacions i/o anulacions de la reserva hauran de fer-se 
amb una antelació mínima de 5 dies naturals, en aquest cas es retornarà el 
100% . Si l’anulació es produeix, amb menys de 5 dies naturals, es retornarà 
només el 75% de l’import corresponent. 

Les autoritzacions d’ús es consideraran amb la finalitat exclusiva de realitzar 
l’activitat prevista i pel temps establert en la sol·licitud.

En període de campanya electoral, les cessions d’espais estaran supeditades 
a l’ús per a actes programats per la Junta Electoral.

L’Ajuntament  no  autoritzarà  cap   activitat  que  atempti  contra  els  valors 
fonamentals d’igualtat, llibertat, tolerància, convivència i democràcia. 
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Per  raons  d’interès  públic,  l’Ajuntament  podrà  denegar,  modificar  o  deixar 
sense efecte, l’autorització d’ús d’espais, fet que es comunicarà amb suficient 
antelació.

CONDICIONS   D’US.

1. Abonar, els preus públics  previstos a les ordenances municipals abans de 
realitzar l’activitat.

2. Respectar els horaris d’obertura i tancament de l’equipament, així com els 
horaris  concedits  per  desenvolupar  l’acte  sol·licitat.  Si  l’activitat  es  fora  de 
l’horari  de  funcionament  de  l’equipament  o  es  perllonga  més  de  l’horari 
concedit, els sol·licitants s’hauran de fer càrrec de les despeses de personal 
extra i de l’ampliació horària utilitzada. La fracció d’hora es comptabilitza com 
una hora completa.

3.  Fer  ús  amb  responsabilitat  de  l’espai  cedit.  Mantenir  els  espais  en  les 
mateixes condicions en què es trobaven abans d’ésser  utilitzats.  No es pot 
enganxar  o  clavar  objectes  a les  parets,  terra  i  sostre  de l’espai  autoritzat 
(xinxetes, claus, grapes, cintes adhesives...).

4. Respectar l’aforament de l’espai cedit, el control del qual serà responsabilitat 
del sol·licitant. 

5. Destinar l’espai cedit a les finalitats que li siguin pròpies i a l’activitat per la 
qual li ha estat concedit. No es permetrà l’ocupació de l’espai per part d’una 
entitat  diferent  a la que consta en el  full  de sol·licitud,  així  com tampoc es 
permetrà la realització d’una activitat diferent a la sol·licitada.

6.  Tenir  subscrita  la  preceptiva  assegurança  de  responsabilitat  Civil  que 
cobreixi l’activitat a desenvolupar en l’espai sol·licitat. Vetllar per la seguretat 
dels  participants  i  de  la  pròpia  instal·lació.  L’Ajuntament  podrà  sol·licitar  el 
corresponent comprovant, sempre i quan ho consideri pertinent.

7.  Fer-se  responsable  dels  danys  que  pugui  ocasionar  l’activitat,  per  la 
conducta dels  assistents a l’acte o activitat,  als  béns,  les instal·lacions,  les 
infraestructures  o  a  terceres  persones.  Abonar  el  material  que  es  perdi  o 
trenqui,  així  com  les  reparacions  dels  desperfectes  produïts  durant  la 
realització de l’activitat.

8. Recollir tot el material i deixalles que hagi generat l’activitat, i emportar-s’ho. 

9.  Fer-se càrrec,  del  muntatge i  desmuntatge,  si  escau,  dels  espais  per  la 
realització  de  l’activitat  autoritzada.   Qualsevol  material  o  personal  tècnic 
necessari pel desenvolupament de l’activitat que no disposi l’equipament anirà 
a càrrec de l’usuari.

10.  Assumir  les  despeses  derivades  de  l’activitat  (drets  d’autor,publicitat, 
control, seguretat,..)
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11. Per  activitats esportives, disposar d’una farmaciola convenientment dotada 
per donar els primers auxilis en cas d’accident o malaltia sobtada.

12.  L’ajuntament  no  es  fa  responsable  dels  objectes  perduts,  oblidats  o 
desapareguts a les instal·lacions, ni del material aportat per l’organitzador de 
l’activitat

Espais

fins  a 
75m2 

76  a 
150 
m2 

>  150 
m2 

Horari de funcionament

Casal Gent Gran  

94

400

De dilluns a divendres (feiners), 
de 9 a 13 i de 16 a 20 h 
Dissabtes i diumenges, de 10 a 
13 i de 16 a 20 h 

112

Sala Iberia   
210 De dilluns a divendres (feiners), 

de 15 a 21 h 378
Centre  Cívic 
Roses 

 95 223
De dilluns a divendres (feiners), 
de 15 a 21 h

Centre  Cívic  Mas 
Lluí

35
35

 298
De dilluns a divendres (feiners), 
de 10 a 14 de 16 a 21h

Centre  Cívic  Les 
Tovalloles 

 90 365

De dilluns a divendres (feiners), 
de 9 a 13:30 i de 16 a 21
Dissabtes,  de 10 a 13:30 i  de 
15:30 a 20 h 
Diumenges, de 10 a 14 h 

Palau Falguera

35

  De dilluns a divendres (feiners), 
de 15 a 21 h

47
29
57

Biblioteca 
Montserrat Roig

49 123  

Centre  Polivalent 
Falguera 60   

Espais Singulars 

Auditori (Palau Falguera)  266m2  

Equipaments esportius

Equipament Horari de funcionament
Pavellons De dilluns a divendres (feiners) de 8 a 22 h
Pistes Poliesportives De dilluns a divendres (feiners) de 8 a 22 h
Camps de futbol De dilluns a divendres (feiners) de 8 a 22 h
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ANNEX V

La quota màxima representa l’import que la persona usuària pot satisfer pels 
serveis socials rebuts, d’acord amb la seva capacitat econòmica, i s’obté de la 
següent manera:

-L’import de la capacitat econòmica de la persona beneficiària es desglossarà 
per trams de renda.
-A cada tram de renda se li  aplica el tipus que es relaciona en l’escala que 
s’adjunta.
-La quota màxima és la suma de les quotes parcials obtingudes en cada tram 
de renda.
-Les persones, la capacitat econòmica de les quals no superi l’import d’una 
vegada  l’Indicador  de  Renda  de  Suficiència  de  Catalunya  (IRSC)  vigent, 
estaran exemptes de copagament.

desglossament per trams (euros mensuals) Tipus
de 0 a 1,5 IRSC 0%
de 1,5 a 2 IRSC 30%
de 2 a 3 IRSC 40%
de 3 a 4 IRSC 50%
de 4 a 5 IRSC 60%
més de 5 IRSC 65%

*l’IRSC serà l’aprovat per la Generalitat de Catalunya per l’exercici en curs.

Si la persona és beneficiària dels dos serveis inclosos en aquesta ordenança, 
caldrà considerar la quota a pagar de forma integral  o bé minorar la quota 
màxima amb l’import del copagament que ja estigui satisfent com a usuari/a.

Si  2  o  més  persones  del  mateix  nucli  familiar  són  usuàries  del  servei  de 
teleassistència a partir del segon usuari/usuària estarà exempt de pagament. 

9.  -  Aprovar  les  tarifes  de  la  Piscina  Municipal  de  l'Escorxador. 
(AORF2017000003)

El Sr. Alcalde 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, 
en relació a l’aprovació de les tarifes de la piscina municipal de l’Escorxador.

Atès  què,  el  proper  10  de  juny  s’inicia  la  temporada  d’estiu  a  la  piscina 
municipal de l’Escorxador, per tant entre d’altres, cal portar a terme l’aprovació 
de les tarifes corresponents a l’accés a la instal·lació, tant a nivell d’entrades 
com d’abonaments,  que haurà d’aplicar  el  concessionari  de  la  gestió  de la 
instal·lació.

Atès que la jurisprudència s’ha pronunciat de forma reiterada i amb doctrina 
consolidada, que els preus públics per no tenir naturalesa jurídica de tributs, no 
existeix l’obligació ni la previsió legal de la seva regulació mitjançant disposició 
de caràcter general, corresponent a actes administratius de caràcter general 
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que  únicament  requereixen  la  publicitat  de  la  seva  adopció,  i  no  el  tràmit 
d’aprovació d’imposició o modificació de les Ordenances corresponents.

Vistos els comptes d’explotació de 2015 i 2016.

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 les tarifes que haurà d’aplicar el concessionari de la gestió 
de la piscina municipal l’Escorxador, d’acord amb el detall que figura a l’annex I 
del present acord.
SEGON.- Publicar  al  BOP de  Barcelona  i  en  el  tauler  d’anuncis  electrònic 
d’aquest  Ajuntament,  l’acord  primer  precedent,  a  fi  i  efecte  de  públic 
coneixement, i com acte administratiu de caràcter general, tot complint el que 
s’assenyala a l’article 58 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i 
procediment de les administracions públiques de Catalunya i, a l’article 45 de 
la  Llei  39/2015,  d’1  d’octubre,  de  procediment  administratiu  comú  de  les 
administracions públiques.

TERCER.- Notificar el present acord al departament d’Esports.

ANNEX I

PISCINA MUNICIPAL D’ESTIU ( ESCORXADOR )

Determinació de les tarifes. 

Les tarifes que hauran de satisfer les persones obligades són de dos tipus: les 
lineals i les progressives resultants de la tarifació social.

 Les tarifes lineals, corresponen a les quantitats que qualsevol persona 
que rebi un servei demanat, exempt de tarifació social, haurà d’abonar. 
El seu import s’especificarà en el present annex i serà el mateix per a 
totes els usuaris/usuàries del servei. 

 Les tarifes amb tarifació social, Seran les quantitats que, en cada cas 
concret, haurà d’abonar la persona obligada en funció de la recepció 
del servei demandat. 

Determinació de la tarifa amb tarifació social

6. L’import de les tarifes dels abonaments de la piscina d’estiu amb tarifació 
social estaran determinats pel tram de tarifació social que li sigui d’aplicació 
en funció  de la  capacitat  econòmica i  el  nombre de membres del  nucli 
familiar, seguint la taula de trams que consta en el present annex.
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7. A la quantitat finalment obtinguda se li aplicarà un coeficient social reductor 
quan es compleixi en el nucli familiar alguna de les condicions exigides per 
als següents serveis:

a) Ser titular del carnet blau:  
0,80

b) Nucli familiar de 3 membres o més a partir de 3 membres:  
0,80

c) Discapacitat o invalidesa de  qualsevol  membre  del  nucli  familiar: 
0,90

d) Infant en règim d’acolliment:  
0,90

Coeficient social màxim corrector: 0,80

En  aquest  sentit  els  conceptes  nucli  familiar  i  nivell  de  renda  familiar  es 
defineixen de la següent manera:

g) Renda familiar. És la quantitat resultant de sumar els ingressos de 
tots  els  membres  del  nucli  familiar  majors  de  16  anys.  Aquests 
s’obtindran  de  la  suma  de  la  base  imposable  general  i  base 
imposable de l'estalvi de la declaració de la renda del darrer any de 
cadascun  dels  membres  del  nucli  familiar.  Quan  alguna  de  les 
persones membres del nucli familiar estigui exempt/a de l’obligació 
d’efectuar la declaració de l’IRPF, la persona obligada aportarà la 
documentació acreditativa necessària sobre els seus ingressos. 

Si la persona obligada i la resta de membres computables del nucli  familiar 
majors de 16 anys no autoritzen la consulta de les seves dades econòmiques, 
és considerarà que assumeixen trobar-se al nivell de la quota bàsica del servei 
que correspongui per la seva capacitat econòmica. En tot cas sobre la quota 
bàsica es podrien aplicar els coeficients socials correctors si s’escau i estan 
degudament acreditats.

h) Nucli  familiar.  Es  consideren  membres  del  nucli  familiar,  les 
persones individualment considerades o les unitats constituïdes pels 
pares i/o les mares, els fills o filles solters menors de 25 anys o de 
qualsevol  edat  quan es tracti  de persones amb discapacitat,  que 
convisquin  al  mateix  domicili  en  el  moment  de  formalitzar 
l’abonament, també tindran aquesta consideració les persones que 
exerceixin  la  tutoria,  així  com les   encarregades  de  la  guarda  i 
custòdia  de  les  persones  menors  d’edat  i/o  les  persones  que 
estiguin al seu càrrec. 

No es consideraran membres del nucli familiar els avis o altres parents tot i que 
convisquin el mateix domicili del nucli familiar abans definit.

En  el  cas  de  divorci  o  separació  dels  pares  no  es  considerarà  membre 
computable qui no convisqui amb el sol·licitant  de l’abonament.  No obstant, 
tindrà la consideració de membre computable la nova parella (si és el cas) si 
conviu al domicili del nucli familiar i per tant s’inclouran les seves rendes en el 
còmput de la renda familiar.
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En el cas de que l’Ajuntament no disposi de les dades del nucli familiar o no les 
aporti la persona interessada prèviament a la formalització de l’abonament, es 
considerarà que renuncia o no sol·licita l’aplicació de la tarifació social  i,  en 
conseqüència, s’aplicarà automàticament la tarifa  màxima de l’abonament de 
que es tracti.

Piscina d’estiu ( Escorxador ): Tarifes d’abonaments amb tarifació social

Membres 
del nucli 
familiar

Renda familiar
<= 1,5 
IRSC

> 1,5 i fins a 2,5 IRSC >2,5 i fins a 3 IRSC >3 IRSC

Menor o 
igual a

De a De a Més de

1 9.960 € 9.961 € 16.599 € 16.600 € 19.919 € 19.919 €
2 11.952 € 11.953 € 19.919 € 19.920 € 23.903 € 23.903 €
3 15.696 € 15.697 € 26.160 € 26.161 € 31.392 € 31.392 €
4 18.619 € 18.620 € 31.032 € 31.033 € 37.238 € 37.238 €
5 20.716 € 20.717 € 34.526 € 34.527 € 41.431 € 41.431 €
6 23.552 € 23.553 € 39.253 € 39.254 € 47.103 € 47.103 €
7 25.845 € 25.846 € 43.075 € 43.076 € 51.691 € 51.691 €

Abonament 
mensual

24 € 34 € 45 € 53 €

Abonament 
temporada

57 € 82 € 107 € 126 €

Piscina d’estiu ( Escorxador): Entrades puntuals (tarifes lineals)

 
De 4 a 14 

anys
Carnet 
Blau

Adults

Tipus Entrada 2017 2017 2017

Entrada Laborable 3,85 € 3,40 € 4,25 €

Entrada Dissabte i Festius 4,65 € 4,15 € 5,15 €

Entrada Reduïda de 18 a 20 h 1,70 € 1,50 € 1,90 €
Entrada nocturna (divendres i dissabtes de 
21/23 h)

2,20 € 2,20 € 2,20 €

T-10 entrades laborables  25,00 €  

T-10 entrada laborable de 18 a 20h  10,00 €  

El  regidor  d’Hisenda,  Sr.  Rañé,  expressa  la  doble  satisfacció  al  presentar 
aquests dos punts. Una per la forma perquè això defineix un procés participatiu 
que avui culminen, un període de quasi 3 mesos de treball, diàleg i negociació 
de tots el grups municipals, amb tota la informació sobre la taula que és com 
ha de ser, i agraeix a tots els grups la presència en aquestes reunions.  L’altre, 
pel fons, perquè avui fan un gran avenç en la direcció de què a Sant Feliu el 
nivell de renda no impedeixi a ningú rebre els serveis públics que l’Ajuntament 
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ofereix.  Per assolir-ho fan encara més justa i equitativa  la  tarifació social i 
estendre-la a altres serveis que no la tenien.

