
ACTA NÚM. 05/2017   PLE

A la ciutat de Sant Feliu de Llobregat, el dia 25 de maig de 2017 quan són les 
dinou hores i trenta minuts, es reuneixen  a la Sala Capitular d'aquesta casa 
Consistorial els Srs./Sres. integrants del Ple de l'Ajuntament que es relacionen 
a  continuació,  en  sessió  ORDINÀRIA,  en  primera  convocatòria,  sota  la 
Presidència  de l’Il·lm.  Sr.  Jordi  San  José  Buenaventura,  Alcalde  president, 
assistits pel Secretari, Sr. Agustín Recio Romero.

Assistents:

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

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

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

Secretari:
Sr.  Agustín Recio Romero.

Interventora:
Sra. Laura Almonacid Lamelas.

Seguidament, el Sr. President declara oberta la sessió, i ordena que s’entri a 
tractar els assumptes continguts en l’Ordre del Dia, i s’adopten els següents 
acords:
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El Sr. Alcalde dóna la benvinguda a aquesta Sala de Plens renovada. Una sala 
de Plens que permetrà millores en el sistema de gravació, de seguiment des 
de les llars del que aquí fan en representació de la ciutadania, de consulta i 
descàrrega dels moments del Ple que cadascú consideri  necessari  per a la 
seva activitat política. Per tant, ha de permetre desenvolupar els debats sobre 
la ciutat a càrrec dels representants de la ciutadania amb uns mitjans i amb les 
tecnologies que ofereix aquest segle XXI. Hauran d’aprendre, segurament, a 
presentar  de  manera  diferent  els  Plens  perquè  tenen  possibilitat  d’imatge, 
hauran d’ajustar els temps a aquests canvis de càmera que tindran que ha 
provocat  un  cert  moviment  en  les  ubicacions  dels  regidors  perquè  hi  hagi 
aquesta  nova  distribució  de  la  Sala  capaç,  en  el  seu  dia,  si  es  dóna  la 
circumstància, d’arribar a 25 persones.

El Sr. Alba demana intervenir i l’Alcalde li dóna la paraula.

El  portaveu del  grup municipal  Ciutadans,  Sr.  Alba,  manifesta que tenen la 
percepció que la Sala no compleix amb el Reial Decret 2568/1986, en relació a 
l’article  85. 2 que diu que en lloc, preferent,  de la Sala de Sessions estarà 
col·locada l’efígie de sa Majestat el Rei, i no veu la imatge i pregunta la raó de 
que no hi sigui.

El  Sr.  Alcalde contesta que continuen en la mateixa situació que han estat 
sempre. La Sala té noves prestacions tecnològiques i,  en tot cas, qualsevol 
altra qüestió  que vulgui  plantejar  de la  Sala es parlarà desprès als  precs i 
preguntes, i continuen amb el desenvolupament ordinari del Ple.

A) PART RESOLUTÒRIA:

1. - Lectura i aprovació de l'acta anterior de data 27 d'abril de 2017.

Els  reunits,  per  unanimitat,  aproven l’acta  de la  sessió anterior  de data  27 
d’abril de 2017.

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

Per part del Sr. Alcalde explica que el punt 2 és la condemna de la violència 
masclista que cada mes un regidor o regidora per ordre alfabètic expressa en 
nom del Consistori i aquest mes li correspon a ell mateix.
Comenta que fa uns mesos va llegir una entrevista a la contraportada de la 
Vanguardia  d’una  filòsofa  i  escriptora,  Sra.  Montserrat  Varderi,  que 
començava, justament, amb el que vol expressar que l’amor no fa mal i si fa 
mal no és amor.

L’entrevista comença amb una definició d’amor antiquíssima feta,  ni  més ni 
menys,  per  Aristòtil,  que li  va  agradar  profundament  i  vol  transcriure.  Deia 
Aristòtil: “L’amor és la trobada de dues persones nobles que es fan mútuament 
el bé”. Es clar que sempre hi ha un primer moment, potser provocat per l’atzar, 
en què dues vides es troben, hi ha l’espurna d’un sentiment. Recorda els seus 
temps d’estudiant,  quan feien filosofia,  al  sisè  de l’antic  batxillerat,  i  tenien 
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interessants  debats  sobre  qüestions  com els  sentiments,  les  emocions  i  la 
voluntat.  Interpreta que quan Aristòtil  parla  de trobada,  parla d’una trobada 
lligada a la voluntat de dues persones volguda, permanent,  necessàriament 
lliure d’estar un al costat de l’altre.

Diu que en molts moments han reivindicat en aquesta Sala el dret a estimar 
lliurament dues persones nobles.  Poden ser dos homes que es miren cada 
moment als seus ulls, dues dones que somriuran cada matí de les seves vides, 
una dona i un home que han trobat la seva única, intensa i llarga manera de 
viure  junts,  nobles.  Manifesta  que  Aristòtil,  en  un  text  seu,  malauradament 
incomplert, titulat Sobre la noblesa, es refereix a aquesta qualitat humana com 
el fet de viure veritablement amb un mateix i amb generositat amb els altres. 
Troba aquesta expressió bellíssima, que interpreta com que tota persona ha de 
sentir-se  complerta  per  ella  mateixa,  i  generosa  per  a  compartir  i  ampliar 
aquesta plenitud amb la persona que estima, trobada d’unes persones nobles 
per fer el bé i mútuament. Aquesta és sense dubte la paraula clau d’una relació 
personal que valgui la pena, allò que vull per a mi ho vull primer i abans per a 
tu. Si vull sentir-me escoltat primer t’escolto a tu, sentir-me abraçat doncs jo 
t’abraço primer, saber primer que vols fer tu i a on vols anar tu, posar-se en la 
pell de l’altra, caminar amb les seves sabates, compartir les seves motxilles, tu 
primer perquè, també, sé que jo soc primer per tu.

Una relació mútua sempre en una relació d’igualtat, de confiança, de fer-se el 
bé mútuament, i excloure qualsevol forma de mal. El mal potser inicial, potser, 
al  principi,  imperceptible,  aquell  silenci  gelat,  llarg  que  desconcentra,  que 
desprès es torna un control injustificat, permanent, que pot derivar en insult, 
que  anul·la  i  trenca  per  dins,  que  pot  acabar  en  agressió,  que  trenca 
definitivament tot. Qualsevol forma de mal, per petita i imperceptible que sigui, 
és incompatible amb l’amor. És rotundament falsa aquella idea, aquell refrany 
que diu que qui bé t’estima et farà plorar, rotundament fals. L’amor, insisteix, ja 
ho deia  Aristòtil,  és  la  trobada de dues persones nobles,  que es  volen fer 
mútuament el bé, si fa mal no és amor i si no és amor no val la pena res, en 
aquest cas, talleu-m’ho.

3. - Informe Síndic de Greuges.

El Sr. Alcalde explica que aquest punt és l’Informe del Síndic de Greuges, Sr. 
Magi  Boronat,  a  qui  dóna  la  benvinguda  i  a  totes  les  persones  que  li 
acompanyen. Diu que el Sr. Magi Boronat desprès de vèncer el segon període 
presentarà un informe de l’any 2016 i a continuació un resum dels 10 anys que 
ha  tingut  l’honor  de  ser  el  Síndic  de  Greuges  Municipal  de  Sant  Feliu  de 
Llobregat, a qui dóna la paraula.

El  Sr.  Magi  Boronat,  en primer lloc saluda al  Sr.  Alcalde,  a les regidores i 
regidors, ciutadans i ciutadanes i manifesta que farà un resum de l’informe del 
2016 i seguidament farà, també, un resum del document dels 10 anys com a 
Síndic. Els texts complerts s’han posat a Internet.
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Indica  que,  després  de  10  anys,  aquest  informe  del  2016  és  l’última 
presentació  de  la  gestió  del  Síndic,  que  consta  dels  següents  apartats: 
Presentació, Intervencions, Activitats i Conclusions.

Presentació:

En aquest  apartat  reprodueix  el  següent  fragment  de la  Carta  Europea  de 
Drets Humans a la Ciutat, aprovada per l’Ajuntament a l’any 2009, després de 
la proposta d’adhesió feta des de la Sindicatura.

“La  ciutat  és,  avui,  l’espai  de  totes  les  trobades  i,  per  tant,  de  totes  les 
possibilitats. També és el terreny de totes les contradiccions i de tots els perills: 
A  l’espai  urbà  de fronteres  incertes  apareixen  tots  els  dies  discriminacions 
arrelades a l’atur, la pobresa, el menyspreu a les diferències culturals, mentre 
que,  alhora,  s’esbossen  i  es  multipliquen  pràctiques  cíviques  i  socials  de 
solidaritat.

La vida a la ciutat també ens imposa actualment l’obligació de precisar millor 
determinats  drets,  ja  que  hi  vivim,  hi  busquem  feina,  ens  hi  desplacem... 
Finalment, davant la crisi que assola la democràcia delegada en l’àmbit dels 
estats  nacionals  i  la  inquietud  que  provoquen  les  burocràcies  europees,  la 
ciutat apareix com el recurs a un nou espai polític social.”

Diu que en varies ocasions ha expressat la convicció que la defensa dels drets 
humans comença a les ciutats, en tant que l’espai idoni per aconseguir una 
democràcia més solidària i participativa i on cal treballar per garantir els drets 
bàsics de les persones.

L’actuació  del  Síndic  en  el  context  de  crisi  econòmica  i  social,  esdevé 
especialment  important  com  institució  que  aporta  solucions  basades  en 
l’equitat i particularitat de cada cas. A més ajuda a l’administració per gestionar 
temàtiques més enllà de l’aplicació estricta del dret, valorant els fets des d’una 
perspectiva més propera a les necessitats ciutadanes.

Amb el lema  Pensem globalment, defensem localment, es va celebrar el 
primer Congrés Internacional  de Defensors Locals a Girona. El Congrés va 
donar com a fruit la declaració de Girona, en que es destaca que la defensoria 
local  és  un  reforç  de  la  qualitat  democràtica  dels  ajuntaments.  És 
imprescindible  un  nou  contracte  social  qui  pugui  reconciliar  les  nostres 
societats amb els valors de la igualtat, l’equitat, l’ètica i la democràcia. Per això 
reivindiquem  les  defensories  com  una  de  les  Institucions  bàsiques  per 
promoure els drets de les persones. Cal evitar la judicialització dels conflictes 
entre  l’administració  i  la  ciutadania,  assumint  la  responsabilitat  dels  propis 
errors quan són identificats pels defensors, per facilitar la vida de les persones.

Intervencions:

Comenta  que  durant  el  2016,  la  Sindicatura  ha  desenvolupant  138 
intervencions:  36 expedients  (2  pendents),  18  mediacions  (2  pendents),  54 
consultes i assessoraments, 7 actuacions d’ofici i 23 gestions administratives.
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Explica  que la  tramitació  de les  intervencions d’expedients  i  mediacions  va 
comportar  un  total  de  1.049  actuacions,  entre  atencions  als  ciutadans, 
relacions amb l’ajuntament, reunions, visites, etc.

A més, durant 2016 es va treballar en intervencions dels anys 2013, 2014 i 
2015, que van comportar un total de 391 actuacions. En total van ser 1.440 
actuacions durant el 2016.

Activitats:

Fa referència  als  actes  institucionals  i  Públics  que  es  poden  veure  en  les 
imatges que figuren a l’informe com:

 El fòrum del Síndics i defensors locals.
 La XVIII assemblea del FòrumSD a Santa Coloma de Gramanet.
 VIII Jornades sobre drets humans a la ciutat.
 Trobada dels  Síndics  i  Síndiques  del  Baix  Llobregat  a  Sant  Feliu  a 

l’octubre del 2016.
 Xerrades al Col·legi Verge de la Salut i a l’Institut Olorda.
 Jornades i tallers de formació del FòrumSD.

També s’ha fet difusió d’actuacions del Síndic a la revista SÍNDIC i en altres 
mitjans de comunicació locals i comarcals.

Conclusions:

Manifesta que en aquests 10 anys,  les temàtiques més recurrents que han 
motivat les queixes han estat: Contaminació acústica, civisme, demora en la 
resposta a instàncies, manteniment de la ciutat i recollida de residus, demores 
en  expedient  de  responsabilitat  patrimonial,  drets  funeraris  i  participació 
ciutadana.

Una de les queixes més freqüents han estat les molèsties de sorolls, amb els 
importants efectes que provoca en la salut de les persones. També, la manca 
de civisme ha comptat amb moltes queixes ciutadanes derivades de brutícia a 
carrers, zones verdes, etc.

En molts casos, s’ha observat una bona resposta de l’Ajuntament, revisant i 
actuant per resoldre la situació motiu de la queixa.

Destaca que a l’any 2016 es van tramitar 54 assessoraments i consultes sobre 
temes de consum, fiscals, habitatge, bancaris, etc., i es van canalitzar de forma 
personalitzada amb la col·laboració de l’assessoria jurídica del Síndic. 

Comenta que, en general, durant aquests 10 anys les relacions de treball entre 
el  Síndic i  l’Ajuntament han estat complexes.  Aquest  2016 no ha estat una 
excepció, malgrat els esforços de l’equip de govern i la millora significativa dels 
darrers  mesos.  Tot  i  les  bones  relacions  amb  els  diferents  responsables 
municipals, no s’ha aconseguit en aquest temps que es complís el Reglament 
del  Síndic  que indica  que la  resposta al  Síndic  s’ha de donar el  més aviat 
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possible o en el termini màxim d’un mes. Les demores en rebre informació han 
comportat en ocasions no poder oferir un bon servei als ciutadans.

Per això, ha insistit en la necessitat de revisar el circuit específic d’atenció al 
Síndic. A finals de l’any 2015, l’Alcalde va reiterar-li la voluntat política amb que 
es va crear aquesta figura, i que l’equip de govern creia que continuava vigent i 
reflectit en el propi reglament de la sindicatura.

Conclou dient que, amb aquestes reflexions i desprès de 10 anys com a Síndic 
municipal  de Greuges, s’acomiada amb el convenciment que la institució té 
més futur que passat. Creu que existeix la voluntat de l’actual Ajuntament i de 
tots  els  regidors  i  regidores  dels  diferents  grups  municipals  per  donar 
continuïtat i un impuls definitiu a aquesta institució al servei de la ciutadania. 
Finalitza l’informe del 2016 amb una foto d’un quadre que se’l va portar del seu 
despatx a la Sindicatura i que l’acompanyat aquest 10 anys.

A continuació fa un resum del document dels 10 anys com a Síndic municipal 
del 2007-2016, publicat a la web del Síndic, en que hi ha, també, un resum 
d’imatges  de  les  actuacions.  És  un  document  que  conté  63  pàgines  de 
l’activitat  del  Síndic  en que a la  portada reprodueix  un mural  de la  imatge 
pintada  al  segle  XIV  d’un  pintor  a  la  ciutat  de  Siena  anomenat  Ambrogio 
Lorenzetti que es titula “Efectes del Bon Govern a la Ciutat” i comença amb 
aqueta imatge.

Destaca, en primer lloc, que el procés de la creació de la figura del Síndic va 
ser  llarg  i  difícil,  i  vol  donar  les  gràcies al  conjunt  dels  polítics  i  ciutadans. 
També destaca la  importància  de les relacions  amb els  regidors a les tres 
legislatures com a Síndic. Ha reproduït les actes dels Plens municipals a on 
consten les intervencions i comentaris dels representants municipals a la feina 
de la Sindicatura, perquè valora moltíssim totes les intervencions. També ha 
inclòs imatges de la creació del Síndic, sobre tot del Ple del 25 d’octubre de 
2006.

Diu que el primer Consistori que va tindre com a Síndic va ser el del 2007-
2011, en que va presentar tres informes. En aquest període va tindre quatre 
equips de govern, una alcaldessa i dos alcaldes, i això no es fàcil, ja que quan 
estava acostumat a tenir unes persones de contacte, després tenia altres.

En  la  segona  legislatura  fa  esment  que  va  haver  un  partit  amb  dues 
intervencions, en el 2011-2013 per PPC el Sr. Jiménez, i en el 2013-2015 per 
PPC la Sra. Ortega.

Dels cinc primers anys com a Síndic té un bon record, fins i tot, va haver-hi una 
trobada ciutadana. Com que ara finalitza li pregunten si no faria una trobada 
ciutadana, va contestar que ara s’ha de parlar del que entra, no del que marxa.

Manifesta que té un record especial del Ple de data 26 de gener de 2012, en el 
qual es va aprovar la pròrroga del mandat Síndic Municipal de Greuges, prèvia 
consulta amb tots els grups municipals i  entitats ciutadanes que reforcen la 
feina que s’estava fent. Fa esment que al document, en la pàgina 31, consta 
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una acta que està en blanc que es reserva per l’acta d’avui de l’últim informe 
del 2016.

Comenta que, també, consten les Editorials del Síndic que són 14 publicacions 
i els articles publicats que son 16.  Fa un resum de les imatges de tots els anys 
que consten al document com el nomenament del Síndic municipal al 2006; la 
signatura del conveni amb el Síndic de Catalunya a l’any 2007, la IX Trobada 
del  FòrumSD  a  Girona.  Destaca  que,  com  a  Síndic,  va  poder  estar  a 
Brussel·les  en  que  els  Síndics  Locals  de  Catalunya  visiten  les  Institucions 
Europees a l’any 2010. Va assistir convidat pel defensor dels drets europeus 
que al preguntar-li per la invitació a un Síndic Local, no als de l’Estat Espanyol, 
va contestar que no tenia el menor interès en l’opinió del Síndic d’una nació 
perquè no coneixen als ciutadans, i els Síndics municipals si, perquè parlen 
amb els ciutadans i els donen la opinió dels ciutadans que han de defensar.

Afegeix que en les imatges reflexa reunions que ha tingut amb els Mossos 
d’Esquadra, Instituts, Associacions, amb el Bisbat, amb l’Ajuntament, diferents 
Sindicatures, etc., i acaba amb la imatge del Primer Congrés Internacional de 
Defensors Local a Girona a l’any 2016.

Diu que amb aquest resum es posa punt i final a aquesta etapa de 10 anys en 
la que s’han posat els fonaments de la Sindicatura, ara confia en la voluntat de 
l’Ajuntament de reforçar i donar continuïtat a la institució. Abans d’acabar fa 
al·lusió a la imatge final del document que es titula “Al·legoria del Bon Govern”, 
d’Ambrogio Lorenzetti perquè bon govern és el que desitja per a Sant Feliu, i 
un  reconeixement  del  Fòrum  dels  Síndics  pel  treballar  en  xarxa  i  per  la 
formació. Agraeix tot el treball de totes les persones de l’equip en aquests 10 
anys, especialment al Xavier Mayol i a la Fina Sánchez, pel valor afegit que 
han aportat, i,  també, a tots els representants municipals i als treballadors i 
tècnics de l’Ajuntament  per la  seva atenció en temes de la  Sindicatura;  en 
definitiva, a tots els que han fet possible la seva tasca com a Síndic Municipal 
que l’ha permès estar al servei dels ciutadans durant aquests 10 anys i haver 
treballat per un Sant Feliu millor. 

El regidor Sr. Serrano, dona les gràcies al Sr. Magi, Síndic de Greuges, pel 
treball proper que ha fet a la ciutadania perquè el Síndic, com ha dit, és una 
institució de proximitat al poble, a la gent, a la ciutadania i, sobre tot, als ens 
locals.  Agraeix  el  treball  tant  laboriós  que  fa,  per  les  informacions  i 
assessoraments als ciutadans perquè molts no saben, realment, quina és la 
figura concreta i l’acció que fa el Síndic. Però molts quan no troben una solució 
van al Síndic per veure si els ajuda a trobar una solució. El Síndic fa una tasca 
per aproximar la ciutadana a l’administració pública quan té alguna queixa de 
l’administració pública, i ha donat molta informació sobre temes de consum. 
Comenta que l’última promoció, que li va acompanyar a l’Institut de Comerç de 
Barcelona, a on va fer una ponència als últims futurs tècnics de consum de 
Catalunya l’estan molt agraïts. Aquest cicle ja no es fa però, encara, a l’escola 
està  penjada  la  seva  fotografia  amb aquests  futurs  tècnics  de  consum de 
Catalunya.  Diu  que  comencen  a  parlar  del  Síndic/a  i  espera  saber  com 
funcionarà a partir d’ara, quines seran les expectatives de proximitat amb els 
ciutadans i com continuarà la seva feina que ha portat deu anys. 
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La portaveu del grup municipal PP, Sra. Ortega, manifesta al Sr. Boronat que, 
com a portaveu del PP, l’agradaria donar-li les gràcies per tots aquests anys 
d’exhaustiu treball, del qual ha estat testimoni en primera persona més d’una 
ocasió en el seu despatx en el que sempre l’ha rebut. Segueix lamentant que 
en la presentació de l‘informe del 2016 tingui que apuntar que en l’Ajuntament 
les  relacions  de  treball  són  complexes,  que  no  disposen  d’un  canal  de 
comunicació directe i especial per al Síndic. Ells seguiran treballant per a què 
aquesta figura, la del Síndic de Greuges, sigui reconeguda, sigui útil i pràctica 
per  a  la  ciutadania,  perquè  és  una  funció  d’un  servei  de  millora  de 
l’administració; no és una crítica al mal funcionament puntual que es poden 
trobar  en  qualsevol  tema.  Com  a  portaveu  del  partit  PP,  com a  Elisabeth 
Ortega, veïna i ciutadana li dóna les gràcies pel tracte personal exquisit que ha 
tingut  sempre  cap  a  ella,  i  per  tot  el  que  ha  après  perquè,  realment,  en 
aquestes  jornades  que  ha  compartit  amb  ell  ha  après  moltíssim  de 
l’administració local i el seu funcionament. L’ha agrada’t molt veure les coses 
des del punt de vista del Síndic i desitja que el tancament d’aquesta etapa li 
porti una millor.