Recorda que la  tarifació social  no és més que un sistema en el  que cada 
persona pagarà una tarifa diferent en funció del seu nivell de renda; per ser 
mes exactes,  del  nivell  de renda del  nucli  familiar  al  que pertany i  així  qui 
menys tingui pagarà menys pel mateix servei. Amb això fan una política social 
basada en el reconeixement de drets de les persones, no d’uns ajuts o una 
caritat discrecional, perquè l’únic que compta és el nivell de renda i el nombre 
de membres de la família, sense que comporti que pugin els preus que avui es 
paguen. No fan que les persones amb més renda assumeixin la rebaixa del 
preu dels que tenen un nivell de renda mes baix, i en cap cas, no hi ha cap 
tarifa que arribi a cobrir el 100% del cost. Així doncs, el que més paga sempre 
paga menys del que costa tot el servei i  altres encara paguen molt  menys, 
perquè tenen més necessitats. 

Indica que això ho finançaran amb els recursos que tenen assignats al Pla de 
rescat social, que com es va veure en la liquidació de l’any passat no van tenir 
que gastar-ho tot perquè no va haver-hi prou demanda. Un cop cobertes les 
necessitats de les persones i famílies amb  més necessitats destinen part del 
sobrant  a fer  política de preus públics  amb contingut  social  per a que cap 
persona o família hagi de renunciar a un servei que presta l’Ajuntament. 

Diu  que  ja  tenien  un  sistema  de  tarifació  social  per  trams  en  els  serveis 
educatius (escoles bressol, els seus menjadors i a l’escola de música). Ara ho 
ampliem als abonaments esportius de l’estadi d’atletisme i, també, fan quelcom 
semblant  amb  els  abonaments  de  la  piscina  escorxadors.  Amb  aquestes 
ordenances fan tarifació social més justa i equitativa, perquè substitueixen el 
sistema de trams que produïa algunes anomalies, com que amb uns ingressos 
similars famílies de 2, 3 i 4 membres pagaven el mateix, o que per 1 € mes o 
menys de renda a l’any podia haver variacions de 300 € a l’any. Ara el preu es 
calcula  per  a  cada  servei  mitjançant  un  sistema  progressiu  i  progressista. 
Progressiu  perquè no hi  ha salts  i  progressista perquè la  quota baixa  més 
ràpidament a mesura que la renda es fa més baixa. 

Comenta que en aquests dos punts de l’ordre del dia fan una renovació dels 
textos que tenien de les ordenances. Passen de dues ordenances a quatre: de 
serveis educatius; altres prestacions de serveis; utilització d’espais, materials i 
publicitat i SAD i teleassistència. Canvien el model de tarifació de Centres 0-3 i 
Música  que  passa  de  sistema  de  trams  a  un  de  quotes  individualitzades. 
Incorporen la tarifació social als abonament d’Estadi d’Atletisme, que fins ara 
no existia, amb el model de quotes individualitzades i el mateix % a finançar 
pels usuaris que en cas de Centres 0-3. Incorporen la tarifació social,  però 
aqueta en trams encara als abonaments de la piscina d’estiu. Canvien al model 
d’autorització i preus públics del lloguer de sales, establint preus que tenen en 
compte no cada equipament, sinó la tipologia de sales, el tipus d’usuari i tipus 
d’acte. Aproven les condicions d’ús dels espais amb un document que s’aprova 
com Annex i delegació a la Junta de Govern per tal d’aprovar les modificacions 
d’aquestes condicions que es puguin produir al futur. Per últim fan una petita 
modificació, però un gran avenç, en el SAD i teleassistència,  perquè el tram 
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exempt era a partir de l’IRSC, de 8.000 €, i fan que el tram exempt sigui a 
12.000 €, així mateix fan l’exempció del segon usuari al mateix nucli familiar. 

Manifesta  que  tots  aquests  canvis  impliquen  temes  de  gestió  important 
(parametrització de calculadores,  informació ciutadana,  desenvolupament  de 
tràmits webs, etc). Per això s’ha establert un calendari d’implantació gradual 
tenint  en  compte  el  nivell  d’urgència  de  cada  tema  que  es  reflecteix  a 
l’ordenança en l’apartat de disposicions, i que queda de la següent manera: la 
Piscina de l’escorxador abans de l’estiu; els Centres 0-3 i Escola de Música 
entrarà  en  vigor  l’1  de  setembre  de  2017  amb  l’inici  del  curs  escolar 
2017/2018;  l’Estadi  d’Atletisme  ho  faran  l’1  d’octubre  del  2017;  el  preu 
d’instal·lacions  ho  faran  l’1  de  novembre  de  2017;  el  tema  SAD  i 
teleassistència entrarà en vigor l’1 de gener de 2018,  ja que implica canvis a la 
calculadora  que  caldrà  veure  com  es  poden  gestionar  o  quines  noves 
propostes es realitzen per part de la Diputació. Per tant, han de donar més 
temps per a què es puguin ajustar millor a aquesta situació.

Conclou  que  així,  a  part  del  contingut  que  configura  els  dos  punts,  ha 
comportat  un  munt  d’hores  i  d’informació  que  han  intentat  compartir  amb 
tothom. Creuen que han fet una tasca prou interessant i oberta per a què avui 
siguin capaços de demanar que li donin suport.

El Sr. Alcalde manifesta que se suma a la felicitació a tots els serveis tècnics, 
econòmics, informàtics que han estat darrera per facilitar tot el treball, tota la 
informació, a la feina dels regidors implicats, i els dóna les gràcies. Creu que 
aquests  són  els  dos  punts  més  importants  del  Ple  d’avui,  encara  que  no 
dedicaran  tan  temps  com  a  altres,  però  demana  que  tinguin  aquesta 
consideració, perquè beneficiarà a molta gent, que en altres qüestions que no 
els deixarà un gust tan positiu.

La portaveu del grup municipal PP, Sra. Ortega, indica que vota a favor i vol 
que consti en acta la felicitació per part del seu grup a tots els tècnics per tot el 
treball que han fet, perquè han sigut mesos de moltes aportacions, de moltes 
hores dedicades i per la infinita paciència que han mostrat pels que no estan 
acostumats de parlar  amb tant  tecnicisme, i  les explicacions que han rebut 
d’ells.

El portaveu del grup municipal CC Veïns, Sr. Gilaberte, manifesta que el tema 
de les ordenances ha estat  un treball  seriós,  rigorós,  molt  ben portat,  amb 
moltes reunions molt ben aprofitades. Per tant, les seves felicitacions, també, a 
totes les persones, tècnics i polítics que han participat en tot aquest treball, i 
anima a que això continuï. Pensen és el model a seguir en l’Ajuntament en 
relació amb tots els temes d’ingressos i despeses. El tema de la tarifació social 
s’ha canviat, s’ha modificat, per tant, si ja estaven d’acord, encara més. Diu 
que les seves expectatives són grans, continuen sent ambiciosos i pensen que 
tots  els  conceptes d’ingressos i  despeses han de fer-se d’aquesta  manera, 
perquè, en la mesura que tinguin informació, estaran en condicions de poder 
entendre  millor  els  problemes,  tindre  possibilitats  de  respostes,  i  més 
possibilitats de consens. Aquest és el model a seguir, no solament per la Llei 
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de Transparència i participació, sinó perquè aquest és un objectiu que pensen 
ha de ser de tots els grups.

Afegeix que, en relació amb el tema d’escoles bressol, tenen una cobertura per 
part de l’Ajuntament molt gran, del 62% i del 52% en el menjador. Considera 
que està molt bé que s’hagi fet la reivindicació a la Generalitat, no solament 
perquè és 1.000.000 €, és 1.500.000 €, perquè tindran, per una part, 1.000.000 
€ de les escoles bressol i 500.000 € de l’escola de Música. En relació amb el 
tema de l’escola de Música, des de l’any 2015-2016 la cobertura per part de 
l’Ajuntament  era  56,8%  i  del  2017-2018,  la  previsió  és  de  62%,  estan 
incrementant la cobertura i això, també, és altre dels temes que els sembla 
important retenir.

En l’Estadi d’Atletisme, el nombre d’usuaris és molt petit, són 189 usuaris i com 
hi ha el Complex, pràcticament, és duplicitat de serveis, que val la pena que ho 
tinguin en compte.

La  Piscina  de  l’escorxador,  que  el  licitador  en  el  mes  de  maig  dels  anys 
anteriors ja han fet despeses, l’informe diu que encara no està licitat, això és 
molt poca previsió i han de començar a corregir aquest tema.

En la tema de teleassistència els sembla molt significatiu el nombre d’usuaris 
ja que ha crescut. Finalitza dient que el lloguer de locals s’ha racionalitzat, i, 
per tant, els hi sembla que el treball que s’ha iniciat és molt important però s’ha 
de  continuar  amb  aquest  mateix  sistema.  Per  tant,  voten  els  dos  punts 
favorablement.

El regidor del grup municipal PDeCAT, Sr. Carrión, manifesta que l’agraïment 
s’ha de fer constar en acta a tots els que han participat. Des del seu punt de 
vista privilegiat  no tenien cap dubte de què donarien el  do de pit,  i  que no 
hauria cap mena de problema en aquest sentit, però s’ha de reconèixer. Diu 
que tractaran de forma diferent els punts 8 i 9. En quant al punt 8 el seu vot 
serà favorable.  Veuen una continuïtat important,  sobretot en el  tema de les 
escoles bressol, escola de Música i el SAD. Continuïtat per exemple en el preu 
màxim  de  195  €,  tot  i  que  en  l’informe  de  UAB,  que  els  han  adjuntat, 
recomanava pujar-lo a 220 €. Pensen que han sigut poc progressistes, i han 
d’anar a més, perquè ser progressista és que qui més té més paga, i al mateix 
estudi deia que això no desincentivaria en cap cas la demanda, pensen que és 
un tema que val la pena tenir en consideració. També està bé el tema d’evitar 
els salts de tram, però que la variació de la quota educativa és d’un any a 
l’altre són de 1.664,31 €, és a dir,  tenint en compte que són 395 hipotètics 
usuaris, 4,21 que dividit per 10 mesos de quota és 0,42, està bé, però no ho 
acaben de veure més encara si es miren les gràfiques, pràcticament, hi ha algú 
que  paga  una mica més,  algú  que  paga una  mica menys,  o  sigui,  que  la 
linealitat és molt similar a l’anterior, per tant, està bé, és un bon discurs, però a 
efectes pràctics és zero. També els diu que això es pagarà amb el tema de 
Rescat Social, que està bé, i si sumen les variacions de la tarifació d’escoles 
bressol i de escoles de Música són 32.000 €.

Comenta  que  l’increment  de  pes en el  cas  de  les  escoles  de  Música,  del 
56,88% de finançament  al  63,87%, els  costa,  perquè en el  cas de l’escola 
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bressol,  que  creuen  és  un  servei  més  bàsic,  estan  en  un  finançament 
d’aportació a l’Ajuntament del 50,38%, i que les famílies en el cas de l’escola 
de Música rebaixaran la seva participació d’un 33, 64%, tenen els seus dubtes, 
en tot cas, no és motiu suficient per al que el seu vot no sigui positiu.

Sobre  el  tema  del  SAD,  veuen  que  mantenen  el  copagament,  però  que 
votessin en el seu moment en contra perquè havien pujat a 195 € la quota 
màxima d’escoles bressol, que ara mantenen, perquè havia en pagament en el 
SAD, que ara mantenen, i perquè els trams eren dramàtics quan són 1.000 €, 
però en tot cas és la seva responsabilitat, aquest punt el voten a favor.

Pel que fa al segon punt, en el tema de la piscina estan absolutament d’acord 
amb la tarifació social a la piscina. És un punt que veuran en el punt 13, en els 
criteris del carnet blau, a on en el tema de la piscina s’indica que fan el preu 
per renda, però no del tot, fan una bonificació del 20% al titular del carnet blau, 
i els titulars del carnet blau, són aquelles persones majors de 60 anys, que són 
pensionistes o estan fora del mercat laboral,  que és una millora respecte a 
l’any anterior, perquè abans hi havia més opció a anar-hi. És evident, que el 
preu els pujarà en funció de la seva renda, o no, dependrà de la renda que 
tinguin. Per tant, és un pas important, i que valoren positivament, però són poc 
progressistes,  pensen  tenir  l’oportunitat  de  treure  el  carnet  blau  i  deixar-lo 
purament per tarifació social, que és el que haguessin proposat ells. Això fa 
que no votin  a  favor,  i  s’abstindran.  Entenen que és  un pas important,  ho 
valoren molt positivament, però els sap greu, quan, a més a més, es fa un 
exercici  comparatiu i  hi  ha un 20% de reducció en el carnet blau,  però, en 
canvi, en els discapacitats només un 10%, en els infants en règim d’acolliment 
només un 10% i no estan d’acord.

El portaveu del grup municipal Ciutadans, Sr. Alba, indica que voten a favor. 
Creu que més enllà del tema de preus han de seguir treballant  en aquesta 
qüestió. Recorda que l’escola bressol no es cobreix i l’agradarà, quan arribin al 
punt 15, parlar de la gran llosa del que no paga la Generalitat, perquè els preus 
serien més baixos si s’han de pagar l’escola bressol i l’escola de música.

El  portaveu del  grup municipal  d’ERC,  Sr.  Bossa,  reitera les  felicitacions  a 
tothom. Manifesta que voten sí als dos punts, i anima al govern que estengui 
aquest model de decidir  assumptes de la ciutat a altres qüestions, com els 
pressupostos, i que s’incorpori al ciutadà en la mesura que sigui possible. 

El regidor d’Hisenda, Sr. Rañé, contesta al Sr. Carrión que és veritat que això 
té una lògica progressiva. Aquí han agafat una realitat, que és la que tenien, 
que era començar a experimentar amb la tarifació social, però han passat a 
una altra, perquè una de les discussions que tenia el seu grup quan es va 
implantar,  era  que  el  número  d’esgraons  era  molt  reduït  i  es  va  fer  una 
proposta diferent, ara han saltat a una altra dimensió, hi hauran tantes tarifes 
com usuaris.  Li  pot  semblar  que passar a una situació com aquesta no té 
massa importància però les persones que per 1 € li cobraven 300 € més, ja ho 
entenen.  Per  això  fan  més  equitatiu  el  sistema,  perquè  tenia  algunes 
disfuncions i fan un salt progressiu. Sap que els agradaria haver pujat el preu 
de l’escola bressol, però han considerat que això no era un criteri pedagògic i 
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que, a més a més, les escoles bressol públiques anirien fora del mercat en 
relació amb les privades.

Per últim, en relació amb el carnet blau, manifesta que no és que no s’hagin 
atrevit a treure el carnet blau, és que no volen treure el carnet blau. Creuen 
que és un mecanisme bo per dues coses, perquè les persones quan arriben a 
la jubilació tenen, en el mateix moment que es jubilen, cobren un percentatge 
molt important més baix, però a més volen incentivar que aquestes persones 
facin un envelliment actiu. Per això, apliquen una política de preus per a què la 
gent gran gaudeixi de determinades coses.

Indica que coincideix amb el Sr. Alba que en la mesura que puguin recuperar 
més ingressos, i torni a produir-se una major aportació d’altres administracions, 
podran dividir de manera diferent els esforços que fan en determinats serveis. 
Han mantingut la qualitat de les escoles bressol fent un esforç de famílies i de 
l’Ajuntament.  Si  tenen  més  recursos  podran  fer  una  política  diferent  que, 
creuen,  de  cara  al  futur  s’ha  d’intentar  aconseguir  recuperar  situacions 
anteriors per poder facilitar que les famílies tinguin aquests serveis que no són 
de lleure, i que són educatius, a uns preus més assequibles.

El  regidor  del  grup  municipal  PDeCAT,  Sr.  Carrión,  diu  que  sí  volen 
incrementar el preu bàsic de les escoles bressol per a que qui més té més 
pagui. Sobre el tema de l’envelliment actiu estan a favor, però sense tenir en 
compte el nivell de renda estan descriminant persones que cobren el mateix 
treballant, sent més joves, que han de pagar més per al mateix servei. Això per 
a ells no és progressista. Finalment, sobre el tema dels graons, estan a favor, 
cap problema, però mirant la gràfica, pràcticament no hi ha ningú, que estigui 
afectat per escales importants. 

El Sr. Alcalde indica que sotmesos a votació, el punt número 8 s’aprova per 
unanimitat, i el punt número 9 amb l’abstenció del PDeCAT. Comenta que s’ha 
fet  referència  a  la  continuïtat  d’aquest  bon  estil  de  treball,  i  hi  ha  dues 
qüestions que han de continuar. Una, que ja van explicar en la ponència, són 
els preus públics de tots els serveis d’estiu, escola bressol del mes de juliol, o 
els Casals d’estiu, perquè no havien arribat a temps per fer-ho en aquest juliol 
del 2017; els emplaça a què això sigui objecte de treball per al juliol del 2018 
de  manera  que  compleixen  el  Pla  de  Mandat  per  a  que  tots  els  serveis 
municipals es regeixin per criteris de tarifació social. La segona qüestió va en 
relació  amb el  que van fer  després de l’aprovació  del  pressupost  del  2017 
d’enviar  a tots  els  portaveus un possible  esquema de pressupost  amb una 
ordenació  diferent  per  poder-la  tenir  alguna  cosa  que  se  sembli  amb  un 
pressupost  per  programes.  En  el  pressupost  del  2018  hauran  de  treballar, 
també,  amb  un  estil  similar,  per  veure  quin  és  el  format  que  donen  al 
pressupost  del  2018  i  com  treballaran  una  qüestió  que,  també,  necessita 
millora, que és la presentació i el format.

10.  -  Modificació  del  catàleg  de  llocs  de  treball  per  l'adequació  de 
l'estructura administrativa al nou escenari de transformació digital de les 
administracions públiques i per la creació de l'Oficina de la Contractació, 
Compres i Patrimoni. (G0852017000002)
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El Sr. Alcalde dóna compte del dictamen de la Comissió Informativa de l’Àrea 
de Govern Obert i Serveis Generals, que textualment diu:

“Atès que El Ple de l'Ajuntament, en sessió celebrada en data 28 de febrer de 
2017, va aprovar la proposta d’adequació de l’estructura administrativa al nou 
escenari de transformació digital de l’Ajuntament, que incorpora com a model 
d’organització  administrativa  nous  perfils  professionals  que  permetin  assolir 
amb èxit i en terminis els objectius i projectes estratègics de cada Àrea, així 
com els principis d’actuació en la gestió administrativa d’acord amb la nova 
normativa en matèria de procediment administratiu i transparència.

Vist que l’acord del Ple esmentat en el paràgraf anterior va definir els següents 
perfils  professionals  per  a  l'adequació  de  l'estructura  administrativa  al  nou 
escenari de transformació digital de l'Ajuntament:

 Un perfil tècnic mitjà (A2) de control de gestió a cadascuna de les àrees 
de  gestió  que  permeti  alinear  l’estructura  vertical  de  direcció, 
comandaments i producció, amb la gestió dels projectes estratègics i 
que,  en  coordinació  tant  amb la  Direcció,  amb l’estructura  tècnica  i 
l’estructura administrativa, permeti assolir el repte de controlar la gestió 
econòmica i la gestió administrativa.

 Un  perfil  de  gestor  administratiu  (C1)  amb  la  responsabilitat  de 
tramitació  i  seguiment  dels  processos  relacionats  amb  la  gestió 
econòmica i la gestió administrativa i suport a la gestió de projectes, 
amb dependència jeràrquica del tècnic mitjà de control de gestió.

 Un perfil  administratiu  de  Tramitador  (C1),  sota  la  dependència  del 
Gestor administratiu, amb la responsabilitat de la tramitació i seguiment 
dels expedients administratius, en un marc d’obertura i transparència 
en l’activitat administrativa, d’interoperabilitat interna i entre les diferents 
administracions públiques.

Atès  que  l’acord  del  Ple  esmentat  en  els  paràgrafs  anteriors  va  aprovar 
l’estructura  tècnic-administrativa  de  l’Oficina  de  la  Contractació,  Compres  i 
Gestió Patrimonial, definint els següents perfils professionals:

 Tècnic/a d’Administració General TAG (A-1) 
 Enginyer/a Tècnic/a (A2) 
 Tècnic Mitjà de Control de Gestió (A2) 
 Tramitador Administratiu (C1) 

Atès  que  cal  definir  les  característiques  dels  llocs  de  treball  en  que  es 
concreten els perfils professionals esmentats anteriorment.

Vist  el  que disposa  l’art.  30  del  Decret  214/1990,  de 30 de juliol,  pel  qual 
s’aprova  el  Reglament  del  personal  al  servei  de  les  entitats  locals,  que 
estableix que el lloc de treball constitueix la unitat mínima operativa que amb 
caràcter objectiu s'identifica en una estructura administrativa, i per a cada lloc 
de treball s'han d'indicar, almenys: 
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a)  La denominació del lloc i el seu enquadrament orgànic. 

b)  Les característiques essencials  del  lloc,  incloent,  si  s'escau,  les funcions 
específiques atribuïdes. 

c)  Els requisits exigits per ocupar el lloc de treball. 

d)  El complement de destinació que tingui assignat  i el seu nivell orgànic, com 
també, si s'escau, el complement específic corresponent. 

e)  La forma de provisió del lloc.

Vist el que disposa l’art. 62 del Decret Legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, pel 
qual s'aprova la refosa en un text únic dels preceptes de determinats textos 
legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública, que estableix que els 
concursos  de  provisió   poden   ser   generals,   en   què  es   convoquen 
globalment  grups  de  llocs  de característiques  similars,  o  específics,  en 
què  cada  lloc  es  convoca  individualitzadament,  atenent  la naturalesa, les 
tasques o les responsabilitats  genèriques dels  llocs  a proveir.   En aquests 
concursos,  amb  la  finalitat  d'avaluar  els  coneixements,  les  habilitats,  la 
idoneïtat i la capacitat d'adaptació al nou lloc  dels  candidats,  es  pot  exigir,  a 
més,   l'elaboració   de   memòries,   la   realització   d'entrevistes   i   tests 
professionals o la valoració d'informes d'avaluació o d'altres sistemes similars.

Atès  que  el  present  acord  no  modifica  la  plantilia,  ni  té  actualment  cap 
afectació  al  pressupost  del  Capítol  I  de  despeses,  doncs  és  una  previsió 
necessària  per  a  la  configuració  dels  pressupostos  de futurs exercicis,  que 
hauran de reflectir  en la  plantilla  i  catàleg de llocs  de treball  aquests nous 
perfils professionals.

Vista la memòria del Departament Recursos Humans de data 11 d’abril  de 
2017, relativa a modificació del catàleg de llocs de treball per a l’adequació de 
l’estructura  administrativa  al  nou  escenari  de  transformació  digital  de  les 
administracions públiques i  per a la  creació de l’Oficina de la Contractació, 
Compres i Patrimoni, en la que es procedeix a la valoració dels llocs de treball 
que es proposa crear amb la present proposta d’acord. 

Vist  que s’ha informat  de la  present  proposta a la  representació  legal  dels 
treballadors i treballadores, en sessió de la comissió paritària del dia 6 d’abril 
de 2017, i que se’ls ha convocat per a la seva negociació en la propera sessió 
de data 24 d’abril de 2017.

En base als antecedents proposo l’adopció dels següents,

ACORDS

PRIMER.- Modificar el catàleg de llocs de treball, incorporant els següents llocs 
de treball:
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A. En  relació  a  l’Oficina  de  la  Contractació,  Compres  i  Gestió 
Patrimonial:

Denominació:  Tècnic  Superior  de  l’Oficina  de  la  Contractació,  Compres  i 
Gestió Patrimonial
Enquadrament  del  lloc:  Funcionari/a  de  l’escala  d’administració  general, 
subescala tècnica.
Adscripció  orgànica:  Oficina  de  la  Contractació,  Compres  i  Gestió 
Patrimonial
Dependència  jeràrquica:  Direcció  de  l’Àrea  de  Govern  Obert  i  Serveis 
Generals
Codi d’identificació: 0198
Número d’efectius: 1 
Grup: A. Subgrup art. 76 LEBEP: A-1
Compl. destinació: 25
Compl. específic: 1.658,82 € mensuals
Règim  de  compatibilitat:  Règim  general  de  la  resta  de  personal  de  la 
Corporació.
Forma de provisió: Concurs específic

Funcions:
 Elabora  informes  i  presta  suport  tècnic  en  matèria  de  Contractació, 

Compres i Gestió Patrimonial.
 Gestiona els expedients de contractació, compres i gestió patrimonial, 

elaborant plecs de clàusules en coordinació i col·laboració amb altres 
àmbits de la Corporació.

 Coordinació superior de projectes
 Coordinació  i  planificació  de  la  gestió  Econòmic-Administrativa  de 

l’oficina, per a la consecució dels objectius planificats.
 Coordinació  superior  amb tots  els  àmbits  de l’Organització  per  a  la 

consecució  dels  objectius  estratègics  en  matèria  de  Contractació, 
Compres i Gestió Patrimonial, en l’àmbit de govern, de direcció i tècnic-
operatiu.

 Gestió de la contractació, compres i patrimoni.
 Assistència  a  comissions  i  equips  de  treball  sobre  contractació, 

compres i patrimoni.
 Coordinació  superior  amb tots  els  àmbits  de l’Organització  per  a  la 

consecució  dels  objectius  estratègics  en  matèria  de  Contractació, 
Compres i Gestió Patrimonial, en l’àmbit de govern, de direcció i tècnic-
operatiu.

 Elaboració  de  l’avantprojecte  del  pressupost  de  l’àmbit,  així  com  la 
realització i preparació tant de la memòria anual de l’activitat de l’àmbit 
com d’altres informes tècnics.  

 En  general,  qualsevol  altre  funció  encomanada  pel  seu  superior 
jeràrquic per garantir el correcte funcionament del servei.

Denominació: Enginyer/a Tècnic/a
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Enquadrament  del  lloc:  Funcionari/a  de  l’escala  d’administració  especial, 
subescala tècnica
Titulació requerida: Grau en enginyeria o Enginyeria Tècnica
Adscripció  orgànica:  Oficina  de  la  Contractació,  Compres  i  Gestió 
Patrimonial
Dependència  jeràrquica:  Tècnic  Superior  de  l’Oficina  de  la  Contractació, 
Compres i Gestió Patrimonial
Codi d’identificació: 0199
Número d’efectius: 1 
Grup: A. Subgrup art. 76 LEBEP: A-2
Compl. destinació: 23
Compl. específic: 1.258,95 € mensuals
Règim  de  compatibilitat:  Règim  general  de  la  resta  de  personal  de  la 
Corporació.
Forma de provisió: Concurs específic

Funcions:
 Desenvolupa  funcions  tècniques  corresponents  a  la  seva  professió 

d’acord  amb  les  corresponents  previsions  col·legials,  que  es 
desenvoluparan  en  matèries  pròpies  de  la  gestió  del  patrimoni, 
compres i de la contractació.

 Presta suport en l’ordenació tècnica dels contractes i el patrimoni i la 
seva valoració.

 Analitza  i  confecciona  de  plecs  i  informes  tècnics  de  contractació 
pública i de gestió del patrimoni.

 Fa la gestió  tècnica en la  tramitació de les  licitacions  de contractes 
públics i de patrimoni.

 Fa la inspecció de béns a efectes de contractació pública i de gestió 
patrimonial.

 Elabora plànols de terrenys i edificis.
 Fa la valoració econòmica de contractes, concessions administratives, 

terrenys i estudis de costos.
 Estudia  les  necessitats  de  potència  en subministraments  d’energia  i 

aigua i fa propostes per millorar l’eficiència.
 Presta suport  tècnic en la  tramitació d’expedients administratius dels 

diferents àmbits de l’Administració (Convenis, Projectes, i Implantació 
de serveis) i matèries similars en els àmbits d’actuació municipal.

 Qualsevol  altra  que  li  sigui  encomanada  per  garantir  el  correcte 
funcionament del servei.

Denominació: Tècnic/a de Control de Gestió
Enquadrament  del  lloc:  Funcionari/a  de  l’escala  d’administració  general, 
subescala de gestió.
Adscripció  orgànica:  Oficina  de  la  Contractació,  Compres  i  Gestió 
Patrimonial
Dependència  jeràrquica:  Tècnic  Superior  de  l’Oficina  de  la  Contractació, 
Compres i Gestió Patrimonial
Codi d’identificació: 0207
Grup: A. Subgrup art. 76 LEBEP: A-2
Compl. destinació: 23
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Compl. específic: 1.263,45 € mensuals
Règim  de  compatibilitat:  Règim  general  de  la  resta  de  personal  de  la 
Corporació.
Forma de provisió: Concurs específic

Funcions:
 Control,  gestió  i  seguiment  de  projectes:  anàlisi  de  requeriments, 

prospecció, planificació, seguiment de l’execució, avaluació.
 Planificació i control de la gestió econòmic-Administrativa de l’oficina, 

donant suport a la consecució dels objectius planificats, tant a nivell de 
recursos com a nivell de terminis.

 Coordinació  tècnica  amb  tots  els  àmbits  de  l’Organització  per  a  la 
consecució  dels  objectius  estratègics  en  matèria  de  Contractació, 
Compres i Gestió Patrimonial. 

 Control  pressupostari  i  procedimental  de  la  contractació,  compres  i 
gestió patrimonial de totes les àrees.

 Suport tècnic en matèria de contractació, compres i gestió patrimonial i 
adequació dels processos de contractació a la normativa vigent 

 Seguiment i  control del compliment de les obligacions en matèria de 
transparència,  accés  a  la  informació  i  retiment  de  comptes  a  la 
ciutadania.

 Planificació  i  assistència  a  les  sessions  de  treball,  seguiment  de  la 
documentació i les tasques derivades de les mateixes.

 I, en general, totes aquelles de caràcter similar que li siguin atribuïdes

B. En  relació  a  l’adequació  de  l’estructura  administrativa  al  nou 
escenari  de  transformació  digital  de  les  administracions 
públiques:

Denominació: Tècnic/a de Control de Gestió 
Enquadrament  del  lloc:  Funcionari/a  de  l’escala  d’administració  general, 
subescala de gestió.
Dependència orgànica: Direcció d’Àrea
Codi d’identificació: 0200, 0201 i 0202
Número d’efectius: 3 (un per a cada una de les actuals Àrees en les que 
s’estructura l’Ajuntament)
Grup: A. Subgrup art. 76 LEBEP: A-2
Compl. destinació: 23
Compl. específic: 1.263,45 € mensuals
Règim  de  compatibilitat:  Règim  general  de  la  resta  de  personal  de  la 
Corporació.
Forma de provisió: Concurs específic

Sota  la  dependència  del  Director/a  de  l’Àrea,  el/la  Tècnic/a  de  Control  de 
gestió desenvoluparà les següents

Funcions:
 Presta assistència i suport tècnic a la Direcció de l’Àrea, en especial en 

allò  referent  a  la  gestió  de  recursos  econòmics  i  la  direcció  del 
personal.
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 Controla la gestió i fa els seguiment dels projectes estratègics de l’Àrea, 
analitzant  els  requeriments  de  cada  projecte,  planificant  la  seva 
realització, fent la prospecció i el seguiment de l’execució, i avaluant els 
resultats. 