El portaveu del grup municipal CC Veïns, Sr. Gilaberte, en nom del seu grup fa 
un agraïment  al  Sr.  Boronat  i  al  seu equip  per  aquests 10 anys  de treball 
rigorós, seriós, eficaç. Consideren que el seu poble té un deute important per 
la  labor  desenvolupada  en  aquests  anys.  En  relació  a  l’informe  del  2016, 
valoren moltíssim que hi hagi hagut 138 intervencions, que han suposat 1.440 
actuacions i és un treball enorme que ha realitzat. En el tema dels 10 anys hi 
ha els temes individuals molt interessants, però volen fer referència a alguns 
col·lectius perquè han estat inclosos en ells, com el treball que es va realitzar 
en la contracta de residus, el tema de l’IBI, el tancament de la piscina quan va 
haver el trencament de la biga, el mercat municipal, el cementiri, el Gòtic, la 
Plaça Francesc Macià. Són qüestions col·lectives que han generat, encara que 
no en nombre, si  moltes actuacions,  interessants i  molt  importants per a la 
ciutadania.  Tenen una enquesta veritablement extraordinària dels problemes 
importants  de  la  ciutat  a  través  de  l’estudi  i  els  informes  del  Síndic,  com 
contaminació acústica, civisme, demora de les respostes de les instàncies, en 
aquests  moments corregida,  manteniment  de la  ciutat,  recollida  de residus, 
demores en els expedients,  participació ciutadana.  Pensen que és un tema 
molt important per a reflexionar i necessiten millorar-lo. El Síndic al seu informe 
diu que les relacions de treball del Síndic de Gregues han estat complexes i en 
el  2016  no  és  una  excepció,  no  s’ha  aconseguit  en  aquest  temps que  es 
compleixi el Reglament del Síndic, i en moltes ocasions no s’ha pogut oferir 
servei als ciutadans pel retardament de les intervencions. Pensen que han de 
recollir aquestes qüestions i valorar-les avui, però, també, tenir-les en compte 
per la pròxima sindicatura perquè ha d’haver-hi Síndic de Greuges. Recorda 
l’inici,  fa 10 anys,  quan es plantejava si  havia d’haver-hi  Síndic o no, havia 
persones i amb responsabilitat  que plantejaven què farà, si pràcticament no 
tindrà treball. Però els informes són la demostració pràctica del treball realitzat i 
de que hi ha treball, les administracions necessiten correccions i el Síndic, si fa 
un treball com el que s’ha fet durant aquests 10 anys, és un instrument molt 
important per a la ciutadania i, també, per a l’Ajuntament. Finalitza agraint una 
vegada més al Síndic i al seu equip la professionalitat, el rigor, la bona atenció 
i del llistó tan alt que deixa la Sindicatura en aquest Ajuntament. 
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La portaveu del grup municipal PDECAT, Sra. Martí,  dóna la benvinguda al 
Síndic, Sr. Magí Boronat. L’agraeix que quan li van demanar que fes de Síndic 
ho acceptés perquè no tothom vol o es capaç de fer una feina al servei de la 
ciutadania, és complicat, és una feina, de vegades, poc agraïda. Pensen que el 
fet de que ho acceptés, va ser una cosa a valorar i s’ha de tenir en compte 
perquè va ser el primer, va començar de zero, va ser el degà, el que va crear 
la  institució de la  Sindicatura a Sant  Feliu.  Com ha dit  moltes vegades els 
primers anys van ser molt difícils, havia de saber el Reglament del Síndic, però 
els  demés també,  és a  dir,  el  municipi,  l’Ajuntament,  l’equip  de govern del 
moment, els regidors, l’alcalde, els tècnics de l’ajuntament. S’havia de crear un 
circuit  que,  a  vegades  s’ha  dit,  encara  no el  tenen prou assolit,  i  s’havien 
d’acostumar a saber que és el  que s’espera del  Síndic  i  per a què podien 
utilitzar el Síndic.  Va ser una etapa complicada, sobre tot els primers anys, 
desprès han vingut uns anys de maduresa, encara que sempre es pot millorar. 
Però pensen que aquests últims temps ha hagut una maduresa per part de 
tothom,  per  la  Sindicatura,  per  la  ciutadana  i,  evidentment,  per  part  de 
l’Ajuntament. Diu que han d’agrair que hagi estat una persona molt accessible, 
tan per l’equip de govern, pels grups municipals, com per a la ciutadania. Això 
ho han valorat molt positivament, no tant sols la feina del Síndic, sinó la seva 
persona, el feeling personal que ha tingut amb la gent que s’ha valorat molt per 
tots els ciutadans. S’ha d’agrair la manera com ha gestionat els temes, perquè 
han hagut temes complicats, complexes, no només quan ha hagut de fer els 
informes  anuals,  sinó  en  general,  també,  tot  el  tema  de  la  mediació  i  els 
conflictes que la resolució ha portat moments difícils per a la Sindicatura i que 
ha viscut personalment amb estrès. Des del grup municipal PDeCAT valoren la 
projecció  que  ha  fet  de  Sant  Feliu  cap  a  l’exterior,  no  només  a  nivell  de 
Catalunya, o d’Espanya, sinó a nivell exterior a Europa. Pensen que ha posat 
Sant Feliu al món, i això s’ha d’agrair. Diu que serà difícil trobar una persona 
que generi tant de consens com va generar en el moment que se’l va escollir 
com a Síndic.  Acaba desitjant-li  molta sort  en la  nova etapa,  saben que té 
molts projectes, moltes ganes de fer-los, i li donen les gràcies.

El portaveu del grup municipal Ciutadans, Sr. Alba, vol donar les gràcies al Sr. 
Boronat  per  la  seva  tasca  durant  tots  aquests  anys.  Diu  que  potser  els 
membres del seu grup són els que han tingut menys relació. Per això s’han 
llegit la diversa documentació que  ha generat els anys que ha estat treballant. 
Creuen que és una veritable guia i els ha donat una lliçó de política útil i real, 
del que a la gent interessa i el que ha de ser la nova política. També recorda 
als governants els punts que han de millorar que, malauradament, són sempre 
els mateixos, per tant,  s’han de redoblar els esforços. Agraeix la valentia en el 
seu últim informe, i els ha sabut greu la decepció, en el sentit agredolç que es 
desprèn de les seves paraules, bàsicament, perquè els dóna la impressió de 
que no voldrien creure que aquest Ajuntament no creu en la tasca del Síndic 
de Greuges, i no poden permetre’s que la ciutadania pensi que no creuen, que 
tenen un Síndic agreujat. Pensen que el pròxim Síndic de Greuges hauria de 
tenir un consens el més ampli possible, s’han de posar totes les ganes, els 
recursos i la voluntat per a que, com a mínim, el proper Síndic o Síndica, pugui 
vèncer els obstacles que s’ha trobat i pugui fer una tasca, com a mínim, amb la 
mateixa qualitat que ha fet. 
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El portaveu del grup municipal d’ERC. Sr. Bossa, reitera els agraïments que 
han fet tots els grups per tota la tasca que ha dut a terme en aquests 10 anys, 
que,  malauradament,  han  treballat  poc  plegats  en  aquests  2  anys  de 
legislatura, encara que els hagués agradat treballar plegats amb ell.  Creuen 
que costarà  trobar  una figura com el  Sr.  Magí  Boronat  com a Síndic,  que 
visitant-lo al despatx veuen com treballa metòdicament tots els temes, com els 
porta. Esperen que no, però creuen que trobaran a faltar un treball com el seu. 
Diu que deu anys donen per molt, però tal com han vist a l’informe, i en la 
memòria, hi ha una constant que són les dificultats per tenir, segons les seves 
paraules, una relació fluida amb l’Ajuntament. Han valorat els dos darrers anys, 
els preocupa i no entenen, perquè no es tolerable que es segueixi repetint. És 
una qüestió  que s’ha de reflexionar,  no  només el  govern,  sinó la  resta  de 
regidors d’aquest Consistori ara que enceten un període de traspàs. Creuen 
que  aquesta Institució és fonamental per la ciutat i és intolerable que no hagi 
estat  possible  complir  el  Reglament  del  Síndic  pel  que  fa  a  la  tramesa 
d’informació de casos que es tramitaven, i en altres ocasions s’ha mantingut el 
Síndic al marge en expedients en el que  estava intervenint. Creuen aquestes 
valoracions  del  Síndic  com  a  greus  i,  fins  i  tot,  intolerable  que  això  sigui 
d’aquesta manera, i serà més intolerable si en el proper mandat del Síndic no 
es posa remei. El primer responsable de que el ciutadà percebi la Sindicatura 
d’una manera correcte és l’Ajuntament, i com l’Ajuntament es relaciona amb la 
figura del Síndic.  Per tant,  no poden tolerar  més aquestes situacions en el 
futur.  Acaben  preguntant  a  l’equip  de  govern  si  es  creuen  la  Sindicatura. 
entenen que la resposta és que sí, però és una qüestió que s’ha de demostrar 
amb fets en el proper mandat de la Sindicatura, sigui quina sigui la persona 
que tingui l’honor d’ocupar la Sindicatura. Aquest Ajuntament, aquesta ciutat, 
els ciutadans, els regidors, etc., mereixen que la Sindicatura de Sant Feliu no 
es pot permetre cap més informe d’un Síndic que valori que no es compleix el 
Reglament. Per tant, en el futur no toleraran, ni permetran, seran inflexibles, 
que en un proper informe d’un Síndic es torni a remarcar que l’Ajuntament no 
posa tot  per  poder  portar  la  Sindicatura  que es mereix.  Reitera donant  les 
gràcies a la feina que ha fet en aquests 10 anys i  l’atenció que ha tingut amb 
el grup municipal d’ERC.

La regidora del grup municipal PSC, Sra. Borrell, manifesta que desprès de 10 
anys es tornen a trobar aquí, i ara amb la finalització de la Sindicatura. Saben 
que els governs que han anat passant han volgut tenir el Síndic de Greuges, 
sinó, avui, no estarien aquí parlant. Però vol remarcar tres aspectes importants 
com el  respecte,  reconeixement i  l’agraïment.  Respecte  perquè fa  10 anys 
caminaven  junts,  van  apostar  tots  i  van  valorar  molt  positivament  tenir  un 
garant dels drets del ciutadà, que és el Síndic de Greuges.  Aquest va ser un 
consens  en  la  figura  del  Sr.  Magí  Boronat,  que  els  ha  demostrat  al  llarg 
d’aquest temps que hi ha la llei i l’esperit de la llei, que ho han après, i ho han 
intentat, també, inculcar. Respecte a la seva figura ha sigut un aprenentatge, 
d’agafar  una  Sindicatura,  crear-la,  de  buscar  les  maneres  de  poder  tindre 
aquesta  relació  Sindicatura-Ajuntament,  que  tampoc  estava  acostumada 
l’administració a poder-la contestar i tenir-la. Han crescut junts, hi ha per fer, si 
tot  estigués  fet  no  anirien  enlloc,  encara  que  és  veritat  que  els  agradaria 
contestar en temps i forma, però, a vegades, per diferents causes no arriben 
en temps i forma, com haurien que arribar. Pel que fa a tot el treball durant 
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aquests 10 anys un reconeixement com el garant dels drets dels ciutadans de 
Sant Feliu, ciutadanes i ciutadans, reconeixement en el treball fet, en posar la 
Sindicatura arreu en el Fòrum de Síndics, a diferents llocs del país i fora del 
país, per la tasca feta, per la forma de fer, i per aquesta mena de proximitat i 
d’apropament a les diferents necessitats del ciutadà; moltes vegades no han 
estat expedients, ha estat acompanyament, de com poder-ho solucionar sense 
obrir expedient. Per això, també, l’agraïment per part d’ella, del seu grup, dels 
que han estat en el partit Socialista com a regidors, com a regidora i com a 
Alcaldessa. Els ha tingut al govern i a l’oposició i, també, els ha escoltat. Ara 
estan dintre de l’equip de govern i han treballat junts. Fa un agraïment al seu 
equip, al Xavier Mayol i a la Fina Sánchez, però, també, un agraïment a la 
família perquè sap que l’han tret 10 anys de tindre’ls al seu costat, i de saber 
quins patiments han hagut. Per això volen agrair a la família el suport, a la 
seva dona, a la seva filla,  que l’han estat recolzant.  Comenta que aquestes 
imatges que els ha deixat  en aquests informes del 2016 i dels 10 anys, de 
Lorenzetti que és el que fa el Bon Govern i el Mal Govern, es deia que més 
que un artista era un filòsof. Aquí poden dir que el seu Síndic de Greuges, a 
part, és un artista i a més compromès, perquè ha buscat una imatge que els fa 
totes les virtuts, la paciència, la prudència, la temprança, la magnanimitat i la 
seguretat.  Això  és  el  que els  ha donat  per  a que aquesta  ciutat  sigui  ben 
governada, amb una figura externa al govern, però sempre garantint els drets, 
la pietat i la igualtat, i, sobre tot, el bé comú, que és el que sempre han intentat 
aplicar i saben que és el que ell ha aplicat. Finalitza donant-li les gràcies per 
aquest 10 anys.

La portaveu del grup municipal d’ICV-EUiA, Sra. Muñoz, indica que en un dia 
com avui val la pena expressar el seu agraïment i, també, el del seu grup. Diu 
que d’aquests  10  anys  ressaltarà  dues  qüestions.  Per  una banda,  tota  les 
dificultes que s’han trobat conjuntament,  i  per altra banda, les aportacions i 
millores  que la  seva figura  ha comportat  per   a  la  construcció d’una ciutat 
millor.  Dificultats  perquè  la  seva  figura  concebuda  com  una  consolidació 
democràtica, perquè ajuda en la consecució dels drets de la ciutadania, de tots 
i totes, i que, també, representa aquesta solidesa i fortalesa a la seva societat, 
era molt primerenca en els seus inicis i no teníem d’on copiar. No tenien cap 
altre experiència a altres municipis que els pogués donar suport. Aquest fet de 
començar a caminar conjuntament va ser un principi  de dificultat  al  que se 
sumen altres  dos  factors,  els  canvis  polítics  que  feia  referència  en  el  seu 
informe i donaven una certa manca d’estabilitat, i, d’un altre, la crisi econòmica 
que la societat ha patit molt durament. La seva figura ha ajudat a obrir camí en 
superar totes aquests dificultats amb aportacions de millores constants. Potser 
hi  ha  algunes  persones  que  els  interessa  quedar-se amb els  detalls,  però 
creuen que han de mirar la part positiva i veure quines són les millores que 
s’han aconseguit durant tot aquest temps. La seva feina ha permès visualitzar 
quines eren les qüestions que importaven a la ciutadania, quins són els temes 
que afecten i que pateix la ciutadania, que causaven més neguit, com temes 
de sorolls, civisme, resposta d’instàncies, temes de responsabilitat patrimonial. 
Desprès, també, el govern ha posat més èmfasi, ha posat remei, ha posat tota 
la maquinària a funcionar per a què tot això es reverteixi i, en molts casos, ho 
han aconseguit.
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Diu que sempre ha estat disposat a buscar solucions, buscar millores a totes 
aquestes qüestions, i, més enllà de la queixa i la gestió d’un cas concret, ha 
contribuït  a  una  millora  del  funcionament  de  l’Ajuntament  i  de  la  ciutat  en 
general. 

Vol expressar, també, l’agraïment des del seu grup a la seva figura i al seu 
equip, a la Fina Sánchez que sempre els ha atès molt bé, al Xavier Mayol que 
ha estat al seu costat i al Jordi per desenvolupar tota aquesta tasca. Desitja 
que la següent persona que ostenti aquest càrrec, que ho tindrà molt difícil, 
pugui sortir-se’n igual que ho ha fet ell.  Agraeix personalment la seva feina, 
tota la dedicació, les hores i el temps que ha invertit com a Síndic, que les ha 
restat  a la seva família,  al seu entorn, als seus amics, que també s’ha de 
posar en valor. Diu que se li farà difícil veure a una altra persona  com a Síndic 
de Greuges ja que l’acompanyat en tot el seu creixement polític des de què és 
regidora, sempre ha tingut la seva referència com a Síndic de Greuges i ara es 
veuran en altres condicions. Finalitza donant-li les gràcies per tot.

El  Sr.  Alcalde  manifesta  que  hi  ha  poques  coses  per  afegir  respecte  a 
aquestes dues idees centrals que s’han dit aquí, un agraïment a deu anys de 
fer un bon govern, amb aquesta al·legoria de bon govern que ha presentat, i a 
aquesta  voluntat  de  continuïtat  perquè,  òbviament,  una  figura  que  no  és 
preceptiva  per  Llei,  que  és  voluntària  del  Consistori  com  és  el  Síndic  de 
Greuges, si no se la creguessin no l’haurien creada. Han estat 10 anys que 
van  tenir  quelcom  que  els  agradaria  tornar  a  tenir  i  és  que  els  seus  dos 
nomenaments  van  ser  per  unanimitat.  En  tots  els  anys  que  ha  presentat 
l’informe,  ha estat  d’una valoració  positiva unànime.  Això  no saben si  serà 
possible i el feliciten perquè ho ha aconseguit. És un element a destacar que 
aquesta bona valoració que ha generat a la ciutat, en els moments que l’ha 
pogut acompanyar, ja sigui al Parlament de Catalunya, en trobades de Síndics 
de la  Comarca,  etc.,  ha  pogut  constatar  que hi  ha una bona valoració,  no 
només a nivell intern, sinó també a l’extern. Per tant, aquesta bona valoració 
de la seva tasca a la ciutat es coneguda dins i fora de Sant Feliu, i aquest 
esforç  que  ha  posat  per  estendre  el  paper  de  la  Sindicatura  de  Greuges 
municipal, també, s’ha de reconèixer i s’ha d’agrair. La setmana passada van 
poder veure aquesta nova faceta que tindrà en l’acte cultural a l’Ateneu, on hi 
havia  una  gran  tasca  d’equip  amb els  Audiovisuals  de  les  anatomies  que 
promet molt del que farà per la ciutat properament. També, agraïment al Xavi, 
a la Fina, al Jordi, i a tota la gent que l’ha acompanyat durant aquests deu 
anys. Tots els que estan al govern o l’oposició, saben que la dedicació a la 
ciutat treu temps, molt de temps de la família, avui està molt ben acompanyat, 
molt bé assistit pels seus, i cal dedicar-los una mica més de temps, no només 
a  la  cultura,  a les  entitats,  etc.,  ha  de poder  trobar  aquest  equilibri  al  que 
tothom aspira a tenir entre la vida personal, familiar i les aficions. 

El Sr. Alcalde vol donar-li les gràcies per la seva disponibilitat en el període de 
traspàs perquè hi ha la voluntat de continuïtat, ja estan treballant a la Junta de 
Portaveus en aquesta qüestió, i esperen que properament puguin avançar en 
aquesta línia de continuïtat. Ha deixat el llistó molt alt, i quan hi ha el relleu es 
compara  el  moment  inicial  amb  el  moment  final.  Ell  ha  acumulat  un 
aprenentatge que, segur, la persona que agafi  el  testimoni anirà acumulant 
perquè  haurà  una  voluntat  compartida  que  aquest  servei  a  la  ciutat  tingui 
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continuïtat per assegurar que els ciutadans i ciutadanes de Sant Feliu estiguin 
atesos com cal per la seva administració. En definitiva, fer possible aquest bon 
govern que és el resum de la seva voluntat com a Síndic, i com un instrument 
de ciutat per fer possible el bon govern a Sant Feliu.  Conclou que per tota 
aquesta  trajectòria  i  per  tot  aquest  bagatge  dóna  les  gràcies  al  Sr.  Magí 
Boronat Síndic de Greuges de Sant Feliu de Llobregat.

El Sr. Magí Boronat manifesta que avui és un dia molt transcendent per a ell, 
està molt emocionat i dóna les gràcies a tots. Diu que marxa molt content i 
treballarà sempre per Sant Feliu, per la Cultura i per la Ciutat de les Roses.

Els assistents irrompen en aplaudiments.

4. – Donar compte de la modificació regidors suplents a les Comissions 
Informatives del grup municipal d’ERC. (G0342017000002).

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

“Atès  que  el  Ple  de  l’Ajuntament  de  Sant  Feliu  de  Llobregat,  en  sessió 
celebrada el dia 16 de juliol de 2015, va crear les Comissions Informatives, que 
restaran  integrades  per  un  representant  de  cada  grup  municipal,  els  quals 
podran designar substituts i serà comunicat a l’Alcaldia pel seu portaveu.

Atès que en aquest mateix Ple consta la designació dels integrants i suplents 
de les diferents Comissions Informatives.