 Planifica  i  controla  la  gestió  econòmica  i  administrativa  de  l’Àrea, 
donant suport a la consecució dels objectius, tant a nivell de recursos 
com a nivell de terminis.

 Duu  a  terme  la  coordinació  tècnica  amb  tots  els  serveis  de 
l’organització, per tal d’agilitzar la gestió administrativa.

 Fa la comunicació i difusió dels projectes i serveis, de forma integral, 
incorporant  les  dimensions  de  recursos  (econòmics,  humans  o  de 
qualsevol  altra  naturalesa),  els  tràmits  relacionats,  els  equipaments, 
etc., atenent en especial als requeriments i obligacions en matèria de 
transparència, accés a la informació i retiment de comptes.

 Elabora informes respecte de la gestió realitzada,  tant periòdicament 
com  a  demanda,  definits  sobre  els  indicadors  pressupostaris, 
d’eficiència i eficàcia,  en relació amb l'atenció ciutadana i la tramitació 
d’expedients (volums d’atencions, tipus de tràmits…)

 Planifica  i  assisteix  a  les  sessions  de  treball,  fent  seguiment  de  la 
documentació i les tasques derivades de les mateixes.

 I, en general, totes aquelles de caràcter similar que li siguin atribuïdes.

Denominació: Gestor/a Administratiu/va
Enquadrament  del  lloc:  Funcionari/a  de  l’escala  d’administració  general, 
subescala administrativa.
Dependència orgànica: Tècnic/a de control de gestió de l’Àrea
Codi d’identificació: 0203, 0204, 0205
Número d’efectius: 3 (un per a cada una de les actuals Àrees en les que 
s’estructura l’Ajuntament)
Grup: C. Subgrup art. 76 LEBEP: C-1
Compl. destinació: 20
Compl. específic: 973,15 € mensuals
Règim  de  compatibilitat:  Règim  general  de  la  resta  de  personal  de  la 
Corporació.
Forma de provisió: Concurs específic

Sota la dependència del lloc de treball del Tècnic/a de Control de gestió de 
l’Àrea, desenvoluparà les següents

Funcions:
 Fa  el  seguiment  i  el  control  de  la  tramitació  dels  expedients 

administratius de l’Àrea i de tots els processos relacionats amb la gestió 
econòmica i administrativa.

 Presta  suport  en  la  gestió  dels  recursos materials  i  en  la  gestió  de 
projectes i serveis de l’Àrea.

 Organitza i coordina l’equip de treball, distribuint tasques i càrregues de 
treball entre el personal tramitador i administratiu de l’Àrea. 

 Organitza i supervisa el funcionament general administratiu de l’Àrea 
per tal de mantenir els nivells de qualitat. 

 Presta suport en l’atenció ciutadana.
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 Col·labora en la confecció de la memòria anual de l’Àrea a partir dels 
informes periòdics  del  control  de gestió  definits  sobre els  indicadors 
establerts.

 Es coordina  amb l’Oficina  d’Atenció  ciutadana  i  amb altres  unitats  i 
departaments  de  l’Ajuntament  i  altres  ens  públics  o  privats  per  al 
desenvolupament de les funcions del seu àmbit de competències.

 Participa  en  el  disseny,  inventari  i  revisió  dels  procediments 
administratius i de la documentació associada.

 Organitza i coordina el suport administratiu que es presta als òrgans de 
govern, als directius i als tècnics de l’Àrea.

 I, en general, totes aquelles de caràcter similar que li siguin atribuïdes.

Denominació: ResponsableTramitador/a Administratiu/va
Enquadrament  del  lloc:  Funcionari/a  de  l’escala  d’administració  general, 
subescala administrativa.
Dependència orgànica: Gestor Administratiu de l’Àrea
Codi d’identificació: 0206
Grup: C. Subgrup art. 76 LEBEP: C-1
Compl. destinació: 18
Compl. específic: 843,68 € mensuals
Règim  de  compatibilitat:  Règim  general  de  la  resta  de  personal  de  la 
Corporació.
Forma de provisió: Concurs específic

Sota la dependència del/ la Gestor/a Administratiu de l’Àrea, desenvoluparà les 
següents

Funcions:
 Es responsabilitza  de  l’àmbit  de  gestió  que  li  sigui  assignat  i  de  la 

tramitació  i  seguiment  dels  expedients  administratius  que hi  estiguin 
relacionats,  i  fa  el  seguiment  operatiu  de  la  gestió  econòmica  i 
administrativa dels processos de caràcter transversal, tenint cura de la 
correcta resolució dels mateixos dins dels terminis requerits.

 Es coordina amb els altres responsables de tramitació administrativa 
dels diferents àmbits de gestió de l’Ajuntament, per a la consecució i 
correcta  resolució  dels  procediments,  tràmits  i  expedients 
administratius.

 Desenvolupa Ies funcions pròpies del lloc de treball d’Administratiu/va, i 
en general, totes aquelles de caràcter similar que li siguin atribuïdes.

SEGON.-  Establir  l’amortització,  quan  es produeixi  la  provisió  dels  llocs  de 
treball de Gestor/a Administratiu/va que es creen en el punt anterior, dels llocs 
de treball de Cap de la unitat administrativa de Serveis Socials, identificat amb 
el codi 0070 en el vigent catàleg de llocs de treball, i del lloc de treball de Cap 
de la unitat administrativa de Serveis Territorials, identificat amb el codi 0139 
en el catàleg de llocs de treball vigent.

TERCER.- Establir que la provisió dels llocs de treball que es creen amb el 
present  acord,  quedarà  condicionada  a  la  disponibilitat  de  crèdits 
pressupostaris vàlidament consignats a l’efecte. 
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QUART.-  Establir  que  si  la  provisió  d’aquest  llocs  de  treball,  requerís  la 
modificació de la plantilla,  la despesa que suposi  per ampliació,  s’haurà de 
compensar  amb  la  despesa  de  la  modificació  per  reducció,  o  per  la 
disponibilitat de consignacions destinades a llocs vacants que no es pretenguin 
proveir  en  l'exercici,  o  per  la  modificació  dels  crèdits  pressupostats  que 
correspongui aplicar, segons prevegi la legislació vigent en el moment de la 
referida modificació, i previ informe de la Intervenció.

QUART.- Establir que la modificació del catàleg de llocs de treball s'exposarà 
al públic durant el termini de quinze dies mitjançant anunci en el Butlletí Oficial 
de  la  Província,  termini  durant  el  qual  els  interessats  podran  examinar-la  i 
presentar reclamacions davant el Ple, i que la modificació de del catàleg de 
llocs de treball es considerarà definitivament aprovada si durant el citat termini 
no s'haguessin presentat reclamacions.

CINQUÈ.- Establir que, una vegada aprovada definitivament la modificació del 
catàleg de llocs de treball,  en el  termini  de trenta dies,  es remetrà còpia a 
l'Administració de l'Estat i al Departament de Governació de la Generalitat i es 
publicarà íntegrament en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i en el 
Butlletí Oficial de la Província.”

El Tinent d’Alcalde delegat d’Organització i Personal, Sr. Martínez, explica que 
aquest acord de modificació de catàleg de llocs de treball té relació amb la 
proposta organitzativa que van aprovar  al  Ple del  mes de febrer.  En fer  la 
presentació  d’aquella  proposta  organitzativa  es  feia  referència  a  la  creació 
d’una oficina de contractació,  compres i  patrimoni,  a la reorganització de la 
gestió administrativa de les diferents àrees que té l’Ajuntament. Els objectius 
d’aquesta reorganització venien de la necessitat de cobrir un seguit de dèficits 
que les auditories fetes van detectar en el  seu moment,  sobretot,  referits a 
temes de contractació  i  d’inventari.  També la  voluntat  de  millorar  la  gestió 
administrativa promovent que hi hagi una major desconcentració, i una major 
coordinació en aquest funcionament.

Aquesta proposta organitzativa, de la què avui porten unes primeres mesures, 
s’està treballant d’una manera diferent a com estaven habituats a treballar el 
temes  organitzatius.  El  primer  que  han  fet  és  portar  la  idea,  la  proposta 
organitzativa,  que  es  va  fer  al  febrer,  i  després,  tal  com  van  anunciar, 
desenvolupar  els  diferents  passos  per  poder-la,  en  la  mesura  de  les 
possibilitats,  portar  a  terme.  És  una  proposta  organitzativa  que  no  neix 
únicament de tapar una necessitat puntual, amb una visió focalitzada en un 
tema, sinó que aquesta proposta i el seu desplegament neix d’un anàlisi i d’un 
treball de dos comissions, que intenten resoldre i aconseguir uns objectius per 
atendre les necessitats que tenen urgents, però que té una visió del què és la 
organització de l’Ajuntament i, alhora, de caràcter estratègic.

Indica  que  en  el  catàleg  de  llocs  de  treball,  es  defineixen  les  funcions  i 
s’incorporen al catàleg els llocs de treball de Cap de l’oficina de contractació, 
l’Enginyer Tècnic en l’oficina tècnica de contractació, compres i patrimoni, el 
Tècnic de control de gestió d’aquesta mateixa oficina i,  també, es creen els 
llocs  de  treball  de  tècnic  de  control  de  gestió  a  les  àrees  de  gestors 
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administratius i de responsables tramitadors a les àrees. Alhora, l’acord preveu 
l’amortització  del  lloc  de  treball  de  Cap  d’Unitat  Administrativa  a  les  àrees 
existents actualment de ciutadania i de territori, que seria efectiu en el moment 
de dotar i proveir els llocs de treball anteriors.

Pel que fa a la provisió dels llocs indica que s’esmena un error material que 
conté l’acord, perquè un dels llocs de treball consta proveir per concurs mentre 
que la resta es per concurs específic, encara que és un tema menor, li donen 
certa  importància  i  es  proveirà  aquest  lloc  de  treball  d’igual  manera,  per 
concurs específic.

Afegeix que la voluntat, també treballada i comentada amb la Secció Sindical, 
és prioritzar la provisió a partir de personal propi de l’Ajuntament, per tal de 
donar una oportunitat per a la promoció interna, que es farà en la mesura que 
tinguin possibilitats de fer-ho, com la disponibilitat de places. Un cop tinguin el 
lloc de treball  es faran les convocatòries d’aquestes places d’acord amb la 
disponibilitat  pressupostària, que, com saben, la tenen ajustada a uns límits 
que preveu la normativa de l’Estat. 

Finalment, diu que com tots els acords que porten d’aquesta mena en el Ple, 
aquesta proposta de modificació de llocs de treball s’ha tractat en la Comissió 
Paritària amb totes les representacions Sindicals i se’ls ha informat.

El portaveu del grup municipal CC Veïns, Sr. Gilaberte, manifesta que, desprès 
de parlar el Sr. Martínez, la visió global des del seu punt de vista no és certa, i  
el pla estratègic tampoc. Pensa que el tema de l’organització de l’Ajuntament 
és  una  de  les  qüestions  fonamentals  per  aquest  mandat,  i,  segurament, 
quedarà per al següent. Si hagués un criteri d’aquesta visió global i estratègica 
s’hauria de fer una auditoria en condicions, la qual permetria saber la globalitat 
de la organització i, encara que no pogués fer-se tota de cop, permetria el no 
fer parts que és el que consideren que es fa en aquests moments. Si en la 
organització no hi ha un criteri global i  estratègic,  en la majoria dels casos, 
l’únic que es fa és enfadar moltíssim als funcionaris públics i no fer cap avanç. 
Són conscients que és difícil fer canvis en l’administració, però es poden fer, i 
s’han  de  fer.  En  aquest  ajuntament  no  ha  hagut  mai  cap  reorganització 
important i, per tant, és necessita. Hi ha alguns temes que són molt importants 
i que permetrien que es pogués fer en aquests moments perquè entre l’any 
passat i aquest, i segurament el següent, estan parlant d’un terç de persones 
que es jubilaran o prejubilaran, això permetria, des del seu punt de vista, una 
política  de  personal  en  sentit  rigorós,  i  amb  aquests  plantejaments  estan 
convençuts que no es produiran.

Diu que en algun tema, com la promoció interna, s’ha de veure quin tipus de 
concurs fan perquè ha hagut un canvi segons s’ha comentat ara, perquè el 
concurs passa a concurs específic per a que tots siguin iguals. Però el tema és 
el  contingut  dels  concursos,  és  a  dir,  si  els  concursos  són:  mèrits,  etc., 
difícilment  es  farà  la  carrera  professional.  El  que  d’alguna  forma  s’està 
plantejant,  o  s’hauria  de  plantejar  en  totes  les  administracions  és  que  la 
professionalitat  sigui  un  element  importantíssim  i  deixar  els  continguts  de 
caràcter polític, perquè el mes passat  deien que hi ha 23 persones de lliure 
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designació a l’Ajuntament, persones que poden tenir tots els mèrits per poder 
estar desenvolupant la seva funció, però d’alguna manera depenen de  si la 
seva  provisió  de  lloc  de  treball  ha  estat  per  una  decisió  política  i,  això, 
condiciona el funcionament de l’administració.

En resum, diu que recolzen que el funcionariat sigui per oposició i que no hi 
hagi ingerència política. També estan d’acord en millorar els serveis prestats, 
assumir  el  nivell  d’eficàcia  i  eficiència  en la  gestió  pública,  incorporar  nous 
perfils professionals, encara que des del seu punt de vista es contradiuen els 
que són els objectius teòrics amb el que després  es fa a la pràctica. Hi ha en 
aquests moments 5 Caps d’Unitat, i creuen que d’alguna manera hagi duplicitat 
amb  aquest  model.  Però  com  estan  convençuts  que  serà  un  dels  temes 
recurrents al llarg del temps, ja aniran abordant-los i  proposa, si és possible, 
que tots aquests temes és discuteixin en ponència. El seu vot és en contra.

El regidor del grup municipal PDeCAT, Sr. Carrión, indica que,  donat que això 
no deixa de ser un desplegament del que es va portar anteriorment, i van dir 
que  qualsevol  tema  que  tingués  a  veure  amb  la  creació  de  nous  perfils 
professionals,  amb  la  modernització  de  l’Ajuntament  el  seu  grup  estaria  al 
costat del govern, voten a favor.

El  portaveu  del  grup  municipal  Ciutadans,  Sr.  Alba,  creu  que  seria  més 
admissible  que fos un concurs obert,  per  els  de la  casa i  els  de fora.  Per 
coherència amb el que van votar en l’anterior Ple, voten en contra.

El Tinent d’Alcalde delegat d’Organització i Personal, Sr. Martínez, indica que 
coincideixen amb el Sr.  Gilaberte que és necessari  s’apliqui  a les decisions 
organitzatives una visió global, però discrepen que en aquest cas no li hagin 
donat aquesta visió global.  El fet de tractar uns temes concrets no deixa de 
tenir aquesta visió global. Diu que en paral·lel, precisament, per anar avançant 
han abordat això perquè tenien uns dèficits molts clars, que, fins i tot,  havien 
apuntat dos informes d’auditoria, i estan fent un treball amb suport intern de 
diagnosi de tota la organització que tindran ocasió de parlar-ne amb la resta de 
grups.