Amb l’e-mail  tramès a  Alcaldia  pel  portaveu del  grup municipal  d’ERC,  Sr. 
Bossa,  en  el  que  sol·licita  el  canvi  de  suplent  del  titular  de  la  Comissió 
Informativa de l’Àrea de Drets de Ciutadania i Polítiques Socials, que passarà 
a ser la Sra.  Judith Espert i  Peman, i  el  canvi de suplent  dels titular  de la 
Comissió Informativa de l’Àrea de Territori, Sostenibilitat i Activitat Econòmica, 
que passarà a ser el Sr. Bernat Dausà i Amigó.

Per tot això, aquesta Alcaldia Presidència proposa al Ple els següents,

ACORDS

PRIMER.- Donar compte de la designació dels  suplents dels  titulars  de les 
Comissions Informatives que s’indica a continuació:

 Comissió  Informativa  de  l’Àrea  de  Drets  de  Ciutadania  i  Polítiques 
Socials, suplent Sra. Judith Espert i Peman.

 Comissió  Informativa  de  l’Àrea  de  Territori,  Sostenibilitat  i  Activitat 
Econòmica, suplent Sr. Bernat Dausà i Amigó.

SEGON.- Significar  que  aquestes  designacions  de  suplents  del  titular 
s’entendran a l’adopció del present acord.
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TERCER.- Comunicar  aquest  acord,  a  les  persones  interessades,  als 
Presidents  i  Secretaris  de  les  Comissions  Informatives  que  s’han  efectuat 
aquests canvis.”

Els reunits, es donen per assabentats.

5. - Moció de l'Alcaldia d'aprovar les tarifes de la Piscina municipal de 
l'Escorxador (AORF2017000003).

El Sr. Alcalde explica que en el Ple del mes d’abril  passat van fer un debat 
sobre les millores i  les ampliacions de la tarifació social  en diferents preus 
públics, de serveis educatius, esportius, d’atenció a la gent gran, etc. Desprès 
de l’aprovació del Ple que en la ponència van parlar de criteris i han vist que la 
seva  translació  a  una  Taula  tenia  un  efecte  inesperat  en  els  abonaments 
familiars. Això requeria una correcció que ja s’ha enviat a tots els portaveus fa 
uns dies, per tal de què hi hagi la voluntat que tots van compartir en el moment 
de l’aprovació de la tarifació social a la piscina de l’Escorxador. Es tracta que 
en els quatre trams hi hagués un tram amb una rebaixa important, un altre amb 
una  rebaixa  significativa,  un  altre  amb  una  lleugera  rebaixa  i  un  lleuger 
increment. Per tant poguessin tenir una graduació que no fos en cap cas la que 
els sorprèn veure desprès de l’aprovació del Ple d’abril.  A continuació dóna 
compte de la moció, que textualment diu: 

“Vist l’acord de Ple 27 d’abril de 2017 en relació a l’aprovació de les tarifes de 
la piscina municipal de l’Escorxador. Atès que per primera vegada s’estableix 
la  tarifació  social  al  càlcul  dels  preus  dels  abonaments  mensuals  i  de 
temporada. 

Atès  que  en  el  nou  model  de  tarifació  s’elimina  la  tipologia  d’abonaments 
familiars. Vist que aquest fet pot suposar un increment important en funció del 
tram de renda del nucli  familiar i atès que és voluntat de l’equip de Govern 
minimitzar l’impacte d’aquest increment. 

Vist que existeix la voluntat municipal, de per les properes temporades de la 
piscina  d’estiu,  millorar  el  sistema  de  tarifació  social  introduint  el  càlcul 
individualitzat  de  quotes  d’abonaments,  tenint  en  compte  les  dades  i 
experiència de la temporada 2017.

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

Per  tot  l’exposat,  aquesta Alcaldia  proposa al  Ple  de l’Ajuntament  l’adopció 
dels següents:

ACORDS
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PRIMER.- Aprovar la modificació de l’Annex de tarifes que haurà d’aplicar el 
gestor  de  la  piscina  municipal  l’Escorxador,  concretament  pel  que  fa  a  la 
definició  els  trams  de  renda  3  i  4  que  quedaran  establerts  de  la  següent 
manera:

Membres 
del  nucli 
familiar

Renda familiar*

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

De a Més de 

1 16.600 € 23.240 € 23.241 €

2 19.920 € 27.888 € 27.889 €

3 26.161 € 36.624 € 36.625 €

4 31.033 € 43.445 € 43.446 €

5 34.527 € 48.338 € 48.339 €

6 39.254 € 54.955 € 54.956 €

7 43.076 € 60.307 € 60.308 €

*la comparativa amb el IRSC s’aplica sobre el mòdul bàsic de nuclis familiars 
de 2 membres.

SEGON.- Aprovar la modificació de l’Annex de tarifes que haurà d’aplicar el 
gestor de la piscina municipal l’Escorxador, concretament pel que respecte a 
l’aplicació  dels  coeficients  correctors  que  quedarà  redactat  de  la  següent 
manera:

Determinació de la tarifa amb tarifació social

1. 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.

2. 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:

3.

Tipologia Descripció
Coeficient 
corrector

Abonaments 
mensuals

Ser titular del carnet blau 20,00%

Discapacitat o invalidesa 10,00%

Infant en règim d’acolliment 10,00%

Nucli familiar de 3 o més membres a partir del 3er membre 
(pels situats als trams 1 i 2)

30,00%

Nucli familiar de 3 o més membres a partir del 1er membre 
(pels situats als trams 3 i 4)

30,00%

Ser titular del carnet blau 20,00%
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Abonaments 
temporada

Discapacitat o invalidesa 10,00%

Infant en règim d’acolliment 10,00%

Nucli familiar de 3 o més membres a partir del 3er membre 
(pels situats al trams 1)

30,00%

Nucli familiar de 3 o més membres a partir del 1er membre 
(pels situats als trams 2, 3 i 4)

30,00%

Coeficient social màxim corrector: 20%*

*En el casos de nuclis familiars on es facin abonaments a 3 o més membres el 
coeficient màxim es pot incrementar fins el 30%.

TERCER.- 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.
QUART.- 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

1. 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.

2. 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:
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Tipologia Descripció
Coeficient 
corrector

Abonaments 
mensuals

Ser titular del carnet blau 20,00%

Discapacitat o invalidesa 10,00%

Infant en règim d’acolliment 10,00%

Nucli familiar de 3 o més membres a partir del 3er membre (pels 
situats als trams 1 i 2)

30,00%

Nucli familiar de 3 o més membres a partir del 1er membre (pels 
situats als trams 3 i 4)

30,00%

Abonaments 
temporada

Ser titular del carnet blau 20,00%

Discapacitat o invalidesa 10,00%

Infant en règim d’acolliment 10,00%

Nucli familiar de 3 o més membres a partir del 3er membre (pels 
situats al trams 1)

30,00%

Nucli familiar de 3 o més membres a partir del 1er membre (pels 
situats als trams 2, 3 i 4)

30,00%

Coeficient social màxim corrector: 20%*

*En el casos de nuclis familiars on es facin abonaments a 3 o més membres el 
coeficient màxim es pot incrementar fins el 30% en funció del tram. 

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

a) 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.

b) 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. 
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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.

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 3,5 IRSC
>3,5 
IRSC

Menor  o 
igual a 

De a De a Més de 

1 9.960 € 9.961 € 16.599 € 16.600 € 23.240 € 23.241 €
2 11.952 € 11.953 € 19.919 € 19.920 € 27.888 € 27.889 €
3 15.696 € 15.697 € 26.160 € 26.161 € 36.624 € 36.625 €
4 18.619 € 18.620 € 31.032 € 31.033 € 43.445 € 43.446 €
5 20.716 € 20.717 € 34.526 € 34.527 € 48.338 € 48.339 €
6 23.552 € 23.553 € 39.253 € 39.254 € 54.955 € 54.956 €
7 25.845 € 25.846 € 43.075 € 43.076 € 60.307 € 60.308 €
Abonament 
mensual

24 € 34 € 45 € 53 €

Abonament 
temporada

57 € 82 € 107 € 126 €

*la comparativa amb el IRSC s’aplica sobre el mòdul bàsic de nuclis familiars 
de 2 membres.

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 €
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El portaveu del grup municipal CC Veïns, Sr. Gilaberte, manifesta que aquest 
tema ha generat una certa polèmica en un sector de la població i que s’hagi 
retardat el tema dels abonaments és important. Creu que s’ha fet massa de 
pressa i ha estat difícil que hagi hagut una informació suficientment detallada. 
Reconeix que han donat prou voltes a les Taules, ho tenien confús i per aclarir-
li el Sr. Rañé, encara en aquests moment ho tenen més confús. Pensen que 
aquestes qüestions ràpides tenen que fer-se amb més temps i  donar-se la 
informació molt detallada, perquè sinó es generen situacions de confusió que 
no són bones, encara que voten a favor.

El  Sr.  Alcalde  recorda que  necessitaven,  per  qüestions  de  temps,  tenir  tot 
disponible per l’inici, i  van autoorganitzar-se en una ponència que van tractant 
els temes en funció de com s’anaven portant.

El regidor del grup municipal PDeCAT, Sr. Carrión, indica tot aquest tema els 
sorprèn. Els sorprèn perquè és una feina que en tot els temps que s’ha fet 
s’hagués  hagut  d’elaborar  anteriorment  i  els  sorprèn que no passes per  la 
informativa perquè era prou important. També els sorprèn canviar el criteri i en 
comptes de fer-ho a través d’un acord via informativa es fa per una moció de 
l’Alcaldia. Els sorprèn que en l’aprovació inicial hi havia informe d’intervenció, 
informes tècnics,  comptes de resultats,  escenaris,  i  avui  res.  El  tema de la 
transparència en aquest  sentit  continua sorprenent-los.  Desprès veuen que, 
també, s’han produït uns canvis, en concret els que s’han anomenat coeficient 
social reductor, que no ho han sabut veure quin és el criteri, quin estudi ho 
suporta  i  perquè  són  aquests  percentatges  i  no  uns  altres.  Es  fa  una 
bonificació que fa referència als grups familiars, d’entrada els separa en dos, 
els que estan en els trams tres i quatre i el dos, tampoc hi ha l’informe perquè 
són aquests i no altres, tot i que tenen els mateixos percentatges, que és un 
30%, que superen el  llistó  que tenien abans  quan estaven fusionats   amb 
bressol, tampoc hi ha una explicació. En canvi continuen mantenint la situació 
de que la discapacitat dels infants en règim d’acolliment continua per sota del 
carnet blau. Entenen que la tarifació social haurien de trobar el criteri únic, no 
cal  haver  anat  a  mitges  tintes  en  aquests  coeficients  socials  reductors 
inventats. Per tant, ells, tot i que els sembla positiva la mesura com a resultat 
final, mantenen el vot que van fer a l’anterior punt, que és abstenció.

El portaveu del grup municipal Ciutadans, Sr. Alba, creu que abans d’obrir la 
piscina ja han tingut la primer capbussada de l’estiu perquè els fa la impressió 
que ha estat una nyapa bastant important. S’ha dit que han vist, però, també, 
l’ha  vist  molta  gent  que,  inclús,  van  recollir  signatures  en  la  plataforma 
demanant una revisió, a la pàgina web havia dos mil i  escaigs lectures. És 
evident que ha generat alarma, perquè hi havia preus que eren absolutament 
exagerats, encara que, evidentment,  voten a favor.  Els sembla que s’ha de 
reduir  substancialment,  a les classes mitges se les segueix castigant  d’una 
forma important, un abono temporada per una família de quatre membres del 
tram quatre, que tampoc en números absoluts no és una gran quantitat, 93 €. 
Pregunta si quan en la web parlaven de “es crea un descompte addicional”, el 
descompte addicional és el que estan fent aquí, perquè en la pàgina web deia 
“es crea un descompte addicional per famílies amb les tarifes de la piscina de 
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l’escorxador del 30%”, no saben si estan parlant d’això o no, i si és així, alaben 
la iniciativa i, evidentment, voten a favor.

El portaveu del grup municipal d’ERC, Sr. Bossa, manifesta que s’abstenen, no 
perquè estiguin en contra de la moció sinó perquè entenen el que ha passat, 
els criteris que s’han portat. Però d’acord amb la intervenció del PDeCAT, és 
evident, que els regidors de l’oposició no han tingut temps real per estudiar a 
fons la qüestió, les Taules són confuses i, per tant, s’abstenen.

El regidor d’Hisenda Sr. Rañé, indica que, bàsicament, el que han volgut amb 
aquesta moció de l’Alcaldia es restituir l’acord que hi havia de tots els grups. El 
que volien fer era una cosa molt senzilla perquè tots sabien que hi havia un 
increment en les tarifes de les persones amb el carnet blau, i van establir un 
sistema de tarifació social, no de forma progressiva com havien fet a la resta 
perquè no tenien tota la informació de quina era l’estructura d’ingressos de la 
gent que utilitza aquest servei. Van establir el mateix nivell per trams i es van 
adonar de què en alguns trams, dels que havien mirat, el que hi ha a la part 
baixa, el que s’utilitza com a tarifes individuals en funció del nivell de renda, 
guardava la proporció que és el que volien, una baixa molt important per la 
gent que cobra menys de 12.000 €, una baixa menys important, però també 
important en el preu que li sortia per l’abonament per les persones que arriben 
fins a 20.000 €. Hi havia fins a 12.000 €, de 12.000 a 20.000€, i de 20.000€ a 
24.000€, i de 24.000 € endavant, desprès ho han acabat de corregir perquè és 
de 24.000€ a 28.000€, que són salts de 8.000 €, que la diferència és un cop 
l’IRSC, indicador de renda de suficiència de Catalunya. 

Aquestes quantitats quan es col·loquen a nivell individual dóna el resultat que 
volien, un creixement, amb els problemes que la gent diu que són conscients, i 
que van adquirir quan fan la proposta de les tarifes de la piscina de l’Escoxador 
faran els  càlculs  perquè no hagin  d’anar  amb aquesta  sinó que tinguin  un 
instrument semblant al que tenen de progressivitat directe i que cada persona 
tingui el seu càlcul, perquè ja tindran les dades sobre les quals treballar, amb 
la mostra de la gent  i  de la  renda que utilitza cadascuna de les persones. 
L’element bàsic que volien és restituir l’acord dels grups. En aquest sentit van 
veure que hi havia un desfasament entre l’abonament familiar, que era un preu 
relativament baix, però a l’hora d’acumular el conjunt de persones no donava 
per  aconseguir  l’objectiu  que  tots  volien  de  que  haguessin  uns  trams que 
estiguin per sota. Ho han hagut de fer i  col·locar el 30% en els trams com 
estan plantejats. El que han fet ara és restituir l’acord que van assolir en el Ple 
passat, aconseguir que la tarifació social tingui un creixement i que, a més a 
més,  el  punt  més  alt  sigui,  en  alguns  casos,  una  mica  més perquè  hi  ha 
situacions en que persones, com es deia aquí, tenen un nivell de renda a la 
unitat familiar per sobre dels  43.000 € a l’any, tenen un increment que suposa 
per cadascú dels abonaments de cada una de les persones que serà entre 5 i 
8 € al mes, que surt a menys de 60 cèntims per cada dia. Ho han hagut de fer 
ràpid  per  no haver  de començar  cobrant  i  desprès  haver  de retornar.  Des 
d’aquesta perspectiva són uns preus que poden aplicar-se a partir demà, en el 
moment que el Ple ho aprovi. Els primers abonaments es cobraran amb això i 
no haurà cap problema financer, econòmic, ni per a què la gent hagi de pagar 
més  diners  i  desprès  retornar-li,  senzillament  s’aplicarà  això.  Els  hagués 
agradat que això estigués el mes passat, però, en tot cas, rectificar és de savis 
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i en aquest tema han actuat amb la rapidesa i serietat que convenia per a no 
perjudicar els ciutadans de Sant Feliu.

Sotmesa a votació la moció s’aprova per majoria absoluta amb 16 vots a favor 
de:  6  vots  dels  regidors/es  del  grup  municipal  d’ICV-EUiA,  4  vots  dels 
regidors/es del grup municipal PSC, 2 vots dels regidors del grup municipal 
Ciutadans,  2  vots  dels  regidors  del  grup  municipal  CC Veïns,  1  vot  de  la 
regidora del grup municipal PP, i amb 1 vot en contra del regidor Sr. Serrano; i 
amb 5 vots d’abstenció de: 3 vots dels regidors/a del grup municipal d’ERC, i 2 
vots del regidor/a del grup municipal PDeCAT.

MOCIONS D’ÀMBIT LOCAL:

6. - Moció del grup municipal CC Veïns sobre els criteris bàsics per a la 
realització de campanyes de conscienciació i civisme a la nostra ciutat. 
(MOCI2017000032)

El Sr. Alcalde dóna la paraula al Sr. Silvestre per a que presenti la moció, que 
textualment diu:

El Grup Municipal de Veïns per Sant Feliu considera que la millora dels serveis 
públics a de ser una acció constant en la política i l'activitat municipals: la neteja 
de la  ciutat,  la  conservació  del  mobiliari  urbà,  la  sostenibilitat  ambiental,  són 
competències de responsabilitat legal i d'obligació de l'administració, però el bon 
ús  ha  de  ser  compromís  i  implicació  de  la  ciutadania  com  a  propietària 
comunitària de l'espai i el bé públics.

La ciutat  és un ecosistema global  i  com a tal  cal  plantejar  els  serveis  i  les 
propostes de millora des d'una visió de conjunt  i  no com a petites parcel·les 
divorciades.  La  resolució  dels  conflictes  socials  a  la  ciutat  actual  venen 
condicionats per la millora permanent de l'espai urbà i  de les seves funcions 
bàsiques: habitar, treballar, circular i gaudir.

Les campanyes institucionals han aconseguit pocs resultats pràctics per la poca 
implicació de la ciutadania que moltes vegades interpreta que els béns i serveis 
públics són responsabilitat exclusiva de l'Ajuntament i que amb el fet de pagar els 
impostos s'allunyen del compromís i la participació comunitària i del compliment 
de les ordenances.

Per  ressituar  i  superar  els  criteris  poc  participatius  de  les  campanyes 
institucionals,  l'objectiu  principal  és  que  els  seus  continguts  siguin  assumits, 
compartits i defensats per la immensa majoria de la població. Cal treballar en els 
problemes sentits per la ciutadania, garantir que els processos i procediments 
estiguin sotmesos a la més àmplia participació social i que es faci avaluació i 
control  dels  resultats.  Amb  aquestes  condiciones  un  impuls  unitari  del  ple 
afavorirà un canvi de mentalitat sobre els béns públics i la necessària implicació 
social.

El  Grup  Municipal  considera  que  és  necessari  incrementar  la  sensibilització 
ciutadana,  la  consciència  social  i  els  comportaments  cívics,  però  també  i 
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juntament amb la necessària educació cívica, cal generar un sentiment que faci 
que tots els habitants se sentin la ciutat tan pròpia com ho és casa seva, i en 
última instància corregir les conductes infractores amb mesures dissuasives o 
coercitives que estableixen les ordenances municipals.

Per aconseguir la millora de l'espai públic i la imatge de la nostra ciutat, el Grup 
Municipal de Veïns per Sant Feliu proposa al Ple Municipal els acords següents:

Primer. Campanyes:

Sobre la tinença responsable de gossos.
- Sobre la neteja de l'espai públic i la recollida de residus.
- Sobre el bon ús del mobiliari urbà.
- Sobre sorolls i convivència.
- Sobre il·luminació nocturna i seguretat.

Segon. Objectius específics de les campanyes:

-  Implicar  la  ciutadania  per  aconseguir  canvis  en  la  mentalitat,  l'actitud  i  els 
comportaments individuals i comunitaris sobre la imatge de la ciutat.
- Impulsar la percepció de que la "Ciutat és de TOTS i TOTES". Estimular el 
sentiment de propietat i pertinença.
-  Consolidar  els  continguts  de civisme sobre el  patrimoni  i  la  cosa pública  i 
normalitzar-lo com a orgull individual i col·lectiu de la ciutat.

Tercer. Metodologia:

-  Realitzar  una campanya cívica que serveixi  de paraigües per desenvolupar 
diferents  campanyes  més específiques  (neteja,  tinença  d'animals,  etc.).  Com 
l'any 2015 es va iniciar  una campanya que no es va arribar a desenvolupar 
plenament, es proposa recuperar-la i seguir treballant en ella.
- La campanya hauria d'anar acompanyada d'actuacions per part dels serveis 
municipals.
- Promoure el voluntariat social sobre campanyes específiques.

Quart. Temporització:
- Campanyes sostingudes en el temps i en funció de projectes concrets de la 
ciutat (auditoria de neteja viària i recollida de residus, Pla de l'Enllumenat Públic, 
mesures sobre el medi ambient...).

Cinquè. Recursos materials i humans:

- L'equip de govern dedicarà els recursos materials més adients i  dirigirà les 
actuacions dels departaments implicats per a cada tipus concret de campanya: 
Comunicació,  Policia  Local,  Participació  Ciutadana  i  Convivència,  Serveis  de 
Manteniment, Activitat Econòmica.”

El regidor Sr. Serrano manifesta que ha faltat la comunicació amb ell a l’hora 
de  treballar  aquest  tema,  i  desitja  que  a  partir  d’ara  es  pugui  treballar 
conjuntament.  Veu  que  grups  municipals  presenten  mocions  tipus  tallers  i 
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campanyes  que  semblen  que s’han  tret  de  llibres  de  text,  punt  número ú: 
Campanya, segon: Objectius específics de la campanya, tercer: Metodologia, 
quart: Temporització i cinquè: Recursos materials i humans. Li sembla que ho 
ha estudiat  en algun llibre de text  quan estudia comerç.  Però creu que els 
treballadors i tècnics d’aquest Ajuntament ja ho saben perquè es dediquen a 
això. Creu molt necessari asseure’s i veure la finalitat d’aquesta moció, perquè 
si  l’única  que  es  veu,  és  el  primer  punt  fer  campanyes  sobre  tinença  de 
gossos, espai públic i recollida de residus, bon ús del mobiliari urbà, sorolls i 
convivència i il·luminació nocturna i seguretat, sí, però s’ha de desenvolupar el 
que es pretén. Està molt bé presentar tipus de mocions per ensenyar a la gent, 
ara passarà a les entitats perquè aquesta és una manera de treballar,  com 
deia el Sr. Gilaberte, el pes associatiu de la ciutat és molt gran, i la feina de les 
associacions, si fa falta, desitja que no tenen un esquema de com fer un taller i 
una sensibilització de campanyes i això és el que presenten. Vota a favor.

La portaveu del grup municipal PP, Sra. Ortega, manifesta que ells voten a 
favor. Però és un vot de confiança perquè tal com ha comentat el Sr. Serrano, 
és una moció amb molt bones intencions, entenen que l’esperit de la moció es 
millorar la ciutat i estan totalment a favor, encara que de la manera que ho 
presenten hi ha mesures que no són bastant clares, ambigües, no té objectius 
clars ni quantificables. Reconeix que és veritat que el Sr. Gilaberte es va oferir 
per poder treballar-ho, i amb les Festes de Primavera ha sigut bastant difícil 
trobar un moment. Però el que li van dir és que si era una campanya de posar 
quatre cartells que no comptessin amb la seva ajuda perquè creuen que és 
una  pèrdua  de  temps.  Aleshores  voten  a  favor  desitjant  que  siguin  unes 
campanyes que puguin treballar amb tots els partits i donar la seva opinió, que 
no sigui alguna cosa que es presenti un dia davant dels mitjans. Quan parlava 
de campanyes ambigües, poc clares, i es presenta la quinta campanya sobre 
il·luminació nocturna i seguretat, pràcticament, s’imaginen un cartell que posa 
“no apaguin el fanal”, no ho acaben d’entendre.

La portaveu del grup municipal PDeCAT, Sra. Martí, indica que  voten a favor 
perquè tot el que sigui millorar la convivència i civisme a Sant Feliu no poden 
estar en contra. Però han començat moltíssimes campanyes des de que ha 
estat de regidora, creuen que és la tercera campanya que s’ha fet, en algun 
moment  s’ha  fet  la  del  “civisme als  barris  està  a  les  teves  mans”,  és  una 
campanya que es va iniciar als barris per a desprès exportar a la resta de la 
ciutat. Sota els paraigües de treball als barris durant molt de temps han tingut 
els  agents  cívics,  que és el  que ara  voldrien  que fossin  els  voluntaris  que 
parlaven, però amb els agents cívics donant consells o assessorant a la gent 
quan tirava les escombraries fora del lloc, no es van sortir,  amb els cartells 
tampoc.  Troben  molt  bé  que  s’hagi  de  conscienciar  a  la  ciutadania  i  que 
l’Ajuntament,  evidentment,  faci  la seva feina alhora de fer  la recollida.  Però 
creuen que s’ha de ser valent i anar més enllà. La campanya que es va iniciar 
al 2014, la de “Fem un pas més”, està molt bé, es va iniciar amb moltíssimes 
ganes, molt convençuts de que els sortiria bé. Però s’ha de ser valent, això pot 
ser impopular, però si no van a les mesures dissuasòries o coercitives per la 
via sancionadora no se’n sortiran mai. Les campanyes es queden aturades, 
perquè no donen aquest  últim pas.  No cal  que sancionin  a tothom però,  a 
vegades,  exemplificar  quan  una  cosa  no  es  fa  ben  feta,  desprès  d’haver 
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anunciat  i  explicat a la gent el tema de sorolls,  escombraries, etc.  Arriba el 
moment  que  s’ha  de  passar  a  l’altra  part  de  l’acció,  encara  que  a  ningú 
l’agrada que el sancionin. Pensen que les campanyes que s’han iniciat, amb 
tota  la  bona voluntat  del  món,  no han donat  els  resultats  perquè ha faltat 
aquest últim pas, que en aquesta moció diuen que s’ha de fer amb molta cura i 
molt ben fet i comptant amb tothom de l’Ajuntament, des de la Policia i  de la 
gent cívica que va ser molt important per a Sant Feliu. S’ha de fer aquest últim 
pas perquè si no són valents no se’n sortiran.

El portaveu del grup municipal Ciutadans, Sr. Alba, indica que quan van llegir 
la  moció  presentada pel  grup municipal  Veïns els  va sorprendre perquè el 
primer pensament va ser si això no es feia i els agradaria saber si es fa o no. 
Però com veuen que és una moció ben intencionada, i els sembla que és el 
segon  acte  de  la  moció  que  van  tindre  fa  un  parell  de  mesos,  li  donaran 
recolzament.  Creuen que està  bé incrementar  esforços  en aquest  aspecte, 
encara que no els agradaria que passes com en l’anterior que el govern es 
posi “un poc de perfil” perquè no hi ha prou amb tenir raó, algú hauria de donar 
explicacions  de  perquè  no  s’ha  fet  així  sinó  dintre  d’un  any  o  sis  mesos, 
qualsevol grup municipal quan tirin endavant, que no està malament perseguir 
als  infractors,  igual  fan  una  moció  recordant  al  govern  perquè  no  es 
persegueixin els infractors, i de perquè no es persegueixen, i seria quedar una 
mica per sota en l’escala del sector públic. Diu que els agradaria saber quan va 
ser l’última campanya que es va fer en aquest sentit, i si tenen idea de com es 
pensa  temporalitzar,  perquè  suposa  que  el  Sr.  Gilaberte  haurà  parlat  amb 
l’equip de govern, i sobre els recursos que els aportaria tranquil·litat.

El portaveu grup municipal d’ERC, Sr. Bossa, manifesta que també votaran a 
favor. Creuen que la intenció és bona i no repetiran el que han dit la resta de 
grups municipals perquè estan bastant d’acord. Veuen que la moció segur que 
s’aprovarà però coincideixen amb el Sr. Alba ja que els preocupa el termini i 
recursos. Creuen que aquest acord els portarà a trobar-se el mes que ve i 
abordar la qüestió en profunditat i molt més detalladament del que fa la moció 
presentada per Veïns.

El portaveu del grup municipal PSC, Sr. Molina, indica que és una moció de 
sentit comú, de bones voluntats, inclús van comentar  deixar-la sobre la taula 
per  desenvolupar-la  més  i  treballar-la  amb el  grup  de  Veïns.  Com a  grup 
municipal PSC i com a part de l’equip de govern estan totalment d’acord en 
potenciar totes les campanyes que siguin necessàries per fomentar l’ús cívic 
de l’espai públic i les conductes que afavoreixin la convivència veïnal. Per tant, 
donen recolzament a aquesta moció. Aclareix que en les campanyes que s’han 
fet ja s’han tingut en compte metodologia i recursos que apareixen en el text 
com a elements d’innovació, que no ho són. De fet el proper mes de juny es 
posen  en  marxa  unes  xerrades  específiques  sobre  tinença  responsable 
d’animals, que estan segurs que seran beneficioses en general,  encara que 
tampoc s’ha d’oblidar que el treball de civisme, no és solament, un treball de 
l’Ajuntament, és un treball de pedagogia. Creuen que la ciutadania ha d’estar 
implicada en donar un pas més com deia la Sra. Martí, i que és un treball de 
tots, no solament de l’Ajuntament, sinó de tothom, perquè per molts diners que 
posi  l’Ajuntament,  molt  treball  que realitzi,  hagi  agents cívics,  hagin  moltes 
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campanyes,  si  no  és  consciencia  a  la  ciutadania,  al  final,  no  es  podrà 
aconseguir, és un treball mutu i comú.

El regidor d’ICV-EUiA, Sr. Leiva, indica que el vot del seu grup també serà 
positiu, encara que no poden compartir el 100% de com està expressat o com 
està redactat. El que compartiran és aquesta voluntat de que es tiri endavant i 
amb una millora de l’espai públic. Trobem a faltar alguna cosa que en el marc 
del Consell de Participació i amb un altre en el Consell de Medi Ambient, que 
tots els grups poden posar-se a treballar amb més profunditat. Recorda que 
està en marxa una auditoria dels principals contractes de serveis públics de la 
ciutat. Creuen que aquest ha de ser un element que els permeti, justament, 
poder  dissenyar  tot  un sistema de campanya  que pugui  ser  eficaç.  També 
recorda, com s’ha dit aquí, que tenen una campanya per aigües, com diuen els 
publicistes, que no és que estigui aturada o desaparegui, és que pren diferents 
formes  en  funció  de  com  s’impulsa  cadascun  dels  assumptes.  Tenen  un 
exemple de l’última Fira del espai central de l’estand de l’Ajuntament, ha estat 
tota  l’activitat  del  departament  de  medi  ambient,  i  un  dels  apartats  era 
precisament, entre d’altres, el tema de recollida de residus. Diu que troben a 
faltar alguna qüestió, alguna referència, que té a veure amb el civisme però, 
també,  amb  els  aspectes  medioambientals  que  afecten  a  la  ciutat,  estan 
segurs que arribaran a  un acord i  que tiraran endavant,  perquè l’equip  de 
govern porta treballant  durant  temps,  i  que volen tirar  endavant  i  amb més 
força és el tema de la recollida selectiva de residus, que malgrat els esforços 
no estan obtenint tot el resultat que esperen amb aquesta recollida selectiva, 
tot i haver experimentat una millora important. Creuen que és un dels aspectes 
que s’haurà de recollir com a tema estratègic de ciutat, saben que estan en un 
entorn metropolità, que van en una línia molt uniforme, encara que hi ha poc 
marge de millora, però estan convençuts que si han de ser pioners en aquest 
tema, seran pioners a l’àrea metropolitana i podran tirar endavant amb tota la 
garantia necessària. Agraeix al grup de veïns que es preocupi pels temes, que 
porti els acords, tot i que no s’han pogut treballar amb anterioritat. En definitiva, 
amb aquest esperit de fons que té la moció, que és buscar un treball en comú 
amb tots els grups ja que són temes de ciutat, emplacen a tots els grups com a 
govern per treballar aquest tema i tirar-ho endavant perquè és en interès de 
tota la ciutat.

El  grup  municipal  Ciutadans,  Sr.  Alba,  per  a  ajudar  al  servei  públic, 
simplement, recorda que tenen en el contracte de recollida d’escombraries un 
apartat  que  posa  campanyes  cíviques  que  el  contractista  finançarà, 
campanyes ciutadanes i  de conscienciació cívica que puguin revertir  en les 
millores de conservació, neteja i ordenació de les activitats que realitzin als 
parcs i els jardins doncs, es destinarà un valor mínim de 10.000 € i de l’inclòs 
de cada any de l’execució de campanyes específiques, a excepció de l’any 
2015, perquè era l’inici del contracte. Ho diu perquè en el 2016 hi ha deu mil 
euros sense IVA, i en el 2017 10.000 € més, que es poden destinar a aquesta 
campanya.  En  aquest  sentit  suposa  que  els  serveis  tècnics  municipals  ho 
tenen present sinó ho recorda. També amb aquest esperit de servei, diu que, 
aproximadament,  fa un any van presentar una moció per identificar  el  ADN 
dels animals que havien dipositat els excrements i es va rebutjar. Esperaran 

25



que algun any recapacitin  i  votin  a favor,  perquè la  ciutat  està com està,  i 
qualsevol ajuda com sancionar, també, pot ajudar.

El portaveu del grup municipal CC Veïns, Sr. Gilaberte, manifesta que el Sr. 
Serrano té tota la raó,  en la mesura que ell  no hi  era quan va distribuir  el 
document i se li va passar i no l’ha tingut. Per tant, té justificació en la seva 
reclamació. Diu que l’escrit inicial eren les notes, i en les notes havia un escrit 
moltíssim més llarg a on es recollien molt més algunes de les coses que han 
sortit aquí. En relació amb les aportacions estan totalment d’acord, i si no fan el 
han dit, estaran en la campanya institucional i serà difícil que avanci el tema, 
les agents cíviques, la policia local, etc., és d’obligat compliment. En relació 
amb la intervenció del Sr. Alba sempre té el costum de pensar que veïns com 
forma part  del govern, s’han discutit  totes les coses però amb aquest tema 
estan tots en les mateixes condicions. Però si no hi ha aquest plantejament 
col·lectiu, de ciutadans, etc., serà altra campanya més. Aquest és l’inici, no hi 
ha cap termini, es tracta de treballar-lo.

El Sr. Alcalde reitera l’agraïment que ha fet el regidor Sr. Leiva, per aquesta 
proposta  que  el  grup  municipal  de  CC  Veïns  ha  presentat  a  la  Junta  de 
Portaveus. Aquí hi ha una voluntat d’incorporació de grups municipals, però, a 
més  a  més,  hi  ha  una  voluntat  d’incorporació  que  considera  que  és  molt 
important  perquè,  es fan diverses campanyes institucionals,  però hi  ha una 
diagnosi de que manca implicació social en les campanyes institucionals. Per 
tant, es fa una proposta en aquest sentit i no està tancada per veure com fan 
un  pas  més,  es  completa,  s’actualitza  i  s’incorporen  els  elements  que 
decideixen. El grup municipal de CC Veïns va portar la proposta a la Junta de 
Portaveus, i hauran de fer el grup de treball, de manera similar al que han fet 
amb el tema de residus, es per continuar treballant. 

Aquesta moció s’aprova per unanimitat.

7. - Moció presentada pel grup municipal PSC, per al reconeixement de 
les persones afectades per la malaltia celíaca (MOCI2017000031).

El Sr. Alcalde dóna la paraula a la Sr. Borrell per a que presenti la moció del 
grup municipal PSC que fa una explicació del contingut de la mateixa.

El  regidor  del  grup  municipal  CC  Veïns,  Sr.  Sospedra,  manifesta  que  els 
sembla que aquest tipus de mocions s’escapen una mica del que és l’esperit 
del plenari, encara que voten que si per respecte a tota la gent que té aquesta 
malaltia.  Però  de  la  mateixa  manera  que  hi  ha  persones  celíaques,  hi  ha 
persones diabètiques, hi ha persones amb molts tipus de malalties derivades 
de l’alimentació, Aquest és un tema molt delicat perquè, en aquests moments, 
tot el tema de la celiaquia amb el gluten, hi ha una opinió bastant contrastada i 
seriosa que diu que el gluten no només té una repercussió sobre problemes 
intestinals  sinó,  també,  sobre  temes  neurològics,  es  parla  directament 
d'Alzheimer i d’altres coses. L’associació de celiaquia té una certa por de que 
se li vagi el tema de les mans i que es posi de moda el tema antigluten, com de 
fet està passant, està intentant inculcar que els celíacs són uns i que a la resta 
de la gent  el  gluten no l’afecta.  Entenen que el  tema d’alimentació és molt 
seriós,  perquè  la  industria  alimentaria  com  la  farmacèutica  són  els  grans 
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interessos que afecten directament la salut  de les persones,  i  de la  mateix 
manera que hi ha estudis que diuen que la tercera causa de mortalitat és la 
farmacologia, també en el tema alimentari hi ha dubtes. Per tant, torna a dir 
que és delicat entrar en temes de tipus sanitari, científic, mèdic. Els sembla bé 
recolzar les malalties, però no que el detall com s’ha plantejat aquesta moció 
sigui del tot científic, i serien molt prudents en aquest tipus de mocions. Voten 
afirmativament.

La portaveu del grup municipal PDeCAT, Sra. Martí, indica que és una moció 
generalista. Però voldrien que l’Ajuntament de Sant Feliu en el marc del Pla de 
Rescat  Social  garanteixi  que  els  aliments  sense  gluten  per  a  persones 
celíaques estigui dintre del banc d’aliments els sembla una bona proposta. Es 
diu que en les festes i esdeveniments impulsats per l’Ajuntament es vetllarà, en 
la mesura de les possibilitats, oferir alternatives adients pels ciutadans afectats 
per  la  celiaquia,  però  també  hi  ha  altres  col·lectius  com  els  diabètics,  els 
al·lèrgics o intolerants als fruits secs, els intolerants a la lactosa, els al·lèrgics 
als ous, al peix. Es pregunta que faran perquè si ho fan per a uns s’ha de fer 
per a tots i si estan capacitats per fer tot perquè tenen molts altres problemes 
alimentaris i  no han de deixar de banda a cap ni un. Des del punt de vista 
professional troba molt important demanar que hi hagin ajuts perquè, realment 
la  cistella  de  la  compra  de  les  persones  celíaques  puja  moltíssim.  D’altra 
banda, proposen posar en el punt 7 “realitzar les gestions pertinents per a què 
els menjadors escolars disposin de menús per a celíacs, recolzant el projecte 
de  sensibilització  del  personal  docent  i  monitors  que  gestionen  aquests 
menjadors en la importància de la dieta sense gluten, tant per a les persones 
amb celiaquia com altres malalties”. Ho diuen perquè aquí s’està dient tots els 
menjadors  escolars  de  Sant  Feliu,  l’altre  era  la  sensibilització  del  personal 
docent  i  els monitors i  prou.  Pensen que han de fer  el  pas d’això.  És una 
proposta que fan a la regidora del PSC, i el seu vot serà afirmatiu.

El portaveu del grup municipal Ciutadans, Sr. Alba, indica que si s’ha de fer es 
fa perquè hi ha moltes malalties amb l’alimentació. Ja saben que governar és 
difícil però anima al govern a que faci aquest esforç i assumeixi la prevenció en 
tots els aliments que es puguin distribuir a la ciutadania, i sense covardia. Els 
ha  semblat  una  moció  molt  bona,  ben  redactada,  que  es  d’agrair,  i, 
evidentment, recolzen la moció.

El portaveu del grup municipal d’ERC, Sr. Bossa, manifesta que  voten a favor 
i, per no ser redundants, comparteixen els dubtes dels altres grups municipals 
amb la resta d’intolerància alimentaria.

La regidora per ICV-EUiA,  Sra.  Aldana,  indica  que estan molt  d’acord amb 
totes les intervencions que han anat sortint. És una moció molt adient i molt 
interessant adoptar totes les propostes que s’han presentat. Al banc d’aliments 
haurien d’incorporar aquesta perspectiva i, també, les altres de l’alimentació, 
perquè s’han d’adaptar a tot tipus de necessitat que tingui qualsevol ciutadà i 
ciutadana. Diu que en els menjadors escolars, tant en els de primària, com els 
d’escola bressol, ja existeix tot el protocol d’adaptació alimentaria de tots els 
diferents trastorns que pateix un nen o una nena. Abans no hi havia quasi res, 
ara hi han moltíssimes malalties derivades de les intoleràncies alimentaries. 
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Tot  aquest  protocol  ja  està,  però  recolza  el  tema de  la  moció,  no  tant  en 
incorporar  les  festes  locals,  que també,  sinó per  sensibilitzar  a  les  entitats 
ciutadanes  que  desenvolupen  activitats  i  que  reparteixen  aliments, 
xocolatades, sardinades, etc., que s’adaptin una mica al celiaquisme, perquè 
les altres necessitats no van tan directament lligades al tipus de producte. Es a 
dir,  les  persones  diabètiques,  en  el  cas  dels  infants,  ara  en  les  festes  de 
primavera en totes les activitats educatives que s’han realitzat, quan feien el 
berenar  dels  AMPES  tenien  alimentació  sense  gluten  perquè  els  infants 
diabètics  ja  tenien  altre  alimentació  contrastada  però  normalitzada,  tenien 
sucs,  fruita,  que és alimentació  “normalitzada”,  perquè ja  adapta,  en funció 
com s’estigui de sucre li dones una cosa o una altra. En el cas del celiaquisme 
has  de  portar  l’aliment  sense  gluten,  per  això  considerava  pertinent 
sensibilitzar no només a les activitats de l’Ajuntament, sinó a les entitats per a 
què puguin afrontar aquesta diferenciació.

La portaveu del grup municipal PSC, Sra. Borrell,  accepta la proposta de la 
portaveu del grup PDeCAT, Sra. Martí, i aproven la moció, per unanimitat, amb 
el següent redactat:

La  malaltia  celíaca afecta  un nombre  considerable  de  persones (1% de la 
població es Celíaca i un 6% Sensible al gluten) i aquesta xifra augmenta de 
manera  directament  proporcional  a  la  millora  dels  protocols  de  cribratge  i 
diagnòstic en el CAP's catalans, així  com a l'accessibilitat  de les proves de 
detecció i a una major divulgació i comprensió de la malaltia.

Segon l'Associació de Celíacs de Catalunya, les estadístiques indiquen que a 
Catalunya hi ha unes 75.000 persones celíaques, de les quals un 80% encara 
no  estan  diagnosticades  (a  una  de  cada  100  persones  se  li  diagnostica 
celiaquia, però tan important com aquesta data és una altra que diu que 8 de 
cada 10 persones amb celiaquia ignoren que la pateixen).