Respecte  el  concurs  específic  i  quines  són  les  característiques,  aquestes 
característiques, manifesta que, com en tots els casos, es treballarà amb tota 
la  representació  sindical.  La  voluntat  és  que el  concurs  tingui  una  part  de 
concurs,  però que a més a més, contempli  una part  que permeti  valorar la 
capacitació, per tant, que contempli prova. Respecte a la duplicitat, no volen 
crear duplicitats. Per això, el mateix acord ja preveu l’amortització de dos llocs 
de treball de cap d’unitat que existeixen i que en el moment de desplegar això, 
i  de dotar les noves responsabilitats,  no haurien d’existir,  aquests dos caps 
d’unitat, que treballaran en el seu moment, però no preveuen duplicitat. Quant 
a si ha de ser intern o ser extern, hi ha dos qüestions que aconsellen començar 
per  intern,  una  és  de  caràcter  pressupostari,  perquè  tenien  uns  límits 
pressupostaris,  si  és possible proveir-lo a nivell  intern l’esforç pressupostari 
que  haurien  de  fer  seria  menor.  A  més a  més,  han  de  contribuir  a  donar 
oportunitats de treball a tothom però, alhora, donar oportunitats als mateixos 
treballadors de la casa, que és una prioritat de tota la representació sindical 
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que puguin accedir a una mena de circuit, o d’evolució professional del que és 
la seva vida laboral en l’Ajuntament.

El portaveu del grup municipal  CC Veïns,  Sr.  Gilaberte, indica que s’utilitza 
amb molta freqüència el tema de la negociació amb els Sindicats. En tot cas, 
seria  més  apropiat  dir  que  han  informat  als  Sindicats,  seria  més  precís. 
Desprès vindran els decrets de l’Alcalde. Però els criteris dels Sindicats no els 
serveixen en relació amb el tema de l’administració pública, i ho senten molt 
dir-ho, perquè els Sindicats, en aquests moments, estan demanant promoció 
interna  i  mèrits,  per  tant,  que  tots  els  interins  siguin,  a  partir  d’una  data, 
funcionaris.  Els  Sindicats  a  nivell  d’Espanya,  des  del  seu  punt  de  vista  i 
acceptant la qüestió que abans comentaven, no els serveixen.

Sotmès a votació el  dictamen s’aprova per majoria absoluta amb 16 vots a 
favor de: 5 vots dels regidors/es del grup municipal d’ICV-EUiA,  4 vots dels 
regidors/es del grup municipal PSC, 3 vots dels regidors/a del grup municipal 
d’ERC, 2 vots del regidor/a del grup municipal PDeCAT; 1 vot de la regidora 
del grup municipal PP; i amb 1 vot del regidor Sr. Serrano; i amb 4 vots en 
contra de:  2 vots dels  regidors del  grup municipal  Ciutadans,  i  2  vots  dels 
regidors del grup municipal CC Veïns.

ÀREA DE DRETS DE CIUTADANIA I POLÍTIQUES SOCIALS:

11.  -  Concedir  subvencions  de  caràcter  finalista  a  diverses  entitats 
ciutadanes,  per  a  l'any  2017,  i  aprovar  els  convenis  corresponents. 
(ADTC2017000012:    G1762017000010   G1762017000025   G1762017000037 
G1762017000044  )

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

“Vistes les instàncies presentades per diverses entitats ciutadanes dels àmbits 
de cultura, de persones amb discapacitat i de participació ciutadana, sol·licitant 
una subvenció inclosa nominativament en el pressupost municipal de l’exercici 
2016.

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

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

Tenint en compte el que s’ha exposat i vistos els informes favorables emesos 
pels  Responsables  de  cultura  i  de  participació  ciutadana,  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 la subvenció prevista nominativament en 
el pressupost municipal de l’any 2017, per l’entitat de l’àmbit de participació 
ciutadana  que  es  relaciona  en  el  present  dictamen,  significant  que,  de 
conformitat  amb  l’article  11  de  les  Bases  reguladores  es  fa  constar  que 
aquesta  entitat  haurà  de  justificar  el  mateix  import  que  ha  subvencionat 
l’Ajuntament:

Número 
d’expedient:

G1762017000010

Entitat: VOLUNTARIAT DE SANT FELIU

Projecte o activitat: Projecte per el Conveni Anual de l'entitat 2017

Import  total  de  la 
subvenció:

3.000 €

Tipus Op. Partida Número Operació Import

ADO 92400 48908 170002384 3.000 €

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

Número 
d’expedient:

G1762017000025

Entitat: AGRUPACIO CULTURAL FOLKLORICA

Projecte o activitat: Projecte de Curs 2017

Import  total  de  la 
subvenció:

10.300 €

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

7725

Tipus Op. Partida Número Operació Import

ADO 3340048903 170003771 7.725 €
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Import  del  25%  a  pagar  un  cop  justificada  la 
despesa:

2.575 €

Tipus Op. Partida Número Operació Import

AD/F 3340048903 170003788 2.575 €

Número 
d’expedient:

G1762017000044

Entitat: SANT FELIU DE LLOBREGAT VIU, SCCL

Projecte o activitat: Projecte de comunicació Fet a Sant Feliu 2017

Import total de la subvenció: 4.000 €

Tipus Op. Partida Número Operació Import

ADO 33400.48929 170004137 4.000 €

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

Número 
d’expedient:

G1762017000037

Entitat: ASSOCIACIO ARRELS LOCALS

Projecte o activitat: Projecte Arrels Locals 2017

Import total de la subvenció: 10.500 €

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

7.875 €

Tipus Op. Partida Número Operació Import

ADO 3340048917 170003800 7.875 €

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

2.625 €

Tipus Op. Partida Número Operació Import

AD/F 3340048917 170003803 2.625 €

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

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

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

Aquest  dictamen s’aprova amb el  vot  a favor  de tots  els  grups municipals, 
excepte el grup municipal CC Veïns, que s’absté.

12. - Aprovar una aportació extraordinària d'emergència per la campanya 
destinada  als  afectats  per  les  inundacions  i  esllavissades  a  Mocoa, 
Colòmbia,  a  l'entitat  Fons  Català  Cooperació  al  Desenvolupament. 
(G1762017000079)

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

“Atès que el Reglament General de Subvencions d’aquest Ajuntament, el qual 
regula el procediment aplicable per l’atorgament de subvencions municipals a 
entitats  o  persones  físiques,  en  el  marc  del  règim  jurídic  definit  a  la  Llei 
General de Subvencions aprovada per la Llei  38/2003 de 17 de novembre, 
estableix  en  l’article  18,  apartat  3  qe es  podran concedir  de forma directa 
subvencions  en  què  s’acreditin  raons  d’interès  públic,  social,  econòmic  o 
humanitari, d’acord amb la regulació que s’efectua en el Reglament General de 
Concessió de Subvencions de l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat.

Atès  que  des  de  finals  de  gener  de  2017,  s’ha  configurat  un  fenomen 
anomenat “Niño Costero” causat per un increment abrupte de la temperatura 
superficial  del  mar,  la  qual  cosa  ha  provocat  a  Colòmbia  fortes  pluges  i 
tempestes que han derivat en inundacions i  altres fenòmens associats com 
tempestes  elèctriques,  forts  vents,  esllavissades  de  fang  i  pedra  i  segons 
dades  de l’OCHA de Nacions  Unides,  hi  ha  639.000  persones  afectades  i 
72.115 persones damnificades, pèrdues de vides humanes, 18.000 habitatges 
col·lapsats i inhabilitables, 7000 Ha de cultius perdut i 928 escoles afectades.

Atesa l’extrema gravetat de l’emergència, tot i que hi ha més de 15 entitats,  
amb mandat humanitari implicades en operatius de respostes d’emergència, 
84



segons dades de l’OCHA, hi ha necessitats identificades en diferents sectors 
que demanen suport urgent, sobretot per a infants, adolescents i dones, per la 
qual cosa l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat te la voluntat d’adherir-se a 
la campanya d’emergència formulada pel FONS CATALA COOPERACIO AL 
DESENVOLUPAMENT, amb l’objectiu de donar resposta als afectats de les 
inundacions i esllavissades a Mocoa (Colòmbia).

Tenint en compte el que s’ha exposat i vist l’informe de data 7 d’abril de 2017 
emès per la responsable del Programa de Solidaritat i Cooperació, la Comissió 
Informativa de l’Àrea de Drets de Ciutadania i Polítiques Socials proposa al Ple 
de l’Ajuntament l’adopció dels següents

ACORDS

PRIMER.-   Aprovar  una  aportació  extraordinària  d’emergència  per  la 
campanya  destinada  als afectats  de  les  inundacions  i  esllavissades  a 
Mocoa (Colòmbia) segons el detall següent:

Número 
d’expedient:

G1762017000079

Entitat:
FONS  CATALA  COOPERACIO  AL 
DESENVOLUPAMENT

Projecte o activitat:
Ajut d'emergència als afectats de les inundacions 
i esllavissades a Mocoa (Colombia)

Import total de la subvenció: 2000 €

Tipus Op. Partida Número Operació Import

ADO 2310548906 170004848 2000 €

SEGON.-  Aprovar, de conformitat amb l’article 18 del Reglament General de 
Concessió  de  Subvencions  de  l’Ajuntament  de  Sant  Feliu  de  Llobregat,  el 
conveni  que regula  aquesta  subvenció  i  on s’inclou  tots  els  compromisos i 
condicions aplicables a la gestió de l’esmentada subvenció, facultant a l’Il.lm. 
Sr. Alcalde per a la signatura del mateix. 

TERCER.- Publicar  el  present  acord  al  BDNS  i  al  e-tauler  als  efectes  de 
màxima publicitat

QUART.- Notificar  aquests  acords  al  Fons  Català  de  Cooperació  al 
Desenvolupament  i  comunicar-ho  a  la  Oficina  Econòmica   i  la  Intervenció 
municipal als efectes que corresponguin.”

Els reunits, per unanimitat, aproven el dictamen.

13. - Aprovar nous criteris per a la concessió del Carnet Blau municipal. 
(BASU2017000004)
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El Sr. Alcalde dóna compte del dictamen de la Comissió Informativa de l’Àrea 
de Drets de Ciutadania i Polítiques Socials, que textualment diu:

“Atès que l’any 1980 l’Ajuntament  de Sant  Feliu  de Llobregat  va crear que 
s’anomenava  el “carnet de jubilats” que donava dret a una sèrie d’avantatges i 
descomptes en activitats municipals.

Atès que posteriorment es va considerar necessari elaborar unes bases que 
regulessin l’atorgament d’aquest carnet de jubilats, i mitjançant acord de Ple 
del dia 27 de gener de 2000 es van aprovar les normes per a l’atorgament dels 
carnets de jubilats i pensionistes,  que va a passar a denominar-se “Carnet 
Blau Municipal”.

Atès  que  en  l’  acord  esmentat  anteriorment  s’establien  els  requisits  dels 
beneficiaris  d’aquest  carnet,  les  prestacions  a  que  donava  dret   i  el 
procediment d’atorgament que encara són els vigents fins a  dia d’avui.

Atès  que  en  els  darrers  anys,  el  perfil  socioeconòmic  dels  beneficiaris  del 
Carnet Blau ha canviat substancialment i el procés de transformació del nostre 
Ajuntament  cap  a  una  administració  més  social,  propera  i  oberta  a  la 
ciutadania fan necessari adaptar les requisits d’atorgament del Carnet Blau a la 
realitat actual.

Atès  que  fruit  dels  treballs  de  la  Ponència  específica  per  a  la  revisió, 
actualització  i  elaboració  de  les  Ordenances  Fiscals  constituïda  mitjançant 
Decret d’ Alcaldia número 20160000002084 de data 10 de juny de 2016, s’ ha 
amplia l’aplicació de la tarifació social a diversos serveis i activitats municipals 
amb  l’objectiu  de  determinar  els  preus  públics  del  serveis  en  base  a  la 
capacitat econòmica dels usuaris, amb independència de l’edat. 
De conformitat amb el que preveu l’article 25 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
Reguladora  de les  Bases de Règim Local  i  article  66 del  Decret  Legislatiu 
2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei municipal i de 
règim local de Catalunya, que estableixen que el municipi pot promoure tota 
mena d’activitats i prestar tots els serveis públics que contribueixin a satisfer 
les necessitats dels veïns. 

Atès que la Llei 18/2003, de 4 de juliol, de suport a les famílies, disposa que la 
finalitat  d’aquesta és establir  les bases i  les mesures per a una política de 
suport i protecció a la família i, per tant, determina drets i prestacions destinats 
a donar suport a les famílies. 

Atès que la Llei 12/2007 de Serveis Socials reconeix que els serveis socials 
s’adrecen a tota la població que ho necessita, però no obstant, per a l’accés a 
determinats serveis i/o prestacions, cal establir els criteris econòmics i socials 
per a possibilitar l’accés a tothom que els compleixi.

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

PRIMER.-   Aprovar els criteris  per a l’ atorgament del Carnet Blau Municipal 
que modifiquen i  subsisteixen els  que els Ple del  27 de gener de 2000 va 
aprovar, en tot allò que estigui en contradicció.

Objectiu:  

Promoure un envelliment  actiu  i  saludable  i  contribuir  a  que la  gent  gran i 
persones amb discapacitat  participin  en les activitats de municipals.
 
 Àmbit d’aplicació:

 El  Carnet  Blau és un carnet   que permet i  facilita  l’accés a determinades 
activitats, dirigides al col·lectiu de gent gran  i  persones amb discapacitat.

Persones Beneficiaries i requisits d’accés:

Podran ser beneficiaries del Carnet Blau, les persones empadronades a Sant 
Feliu de Llobregat que compleixin els requisits següents:

 Persones en situació d’atur.
 Persones amb discapacitat igual o superior al 33% amb independència 

de l’edat.
 Persones pensionistes o inactives del mercat de treball, de més de 60 

anys.

Serveis on s’apliquen els beneficis de Carnet Blau:

L’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat  determinarà en el seu moment les 
activitats  on  donarà  accés  el  Carnet  Blau.  Així  mateix,  en  les  ordenances 
fiscals i de preus públics s’establiran els serveis concrets en que s’aplicaran 
qualsevol benefici econòmic que doni dret el Carnet Blau.

Procediment d’expedició:

L’Ajuntament de Sant Feliu s’informarà degudament del procediment i tràmits 
necessaris per a l’expedició del Carnet Blau Municipals, a través dels mitjans 
de comunicació municipals.

Entrada en vigor:

Els  nous  criteris  amb  els  quals  s’aplicaran  en  l’emissió  del  Carnet  Blau 
Municipal així com els  requisits que hauran de complir els seus beneficiaris 
entraran en vigor l’últim trimestre de 2017, informant-se  degudament a tota la 
ciutadania mitjançant els canals de comunicació municipal.

SEGON  .-  Fer constar que les dades personals recollides en relació amb la 
tramitació i l’atorgament del Carnet Blau Municipal seran emmagatzemades en 
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un fitxer de titularitat municipal degudament legalitzat, i que s’aplicaran en el 
seu tractament les mesures de seguretat previstes a la Llei Orgànica 15/1999, 
de  13  de desembre,  de  protecció  de  dades  de  caràcter  personal,  i  el  seu 
reglament de desenvolupament. 
 