La malaltia celíaca és un trastorn multi sistèmic (afecta a més d'un òrgan i la 
seva  manifestació  no  és  únicament  de  caràcter  digestiu)  de  caràcter 
autoimmune,  induït  per  la  ingesta  de  gluten  de  blat,  sègol,  ordi  ,què  es 
produeix en persones amb predisposició genètica de totes les edats des de la 
primera infància endavant.

Quan les persones afectades per la malaltia prenen aliments amb gluten, el 
sistema immunològic  fa  una reacció  creuada amb el  teixit  de l'intestí  prim, 
provocant una reacció inflamatòria, anomenada atròfia de les vellositats, què 
interfereix  en  l'absorció  de  nutrients,  vitamines  i  minerals,  pel  fet  que  les 
vellositats  intestinals  són  les  responsables  de  l'absorció  dels  mateixos. 
L'alteració en l'absorció de nutrients provoca malnutrició, malgrat que aquestes 
persones realitzen una ingesta adequada d'aliments.

Els símptomes més freqüents de la malaltia celíaca, dependent de l'edat del/de 
la pacient, són pèrdua de gana i de pes, fatiga, nàusees, vòmits, diarrea, dolor 
i distensió abdominal, pèrdua de massa muscular, erupcions cutànies, nafres 
en la boca, trombocitosis, retard en el creixement, entre altres símptomes.

La persona afectada per la malaltia i no diagnosticada pot presentar una sèrie 
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de problemes de salut molt importats, raó per la qual és vital facilitar les proves 
de diagnòstic i vigilar les familiars dels afectats/de les afectades, per ser una 
malaltia amb càrrega genètica. Existeix el risc de desenvolupar complicacions 
per la salut com: anèmia ferropènica, inici prematur d'osteoporosis, infertilitat, 
avortaments  involuntaris  de  repetició,  intolerància  secundària  a  la  lactosa, 
trastorns del sistema nerviós central i perifèric, càncer gastrointestinal, etc.

La  malaltia  celíaca  és  més  comú  entre  les  persones  amb  altres  factors 
autoimmunes:  dermatitis herpetiforme,  diabetis mellitus tipus  1,  malalties del 
tiroides,  malalties  hepàtiques,  Síndrome  de  Williams,  Síndrome  de  Down, 
Síndrome de Turner,  fibromiàlgia,  fatiga  crònica,...  Les  malalties  associades 
normalment la precedeixen, però també poden manifestar-se'n al mateix temps 
i inclús després.

La malaltia celíaca es pot complicar davant la falta d'un diagnòstic precoç o 
entre pacients amb escassa adherència a la dieta sense gluten. En l'actualitat 
l'única  prova concloent  és  l'endoscòpia,  però des de l'any  2012 s'admet  el 
diagnòstic en infants menors de 12 anys sense realitzar l'endoscòpia, si els 
marcadors en sang i les proves genètiques són positives.

L'únic tractament actual de la malaltia celíaca, tant en pacients simptomàtics 
com asimptomàtics consisteix  a seguir  una dieta estricta sense gluten,  què 
possibilita la recuperació de l'intestí prim. 

La  ingesta  de  petites  quantitats  de  gluten  o  d'aliments  sense  gluten,  però 
contaminats, poden derivar en molèsties i trastorns importants i problemàtics 
pels pacients. Les fonts més evidents de gluten són el pa, molts cereals de 
desdejuni, la pasta, les pizzes, els pastissos i les galetes elaborats amb blat, 
orni,  sègol.  Però  el  gluten  es  pot  utilitzar  per  donar  millor  estructura  a 
productes alimentaris com les salsitxes, els productes de brou, les sopes i les 
salses.  I,  a  vegades,  es  pot  produir  un  consum  no  detectat  perquè  els 
productes naturals i frescs (carn, verdures, llegums, ous, productes làctics,...) 
s'hagin contaminat  per manipulació creuada (els aliments d'una dieta sense 
gluten s'han de preparar utilitzant utensilis independents, com per exemple una 
torradora d'ús exclusiu).

La necessitat de seguir una dieta estricta lliure de gluten i el fet de requerir 
especial atenció per evitar una possible contaminació creuada, fa que molts 
celíacs passen dificultats a l'hora de sortir a dinar, sopar,...fora de casa seva, 
perquè malgrat que hi ha establiments de restauració, els quals ja ofereixen 
una  carta  específica  lliure  de  gluten,  encara  són  una  minoria.  Aquesta 
mancança d'establiments amb menús aptes i fiables per a celíacs és causa de 
frustració i  "exclusió social",  més destacable en un país mediterrani,  on les 
activitats d'índole social són element integrador i formen part intrínseca de la 
nostra cultura. En aquest sentint, és de destacar la labor d'associacions com 
"Celíacs de Catalunya" amb el seu servei gratuït d'informació i assessoria a 
empresaris, emprenedors i institucions públiques i privades.

A la cistella de la compra, la diferència de preu entre un mateix producte amb i 
sense gluten pot  arribar  a ser  "abismal".  Una persona celíaca la  pot  veure 
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incrementada en uns 33€ setmanals, 132€ mensuals o 1.600€ anuals. Si tenim 
en compte la gran càrrega genètica d'aquesta malaltia, ens podem trobar en 
una  mateixa  família  amb  més  d'un  membre  celíac,  què  significaria  una 
despesa molt importat i fins i tot, en moltes ocasions, insostenible (pot arribar a 
ser un 288% més car).

Hem  de  considerar  la  malaltia  celíaca  com  una  malaltia  crònica.  Els/les 
pacients, sense el compliment d'una dieta estricta lliure de gluten, poden patir 
els trastorns comentats anteriorment.

Espanya és dels únics país de la Unió Europea, que no dóna ajudes directes 
als afectats per la celiaquia.

Per tot això, el grup municipal PSC proposa al Ple de l’Ajuntament de Sant 
Feliu de Llobregat l’adopció dels següents 

ACORDS:

PRIMER-. L'ajuntament de Sant Feliu de Llobregat manifesta el seu suport i el 
reconeixement a tota la població celíaca de la ciutat

SEGON-. L'ajuntament  de  Sant  Feliu  de  Llobregat  dóna  suport  als  acords 
recollits en la resolució 879/X del Parlament de Catalunya i faci el possible per 
donar-li compliment en el seu àmbit d'actuació.

TERCER-. Instar al govern de l'Estat, i com reflecteix la Resolució 879/x del 
Parlament de Catalunya a dotar d'ajudes econòmiques directes o indirectes als 
pacients celíacs.

QUART-. L'ajuntament  de  Sant  Feliu  de  Llobregat,  en  el  marc  del  Pla  de 
Rescat Social, garantirà aliments sense gluten a les persones celíaques que 
pel seu nivell d’ingressos són beneficiàries del banc d’aliments, amb l’objectiu 
de garantir-n’hi l’accés.

CINQUÈ.-  En  les  festes  i  esdeveniments  impulsats  per  l’Ajuntament,  es 
vetllarà, en la mesura de les possibilitats, a oferir alternatives adients per als 
ciutadans  afectats  de celiaquia  (caramels  sense  gluten,  aliments  aptes  per 
celíacs, etc.).

SISÈ-. Coincidint amb l' entrada en vigor (13/12/2014) del reglament Europeu 
1169/2011 entorn a  la  informació  obligatòria  dels  productes  alimentaris  i  en 
concret a allò que refereix a la declaració dels 14 al·lergògens alimentaris, dins 
dels  quals  s'inclou  el  gluten,  l’Ajuntament  de  Sant  Feliu  de  Llobregat  i 
l'Associació  de Celíacs  de Catalunya  es  comprometen,  dintre de les seves 
possibilitats, a realitzar en pro de la seguretat dels aliments per als celíacs, 
diverses accions com ara:

a. Difondre i/o promoure la informació necessària per a unes bones pràctiques 
en matèria de seguretat alimentària per l'elaboració i manipulació de productes 
sense gluten en els sectors implicats : restauració, obradors, etc. 
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b.  Col·laborar  en  la  realització  de  campanyes  d'informació  entorn  les 
implicacions del reglament 1169/2011 als sectors implicats.

c. Formació en celiaquia / pautes de seguretat alimentaria en la cuina sense 
gluten, als inspectors de l'ajuntament (comerç minorista).

SETÈ.-  Realitzar  les  gestions  pertinents  per  a  què  els  menjadors  escolars 
disposin de menús per a celíacs, recolzant el projecte de sensibilització del 
personal docent i monitors que gestionen aquests menjadors en la importància 
de la dieta sense gluten,  tant  per a les persones amb celiaquia com altres 
malalties. 

VUITÈ-. Col·laborar  en la  difusió  de les  campanyes  i  accions  informatives, 
formatives i de divulgació entorn la celiaquia que realitzi l'Associació de Celíacs 
de Catalunya, així com en accions de suport per a millorar la qualitat de vida 
de les persones amb celiaquia a la ciutat.

NOVÈ-. Indicar  en  els  fulletons  específics  de  festes  populars,  rutes 
gastronòmiques, etc., els establiments que són aptes per celíacs.

DECÈ-. Oferir en la web municipal l’enllaç al web de l'Associació de Celíacs de 
Catalunya per tenir la informació de la celiaquia i de la sensibilitat al gluten no 
celíaca.

ONZÈ-. Donar trasllat dels acords anterior a l'Associació Celíacs de Catalunya, 
a tots els Grups Parlamentaris del Parlament de Catalunya i al Congrés dels 
Diputats.

18. -  Moció presentada pel  Moviment Ecologista Santfeliuenc, més 151 
signatures,  sobre  la  salinització  al  Llobregat  provocada  per  ILC-
IBERPOTASH i la responsabilitat vers els drets humans internacionals de 
les empreses que operen al nostre territori (MOCI2017000033).

El  Sr.  Alcalde  proposa  alterar  l’ordre  del  dia  i  passar  a  tractar  una  moció 
d’àmbit  general,  que és el punt 18, en que hi ha unes persones que volen 
exposar-la, i no hagin d’arribar al final. A continuació dóna la paraula a la Sra. 
Mireia Saladrigas i Josep M. Arnau, que presenten la moció del grup ecologista 
que han recollit unes 151 signatures i textualment diu:

“Preàmbul en matèria de contaminació mediambiental del territori  

Des de la consolidació de la mineria de la potassa al Bages els perjudicis per als 
usuaris  situats  riu  avall  van  ser  immediats.  Els  afectats  porten  dècades 
denunciant la situació a les administracions responsables, sobretot a la Regió 
Metropolitana de Barcelona (RMB) on un 40% de l'abastiment de l'aigua potable 
prové de la conca del riu Llobregat.
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Des de l'any 1909 el recurs hídric es localitza sobretot a l'aqüífer de la Vall Baixa 
del  Llobregat,  on hi  ha diversos pous d'extracció.  Cal  afegir  que el  cabal  de 
subministrament es va haver de reforçar amb la construcció i posterior ampliació 
de l'Estació de Tractament d'Aigua Potable (ETAP), que capta aigües superficials 
i les tracta per abastir la RMB.

Per treure pressió al greu problema de salinització de les aigües del riu Llobregat, 
al 1968 es va construir el primer col·lector de salmorres per tal de transportar els 
residus salins des de Cardona i Balsareny fins al  mar. Aquest  col·lector  s'ha 
trencat unes 550 vegades des del seu inici, fet que ha provocat la salinització de 
l'aqüífer i ha perjudicat l'activitat agrícola així com la fauna i la flora. Per resoldre 
aquest  problema  i  l'insuficient  cabal  l'Agència  Catalana  de  l'Aigua  (ACA)  va 
resoldre  ampliar  el  col·lector  amb  diners  públics  intentant  pal·liar  l'impacte 
ocasionat per una activitat privada. L'ampliació es va dur a terme en una primera 
fase des d'Abrera fins al mar, i resta encara pendent la segona des d'Abrera fins 
a Balsareny i Sallent.

Malgrat tot, la salinitat de les aigües del Llobregat va en augment i amenaça la 
salubritat de l'aigua de boca de les poblacions de la RMB. La causa del problema 
és l'acumulació de residus sòlids salins provinents de l'extracció de potassa per 
part  de  l'empresa  ICL  (Israel  Chemicals  Limited)  Iberia  Súria&Sallent,  antiga 
Iberpotash. Als més dels 80 milions de tones de residus sòlids acumulats al llarg 
dels anys, diàriament es segueixen dipositant unes 5000 Tm en els gegantins 
runams de Súria i Sallent.

Sant Feliu de Llobregat s'abasteix en bona part d'aigua de boca del riu Llobregat, 
que pateix des de l'obertura de les mines de sal al Bages greus episodis de 
contaminació salina (que no detallem aquí) documentats en el llibre "Rius de sal" 
editat pel Centre d'Estudis Comarcals del Baix Llobregat. Per tant, la qualitat i el 
cost de l'aigua de boca estan directament afectats per les conseqüències de la 
mineria de la potassa al Bages.

La inoperància o insuficiència de l'actuació administrativa davant d'aquest ecocidi 
ha  fet  que  la  societat  civil  denunciï  per  via  judicial  l'impacte  generat  per 
l'abocament i dipòsit de residus salins. Seguidament esmentem les sentències 
que ja són fermes:

 Una condemna penal a quatre directius, per delicte ecològic, ratificada per 
l'Audiència Provincial.

 4 contenciosos:

o Contra el programa i la fiança de restauració de Sallent.

o Contra el POUM 2010 de Sallent.

o Contra  l'autorització  ambiental  de  l'explotació  minera  de  Sallent-
Balsareny.

o Contra l'Ajuntament de Sallent per tolerar l'abocament.
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 En l'àmbit penal, el mes de maig de 2014, a instàncies de la Secció de 
Medi  Ambient  de  la  Fiscalia  del  Tribunal  Superior  de  Justícia  de 
Catalunya es van obrir noves diligències d'investigació.

 2 expedients oberts per la UE a l'estat espanyol:

o A la DG de Medi Ambient per vulneració del principi de qui contamina 
paga.

o A la DG de la Competència per ajuts il·legals.

 Judici popular celebrat el novembre del 2016 on es va evidenciar que la 
salinització del Llobregat i Cardener no afecta només als rius i aqüífers 
del voltant de la indústria sinó que malmet l'aigua del Llobregat fet que 
augmenta  el  preu de la  factura  i  crea un deute  al  país  que  haurem 
d'assumir entre tots i totes.

Preàmbul en matèria de vulneració dels Drets Humans:  

ICL Iberia Súria&Sallent forma part d'Israel Chemicals Limited (ICL) una empresa 
israeliana, que posseeix mines de fosfats i urani al Mar Mort, un territori ocupat 
il·legalment segons el dret internacional.

L'empresa dóna suport a les polítiques d'ocupació exercides per l'estat d'Israel 
sobre Palestina, a través del seu programa "Apadrina un soldat", amb el qual 
proporciona recolzament econòmic a l'exèrcit israelià.

L'informe de L'Observatori de Drets Humans i Empreses assegura que entre el 
2008 i el 2013, l'empresa ICL fou l'únic proveïdor de fòsfor blanc per a projectils 
de l'Exèrcit dels Estats Units. Al seu torn, el mateix model de projectils de fòsfor 
blanc  estatunidencs  van  ser  utilitzats  sobre  Gaza  per  part  d'Israel,  causant 
desenes de morts i ferits civils en zones densament poblades.

Un document de l'Exèrcit dels Estats Units d'Amèrica evidencia els fets i exposa 
que ICL va vendre fòsfor blanc a l'Exèrcit dels Estats Units entre els anys 2008 i 
el 2013. El fòsfor blanc proveït era destinat als programes FY12 US Army M110 i 
a projectils de 155mm (produïts a Pine Bluff Arsenal). En el contracte de 2013, el 
darrer del  que es té constància documentada,  s'especifica que l'ús del fòsfor 
blanc serà destinat a projectils d'artilleria de 155mm M110A2.

Per tot el que s'ha esmentat, es fa palès que ICL té un vincle directe amb l'estat 
d'Israel i les seves polítiques d'ocupació, que incompleixen el dret internacional i 
els Drets Humans sistemàticament.

Per tot el que s'ha exposat anteriorment, a més de les sentències fermes, els 
expedients  oberts  i  el  judici  popular  queda  demostrat  abastament  que  ICL-
lberpotash:
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 Salinitza  el  riu  Llobregat  i  els  seus  aqüífers,  encarint,  degradant  i 
malmetent l'aigua, que és d'ús comú a la ciutat de Barcelona i la seva 
conurbació.

 Crea un deute al país, ja que contamina i no paga. Deute que quedarà els 
propers anys encara que l'explotació s'aturi.

 Es còmplice de l'ocupació militar de Palestina, subvencionant directament 
unitats  de  l’exèrcit  israelià  i  sent  l'Estat  israelià  accionista  directe  de 
l'empresa.

Amb aquests antecedents i en mèrit de l'interès general i públic, tenint en compte 
que  una  de  les  competències  pròpies  de  qualsevol  municipi  és  la  del 
subministrament  d'aigua  així  com  la  de  tenir  cura  de  la  salubritat  pública, 
traslladem al ple aquesta moció per tal de:

Sobre els expedients de la UE  

1. Que l'ajuntament es personi, o denunciï en la forma més adequada, en 
els expedients oberts a la UE al voltant de ICL-lberpotash.

Sobre la Generalitat i el PDU  

2. Que l'ajuntament exigeixi a la Generalitat que, en aplicació de la legislació 
vigent,  i  en futur  PDU, sigui  el  màxim exigent  quant  a les actuacions 
medioambientals que s’hagin de derivar per tal de garantir la preservació i 
millora de qualitat del cabal del Llobregat aigües avall dels runams salins, 
i especialment:

2.a - Que s'exigeixi a l'empresa -tal com demana la sentencia en ferm del 
TSJC-  la  presentació  d'un  pla  de  restauració  real  i  adequat  a  les 
dimensions del runam del Cogulló, pla que hauria d'estar validat per un 
grup d'experts independents, abans d'executar-se.

2.b - Que inclogui una xarxa d'indicadors dels nivells de salinitat en pous, 
aqüífers i  en el propi riu per poder fer un seguiment real i  públic dels 
índexs de salinitat; ja que sabem que contamina, però no on ni quan, i cal 
poder avaluar si els plans de restauració seran efectius.

2.c - Que a partir de la data de juny de 2017 s'exigeixi a l'empresa que 
qualsevol  nou  abocament  de  runam  ha  de  ser  en  un  lloc  tancat, 
impermeabilitzat,  i  que  compleixi  totes  les  normatives  de  seguretat 
necessàries per aquest tipus de residus i, en tot cas, amb l'objectiu de 
residu zero per l'any 2020.

2.d - Que el document inclogui unes dates que delimitin els terminis del 
procés i  que el  seu incompliment  impedeixi  qualsevol  ampliació  de la 
producció i pugui comportar la paralització i, fins i tot, el tancament de 
l'empresa.
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Sobre els drets humans.  

3. Que l'ajuntament apliqui  els acords aprovats a la  moció sobre Boicot, 
Desinversions i Sancions a l’Estat d’Israel, aprovada al 2014, en relació a 
l’empresa ICL-Iberpotash, si és el cas.

4. Que l'ajuntament inclogui clàusules de garantia de respecte dels Drets 
Humans i de respecte del territori a les empreses amb les qual contracti, 
en la mesura de les seves possibilitats legals.

5. Que es doni comunicació d'aquests acords al Departament de Territori i 
Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, a les entitats ProuSal i BDS i 
a tots els ajuntaments de la conca del Llobregat més avall dels runams 
salins, i es faci difusió als mitjans i xarxes socials locals sobre el problema 
de salinització.”

El regidor Sr. Serrano, els dóna les gràcies per la moció i pel treball que estan 
fent. Comenta que a títol personal coneixia el tema mediambiental, però no 
tenia idea del tema de la utilització per temes polítics i bèl·lics. Voten a favor de 
la moció per complert, i que es faci la difusió, que l’Ajuntament treballi per a 
que no s’utilitzin per temes d’armament els recursos de la seva comarca, com 
capital  del  Baix  Llobregat. També  que  es  compleixi  el  seguiment  d’estar 
avaluant  la  salinització  del  riu,  que  és  un  bé  comú,  un  bé  que  s’ha  de 
preservar, i no es poden permetre que una empresa els faci mal bé el medi 
ambient. Vota a favor.

La portaveu del grup municipal PP, Sra. Ortega, indica que votaran per punts, 
tal  com  ho  va  comentar  quan  es  va  reunir  amb  un  representant  de  la 
Plataforma.  Entenen que una cosa és tractar  el  tema de la  salinització del 
Llobregat, que estan totalment a favor de la defensa, i una altra cosa es entrar 
en la política d’una empresa que ells, ni coneixen, ni han de valorar aquí en el 
Ple. Per tant, el vot serà afirmatiu en els punts 1, 2 i 5, i abstenció en els punts 
3 i 4.

El portaveu del grup municipal CC Veïns, Sr. Gilaberte, manifesta que valoren 
molt  positivament el  treball  que han realitzat.  Creuen que és un tema molt 
important,  van  tindre  una  trobada  i  els  va  permetre  conèixer  amb  més 
profunditat tot el tema de la moció. Van pensar que hi ha dos nivells en relació 
amb el tema de la moció presentada. Està el tema dels drets humans que no 
entren perquè el seu àmbit és més el municipal, i queda bastant fora del què 
és  en  concret  el  tema  de  la  moció  que  és  la  salinització  de  l’aigua.  Van 
proposar que es recullis el tema de la neteja de les rieres i dels col·lectors de 
la ciutat, dels grans, no dels petits, perquè també consideren que és un tema 
important en relació amb el tema de l’aigua, i no està recollit, encara que estan 
en el seu dret. Voten sí en relació amb l’aigua, i s’abstenen en relació amb els 
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temes  generals.  El  tema  d’exigències  que,  pràcticament,  està  en  tots  els 
apartats, els sembla que són difícils de complir.

La portaveu del grup municipal PDeCAT, Sra. Martí, indica que ells no s’han 
pogut reunir perquè van haver d’anul·lar la que tenien, per problemes d’agenda 
i no els anava bé, ni als uns, ni als altres. Voten a favor dels punts 1, 2 i 5 i 
s’abstindran dels punts 3 i 4.

El regidor del grup municipal Ciutadans, Sr. Cano, els dóna les gràcies per la 
presentació  d’aquesta  moció.  Creuen  que  hi  ha  dos  termes,  un  és  el 
mediambiental, i l’altre seria més d’un conflicte. Veuen molt positiu el tema de 
la  dessalinització  de  l’aigua,  i  voten  favorablement  als  punts  1,  2,  4  i  5. 
S’abstenen en el punt 3.

El  portaveu  del  grup  municipal  d’ERC,  Sr.  Bossa,  agraeix  la  feina  i  la 
presentació  al  Moviment  Ecologista  Santfeliuenc.  Voten a  favor  de  tots  els 
punts de la moció. Però aprofundeix sobre la qüestió mediambiental, que a la 
moció està molt bé presentada, per a que coneguin més del que s’està parlant. 
Han de tenir en compte que abans de l’activitat minera al 2015 el riu Llobregat 
tenia uns nivells de clorur de 79 mg, i ara té uns nivells de 250 mg de clorur per 
litre en els nivells d’aquí, a Sant Joan Despí el nivell és el màxim que permet 
per  Llei.  El  deute  que  està  adquirint  l’activitat  minera  amb  tots  ells,  en  la 
societat  en  concret,  és  un  deute  de  país  amb  xifres  molt  elevades  que 
consideren que algun dia les hauran de pagar. L’aigua potable de la planta 
d’Abrera al Baix Llobregat és tres vegades i mitjà més car que la planta de 
Cardedeu al Vallés Oriental. Hi ha dos motius bàsicament, un per una qüestió 
tècnica en el  tractament de l’aigua que fa que es destini més energia i,  en 
segon  lloc,  perquè  l’aigua  del  Llobregat  té  que  fer  un  tractament  de 
potabilització més intens que la de Cardedeu per culpa de la salinització. Tot 
això suposa un pressupost de tres milions d’euros anuals a la planta darrera. 
De  fet  l’Agència  Catalana  de  l’Aigua  ja  va  reconèixer  una  despesa  de 
300.000.000 € per reduir les incidències del Bages i a millorar la qualitat de les 
aigües  de  la  Conca  del  Llobregat.  A part,  s’ha  de  sumar,  per  exemple,  a 
Sallent, un poble molt afectat per l’activitat minera, col·locar als veïns del barri 
de l’estació de Sallent ha costat 100 milions d’euros. Per tant, si van sumant 
tots  els  costos  que  té  l’activitat  minera  per  la  societat,  pels  ciutadans  de 
Catalunya i en la qualitat de l’aigua pels ciutadans del Baix Llobregat, estan 
parlant d’uns costos que són elevadíssims. Respecte al Pla Director Urbanístic 
està en període de resoldre al·legacions i esperen que tant les al·legacions 
que han presentat als diferents grups ecologistes, com els que han presentat 
als  diferents  pobles  afectats  pel  PDU en  la  comarca  del  Bages.  Esquerra 
Republicana  ha  presentat,  només  a  Sallent,  nou  al·legacions  al  PDU,  es 
resolguin positivament pels interessos de la comarca i de la potabilització de 
l’aigua del riu. Voten a favor.
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El portaveu del grup municipal PSC, Sr. Molina, manifesta que sempre estaran 
a  favor  de  la  defensa  del  drets  humans,  perquè  és  bàsic.  Diu  que  han 
transaccionat  aquesta  moció  i  han  arribat  a  un  punt  d’acord  entre  ells  i 
Iniciativa amb el col·lectiu ecologista. Han tret un redactat amb el qual estan 
totalment d’acord i  que voten a favor.  Afegeix que s’ha de sensibilitzar a la 
ciutadania  sobre  el  problema  que  tenen  amb  la  salinització  del  cabal  del 
Llobregat, i s’ha d’intentar lluitar per a què remetre aquest problema.

El regidor del grup municipal d’ICV-EUiA, Sr. Leiva, vol donar les gràcies a les 
persones del Moviment Ecologista que ha presentat la moció, perquè saben 
que no és fàcil, que són procediments a vegades complicats, encara que hi ha 
temes legals implicats i votaran tots els punts a favor. Però és una moció un 
tant estranya en la mesura que parla de dos temes que pel seu grup són molt 
importants.  Un  tema és  el  mal  gust  de l’aigua  a  la  seva  comarca  que  ve 
directament motivat per aquesta activitat minera i la incidència sobre la salut de 
les persones,  que no està valorada amb precisió,  però les afectacions són 
elevades.

Altre és el tema de drets humans a Palestina que és tant summament greu que 
mereix una altra moció. Com s’ha dit, tenen 1.600 presos Palestins en vaga de 
fam durant  40 dies,  amb més de 60 derivats als Hospitals,  simplement per 
demanar  coses com visites  normals,  visites  cada 15 dies,  poder  veure  les 
famílies, tenir un règim  de comunicacions com els que tenen qualsevol país de 
la  Unió  Europea,  homologat.  Israel  sembla  ser  que és un país  que es  vol 
homologar amb la Unió Europea, però quan parlen dels drets humans veuen 
coses  que  no  tenen  res  a  veure  amb la  Unió  Europea.  A part  hi  ha  més 
d’11.000 presos Palestins a presons Israelianes, més de 500 persones amb 
detencions  administratives  sense cap mena de  càrrec,  que  són uns temes 
importants i de profunda gravetat. No només els afecta pel tema territorial, sinó 
perquè  creuen  que  qualsevol  persona  que  no  se  senti  interpel·lada  per  la 
defensa dels drets humans tindria un problema. Repeteix que voten tots els 
punts a favor, però el punt 3, que fa referència que l’Ajuntament compleixi una 
moció que va aprovar al  2014,  una moció de recolzament de la campanya 
Desinversions  i  Sancions,  va   ser  un  Ajuntament  pioner  i,  evidentment, 
aplicaran el  que hi  havia en aquella moció.  Aprofita per recordar que hi  ha 
molts Ajuntaments veïns que estan perseguits per haver aprovat mocions com 
la que van aprovar al 2014, perseguits pels Tribunals. També vol subratllar, 
com  ha  fet  l’Ajuntament  de  Barcelona,  que  el  dret  a  exercir  la  campanya 
pacífica BDS, és un dret no només de les institucions perquè és una campanya 
pacífica i perquè és una campanya de la defensa dels drets humans, sinó que 
és  un  dret  de  totes  les  persones  lluitar  pels  drets  humans,  és  un  dret 
inalienable de qualsevol persona. En aquest sentit,  l’Ajuntament i  l’equip de 
govern, seguirà vetllant, primer pels drets humans i, desprès, evidentment, per 
aplicar les mocions que en el seu dia va aprovar.
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El  Sr.  Alcalde  indica  que  aquesta  moció  s’aprova  amb  el  vot  integrament 
afirmatiu dels grups municipals d’ICV-EUiA, PSC, ERC i el regidor Sr. Serrano; 
i amb els vots dels grups municipals PDeCAT, CC Veïns i PP, afirmatiu en els 
punts  1,2 i  5,  i  amb l’abstenció  en els  punts 3,  i  4;  i  amb el  vot  del  grup 
municipal de Ciutadans, afirmatiu en els punts 1, 2, 4 i 5, i abstenció en el punt 
3.

8. - Retre compte Informe d'avaluació del compliment dels objectius de la 
Llei Orgànica 2/2012 de l'execució del Pressupost corresponent al primer 
trimestre de 2017. (REEP2017000001)

El Sr. Alcalde dóna compte de l’Informe, que textualment diu:

“Atès  que  en  compliment  de  l’article  16  de  l’  Ordre  HAP/2015/2012,  d’1 
d’octubre,  per  la  que  es  desenvolupen  les  obligacions  de  subministrament 
d’informació  previstes  a  la  Llei  Orgànica  d’Estabilitat  Pressupostària  i 
Sostenibilitat  Financera,  aquesta  Corporació  ha  subministrat  l’informació 
trimestral  al  Ministeri  relatiu  a l’execució  del  pressupost  de l’Ajuntament  de 
Sant Feliu de Llobregat de l’exercici 2017 corresponent al primer trimestre.

Atès  que  l’Ordre  HAP/2082/2014,  de  7  de  novembre,  modifica  l’ordre 
HAP/2015/2012, d’1 d’octubre, per la que es desenvolupen les obligacions de 
subministrament d’informació previstes a la Llei 2/2012 LOEPSF i en concret, 
el punt 4 de l’article 16 modifica les obligacions trimestrals de subministrament 
d’informació a remetre abans de l’últim dia del mes següent a la finalització de 
cada trimestre de l’any, pel que fa a la informació del compliment de la regla de 
la  despesa,  valoració  que queda relegada al  tancament de l’exercici:  “16.4. 
Actualització  de  l’informe  de  la  intervenció  del  compliment  de  l’objectiu 
d’estabilitat  i  del  límit  del  deute.  Així  mateix  la  Intervenció  realitzarà  una 
valoració del compliment de la regla de la despesa al tancament de l’exercici”.

Atès que segons informe de la Interventora es formula informe d’avaluació del 
compliment dels indicadors de la llei d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat 
Financera  de  l’execució  del  pressupost  de  l’Ajuntament  de  Sant  Feliu  de 
Llobregat de l’exercici 2017, del primer trimestre on es valora.

 Compliment Objectiu d’estabilitat pressupostària
 Compliment amb la Regla de Despesa al tancament d’exercici
 Compliment del nivell de deute Viu
 Compliment del període Mig de Pagament a Proveïdors

Atès que l’article 16.2 del RD 1463/2007, de 2 de novembre, pel que s’aprova 
el  Reglament  de  desenvolupament  de  la  LEP,  en  la  seva  aplicació  a  les 
Entitats Locals, on s’estableix l’obligació de la Intervenció municipal d’elevar al 
Ple de la Corporació un informe sobre el compliment de l’objectiu d’Estabilitat 
Pressupostària.

Vist l’informe de la Intervenció de 11 de maig de 2017 respecte a l’informació 
tramesa  al  Ministeri  d’Hisenda  i  Administracions  públiques  respecte  al 
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compliment  de la  LEP en l’execució  pressupostària  del  primer  trimestre de 
2017.

És  per  tot  això  que  el  Tinent  d’Alcalde  delegat  d’Hisenda  proposa  a  la 
Comissió  Informativa  de  Govern  Obert  i  Serveis  Generals  l’adopció  del 
següent:

ACORD:

ÚNIC.- Donar  compte  de  l’informe  d’Intervenció  sobre  l’avaluació  del 
compliment  dels  objectius  de  la  Llei  orgànica  2/2012  de  l’execució  del 
pressupost de l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat corresponent al primer 
trimestre de l’exercici pressupostari 2017.”

El regidor del grup municipal PDeCAT, Sr. Carrión, indica que en la Comissió 
Informativa ja van comentar que hi havia 1.003 factures per valor de 3.500.000 
€ aproximadament, fora de termini de pagament. Se l’ha fet entrega d’un llistat 
de 174 pàgines,  però no creuen que aquesta sigui la resposta que s’ha de 
donar, s’ha d’explicar una mica que ha passat, i això és la transparència, veure 
les 1.003 factures a on han estat retingudes. Pensen que s’haurien de revisar 
els circuits de signatura, i el temps de signatura, perquè algunes són de poc 
temps,  de tres o  quatre dies,  i  altres  de més temps no estar  pendents de 
pagament quan hi ha diners per fer-ho.

El regidor d’Hisenda, Sr. Rañé, manifesta que no saben quin és el problema 
perquè  en  resposta  a  la  seva  demanda  en  la  Comissió  Informativa  van 
elaborar  dos  documents,  un  extens,  i  un  altre  d’una  nota  per  part  de  la 
intervenció a on explicava que el  conjunt  d’aquestes cent  i  escaig pàgines, 
perquè entenien que s’estava plantejant des d’aquesta perspectiva. L’informe 
de la intervenció no té més de 5 o 6 pàgines i recull la relació de factures més 
nombroses. El número més important i la quantitat més representativa d’aquest 
tema el  constitueixen  les  empreses  de  subministre  d’aigua,  de  llum i  gas, 
bàsicament  perquè  les  envien  en  grans  paquets,  no  identificades;  com 
l’empresa no identifica a on s’ha produït la despesa han de fer una tasca per 
trobar a on carregar cadascuna d’aquestes factures. Una vegada coneguda la 
despesa de la factura és quan es paga. Com l’informe està fet, i desconeix que 
ha passat no hi ha cap problema en facilitar-lo.

El regidor del grup municipal PDeCAT, Sra. Carrión, respon que ha vist aquest 
document  perquè  es  va  penjar  quan  es  va  enviar  un  correu.  Però  ha 
desaparegut, potser hi ha hagut un problema informàtic, de tota manera aquest 
document  no  explicava  que  ha  passat  amb  l’import  de  1.500.000  €  que 
corresponia a inversions, que hagués estat bé saber a on s’han encallat.

Els reunits, es donen per assabentats.
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ÀREA DE DRETS DE CIUTADANIA I POLÍTIQUES SOCIALS:

9. - Concedir subvencions, per concurs, a diverses entitats ciutadanes, 
per a projectes de l'any 2017 i aprovar els convenis corresponents, amb 
les entitats següents. (ORGC2017000001): 

Àmbit esports:
G1762017000013 AMPA Escola Mestral 
G1762017000018 Club Petanca San José
G1762017000024 Grup Excursionista Santfeliuenc - Geps
G1762017000028 AE Fondistes Sant Feliu de Llobregat
G1762017000030 Club Petanca Jubilats SF
G1762017000031 Penya Barcelonista SF
G1762017000033 Espeleo Grup Santfeliuenc
G1762017000034 Agrupació Excursionista Sant Llorenç 
G1762017000040 Club Petanca la Salut 
G1762017000042 Societat de Pescadors Esportius de SF
G1762017000048 Club Ciclista Santfeliuenc
G1762017000049 AE Bon Salvador
G1762017000050 Unió Esportiva Sant Feliu de Llobregat  UNES
G1762017000073 AMPA C. Bon Salvador

Àmbit educació en el lleure:
G1762017000014 Club d'Esplai Sant Feliu
G1762017000057 Club d'Esplai Diversitat Ludica
G1762017000063 Esplai Sant Llorenç
G1762017000068 Agrupament Escolta i Guia Nostra Dona de la Salut

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

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

Vistos els expedients elaborats per l’Òrgan instructor, un cop informats pels 
Tècnics de Cultura i el Cap d’Esports respectivament, i per l’Òrgan Col·legiat, 
que  està  format  pels  membres  de  la  Comissió  Informativa  de  Drets  de 
Ciutadania i Polítiques Socials.

La Presidenta de l’Òrgan Col·legiat proposa a la Comissió Informativa de Drets 
de Ciutadania i Polítiques Socials l’adopció dels següents

ACORDS:

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

Número d’expedient: G1762017000013

Entitat: AMPA ESCOLA MESTRAL

Projecte o activitat: Promoció i organització d'activitats esportives i puntuals

Puntuació obtinguda: 10

Import total de la subvenció: 112 €

Tipus Op. Partida Número Operació Import

ADO 17400 3410048900 170004996 112 €

Número d’expedient: G1762017000018

Entitat: CLUB PETANCA SAN JOSE

Projecte o activitat: PRESUPUESTO 2017

Puntuació obtinguda: 82.5

Import total de la subvenció: 922,00 €

Tipus Op. Partida Número Operació Import

ADO 17400 3410048900 170004997 922,00€

Número d’expedient: G1762017000024

Entitat: GRUP EXCURSIONISTA SANTFELIUENC - GEPS

Projecte o activitat: Projecte GEPS 2017

Puntuació obtinguda: 83

Import total de la subvenció: 928,00 €

Tipus Op. Partida Número Operació Import

ADO 17400 3410048900 17004998 928,00 €

Número d’expedient: G1762017000028

Entitat:
ASSOCIACIO  ESPORTIVA  FONDISTES  SANT  FELIU  DE 
LLOBREGAT

Projecte o activitat: ACTES ESPORTIUS

Puntuació obtinguda: 61.5

Import total de la subvenció: 688,00 €

Tipus Op. Partida Número Operació Import

ADO 17400 3410048900 170004999 688,00 €

41



Número d’expedient: G1762017000030

Entitat: CLUB PETANCA JUBILATS SANT FELIU

Projecte o activitat: Activitat petanca jubilats 17

Puntuació obtinguda: 85

Import total de la subvenció: 950,00€

Tipus Op. Partida Número Operació Import

ADO 17400 3410048900 170005000 950,00 €

Número d’expedient: G1762017000031

Entitat: PENYA BARCELONISTA DE SANT FELIU DE LLOBREGAT

Projecte o activitat: ESCOLA ESPORTIVA 2017

Puntuació obtinguda: 270

Import total de la subvenció: 3.019,00 €

Tipus Op. Partida Número Operació Import

ADO 17400 3410048900 170005001 3.019,00 €

Número d’expedient: G1762017000033

Entitat: ESPELEO GRUP SANTFELIUENC

Projecte o activitat: Projecte 2017 Espeleogrup Sant Feliuenc

Puntuació obtinguda: 23.50

Import total de la subvenció: 263,00 €

Tipus Op. Partida Número Operació Import

ADO 17400 3410048900 170005002 263,00 €

Número d’expedient: G1762017000034

Entitat: AGRUPACIO EXCURSIONISTA SANT LLORENÇ

Projecte o activitat: Projecte a subvencionar any 2017

Puntuació obtinguda: 87.7

Import total de la subvenció: 980,00 €

Tipus Op. Partida Número Operació Import

ADO 17400 3410048900 170005003 980,00€
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Número d’expedient: G1762017000040

Entitat: CLUB PETANCA LA SALUT

Projecte o activitat: PETANCA 2017

Puntuació obtinguda: 60

Import total de la subvenció: 671,00 €

Tipus Op. Partida Número Operació Import

ADO 17400 3410048900 170005004 671,00 €

Número d’expedient: G1762017000042

Entitat:
SOCIETAT DE PESCADORS ESPORTIUS DE SANT FELIU DE 
LLOBREGAT

Projecte o activitat: PROJECTE SOCIETAT PESCADORS SANT FELIU 2017

Puntuació obtinguda: 62

Import total de la subvenció: 693,00 €

Tipus Op. Partida Número Operació Import

ADO 17400 3410048900 170005005 693,00 €

Número d’expedient: G1762017000048

Entitat: CLUB CICLISTA SANTFELIUENC

Projecte o activitat: ACTIVITATS ESPORTIVES 2017

Puntuació obtinguda: 62.5

Import total de la subvenció: 699,00 €

Tipus Op. Partida Número Operació Import

ADO 17400 3410048900 170005006 699,00 €

Número d’expedient: G1762017000049

Entitat: ASSOCIACIO ESPORTIVA BON SALVADOR

Projecte o activitat: Projecte anual Activitats Esportives 2017

Puntuació obtinguda: 135.85

Import total de la subvenció: 1.519,00 €

Tipus Op. Partida Número Operació Import

ADO 17400 3410048900 170005007 1.519,00 €
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Número d’expedient: G1762017000050

Entitat: UNIO ESPORTIVA SANT FELIU DE LLOBREGAT - UNES

Projecte o activitat:
Promoció,  pràctica  i  foment  esportiu  per  a  persones  amb 
discapacitat

Puntuació obtinguda: 201.5

Import total de la subvenció: 2.253,00 €

Tipus Op. Partida Número Operació Import

ADO 17400 3410048900 170005008 2.253,00 €

Número d’expedient: G1762017000073

Entitat: AMPA COL.LEGI BON SALVADOR

Projecte o activitat:
Programa de  suport  a  l'esport  com activitat  escolar  dintre  dels 
centres educatius

Puntuació obtinguda: 41

Import total de la subvenció: 458,00 €

Tipus Op. Partida Número Operació Import

DO 17400 3410048900 170005009 458,00 €

SEGON.- Aprovar la concessió de subvenció, mitjançant concurs a les entitats 
de l’àmbit d’educació en el lleure que es relacionen a continuació, significant 
que, de conformitat amb l’article 11 de les Bases reguladores es fa constar que 
aquestes  entitats  hauran  de  justificar  el  mateix  import  subvencionat  per 
l’Ajuntament

Número d’expedient: G1762017000014

Entitat: CLUB D'ESPLAI SANT FELIU

Projecte o activitat: Projecte Curs Esplai Sant Feliu 16-17

Import total de la subvenció: 15583.46

Import del 75% a pagar quan es concedeixi la subvenció: 11687.60

Tipus Op. Partida Número Operació Import

DO 400 32600 48900 6112 11687.60

Import del 25% a pagar un cop justificada la despesa: 3895.87

Tipus Op. Partida Número Operació Import

AD 400 32600 48900 6116 3895.87

Número d’expedient: G1762017000057
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Entitat: CLUB D'ESPLAI DIVERSITAT LUDICA

Projecte o activitat: Un esplai per a tothom

Import total de la subvenció: 14257.85

Import del 75% a pagar quan es concedeixi la subvenció: 10693.39

Tipus Op. Partida Número Operació Import

DO 400 32600 48900 6113 10693.39

Import del 25% a pagar un cop justificada la despesa: 3564.46

Tipus Op. Partida Número Operació Import

ADf 400 32600 48900 6117 3564.46

Número d’expedient: G1762017000063

Entitat: ESPLAI SANT LLORENÇ

Projecte o activitat: Projecte 2017

Import total de la subvenció: 7859.19

Import del 75% a pagar quan es concedeixi la subvenció: 5894.39

Tipus Op. Partida Número Operació Import

DO 400 32600 48900 6114 5894.39

Import del 25% a pagar un cop justificada la despesa: 1964.79

Tipus Op. Partida Número Operació Import

ADf 400 32600 48900 6118 1964.79

Número d’expedient: G1762017000068

Entitat: AGRUPAMENT ESCOLTA I GUIA NOSTRA DONA DE LA SALUT

Projecte o activitat: Projecte 2016/2017

Import total de la subvenció: 7113.26

Import del 75% a pagar quan es concedeixi la subvenció: 5334.95

Tipus Op. Partida Número Operació Import

DO 400 32600 48900 6115 5334.95

Import del 25% a pagar un cop justificada la despesa: 1778.32

Tipus Op. Partida Número Operació Import

ADf 400 32600 48900 6119 1778.32
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TERCER.- Significar que, de conformitat amb el que preveu l’article 22 de les 
Bases reguladores per  a la  concessió  de subvencions,  el  primer  pagament 
s’abonarà,  un cop s’hagi acceptat la subvenció, mitjançant tràmit telemàtic 
en  el  termini  màxim  d’un  mes,  comptat  a  partir  del  dia  en  que  rebin  la 
notificació de la resolució del Ple Municipal, de conformitat amb l’article 15.a) 
d’aquestes  Bases,  i  el  segon  pagament  s’efectuarà  un  cop  justificada  la 
despesa realitzada. Així mateix, excepcionalment es realitzarà un pagament a 
compte, en un sol termini, mitjançant transferència bancària, corresponent al 
100%  de  la  subvenció  concedida,  per  a  les  entitats  que  necessiten 
finançament per a iniciar les activitats, el qual es farà efectiu per transferència 
bancària, un cop s’accepti la subvenció.