TERCER.-  Fer públic aquest acord al e-tauler,  al web municipal i als mitjans 
de  comunicació  municipals   i  comunicar-lo  a  la  Oficina  Econòmica   i  a  la 
Direcció de l’Àrea de Drets a la Ciutadania i Polítiques Socials.”

El regidor d’Hisenda, Sr. Rañé, indica que fan una adaptació dels col·lectius 
que poden ser successibles de gaudir el carnet blau, modificant-los en relació 
amb els criteris que hi ha, encara que totes les persones que tinguin el carnet 
blau el mantindran. Explica que en la proposta d’acord hi ha dos conceptes 
que no són prou afinats, es parla de persones inactives en el mercat de treball 
de 60 o més anys, o jubilades i no és del tot correcte perquè fan una extensió 
de que tots els jubilats són els pensionistes, però els pensionistes són jubilats, 
també són gent amb incapacitat, són amb viduïtat, etc. Per tant el que han de 
posar al text és: persones jubilades o inactives de més de 60 anys. Aquesta 
serà la redacció. És un tema conceptual el de persones aturades, perquè les 
persones no són aturades, estan en situació d’atur, que és diferent. Per tant, la 
redacció posarà: persones en situació d’atur. El que volen és que el carnet 
permeti i faciliti l’accés a determinades activitats dirigides al col·lectiu de gent 
gran i persones amb discapacitat.

El regidor del grup municipal CC Veïns, Sr. Sospedra, manifesta que per una 
vegada estan molt d’acord amb les posicions del Sr. Carrión respecte aquest 
tema. Consideren que el carnet blau és una antigalla i el que té sentit és la 
tarifació social,  perquè, avui en dia, els jubilats són una classe privilegiada, 
parlant a grosso modo i en grans números. Aprofita per a dir  respecte al que 
ha passat avui en el Ple que ha estat un espectacle lamentable. Creuen que 
això fa desvirtuar la política democràtica i han d’agrair al Sr. Alcalde que hagi 
intentat  parar-ho.  Pensen  que  alguna  cosa  s’han  de  plantejar  en  el 
funcionament per tal que això no passi. El sentit del vot és en contra.

La portaveu del grup municipal PDeCAT, Sra. Martí, manifesta que en aquest 
punt s’abstenen.

El portaveu del grup municipal Ciutadans, Sr. Alba, indica que  la referència 
que ha fet el Sr. Sospedra, envers la gent gran com a gent privilegiada no ho 
admeten, i voten a favor.

Sotmès a votació el dictamen s’aprova per majoria absoluta amb 16 vots a 
favor de: 5 vots dels regidors/es del grup municipal d’ICV-EUiA, 4 vots dels 
regidors/es del grup municipal PSC, 3 vots dels regidors/a del grup municipal 
d’ERC, 2 vots dels regidors del grup municipal Ciutadans; 1 vot de la regidora 
del grup municipal PP; i amb 1 vot en contra del regidor Sr. Serrano; i amb 2 
vots  en  contra  dels  regidors  del  grup  municipal  CC  Veïns;  i  amb  2  vots 
d’abstenció del regidor/a del grup municipal PDeCAT.

ÀREA DE TERRITORI, SOSTENIBILITAT I ACTIVITAT ECONÒMICA:
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14.  -  Aprovació  inicial  de  la  modificació  puntual  del  PGM  a  l'àmbit 
"Armenteres" de Sant  Feliu de Llobregat  i  conveni  urbanístic d'aquest 
sector. (T0042017000001)

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

“Vist el document de modificació puntual del Pla General Metropolità a l’àmbit 
“Armenteres” de Sant Feliu de Llobregat i el conveni urbanístic presentat per 
l’empresa  RILAURA,  SL,  representada  pel  Sr.  Ricard  Barceló  Soguero, 
mitjançant  instància  E2017005715,  de  data  31  de  març  de  2017,  i 
compareixença  de  data  3  d’abril  de  2017,  que  substitueix  les  entrades 
E2017002380, de data 7 de febrer de 2017, i E2017005021, de data 20 de 
març de 2017,  per a la seva tramitació municipal.

Atès que en data  4 d’abril  de 2017 l’arquitecte  municipal  ha emès informe 
tècnic en el que descriu la proposta d’ordenació i la justificació de la mateixa i 
informa favorablement el document de modificació puntual del PGM a la illa 
delimitada pels carrers Anselm Clavé, Armenteres, Sant Antoni i Sant Josep 
així  com la proposta de conveni urbanístic d’aquest sector als efectes de la 
seva aprovació inicial.

Atès que en data 4 d’abril de 2017 la directora del servei jurídic administratiu 
ha emès informe jurídic en el que indica que si bé la iniciativa privada d’acord a 
l’establert a l’article 101.3 del Text Refós de la Llei d’urbanisme aprovat per 
Decret legislatiu 1/2010  de 3 d’agost, en la seva redacció donada per la Llei 
3/2012 (TRLUC)   “no té dret al tràmit per a l’aprovació de les propostes de 
modificació  dels  plans  d’ordenació  urbanística  municipals  que  presenti, 
tanmateix  l’ajuntament  pot  assumir  expressament  la  iniciativa  pública  per  a 
formular-les”.  L’informe  jurídic  relaciona  entre  d’altres,   la  documentació 
preceptiva que ha de contenir la proposta i el procediment a seguir fins la seva 
aprovació definitiva i executivitat així com formula proposta de resolució.

Atès  que  al  tractar-se  d’una  modificació  del  Pla  General  Metropolità  haurà 
d’estar-se al que s’estableix a l’article 96 i 85   del TRLUC en la seva nova 
redacció  donada  per  la  llei  3/2012,  de  22  de  febrer,  segons  el  qual  la 
modificació de qualsevol dels elements d’una figura de planejament urbanístic 
se subjecta a les mateixes disposicions que en regeixen la formació, vist el que 
s’estableix  als articles 73 i  74 de l’esmentat  TRLUC sobre la suspensió de 
llicències i vist el que s’estableix als articles 8 i 104 del TRLUC i 26 del decret 
305/2006 de 18 de juliol sobre els convenis urbanístics.

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

ACORDS

PRIMER.- Acceptar la proposta de document de  Modificació Puntual del 
Pla  General  Metropolità  a  l’àmbit  “  Armenteres”  de  Sant  Feliu  de 
Llobregat als carrers Armenteres, carrer Anselm Clavé, carrer Josep Maria de 
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Segarra  i  carrer  Sant  Antoni  presentat   per  l’empresa  RILAURA  SL, 
representada  pel  Sr.  Ricart  Barceló  Soguero,  mitjançant  instància 
RE2017005715,  de data 31 de març  de 2017,  i  compareixença de data 3 
d’abril de 2017, que substitueix les anteriors que consten a l’expedient (còpies 
aportades per RE2017005897 de 4 d’abril de 2017).
 
SEGON.- Aprovar amb caràcter inicial la proposta de Modificació Puntual del 
Pla  General  Metropolità  a l’àmbit  “  Armenteres”  de Sant  Feliu  de Llobregat 
Modificació  Puntual  del  Pla  General  Metropolità  a  l’àmbit  i  sotmetre-la  a 
informació  pública,  pel  termini  de  d’  un  mes ,  amb publicació  de  l’edicte 
corresponent  en el  Butlletí  Oficial  de la província de Barcelona,  en un diari 
d’àmplia difusió , a la pàgina web de l’ajuntament ( planejament en tràmit) i  al 
tauler d’edictes electrònic de l’Ajuntament per tal que pugui ser examinada i 
presentar-hi, si cal, al•legacions. 

TERCER.- Aprovar  la  minuta  de  conveni adjunta  al  document  de 
planejament i sotmetre’l a informació pública durant el període d’un mes amb 
publicació del edicte corresponent al BOP, diari de major divulgació, web de 
l’ajuntament i taulell electrònic d’edictes.

QUART.- Suspendre l’atorgament de llicències de parcel•lació de terrenys, 
d’edificació,  reforma,  rehabilitació  o  enderrocament  de  construccions, 
d’instal•lació o ampliació d’activitats o usos concrets i  d’altres autoritzacions 
municipals  connexes  establertes  per  la  legislació  sectorial,  d’acord  amb  el 
previst a l’article 73  del Decret Legislatiu 1/2010 pel qual s’aprova el Text refós 
de la Llei d’urbanisme, i segons el plànol grafiat número NI Polígon d’actuació i  
suspensió de llicències, significant  que  els efectes d’aquesta suspensió es 
mantenen  fins  que  s’obtingui  l’aprovació  definitiva  del  document  de 
planejament i en cap cas més enllà dels dos anys des de l’acord d’aprovació 
inicial. Tot això sens perjudici del que s’estableix a l’article 102.4 del Decret 
305/2006 de 18 de juliol pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme.

CINQUE.- Sol•licitar, d’acord amb allò que disposen els articles 85 .5 del Text 
refós de la Llei d’urbanisme  els informes dels organismes afectats en raó 
de llur competències sectorials i en concret els que especifica l’arquitecte 
municipal  en  el  seu  informe  de  4  d’abril  de  2017,  que  són:  Comissió 
d’Urbanisme  (Servei  Territorial  d’Urbanisme  de  l’Àrea  Metropolitana  de 
Barcelona),  Direcció  General  de  Comerç  del  departament  d’Empresa  i 
Coneixement  de  la  Generalitat  de  Catalunya,  Direcció  General  d’Energia, 
Mines i Seguretat Industrial, ATM Àrea de Barcelona de la Direcció General de 
Transports  i  Mobilitat,  Oficina  Territorial  d’Acció  i  Ambiental  de  Barcelona. 
També  a  les  companyies  de  serveis  Loralred,  Aigües  de  Barcelona,  Gas 
Natural, Endesa i Telefónica.

SISE.- Concedir tràmit d’audiència als ajuntaments de l’àmbit territorial que 
confina amb el terme municipal, en compliment de l’article 85.7 del Text refós 
de la llei d’urbanisme.

SETÈ.- Notificar el present acord a RILAURA SL.”
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La Tinent d’Alcaldia delegada d’Urbanisme, Sra. Muñoz, indica que és un punt 
molt important al que han dedicat temps i han parlat en el Consell Assessor 
d’Urbanisme,  que,  també,  es  va  fer  una  reunió  específica  amb  tots  els 
portaveus  i  amb  els  agents  promotors  de  la  propietat  que  impulsa  aquest 
planejament. Desprès es va explicar a la Comissió informativa. A més, a nivell 
intern i tècnic s’ha fet molta feina per arribar a la millor proposta per a la ciutat,  
que  no  ha  estat  senzilla  perquè  estan  parlant  d’un  sumatori  de  sòls  amb 
diferents edificacions que és la pastilla compresa entre el carrer Josep Maria 
de Segarra, carrer Sant Antoni, Armenteres i Anselm Clavé. En aquest àmbit hi 
ha  tres  claus  urbanístiques diferents,  dues  que  podien  ser  susceptibles  de 
demanar llicència i construir, cosa que han evitat, i una altra que és un sòl 19, 
que és sòl urbanitzable que necessitava d’un pla parcial perquè és un sòl que 
té unes zones d’equipaments,  zones verdes associades i una edificabilitat que 
no està del tot ubicada. El que han fet és el sumatori d’aquests tres sòls de 
manera que l’ordenació sigui la més harmonitzada possible, i el que porten al 
Ple és com reparteixen aquest sòl, en residencial, zones verdes i equipaments 
en un àmbit més gran que no era aquest 19. 

Puntualitza  que  estan  parlant  d’una  superfície  de  més  de  5.000  m2.  Han 
mantingut l’edificabilitat  existent de 8.300 de sostre amb una previsió de 85 
habitatges, igual que han mantingut el que és el sostre edificable, han fet un 
escreix molt important de les zones verdes i equipaments, d’una previsió en el 
planejament  de  1.200  metres  han  passat  a  1.735,  i  si  hi  havia  sòl 
d’equipaments  previst  de  350 han passat  a 550,  aproximadament.  Aquesta 
nova distribució permet que hi hagi més zones verdes, que poden crear una 
plaça al mig d’aquest barri i situar l’edificabilitat en Armenteres i Anselm Clavé. 
Tot el que és l’interior d’illa, que serà com una quarta part d’illa, quedarà per 
espai lliure, creen una nova plaça de més de 2.000 m2, que ocuparà una part 
important de tota aquesta parcel·la.

Pel que fa a la edificabilitat, s’ha volgut tractar de manera harmoniosa també 
les alçades. El projecte ha estat molt respectuós amb els orígens perquè al 
frontal d’Armenteres passen d’una composició de planta baixa més 3, més 4 i 
més 5, a la façana amb Armenteres, deixant els patis oberts, o sigui les vistes 
que  tenen  ara  les  cases  de  Santa  Maria,  els  interiors  continuaran  tenint 
aquestes obertures. Desprès, les alçades més elevades les han portat al carrer 
Anselm Clavé, si comencen des de Josep Maria de Segarra passen de planta 
baixa  més  4,  més  5,  més  7  i  més  6,  aquestes  alçades  formen  un  cos 
constructiu que és bastant permeable. L’alçada de referència que s’ha pres és 
la de l’edifici de l’IMPSOL, el del costat, no sobrepassaran cap altre edificació, 
faran la mateixa alçada que l’edifici de l’IMPSOL, que és una planta menys 
però les alçades regulatòries fan que siguin de la mateixa alçada, o sigui, la 
planta baixa  és més baixa  que la  planta  de l’IMPSOL,  de manera que les 
alçades són les mateixes.

La zona verda s’integra en el carrer de Sant Antoni, l’edifici que fa cantonada 
amb  Armenteres  no  s’edifica  la  planta  baixa,  de  manera  que  també  és 
permeable cap a la nova plaça. Una altra novetat és que a nivell de mobilitat 
respecten tot el que han fet en el Pla Director Centre, inclús pacificaran més la 
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mobilitat  de tot aquest barri centre perquè no es podrà entrar des d’Anselm 
Clavé cap a Sant Josep, però s’ha d’acabar de veure amb el tema de mobilitat.

Un altre punt important, és que han fet molt d’èmfasi en què el l’interès públic 
prevalgui  en tota aquesta tramitació.  Això  forma part  del  conveni  urbanístic 
associat  a  aquesta  modificació.  L’Ajuntament  treu  més  zones  verdes  i 
equipaments  que per Llei  s’atorga,  més el  que ells  han aconseguit,  doncs, 
l’aprofitament urbanístic es materialitza en un pis, o sigui Sant Feliu tindrà un 
pis de protecció oficial d’uns 80 metres, la reserva d’equipaments que en teoria 
s’ha de cedir com espai tancat, han negociat que, també, s’urbanitzi, i se li doni 
un caràcter de zona d’equipament públic i a l’aire lliure, que ho assumeixi la 
propietat, també hi ha 195 metres i escaig d’equipament que correspon a una 
planta baixa de l’edifici cantonada amb Sant Antoni-Armenteres, que serà una 
de les portes d’entrada, i l’Ajuntament preveu fer-se càrrec en pressupostos 
futurs del 2019-2020 del cost de l’edificació, que es calcula en uns 120.000 €.

Comenta  que  el  dipòsit  municipal  de  vehicles,  que  ocupa   actualment  sòl 
qualificat  com a  18,  la  propietat,  s’encarrega  de  fer  el  trasllat  en  un  solar 
municipal,  de  manera  que  l’Ajuntament  s’estalviarà  un  lloguer  que  anaven 
perseguint, amb la particularitat que el nou dipòsit municipal tampoc li costarà 
a la ciutat cap despesa. Una altra despesa que assumeix el promotor són les 
dues  cobertes  dels  magatzems  de  cultura  de  Matacàs.  A  una  li  cal  una 
reparació i com és de fibrociment, s’ha de canviar sencera. L’altre té goteres i 
es farà la reparació. Aquestes obres s’han valorat en un total de 120.000 € 
més IVA. En resumen considera que és la millor opció per a la ciutat en aquest 
sòl que té uns drets i una edificabilitat, traient-li el màxim possible per l’interès 
públic, es manté l’edificabilitat  d’origen, s’aprofita al màxim l’espai públic i les 
zones d’equipaments, tant en sòl com en sostre, i  en el conveni s’han anat 
introduint molts temes. La Masia existent no està catalogada, a la Comissió de 
Patrimoni es va presentar aquest planejament i el que es va acordar es fer tot 
un  reportatge  fotogràfic  que  documentés  aquesta  Masia,  que  s’ha  fet 
prèviament a la atorgació de qualsevol llicència i ho tindran a la documentació. 
És un planejament molt respectuós, molt integrador, amb un to de qualitat que 
saben que tindrà perquè té unes garanties darrera de molta experiència a la 
ciutat per part de la propietat.    

El  portaveu  del  grup  municipal  CC  Veïns,  manifesta  que  voten  a  favor. 
Coincideixen plenament en que s’ha fet un treball molt important i, el mateix 
que abans,  felicitaven  als  responsables  pel  treball  que havia  desenvolupat. 
S’ha fet un treball seriós, important, i a més s’ha aconseguit un equilibri entre el 
què és la propietat i el que és la ciutat.  Per tant, el seu vot és a favor.

La portaveu del grup municipal PDeCAT, Sra. Martí, indica que  estan molt 
contents de què,  finalment,  aquest  sector  s’hagi  ordenat  tant  bé,  i  voten a 
favor.

El  portaveu  del  grup  municipal  Ciutadans,  Sr.  Alba,  manifesta  que  ells 
s’abstenen en aquest punt, no tant pel que es veu sinó pel que no es veu. No 
estan  per  discutir  si  es  compleixen  les  normes  de  planejament  urbanístic, 
pensen que hi ha tècnic que ho fan, comproven que es compleixen, i hi ha gent 
que  ho  fa,  però  estan  per  veure  si  l’espai  que  queda  per  a  la  ciutat  és 
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admissible o no. Considera que les solucions que plantegen de la part privada 
no estan malament, es concentra tota l’edificació en el perímetre per alliberar 
l’espai del centre, que els sembla adequat, però la definició de l’espai central 
no està treballada, encara que entenen que no ho estigui perquè, com això és 
una eina del planejament urbanístic, no toca. Però ells com parlen de política 
els  interessa el  que no es veu encara  que no toqui,  i  pregunta  que tenen 
pensat fer perquè hi ha unes taques a on es parla de sauló, no són executives 
però haguessin agraït una solució una mica més definida i concreta d’aquest 
espai. Per això s’abstenen.

La Tinent d’Alcaldia delegada d’Urbanisme, Sra. Muñoz, respon que de tots 
aquests detalls parlaran quan tanquin el projecte d’urbanització.

Sotmès a votació el dictamen s’aprova per majoria amb 14 vots a favor de: 5 
vots dels regidors/es del grup municipal d’ICV-EUiA, 4 vots dels regidors/es del 
grup municipal PSC, 2 vots del regidor/a del grup municipal PDeCAT, 2 vots 
dels regidors del grup municipal CC Veïns, i  1 vot en contra del regidor Sr. 
Serrano; i amb 6 vots d’abstenció de: 3 vots dels regidors/a del grup municipal 
d’ERC, 2 vots dels regidors del grup municipal Ciutadans, i  1 vot de la regidora 
del grup municipal PP.

MOCIONS D’ÀMBIT GENERALS:

15.  -  Moció dels grups municipals d'ICV-EUiA,  PSC i ERC,  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).

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

“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 el Parlament de Catalunya i una directiva de la Unió Europea, 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.
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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 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 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 
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, PSC i ERC 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.- Demanar  al  govern  de  la  Generalitat  que  assumeixi  les  seves 
competències  i  que  recuperi  el  finançament  a  les  escoles  bressol  dels 
municipis, així com els serveis de la franja 0-3, tenint present la diversitat i el  
principi d'inclusió. 

SEGON.- Demanar pactar a la Comissió Mixta Departament d'Ensenyament-
entitats municipalistes, abans de juliol 2017, un calendari pressupuestari per 
recuperar la corresponsabilitat del Govern en el finançament del servei públic 
de  les  escoles  Bressol  municipals  pel  curs  2017-  2018  i  garantir-ne  la 
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sostenibilitat  tenint  en compte les  diferents realitats  territorials,  la  diversitat, 
procurant explorar metodologies com la tarificació social i la subvenció de les 
llars d'infants d'iniciativa social tal i com s'estableix a la Llei d'Educació, en el 
seu article 198, punt 2. Assegurar la qualitat i vetllar per garantir la suficiència 
de places per cobrir la demanda. 

TERCER.- Demanar  la  priorització  de les  partides  del  pressupost  2018  pel 
finançament de les escoles bressol municipals que permeti aplicar el model de 
finançament  que s'acordi  a  la  comissió  Mixta  i  que ja  s'ha aprovat  en seu 
parlamentaria. 

QUART.- Informar a la comunitat educativa de Sant Feliu en la franja del 0-3 
així com al seu Consell Municipal d'Educació. 

CINQUÈ.- Donar  trasllat  d'aquest  acord  al  Govern  de  la  Generalitat,  al 
Parlament de Catalunya, a l'Associació Catalana de Municipis i a la Federació 
de Municipis de Catalunya.” 

La portaveu del grup municipal PDeCAT, Sra. Martí, indica que estan a favor 
d’aquesta transacció però troben a faltar un punt de perquè el Departament 
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya va haver de fer el que va fer. 
L’Estat  no  va  donar  l’aportació  que  tocava  per  l’educació  obligatòria,  i  el 
departament d’ensenyament, per llei, va pagar el que corresponia per educació 
obligatòria i els diners van haver de sortir dels que s’aportaven de les escoles 
bressol que és educació no obligatòria. Pensen que, de la mateixa forma que 
es demana al Govern de la Generalitat que assumeixi les seves competències, 
haurien de posar: demanar al Govern de l’Estat que faci l’aportació pactada 
amb la Generalitat per l’educació obligatòria. Si és fa així votaran a favor, sinó 
s’abstindran.

El portaveu del grup municipal PSC, Sr. Molina, considera que és un tema de 
prioritats i en aquest cas la Generalitat sempre ha tingut una altra prioritat que 
és  l’escola  bressol.  Pensen  que  igual  que  han  mandat  uns  diners  per  les 
concertades poden donar a les escoles bressols, destinar altres partides a les 
escoles bressol, i no accepta l’esmena.

La  portaveu  del  grup  municipal  PDeCAT,  Sra.  Martí,  considera  que  no  es 
queden sense els diners per les escoles bressol perquè la Diputació aporta, és 
a dir, els municipis no es queden sense aquest diners. Creuen que aquesta 
moció va en aquest sentit,  intentar que les escoles bressol no perdin i  que 
l’escola obligatòria i la pública es trobin amb tot el que han de tenir. Per tant es 
pot afegir, sinó ho consideren, és igual.

El portaveu del grup municipal PSC, Sr.  Molina,  manifesta que la Diputació 
aporta una part, però si parlen de la política de terços, que és l’acord que es va 
arribar en el seu moment, no s’està complint en aquest moment, i estan molt 
lluny d’arribar  a la política de terços.  Creuen que qui  ha d’assumir-la és la 
Generalitat, com diu l’Estatut de Catalunya.
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La Sra. Martí li contesta que, també, l’Estat ha de fer la seva aportació i sinó 
s’accepta en aquesta part s’abstenen.

El portaveu del grup municipal Ciutadans, Sr. Alba, pregunta al Sr. Rañé si sap 
quant costa la broma a l’any del que no paga la Generalitat, si són uns 300.000 
€.  Tot  i  així  es  rebaixa  la  moció  de  l’anterior  Ple  a  aquest,  es  passa  de: 
reprovar, denunciar a demanar, desprès és perd, no hi ha més, i no els sembla 
just. Evidentment voten a favor perquè és una injustícia, i de no fer res, i dir les 
coses per al seu nom els sembla lamentable. Ells  denuncien l’incompliment de 
la Generalitat. Pensen que s’ha de demanar la recuperació de les subvencions 
i s’hauria de reprovar a un govern que governa en contra de tots ells.

El portaveu del grup municipal d’ERC, Sr. Bossa, agraeix al portaveu del PSC i 
a la Sra. Muñoz pels treballs conjunts que han fet perquè la moció fos més 
acceptable per a ell. Aquí hi ha un relat que com ha dit la Sra. Martí, és cert, 
però, ni en aquesta moció, que no han insistit per afavorir aquest acord, ni en 
els treballs del Parlament s’ha explicat tota la veritat. Això no els sembla ni just, 
ni honest. Diu que intentarà explicar part del que es debat i, també, per a què 
el Sr. Alba tingui una mica de llum sobre el tema perquè veuen que li  falta 
bastant. Recorda que l’Estat ha escatimat recursos al govern de la Generalitat, 
ho  ha  dit  la  Sra.  Martí,  però  concretant  la  forta  retallada  de  l’Estat  a  la 
Generalitat  en educació  infantil  és a l’època de Zapatero.  Entenen que els 
proposants  de  la  moció  no  ho  argumentin  perquè  els  afecta  directament, 
deixant de finançar la gratuïtat dels 3 als 6 anys, amb 57.000.000 €, i desprès 
de 0 a 3 anys, amb 17.000.000 €. Han de parlar amb propietat de quins són els 
problemes. El govern Rajoy al 2012 va retirar els diners pressupostaris del Pla 
Educa 3, es va fer una esmena al Parlament que el PP no va acceptar, que 
suposa, també, una quantitat d’uns 17 milions anuals com ha dit dels 0 a 3 
anys. Enguany, als pressupostos generals de l’Estat no hi ha ni un euro per 
recuperar aquestes partides, encara que troben més despesa en Defensa, en 
Exercit,  en  CNI.  Són  uns  450.000.000  €  els  que  ha  deixat  de  rebre  la 
Generalitat en educació infantil del Ministeri d’Educació des del 2012. Per tant, 
hi  ha  incompliments  de  l’Estat  flagrants,  que  ningú  ha  comentat,  ni  en  el 
Parlament, ni a l’Estat i aquí es parla de reprovar Consellers, de reprovar als 
Governs, i potser haurien de reprovar-se tots plegats.

Manifesta que aquestes escatimacions del govern han suposat la reordenació 
de les despeses del departament d’ensenyament perquè s’ha de complir, com 
deia la Sra. Martí,  la legalitat.  Sobre l’acord amb les Diputacions per a que 
financin  els  0  a  3  anys,  tots  saben  que  les  Diputacions  són  uns  ens 
supramunicipals  de  suport  als  municipis  i  els  0  a  3  anys  són  de  titularitat 
municipal. El que ha fet la Diputació amb l’acord de la Generalitat és finançar 
aquests 23.000.000 € anuals. També s’està demanant, encara que no ho diu 
expressament la moció, però l’acord pres va per aquí, que es passi dels 1.600 
€ als 1.800 € per plaça pel curs 2017-2018.  A Catalunya hi  ha un total  de 
79.000 places i això suposa uns 126.000.000 € o 242.000.000 € pel curs que 
ve. No fa falta ser un expert en econòmiques per dir que és inassolible, a hores 
d’ara, per la Generalitat, si a més sumen personal especialitat com abans s’ha 
hagut de fer amb la moció de l’autisme. Per tant, fan una reflexió per a que 
siguin coherents i una mica més curosos amb el que es diu, i voten a favor.
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La moció s’aprova amb el vot favorable de tots els grups municipals, excepte 
l’abstenció del grup municipal PDeCAT.

16. - Moció presentada pel grup municipal ERC referent a la reinversió del 
superàvit a l'Administració Local per a la millora dels serveis públics i 
l'execució d'Inversions prioritàries (MOCI2017000026).

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

“L'Entrada  en  vigor  l'any  2012  de  la  Llei  d'Estabilitat  Pressupostària  i 
Sostenibilitat  Financera  va  suposar  per  als  municipis  una  evident  pèrdua 
d'autonomia  en  la  gestió  dels  seus  recursos.  D'una  banda  l'estabilitat 
pressupostària, entesa com l’equilibri entre ingressos i despeses no financers, 
va  suposar  una  forta  restricció  en  els  primers  anys  de  consolidació  dels 
comptes  municipals.  D'altra  banda,  la  prioritat  absoluta  del  pagament 
d'interessos i deute públic, derivada d'una modificació de la Constitució que 
posava els interessos dels barris per davant de l'interès públic. Finalment, una 
vegada consolidat l'equilibri  pressupostari i la reducció de l'endeutament, els 
ajuntament es troben amb la restricció de la regla de la despesa que limita 
l'increment  dels  pressupostos  municipals  al  creixement  de  l'economia  en 
termes de PIB, malgrat que la pròpia evolució de l'economia ha provocat un 
increment d'ingressos que podrien ser retornats a la ciutadania.

Si  bé  l'Autoritat  Independent  de  Responsabilitat  Fiscal  (AIReF)  defineix 
aquesta norma com una eina que permet acumular superàvits en etapes de 
creixement econòmic per utilitzar-los en etapes de recessió, entenem que la 
recuperació macroeconòmica en termes de PIB no s'ha vist  reflectida a les 
economies domestiques ni a les pimes, de manera que els ajuntaments hem 
de seguir aportant recursos per donar resposta a les nombroses necessitats 
socials  existents,  així  com a  la  implementació  de  polítiques  de  foment  de 
l'ocupació i l'activitat econòmica.

D'altra banda, l'Estat espanyol efectua la distribució del marge de dèficit públic 
sense considerar el pes de la despesa pública que assumeixen els diferents 
nivells d'administració, resultant aquesta distribució clarament injusta amb les 
comunitats  autònomes  i  amb  els  municipis.  En  el  cas  dels  ajuntaments 
s'autoritza dèficit zero, però a la pràctica l'aplicació de la regla de la despesa 
provoca  que  acumulin  superàvits  estructurals  que  després  serveixen  per 
compensar l’incompliment dels objectius de dèficit del propi Estat espanyol.

La  conseqüència  de  tot  plegat  és  que  els  ajuntaments  porten  cinc  anys 
consecutius acumulant superàvits que després només poden destinar a reduir 
endeutament o bé tenir-los aturats als bancs. L'any 2016 el superàvit de les 
administracions  locals  va  ser  7.083  milions  d'euros,  un  0,64% del  PIB.  La 
suma dels superàvits dels cinc darrers exercicis és gairebé de 26.000 milions.

El  projecte de pressupostos generals  de l'Estat  per  l'any 2017,  aprovat  pel 
Consell de Ministres, no incorpora canvis en la destinació del superàvit de les 
entitats locals, conservant només el petit marge per a inversions financerament 
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sostenibles i amb l'agreujant que no serà d’aplicació fins que no s aprovi de 
manera definitiva el pressupost, previsiblement a! mes de juny .