QUART.- 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.

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

El regidor Sr. Serrano, indica que voten a favor de totes. Però demana, per 
segona vegada en el Ple de Sant Feliu, que s’actualitzin totes les entitats que 
estan en el cens, hi ha entitats que ja no estan en la ciutat, altres que tenen els 
telèfons desfasats i no és possible posar-se en comunicació amb alguna entitat 
de  la  ciutat.  També  a  la  pàgina  web  de  Sant  Feliu  no  troba  les  adreces 
correctes  i  és  molt  complicat  que  les  entitats  puguin  fer  la  seva  difusió  i 
aprofitar la pàgina web de l’Ajuntament per a què es tingui més informació de 
les entitats a les que estan donant subvencions, i tenir més informació de les 
entitats que es troben a la seva ciutat.

El regidor del grup municipal CC Veïns, Sr. Sospedra, manifesta que ells, amb 
la tònica de sempre, s’abstenen en aquest punt. Però són conscients que hi ha 
totes unes tradicions i  històries que convé mantenir,  encara que en alguna 
reunió, quan es va parlar de pressupost fa uns mesos, l’equip de govern es va 
brindar en el tema de subvencions fer un tipus d’actualització, regularització, 
etc. El que proposen a l’equip de govern, i a qualsevol altre grup que vulgui 
estar pel tema, per aportar el que calgui, a partir del setembre tenir un treball 
conjunt  sobre  aquest  tema.  Com  creuen  que  hi  ha  coses  que  estan 
desactualitzades i que, potser, només des del punt de vista de posar coses al 
dia s’hauria de parlar. Per tant, s’abstenen.

El portaveu del grup municipal Ciutadans, Sr. Cano, indica que votaran a favor. 
Però  el  Sr.  Alba  al  ser  membre  de  l’AMPA  del  Bon  Salvador,  s’absté  de 
participar i de votar en la subvenció d’aquesta entitat.
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Per tant, aquest dictamen s’aprova per majoria amb el vot afirmatiu de tots els 
grups municipals i el regidor Sr. Serrano, excepte l’abstenció de CC Veïns.

10.  -  Concedir  subvenció,  de  caràcter  finalista,  a  diverses  entitats 
ciutadanes,  per  a  l'exercici  2017  i  aprovar  el  conveni  corresponent. 
(ADTC2017000014): 

Àmbit cultura:
G1762017000035 Associació Amics de les Roses
G1762017000056 Ateneu Santfeliuenc
G1762017000078 ACR Casino Santfeliuenc
G1762017000081 Calaix de Sastre
G1762017000082 Associació per la Promoció de l'Espectacle
G1762017000083 Centre Parroquial de Sant Feliu

Àmbit esports:
G1762017000045 Penya Blanc Blava de Sant Feliu de Llobregat

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

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

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

Tenint en compte el que s’ha exposat i vistos els informes favorables emesos 
pel Responsable de cultura i  el  Cap d’Esports,  respectivament,  la Comissió 
Informativa  de  Drets  de  Ciutadania  i  Polítiques  Socials  proposa  al  Ple  de 
l’Ajuntament l’adopció dels següents

ACORDS:

PRIMER.- Aprovar la concessió, de 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  aquestes  entitats 
hauran de justificar el doble de l’import que ha subvencionat  l’Ajuntament:
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Número d’expedient: G1762017000035

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

Projecte o activitat:
Projecte anual de promoció de la cultura i la tradició roserística de 
Sant Feliu

Import total de la subvenció: 5800

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

Tipus Op. Partida Número Operació Import

ADO 3340048901 170006108 4350

Import del 25% a pagar un cop justificada la despesa: 1450

Tipus Op. Partida Número Operació Import

AD/F 3340048901 170006111 1450

Número d’expedient: G1762017000056

Entitat: ATENEU SANTFELIUENC

Projecte o activitat:
Projecte d’activitats de cultura popular i  tradicional  2017 + Cicle 
ContraBaix 2017

Import total de la subvenció: 33340

Import del 75% a pagar quan es concedeixi la subvenció: 25005

Tipus Op. Partida Número Operació Import

ADO 3340048912 170005658 25005

Import del 25% a pagar un cop justificada la despesa: 8335

Tipus Op. Partida Número Operació Import

AD/F 3340048912 170005660 8335

Número d’expedient: G1762017000078

Entitat: ACR CASINO SANTFELIUENC

Projecte o activitat: Casino Santfeliuenc-Activitats-Teatre-II Roda de Teatre

Import total de la subvenció: 2500

Import del 75% a pagar quan es concedeixi la subvenció: 1875

Tipus Op. Partida Número Operació Import

ADO 3340048916 170004714 1875
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Import del 25% a pagar un cop justificada la despesa: 625

Tipus Op. Partida Número Operació Import

AD/F 3340048916 170004715 625

Número d’expedient: G1762017000081

Entitat: CALAIX DE SASTRE

Projecte o activitat: Programa general anual d'activitats culturals 2017

Import total de la subvenció: 2200

Tipus Op. Partida Número Operació Import

ADO 33400.48924 170006107 1500

ADO 32601.48900 170006107 700

Número d’expedient: G1762017000082

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

Projecte o activitat: 35è Cicle d'espectacles familiars

Import total de la subvenció: 5600

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

Tipus Op. Partida Número Operació Import

ADO 33400.48913 170005529 4200

Import del 25% a pagar un cop justificada la despesa: 1400

Tipus Op. Partida Número Operació Import

AD/F 33400.48913 170005535 1400

Número d’expedient:
G1762017000083

Entitat: CENTRE PARROQUIAL DE SANT FELIU DE LLOBREGAT

Projecte o activitat: PROJECTE CENTRE PARROQUIAL 2017

Import total de la subvenció: 14850

Import del 75% a pagar quan es concedeixi la subvenció: 11137.5

Tipus Op. Partida Número Operació Import

ADO 3340048914 170005666 11137.5
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Import del 25% a pagar un cop justificada la despesa: 3712.5

Tipus Op. Partida Número Operació Import

AD/F 3340048914 170005668 3712.5

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

Número d’expedient: G1762017000045

Entitat: PENYA BLANC BLAVA DE SANT FELIU DE LLOBREGAT

Projecte o activitat:
PROGRAMA  ESPORTIU  TEMPORADA  2016-2017  -  ESCOLA 
FUTBOL XEF

Import total de la subvenció: 6.000,00 €

Tipus Op. Partida Número Operació Import

ADO 17400 3410048906 17005525 6.000,00 €

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

QUART.- 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.

CINQUÈ.- 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 per majoria amb el vot afirmatiu de tots els grups 
municipals i el Sr. Serrano, excepte l’abstenció de CC Veïns.

En aquest punt de la sessió, essent les 22:25 hores, el Sr. Alcalde es disculpa 
perquè ha d’absentar-se per una qüestió  familiar  i  indica  que continuarà  la 
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sessió del Ple presidida per 1a Tinent d’Alcalde, Sra. Muñoz, com a Alcaldessa 
accidental.

11. - Aprovar conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal del Baix 
Llobregat,  per  a la realització de les activitats de control  de mosquits 
durant l'any 2017 (G3472017000015).

La  Sra.  Alcaldessa  accidental  dóna  compte  del  dictamen  de  la  Comissió 
Informativa  de  l’Àrea  de  Drets  de  Ciutadania  i  Polítiques  Socials,  que 
textualment diu:

“Vist  que el Consell  Comarcal del Baix Llobregat realitza les campanyes de 
control  de  mosquits   des  de  l’any  1989,  segons  un  conveni  subscrit  entre 
diversos  ajuntaments  i  la  institució  comarcal,  el  qual  s’ha  anat  prorrogant 
successivament, si bé les clàusules del conveni, fruit del temps transcorregut i 
l’evolució del seu objecte d’actuació, requereixen una actualització.

Vist que el Consell Comarcal del Baix Llobregat, en escrit de data 5 d’abril de 
2017 i RE2017006189, ha tramès a l’Ajuntament dos exemplars del conveni de 
col·laboració per a la realització de les activitats de control de mosquits, durant 
l’any  2017,  en què a  l’apartat  tercer  dels  COMPROMISOS es disposa que 
l’Ajuntament  haurà  d’aportar  la  quantitat  de  7.573,09  €,  en  concepte  de 
participació a la campanya contra el mosquit.

Vist  l’informe  emès  pel  Tècnic  de  Salut  Pública,  en  el  qual  s’informa 
favorablement  envers  la  signatura  del  conveni.  Vist  que l’Ajuntament  haurà 
d’aportar la quantitat de 7.573,09 €, en concepte de participació a la campanya 
contra  el  mosquit  i  que  hi  ha  consignació  pressupostaria  per  efectuar  l’ 
esmentada aportació.

Atès que l’article 4.1c) del Text refós de la Llei de contractes  del sector públic, 
aprovat per Reial decret legislatiu 3/ 2011, de 14 novembre (TRLCSP), disposa 
que estan exclosos de la seva regulació els convenis que es celebrin entre 
administracions públiques.

Atès que d’acord amb el que disposen l’article 11 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora  de les  bases del  règim local  (LRBRL)  i  l’article  46.3  del  Decret 
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, que aprova el Text refós de la Llei municipal i 
de règim local de Catalunya (TRLMC), l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat, 
té personalitat jurídica pròpia i plena capacitat per a l’exercici de les funcions 
públiques que té encomanades.

Atès  que  l’article  57  LRBRL  disposa  que  les  administracions  locals  poden 
cooperar  econòmicament,  tècnicament  i  administrativament  en  els  serveis 
locals  i  en  assumptes  del  seu  interès  comú  mitjançant  la  subscripció  de 
convenis administratius.

Atès  el  que  disposen  els  articles  47  i  següents  de  la  Llei  40/2015,  d’1 
d’octubre, de règim jurídic del sector públic.
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Atès el que disposen els articles 303 a 311 del Decret 179/1995, de 13 de juny, 
pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals.

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

ACORDS

PRIMER.- Aprovar el conveni de col·laboració, de data 5 de gener de 2017, 
entre el Consell Comarcal del Baix Llobregat i l’Ajuntament de Sant Feliu de 
Llobregat,  que  s’acompanya  a  aquest  acord,  i  es  dóna  íntegrament  per 
reproduït, per a la realització de les activitats de control de mosquits, durant 
l’any 2017.

SEGON.- Aprovar  l’autorització i  la  disposició de la despesa,  per import  de 
7.573,09 € com aportació econòmica a la campanya, en la operació comptable 
17-3596, així com l’obligació de la despesa en la operació comptable 17-5493, 
corresponent al primer pagament d’aquesta aportació.

TERCER.- Notificar aquests acords al Consell Comarcal del Baix Llobregat i 
comunicar-ho a la Oficina Econòmica i a la Intervenció municipal als efectes 
que corresponguin.”

Els reunits, per unanimitat, aproven el dictamen.

ÀREA DE TERRITORI, SOSTENIBILITAT I ACTIVITAT ECONÒMICA:

12.  -  Aprovar  aportació  2017  Consorci  del  Parc  de  Collserola. 
(G3472017000022)

La  Sra.  Alcaldessa  accidental  dóna  compte  del  dictamen  de  la  Comissió 
Informativa  de  l’Àrea  Territori,  Sostenibilitat  i  Activitat  Econòmica,  que 
textualment diu:

“Atès que l’Ajuntament i el Patronat Metropolità del Parc Collserola van signar en 
data 26 de novembre de 1998 un conveni de col·laboració, en virtut del qual 
l’Ajuntament va cedir per un període de 20 anys la gestió de la finca Masia La 
Salut  a  l’extint  Patronat,  els  drets  del  qual  van revertir  al  Consorci  del  Parc 
Collserola,  així com més recentment, concretament en el Ple de l’Ajuntament 
en sessió celebrada en data 27 de març de 2012, també les finques de Can 
Ferriol, Torre Abadal, Porció de Can Messeguer.

Atès que el motiu de la cessió es possibilitar el funcionament d’un restaurant 
en la Masia La Salut i condicionament de les edificacions, de conformitat amb 
allò que disposa el Pla  Especial d’ordenació i Protecció del Medi Natural del 
Parc de Collserola i de la Llei 12/1985 d’Espais Naturals de Catalunya.

Atès que el Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola és un ens públic, 
de caràcter local i de naturalesa associativa i institucional, constituït per acomplir 
les finalitats assenyalades en seus Estatuts. Essent que el consorci està integrat 
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per les institucions següents: La Diputació de Barcelona,  la Mancomunitat  de 
Municipis  de  l’Àrea  Metropolitana,  la  Generalitat  de  Catalunya  mitjançant  el 
Departament de Medi Ambient i Habitatge, i diferents ajuntaments entre els quals 
hi  forma part  l’Ajuntament  de Sant  Feliu  de Llobregat.  Tenint  en compte les 
finalitats del Consorci establertes en els seus estatuts. 

Ates que les actuacions a realitzar durant l’any 2017, segons indica el director 
gerent del Consorci del Parc de Collserola, son les següents:

 Actuacions puntuals a la masia i consolidació estructural de les 4 voltes 
de la planta baixa (magatzem i antic taller) ............................................... 
20.000,00 €

 Reconstrucció  i  consolidació  del  talús  erosionat  situat  entre  la  feixa 
superior  i  l’esplanada  de  l’ermita  (14  mts.  de 
desnivell) ..................................... 7.000,00 €

 Senyalització  de  la  pineda  de  la  Salut-Torrent  del  Cerdanet  .............. 
3.000,00 €

Vist l’informe favorable emès per la Tècnica de Medi Ambient de l’Ajuntament de 
Sant  Feliu  de  Llobregat  de  data  09  de  maig  d’enguany,  on  indica  que  les 
actuacions de millora a realitzar durant l’any 2017, a la zona de la Salut, s’ajusten 
i coincideixen amb les necessitats reals i urgents que té plantejades l’Ajuntament, 
pel mateix import de 30.000,00 €.

Que les descrites tasques de conservació i manteniment consten recollides en 
l’esmentat conveni.

Per  tot  el  que  s’ha  exposat,  la  Comissió  Informativa  de  l’Àrea  de  Territori, 
Sostenibilitat i Activitat Econòmica, proposa al Ple de l'Ajuntament, l'adopció dels 
següents  

ACORDS:

PRIMER.- Aprovar una aportació municipal de trenta mil euros (30.000,00 €) al 
Consorci del  Parc de Collserola, per portar a terme actuacions de millora a l’àrea 
de La Salut.

SEGON.- El present acord resta condicionat a l’existència de crèdit suficient en la 
partida corresponent, per fer front a l’esmentada aportació.

TERCER.- Notificar  els presents acords al  Consorci  del  Parc de Collserola,  i 
comunicar-los a la Tresoreria i Intervenció Municipal, i al departament de Medi 
Ambient, significant a l’interessat que haurà de justificar la despesa abans del 30 
de juny de 2018.”

El regidor Sr. Leiva, explica que es tracta de l’aportació ordinària, en que no 
està inclosa l’extraordinària que fan al llarg de tres anys, per la consolidació de 
la teulada superior de la Masia de la Salut i  les obres de consolidació. Per 
aquest  any,  bàsicament,  estan  demanant  actuacions  puntuals  a  la  pròpia 
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parcel·la  de  la  Salut,  de  consolidació  estructural  a  la  planta  baixa  del 
magatzem  de  l’antic  taller  que,  fins  i  tot,  algunes  vegades  ha  servit  de 
menjador, la reconstrucció i consolidació d’un talús erosionat situat a la feixa 
superior de l’ermita, que els serveis tècnics del parc ho van recomanar amb 
molt d’èmfasi, també una millora de la senyalització de la pineda de la Salut i al 
torrent del Sardenet, amb un pas de vianants per donar continuïtat a aquests 
dos espais, d’aquest espai periurbà que és la pineda de la Salut per a què a 
través de la carretera que baixa de la Sanson, doni continuïtat al propi espai 
del Sardanet, i amb això convertir-se en una entrada més al parc de Collserola. 
Les aportacions van en la línia de consolidar i tirar endavant el projecte aprovat 
de la Masia la Salut, que permet a la ciutat crear el centre d’interpretació de 
Collserola, que li manca al parc de Collserola a la seva façana del Llobregat, 
com té en el coll de Cerdanyola, que és la façana del Vallés, i un altre que és 
la de Vila Joana a on és la seu del propi consorci que és la façana barcelonès. 
El parc està mancat d’aquest tercer centre que estan impulsant de la mà del 
parc,  i  que  en  els  pressupostos  successius  hauran  de  concretar  perquè 
entenen que és una oportunitat  de promoció de la ciutat i  de la seva zona 
verda, que són més 600 hectàrees de les 1.200 que té el terme.

El portaveu del grup municipal Ciutadans, Sr. Alba, indica que s’abstenen per 
una qüestió metodològica i de contingut, no perquè els hi sembli malament el 
que s’ha explicat sinó que la documentació que s’ha portat, tal com van parlar 
a la comissió, els sembla insuficient. Ara que tenen aquests projectes, que s’ha 
treballat, no costa res adjuntar-los i poder repassar-los. Consideren que seria 
convenient per refrescar idees i per fer actuacions concretes.

Sotmès  a  votació  el  dictamen,  la  Sra.  Alcaldessa  accidental  indica  que 
s’aprova per majoria amb l’abstenció del grup municipal de Ciutadans, i agafen 
aquesta demanda de tota la informació dels projectes que hi ha al Parc de 
Collserola, per a una comissió informativa fer les explicacions.

13.  -  Concedir  subvenció  a l'entitat  Agrupació de Defensa  Forestal  de 
Sant  Feliu  per  a  l'any  2017  i  aprovar  el  conveni  corresponent. 
(G3472016000076)

La  Sra.  Alcaldessa  accidental  dóna  compte  del  dictamen  de  la  Comissió 
Informativa  de  l’Àrea  Territori,  Sostenibilitat  i  Activitat  Econòmica,  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 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.
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Atès que la subvenció sol·licitada per l’Agrupació de Defensa Forestal de Sant 
Feliu de Llobregat està consignada a la corresponent partida pressupostària, 
que s’ha comprovat que compleix amb tots els requisits exigits a l’article 6 del 
Reglament  General  de  Subvencions  i  que  ha  justificat  adequadament  la 
subvenció  rebuda  l’any  anterior,  i  s’ha  formalitzat  amb  l’esmentada  entitat 
sol·licitant, un conveni que regula les condicions i compromisos aplicables a la 
gestió de la subvenció de conformitat amb el que disposa el precepte legal 
indicat.