Si  bé  és  necessari  adoptar  una  mínima  disciplina  en  matèria  d’estabilitat 
pressupostària per evitar els excessos d'altres èpoques, també entenem que 
aquestes  normes  han  de  ser  proporcionades  i  coherents  amb  la  situació 
econòmica  de  cada  ajuntament.  En  aquest  sentit,  reivindiquem  que  els 
ajuntaments  que  compleixen  els  requeriments  en  matèria  d’endeutament  i 
tinguin  romanent  de  tresoreria  positiu  puguin  utilitzar  lliurement  els  seus 
superàvits  i  posar-los  a  disposició  de  la  ciutadania,  ja  sigui  en  forma  de 
polítiques  socials,  promoció  econòmica  i  ocupació  o  bé  per  dur  a  terme 
aquelles inversions necessàries per al municipi.

Atès  que l'any 2016  les  administracions  locals  van obtenir  un  superàvit  de 
7.083 milions d'euros, un 0,64% del PIB, i acumulen cinc anys consecutius de 
superàvits.

Atès que el conjunt d'administracions locals ha reduït considerablement el seu 
volum d’endeutament i gairebé el 50% deis municipis tenen deute zero.

Atès que el  projecte de pressupostos generals de l'Estat  per l'any 2017 no 
incorpora canvis en la destinació del superàvit de les administracions locals i 
que el marge per a destinar a inversions financerament sostenibles es veurà 
molt condicionat per l’endarreriment en l'aprovació definitiva deis pressupostos 
de l'Estat.

Per tot l'exposat, el grup d'Esquerra Republicana a l'Ajuntament de Sant Feliu 
de Llobregat proposa d'adopció deis següents

ACORDS

Primer.  Instar al Govern de l'Estat que autoritzi,  de manera urgent,  que els 
ajuntaments puguin reinvertir, sense cap limitació, els superàvits resultants de 
la liquidació del pressupost 2016 i que aquesta reinversió no computi en els 
càlculs  per  al  compliment  de  la  regla  de  la  despesa  ni  l'estabilitat 
pressupostària.

Segon. Instar al Govern de l'Estat que autoritzi als ajuntaments amb una ràtio 
d’endeutament  inferior  al  60%  sobre  els  ingressos  corrents  a  fer  ús  del 
romanent  de  tresoreria  per  a  l'execució  d'inversions  prioritàries,  sense  que 
aquestes computin en els càlculs per al compliment de la regla de la despesa 
ni  l'estabilitat  pressupostària,  computant  només  la  previsió  de  despesa 
estructural que pugui comportar la inversió.

Tercer.  Cercar  les  eines  que  permetin  retornar  aquests  recursos  a  la 
ciutadania, en forma de millors serveis públics i inversions prioritàries, garantint 
la sostenibilitat de les finances municipals.

Quart.  Comunicar  aquest  acord  al  Govern  espanyol  a  la  Generalitat  de 
Catalunya, a l'Associació Catalana de Municipis, a la Federació de Municipis 
de Catalunya i a la Federació Espanyola de Municipis i Províncies.”
98



El regidor Sr.  Leiva indica que aquesta moció ha estat prou explicada però 
l’important  és  que  els  Ajuntaments  puguin  treure  de  sobre  un  control  que 
podrien qualificar d’antidemocràtics o, com a mínim, molt limitador de la seva 
autonomia municipal.  En definitiva,  els  ha portat  una dificultat  afegida  a  la 
tasca ja de per si difícil de tirar endavant qualsevol administració; una etapa 
com la que els ha tocat viure als darrers anys i han d’intentar-ho, no saben les 
possibilitats.  Però  en  tot  cas,  creuen  que  hi  ha  una  moció  de  censura 
anunciada al Parlamento de Madrid, no saben si tindrà alguna possibilitat que 
aquesta moció tiri endavant.

Aquest moció s’aprova per unanimitat. 

18. -  Moció presentada pel  grup municipal  Ciutadans en defensa de la 
democràcia,  la  igualtat,  la  unió  i  la  sobirania  nacional  de  tots  els 
espanyols. (MOCI2017000028)

El Sr. Alcalde indica que la moció presentada per Ciutadans sobre la defensa 
de  la  democràcia,  la  igualtat,  la  unió  i  la  sobirania  nacional  de  tots  els 
espanyols, es retira.

B) PART DE CONTROL:

19.  -  Ratificar  el  Decret  d'Alcaldia  núm.  1039,  de  data  31/03/2017, 
d'aprovació  de l'experiència  pilot,  d'abast  limitat,  per  a  la presentació, 
durant l'activitat OKUPA LA NIT, el dia 31 de març de 2017. d'una App 
gratuïta que permeti generar un carnet jove. (FEST2017000058)

El Sr.  Alcalde dóna compte del Decret d’Alcaldia núm. 1039 de data 31 de 
març del 2017, que textualment diu:

“Vist que l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat ha decidit impulsar la creació 
d’un Carnet Jove Local que permeti promoure la creació de valor per als joves i 
la seva fidelització amb la ciutat, a través de les noves tecnologies, en especial 
les mòbils. 

Vist  que en el marc de col·laboració interdepartamental per a la creació de 
l’esmentat  carnet,  liderat  pel  Programa de Joventut  i  l’Àrea  de Drets de la 
Ciutadania  i  Polítiques  Socials,  s’ha  decidit  realitzar  una  experiència  pilot 
d’abast limitat, al voltant de l’activitat “Okupa la Nit Gamer” que tindrà lloc el 
31  de  març  de  2017,  activitat  d’oci  alternatiu  promoguda  pel  programa de 
joventut. 

Vist que aquesta experiència consisteix en posar a disposició dels participants 
a  l’activitat  una  App  gratuïta,  descarregable  pels  assistents,  que  permeti 
generar un carnet jove com a prova pilot  i  realitzar un joc interactiu amb el 
mòbil,  interactuant  entre  els  titulars  de  carnets  mòbils,  guanyant  punts  i 
bescanviant-los per premis al passar pels racons de joc disposats em l’activitat 
de l’Okupa la Nit .
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Vist que l’abast d’aquesta experiència es limita a l’esmentada activitat, al llarg 
del dia i la nit del 31 de març, essent que l’App romandrà disponible des del dia 
31 de març fins al 30 d’abril de 2017, moment en que ja no es podrà fer servir i 
s’eliminaran  les  dades  existents  a  l’App  i  el  seu  sistema  de  gestió  de  la 
informació (Backend). Tenint en compte que tractant-se de menors d’edat fins 
als 18 anys, i sent que la tecnologia permet que sobre els terminals els pares 
puguin exercir el control parental, si això es produís l’App permet que es pugui 
dur a terme aquesta funció de control parental.

Vist  que  aquest  projecte  es  realitza  per  donar  resposta  a  les  propostes  i 
inquietuds dels joves de la ciutat, en el marc del Pla Jove 2012-2016, prorrogat 
mitjançant  acord  de  Ple  de  data  22  de  desembre  de  2016,  i  la  moció 
presentada al Ple de l’Ajuntament en data 26 d’abril de 2016, amb la finalitat de 
crear el carnet jove local.

Atès que per a la realització d’aquesta activitat és necessària la recollida de 
dades  personals  dels  participants,  i  la  gestió  posterior  d’aquesta  identitat 
digital,  tot i que en un marc limitat en el temps, es fa necessari la creació i 
declaració del corresponent fitxer en el Registre General de Fitxers, depenent 
de  l’Autoritat  Catalana  de  Protecció  de  Dades  i  l'Agència  Espanyola  de 
Protecció de Dades.

Tenint  en  compte  el  que  s’ha  exposat,  fent  ús  de  les  facultats  que  tinc 
conferides per la legislació vigent,

RESOLC

PRIMER.- Aprovar l’experiència d’abast limitat, al voltant de l’activitat “Okupa la 
Nit Gamer”, que tindrà lloc el dia 31 de març de 2017, consistent en posar a 
disposició  dels  participants  a  l’activitat  una  App  gratuïta,  denominada 
Firmamobile,  com  a  prova  pilot  del  Carnet  Jove  Local,  d’acord  amb  el 
document de presentació que s’annexa en aquesta resolució. Aquesta App és 
propietat  de  l’empresa  Firmaprofesional,  SA,  adjudicatària  del  contracte  de 
provisió del servei mobileID de l’Ajuntament de Barcelona, al que l’Ajuntament 
de Sant Feliu de Llobregat es va adherir mitjançant Acord de Junta de Govern 
Local  de  data  16  de  desembre  de  2015,  i  les  condicions  d’ús  es  troben 
recollides a www.firmamobile.com. 

SEGON.- Significar que l’abast d’aquesta experiència es limita a l’esmentada 
activitat, al llarg del dia i la nit del 31 de març de 2017, i que l’App romandrà 
disponible des del día 31 de març fins al 30 d’abril de 2017, moment en que ja 
no es podrà fer servir i s’eliminaran les dades existents a l’App i el seu sistema 
de gestió de la informació (Backend). 

TERCER.- Aprovar  la  creació  del  fitxer  que es detalla  a l’Annex 1,  que es 
ratificarà  a  la  propera  sessió  plenària,  i  publicar  a  la  seu  electrònica  tant 
aquesta resolució com el seu acord de ratificació, als efectes de presentació 
d’al·legacions durant el termini de 30 dies, amb l’advertiment que en cas que 
no  se’n  presentin,  l’acord  d’aprovació  inicial  esdevindrà  definitiu.  Un  cop 
finalitzat  aquest  termini,  procedir  a  la  publicació  en el  Butlletí  Oficial  de  la 
100

http://www.firmamobile.com/


Província de la  disposició  de creació del  fitxer  i  realitzar  la  inscripció  de la 
creació  del  fitxer  en el  Registre  General  de Fitxers,  depenent  de l’Autoritat 
Catalana de Protecció de Dades i l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.”

Els reunits, per unanimitat, ratifiquen el decret.

20.  -  Donar  compte  de  les  resolucions  d'Alcaldia  i  Regidors/es 
delegats/des des del núm. 0972 de data 27/03/2017 al núm. 1282 de data 
21/04/2017.

Els reunits es donen per assabentats.

21. - Donar compte de les actes de la Junta de Govern Local de dates 22 i 
29 de març i 05 d'abril de 2017.

Els reunits es donen per assabentats.

22. - MOCIONS URGENTS:

No hi ha.

23. - PRECS I PREGUNTES:

El regidor del grup municipal PDeCAT, Sr. Carrión pregunta sobre les pilones 
del carrer Sant Llorenç, que s’han posat de forma sorprenent, que la primera 
notícia  va  ser  quan  les  va  veure  posar,  i  no  tenen  clar  que  solucionin  el 
problema perquè avui  mateix  els  cotxes  estaven a  tots  els  guals  de l’altra 
banda, que abans no hi eren. Creuen que és una mala solució o, en tot cas, 
s’ha de complementar i donar informació veïnal, com a mínim, complerta.

Una segona cosa que planteja sobre els plans estratègics de cultura i esports 
és que fa tres anys, més o menys, que els van aprovar.  Creuen que ja va sent 
hora de donar compte en aquest Ple de quines tasques s’han fet, com estan i 
veure quin desplegament s’ha portat a terme, i en quina situació estan.

La portaveu del grup municipal PDeCAT, Sra. Martí, indica que a l’antic edifici 
del local de la Creu Roja van veure la gent del Casal Blanca Bardiera, i volen 
saber amb quins criteris s’ha donat aquest edifici a les persones que l’ocupen i 
que  es  pensa  fer  en  aquest  local  perquè,  en  principi,  quan  això  s’estava 
planificant que aquest edifici anava a terra.

El Sr. Alcalde indica que es donarà resposta per escrit.

El  portaveu  del  grup  municipal  d’ERC,  Sr.  Bossa,  indica  que  al  Ple  de 
desembre, ERC en nom de la JERC, va preguntar al govern quin era el cens 
de plaques franquistes que quedaven a Sant Feliu de Llobregat i com estava la 
gestió de la seva retirada. La resposta per part  del govern municipal no va 
convèncer, ni a ells, ni a la JERC. La JERC va decidir actualitzar aquest cens, i 
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a dia d’avui poden dir orgullosos que Sant Feliu de Llobregat no queda cap 
placa franquista del Ministeri de la Vivenda.

El portaveu del grup municipal Ciutadans, Sr. Alba, indica que abans el Sr. 
Bossa ha fet referència a les seves llums i potser tingui una mica més de llum 
que la que el seu grup municipal i el PDeCAT al Parlament de Catalunya li 
neguen als veïns d’aquest municipi. Pregunta a aquestes dues formacions de 
quina banda estan perquè aquesta setmana al Parlament de Catalunya han 
rebut  la proposta de resolució sobre el  centre de transformació d’ENDESA, 
carrer Remigi Guix, i la seva sorpresa és quan veuen que les aportacions del 
grup Parlamentari Junts pel Sí han anat en contra de l’interès dels ciutadans 
de  Sant  Feliu,  perquè  van  presentar  una  esmena  de  modificació  a  on  es 
demanava  el  trasllat  i,  a   més  a  més,  proposaven  demanar  els  Plans  de 
Seguretat i Salut. Aquí el Sr. Leiva va demanar que tots, en la mesura de la 
seva capacitat intentessin arribar als seus grups, i així ho han fet, però veuen 
que ha hagut grups que sembla no han estat a l’alçada dels interessos de Sant 
Feliu.

El portaveu del grup municipal d’ERC, Sr. Bossa, indica que sobre la qüestió 
del transformador, com el govern, li passarà la resposta per escrit.

La  portaveu  del  grup  municipal  PDeCAT,  Sra.  Martí,  manifesta  que  les 
respostes dels  grups de l’oposició a un altre grup l’oposició  el  ROM no ho 
permet i, per tant, no pensa contestar res.

La portaveu del grup municipal PP, Sra. Ortega, pregunta com s’elegeixen les 
notícies que surten en els mitjans de comunicació locals, perquè el dilluns es 
va celebrar el dia de les Esquadres en Olesa de Montserrat i un Cap de la seva 
Policia Local va ser felicitat pels Mossos d’Esquadra per una actuació que va 
passar  a  l’estiu,  una  actuació  que  tampoc  va  passar  en  cap  mitjà  de 
comunicació,  perquè era estiu i  es va passar.  Creuen que des de 2003 un 
Policia  de  Sant  Feliu  de  Llobregat  no  era  felicitat  pel  cos  de  Mossos 
d’Esquadra i li sembla bastant important. En una jornada de participació, que 
estava  el  Sr.  Alcalde,  i  ella  mateixa,   va  haver  un  comentari  d’un  dels 
assistents de que havia de ser un orgull de ciutat. Per a ella és un orgull i l’ha 
semblat estrany perquè no li consta que s’hagi fet una nota de premsa.

La  primera  Tinent  d’Alcalde,  Sra.  Muñoz,  indica  que  sobre  la  resposta  de 
resolució del Parlament, al final, el que es va votar, és que Junts pel Sí es va 
abstenir  en  l’últim  acord,  però  va  prosperar  la  moció,  encara  que  no  les 
esmenes que diu.

El portaveu del grup municipal Ciutadans, Sr. Alba, indica que va prosperar la 
moció, i les mocions de modificació i eliminació dels senyors Junts pel Sí no 
van prosperar, i tampoc va prosperar la de no demanar el trasllat, per això, els 
retreu la conducta.
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Sense més assumptes a tractar, el President aixeca la sessió, essent les zero 
hores i cinquanta minuts, de la qual s’estén aquesta acta, que jo el Secretari 
certifico.

L’alcalde president El secretari

[Firma02-01] [Firma01-01]
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