Tenint en compte el que s’ha exposat, i vist l’informe favorable emès pel Tècnic 
de Medi Ambient,  la Comissió Informativa de l’Àrea de Territori, Sostenibilitat i 
Activitat Econòmica, 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  les  Agrupacions  de  Defensa 
Forestal que es relaciona a continuació:

Expedient: G3472016000076

Entitat: Agrupació de Defensa Forestal de Sant Feliu de Llobregat.

Projecte o activitat:  Prevenció,  intervenció en tasques d’extinció d’incendis 
forestals, divulgació i formació en aquestes activitats.

Import total de la subvenció: 2.500,00 €

Partida pressupostària: 17300 1720048901

Document comptable: ADO 170004878

SEGON.- Significar  que  el  pagament  en  dos  terminis  a  les  entitats  a  dalt 
esmentades, es farà efectiu mitjançant transferència bancària, mitjançant tràmit 
telemàtic, un cop s’hagi acceptat la subvenció en el termini màxim d’un mes 
des  de  la  notificació  de  la  resolució  del  Ple  Municipal  de  conformitat  amb 
l’article 15.a) de les Bases reguladores per a la concessió de subvencions. El 
segon  pagament  s’efectuarà  un  cop  justificada  la  despesa  realitzada.  De 
conformitat amb el que preveu l’article  22 d’aquestes Bases, excepcionalment 
es realitzarà un pagament a compte, en un sol termini, mitjançant transferència 
bancària, corresponent al 100% de la subvenció concedida, 

per a aquelles entitats que necessiten finançament per a iniciar les activitats. 
Aquest  pagament  s’abonarà  igualment,  un  cop  s’efectuï  l’acceptació  de  la 
mateixa,  en  el  termini  d’un  mes,  comptat  a  partir  del  dia  en  que  rebin  la 
notificació. 

TERCER.- Aprovar el conveni que regula la concessió d’aquesta subvenció, 
d’acord amb l’article 15 de les Bases reguladores específiques, on s’inclou tots 
els compromisos i condicions aplicables a la gestió de la subvenció, facultant a 
l’Il·lm. Sr. Alcalde per a la signatura del mateix.
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QUART.- Notificar els precedents acords a l’entitat interessada i comunicar-los 
a la Tresoreria i Intervenció municipal, i al tècnic de Medi Ambient.”

Aquest dictamen s’aprova per majoria amb el vot afirmatiu de tots els grups 
municipals i el Sr. Serrano, excepte l’abstenció de CC Veïns.

14. - Transferir ajut econòmic a la Diòcesi de Sant Feliu de Llobregat per a 
la modificació del planejament i redacció de projectes a l'àmbit geogràfic 
de la Catedral (G1762017000086).

La  Sra.  Alcaldessa  accidental  dóna  compte  del  dictamen  de  la  Comissió 
Informativa  de  l’Àrea  Territori,  Sostenibilitat  i  Activitat  Econòmica,  que 
textualment diu:

“Vista la instància presentada per la Diòcesi de Sant Feliu de Llobregat en data 
6 de febrer de 2017 en què sol·licita la concessió d’una subvenció per a la 
modificació del planejament i redacció de projectes a l’àmbit geogràfic de la 
Catedral de Sant Llorenç de Sant Feliu de Llobregat.

Atès  que  s’ha  comprovat  que  l’esmentada  subvenció  resta  prevista 
nominativament en el pressupost municipal.
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.
Atès que la Diputació de Barcelona va comunicar a l’Ajuntament en data 10 de 
gener de 2017 amb registre d’entrada E2017000410 l’atorgament d’un ajut de 
40.000,00 € que té com a destí col·laborar en la modificació puntual del pla 
general metropolità i la redacció de projectes a l’àmbit geogràfic de la Catedral 
de Sant Llorenç.
Vist l’informe de l’Arquitecte Municipal de data 15/05/2017: “..... Vist el projecte  
presentat en data 2/11/2016 i 3/11/2016 i registre d’entrada E2016020858 i  
E2016020953, per la diòcesi de Sant Feliu de Llobregat en què s’ha presentat  
una memòria tècnica amb una proposta metodològica i econòmica en relació  
modificació puntual del PGM per als serveis socioculturals i  religiosos de la  
Catedral de Sant Llorenç de Sant Feliu de Llobregat, que inclou treballs previs,  
estudi de programació, suport tècnic, redacció d’avantprojecte, projecte bàsic,  
projecte d’execució i projecte i legalització de l’activitat. .....Atès que el projecte  
presentat es considera d’interès públic per a la ciutat ja que promou i fomenta 
la vida associativa, cultural i religiosa de Sant Feliu de Llobregat”. 

Vist  que  aquesta  subvenció  es  troba  consignada  a  la  corresponent  partida 
pressupostària, i que l’entitat compleix amb els requisits exigits a l’article 6 del 
Reglament General de Subvencions.
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Tenint en compte el que s’ha exposat,  la Comissió Informativa de l’Àrea de 
Territori,  Sostenibilitat  i  Activitat  Econòmica  proposa  al  Ple  de  l’Ajuntament 
l’adopció dels següents
ACORDS:

PRIMER.- Transferir  un  ajut  econòmic,  previst  nominativament en  el 
pressupost municipal de l’any 2017, per l’entitat que es relaciona a continuació, 
significant que, de conformitat amb l’article 11 de les Bases reguladores es fa 
constar  que  l’entitat  haurà  de  justificar  el  mateix  import  subvencionat  per 
l’Ajuntament:

Número d’expedient: G1762017000086

Entitat: DIÒCESI DE SANT FELIU DE LLOBREGAT

Projecte o activitat:
Modificació planejament i redacció projectes àmbit geogràfic de la 
Catedral.

Import total de la subvenció: 40.000,00 €

Tipus Op. Partida Número Operació Import

ADO 17400 2310648900 170006729 40.000,00 €

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

TERCER.- Notificar els precedents acords a l’entitat interessada i comunicar-
ho a la Tresoreria i Intervenció Municipal, i a l’Arquitecte Municipal als efectes 
oportuns.”

El regidor de Planejament, Sr. Rañé, indica que aquesta és una subvenció que 
atorga la Diputació de Barcelona a l’Ajuntament amb l’obligació de transferir-la 
a la Diòcesis  per finançar els estudis  i  la redacció de les propostes que la 
Diòcesis de Sant Feliu vol establir al voltant de la Catedral i els seus serveis. 
Per tant, és senzillament un traspàs de recursos que la Diputació ens envia a 
nosaltres per transferir-la.

El regidor Sr. Serrano, comenta que està a favor de la millora urbanística però 
no amb diners públics. Si l’església o qualsevol entitat vol diners públics per 
millorar  el  seu  patrimoni,  per  molt  que  sigui  patrimoni  de  Sant  Feliu  i  ho 
gaudeixin tots, com és una entitat privada que ho faci amb diners privats. Si els 
40.000 € de la subvenció fos per a temes culturals, béns culturals, socials o 
ajuda, com a altres entitats religioses que hi ha a Sant Feliu votarien a favor. 
Però els diners públics per a millorar temes privats, no, i  menys, en aquest 
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sentit, quan fa un mes o dos mesos, han tingut a un problema pel tema de 
subvenció a altres estaments religiosos de la ciutat. Per tant, vota no.

El portaveu del grup municipal Ciutadans, Sr. Alba, indica que el sentit del seu 
grup  serà  l’abstenció  en  el  mateix  sentit  que  s’ha  comentat  el  tema de  la 
concessió  del  Parc de Collserola,  no tant  perquè aquesta informació s’hagi 
transmès de manera verbal,  i  encara que tenen nocions del que es fa,  els 
agradaria tenir una informació més concreta i detallada d’aquest àmbit de la 
Catedral. Consideren que l’aportació és substancial i, en principi, s’abstenen.

El regidor de Planejament, Sr. Rañé, manifesta que aquests diners no surten 
del  pressupost  de  l’Ajuntament  de  Sant  Feliu.  És  del  pressupost  de  la 
Diputació, amb un acord, un plantejament de que  ho transfereixen per donar-
lo. Amb aquests recursos es financen els estudis per veure el que es farà. Per 
tant, és condició necessària per tenir coneixement del què es farà, i de que es 
faci el planejament.  Hauran de fer els estudis d’aquest tema, i aleshores, la 
modificació de la situació patrimonial administrativa i de planejament amb la 
Catedral, arribarà a aquest Ple perquè, evidentment, ha d’arribar-hi el projecte. 
Per tant, coneixeran amb temps i forma quan arribi. No hi haurà ni un sol euro 
per  part  de  l’Ajuntament  per  fer  aquesta  modificació.  Des  d’aquesta 
perspectiva cap problema amb els recursos. Quan arribi el moment veuran el 
projecte que l’església, la Diòcesis ha plantejat per la reforma de la Catedral, 
es  portarà  al  Ple  i  com això  és  la  modificació  del  Pla  General  tindrà  una 
tramitació que no serà curta, tindran temps de conèixer-la, de veure els papers.

El regidor Sr. Serrano manifesta que sap que els diners no són de l’Ajuntament 
de Sant Feliu, però són diners públics, que pel cas és el mateix, és de tots, 
encara  que  vinguin  de  la  Diputació.  El  tema  és  que  si  els  estudis,  són 
necessaris que els paguin ells.

L’Alcaldessa accidental vol puntualitzar que des de l’Ajuntament no es dóna 
cap subvenció a l’activitat relacionada amb el culte. Una altra cosa és la cultura 
relacionada amb una entitat  concreta. Amb el culte i  els afers religiosos no 
entraran, cadascú que se’l pagui. D’altra banda en aquest planejament hi ha 
altres  actes vinculats.   Hi  ha un encàrrec  d’uns  estudis,  que és  el  que es 
finança la Diputació, però tot el que s’ha de fer per arribar a un acord no és 
senzill,  i  aquí,  també,  l’interès  de  l’Ajuntament  serà  defensar  les  entitats 
vinculades  de que  tinguin  alguna  mena de conseqüència  desprès  d’aquest 
planejament.

El portaveu del grup municipal Ciutadans, Sr. Alba, manifesta que els treballs 
no són uns treballs previs, són tots els treballs necessaris per passar del no 
res, a entrar a fer ús. El mínim seria tenir una petita imatge, un esbós. D’altra 
banda,  el  tema  continua  amb  l’apartat  segon  que  diu:  “un  sol  termini, 
mitjançant  transferència  bancària  corresponen  al  100%  de  la  subvenció 
concedida, un cop s’hagi acceptat la subvenció del termini màxim d’un mes 
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des de la notificació de la resolució del Ple”. Els sembla que es porten molt bé, 
el seu grup polític té unes nocions i no tenen molt clar com acabarà això.

El regidor de Planejament, Sr. Rañé, torna a repetir que estan plantejant una 
subvenció per fer els estudis, i no sembla lògic que uns diners que els arriben, 
els tinguin retinguts aquí un temps. El lògic és que en la mesura que arriben 
els  diners  els  transfereixin.  El  que  interessa  a  tots,  no  al  govern,  és  que 
aquests recursos serveixin per elaborar un Pla d’ordenació que interessa, no 
sols a l’església,  sinó també a la ciutat,  que resol problemes d’entitats que 
poden veure’s afectades en funció de l’opció que estan dient.  Per tant,  han 
d’estar  compromesos,  claríssimament,  perquè  sigui  una  opció  positiva  per 
tothom.

L’Alcaldessa  accidental  afegeix  que  tampoc  és  cap  precedent  perquè  en 
aquest Ple s’han aprovat transferències d’aquest tipus amb altres entitats de la 
ciutat que han reconegut la Diputació.

Sotmès a votació el  dictamen s’aprova per majoria absoluta 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  de  la 
regidora  del  grup  municipal  PP;  i  amb  4  vots  en  contra  de:  3  vots  dels 
regidors/a del  grup municipal  d’ERC,  i  amb 1 vot  en contra del  regidor  Sr. 
Serrano; i amb 2 vots abstenció dels regidors del grup municipal Ciutadans.

15. - Moció de la Junta de Portaveus per reduir l'IVA dels serveis funeraris 
(MOCI2017000030).

Per  part  de  la  Sra.  Alcaldessa  accidental  dóna  compte  de  la  moció  que 
l’explicarà la portaveu del grup municipal PDeCat, Sra. Martí, i que textualment 
diu:

“Sovint s'ha parlat de l'elevat cost de morir-se i de l'impacte econòmic que té 
sobre les famílies, a més del moment dolorós per la pèrdua d'un ser estimat.

Una de les problemàtiques dels serveis funeraris principalment és l'IVA que se'ls 
aplica. Actualment, a Espanya s'aplica el 21% tipus normal, mentre que es podria 
aplicar el 10% tipus reduït, tal com estableix la normativa europea.

La Directiva 2006/112/CE del Consell, de 28 de novembre de 2006, relativa al 
sistema comú de l'impost sobre el valor afegit determina quins productes i serveis 
poden  tenir  uns  tipus  reduïts  d'IVA.  És  a  l'annex  III  on  es  detalla  la  llista 
d'entregues de béns i prestacions de serveis que puguin estar subjectes a tipus 
reduïts d’IVA. A l'apartat divuit s'estableix que els serveis realitzats per funeràries 
i els serveis de crematori, juntament amb el subministrament de béns relacionats 
amb aquesta activitat poden trobar-se subjectes al tipus d’IVA reduït.
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Atès que no s'entén que aquest tipus de servei no compti amb un tipus reduït 
d’IVA, tal com passa en països europeus com ara Bèlgica o Grècia on tenen un 
tipus d’Lva reduït; súper reduït com Luxemburg; o fins i tot països exempts com 
són Dinamarca, Irlanda, Itàlia, Holanda, Portugal, Suècia o el Regne Unit. 

La Junta de Portaveus presenta al ple de la corporació els següents:

ACORDS

Primer. Donar suport a la iniciativa perquè els serveis funeraris passin a tributar 
el 10% i no el 21%, fet que suposaria un alleujament fiscal per a moltes famílies.

Segon. Transmetre aquests acords al Govern espanyol, a I'Associació Catalana 
de Municipis i Comarques i a la Federació de Municipis de Catalunya.”

L’Alcaldessa accidental indica que aquesta moció és plenament necessària per 
tots els abusos que hi ha al voltant de la mort, que ens iguala a tothom perquè 
tots acaben de la mateixa manera. Però els crea dificultats alhora d’afrontar les 
despeses del cost de la mort. Com és de la Junta de Portaveus i, també, del 
regidor Sr. Serrano, s’aprova per unanimitat.

16. - Moció del grup municipal d'ICV-EUiA, per evitar la hipersexualitat i la 
cosificació  de  les  dones  als  esdeveniments  públics  mitjançant 
l'establiment de condicions als convenis de subvenció i patrocini de la 
Diputació de Barcelona (MOCI2017000034).

L’Alcaldessa accidental explica que és una moció de la Diputació de la qual 
s’ha fet ressò al seu grup.

El regidor Sr. Serrano, pregunta si aquesta moció s’ha votat en la Diputació de 
Barcelona.

L’Alcaldessa accidental, li confirma que aquesta matí.

Continuant el regidor Sr. Serrano, dient que demanar modificacions a la moció 
no sortiria efecte.

L’Alcaldessa accidental, li comenta que la seva seria d’una altra manera.

El regidor Sr. Serrano, manifesta que si parlen d’igualtat de gènere hi ha una 
Llei que no s’esmena a la introducció que és la Llei 11/2014 per garantir els 
drets de les lesbianes, gays, bisexuals, transexuals i intersexuals que, també, 
pateixen aquests tipus de violència. Aprofita per proposar que el Consell de 
Dones de Sant Feliu es digui Consell de la Dona-Igualtat, Igualtat o LGBTI, per 
donar visibilitat també al tema del col·lectiu, ja que tots estan en el mateix fi, 
que és la igualtat home-dona, sense tenir en compte el gènere que senten o el 
gènere que té la persona. 

El  portaveu  del  grup  municipal  CC  Veïns,  Sr.  Sospedra,  indica  que  ells 
enquadren  aquesta  moció  dintre  de  les  mocions  que  dirien  “Marías”,  que 
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obeeixen  a  visualitzar  actuacions  de  grup,  a  complir  els  deures  amb  la 
Diputació, amb la Comarca o amb la Internacional de qualsevol tipus. Entenen 
que  no  té  cap  sentit  decidir  alguna  cosa  que  depèn  del  pressupost  de  la 
Diputació pagar, o no esdeveniments esportius en quant hi hagi una utilització 
de noies en “minifalda”. Això només reflexa el seguiment als òrgans de direcció 
dels  seus partits.  D’altra banda,  cada vegada s’utilitzen paraules que molts 
ciutadans no s’aclareixen massa, com  “hipersexualització” que és una paraula 
que voldrien que expliquessin. Diu que s’abstenen perquè això no correspon.

La portaveu del grup municipal PDeCAT, Sra. Martí,  indica que en aquesta 
moció que presenta Iniciativa troba a faltar que ho reclamin, no per part de la 
Diputació, sinó per part de l’Ajuntament de Barcelona, que també posa diners, 
per exemple pel circuit de Montmeló i per d’altres temes d’aquests; encara que 
hagi abaixat l’aportació saben que col·laboren. Per tant, si volen ser coherents 
haurien  d’afegir  l’Ajuntament  de  Barcelona  en  que  estan governant.  D’altra 
banda, ella és dona i li sembla malament que s’utilitzi la dona com a estereotip 
i de reclam, però han de pensar que hi ha gent que no se sent així, hi ha gent 
que és la seva feina i que els agrada anar d’aquesta manera. Posar-se en això 
és una mica agosarat, i també podrien posar-se amb els anuncis de colònies 
que fan a la TV3 dels homes, perquè si volen igualtat també estan utilitzant el 
cos masculí per fer exactament el mateix. No troben que estigui ben feta la 
moció per poder votar a favor, i per tant, s’abstenen.

El portaveu del grup municipal PSC, Sr. Molina, manifesta que estan d’acord i 
recolzen la moció presentada. La justificació de la dona com a mer element 
decoratiu  que  s’ofereix  en  aquest  tipus  d’esdeveniments  fa  créixer  la 
discriminació per raó de gènere i desigualtat, també potència conductes que 
denigren a la dona reduint-les en molts casos a la categoria d’objecte, que 
socialment  fomenta la  creença de possessió i  deriva,  lamentablement,  com 
veuen quasi a diari en conductes de maltractament i violència. En aquest segle 
ja no els sembla acceptable i se’ns escandalitzarien amb les imatges dels anys 
50, 60 o 70, a on es reflectien  anuncis publicitaris en els que la dona apareixia 
com a una submisa ama de casa al  servei  i  a  la  comoditat  del  marit  que 
arribava a la llar i el partit PSC farà tot el possible per a què desapareguin els 
esdeveniments que ofenguin amb imatges a la dona. Diu que també afegirien 
un punt més, no solament de la dona, sinó de gènere.

L’Alcaldessa accidental indica que accepten incorporar a la moció la referència 
de la Llei 11/2014. Sobre el debat del Consell de Dones que deia el regidor Sr. 
Serrano,  ja  ho han dit  en  un altre  ocasió  que és  un debat  del  Consell  de 
Dones, no va en el Ple. Ella com a Presidenta del Consell de Dones, també, ha 
manifestat el compromís de treballar en aquest tema i de posar-ho a sobre la 
taula per un punt de treball. És un tema que s’haurà de parlar i treballar des del 
propi Consell.  Sobre les manifestacions que comentava el  PDeCAT, creuen 
que des de les institucions s’ha de donar aquest primer exemple de complir les 
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lleis,  no  és  un  tema  de  carregar-se  l’hostessa  de  cop,  sinó  de  dignificar 
aquesta feina, no creuen que l’hostessa que està al costat d’un home que no 
coneix de res i  petonejar-lo  és un dels millors exemples.  Aquí  es tracta de 
dignificar el treball de la millor manera, i que les institucions no promoguin un 
tracte vexatòria de les dones, no és un tema de què no agradi aquesta feina, 
sinó que es faci en condicions i garanties.

Sotmesa a votació la moció 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 un 1 vot en contra del regidor Sr. Serrano; i amb 
4 vots d’abstenció de: 2 vots del regidor/a del grup municipal PDeCAT, i 2 vots 
dels regidors del grup municipal CC Veïns.

Per tant, la moció, amb la incorporació de les propostes, queda aprovada amb 
el següent redactat:

“Els patrons de desigualtat i  opressió del gènere es difonen constantment a 
través dels mitjans de comunicació en les seves múltiples variants i suports 
tecnològics. La publicitat juga un paper fonamental, donat que a més de ser un 
instrument de consum, és també una eina ideològica i una manera de percebre 
la realitat social.

A aquest efecte, tant Catalunya com l’Estat espanyol, entenent la gravetat de 
la situació, han aprovat lleis que han d’assentar les bases per a la construcció 
d’una societat més justa i més igualitària.

Així, la Ley 34/1988, de 11 de noviembre, General de Publicidad, declara en 
el seu article 3,“il·lícita la publicitat que presenti les dones de forma vexatòria,  
bé sigui utilitzant particular i directament el seu cos o parts del mateix com a  
simple objecte desvinculat del producte que es pretén promoure, bé sigui la  
seva  imatge  associada  a  comportaments  estereotipats  que  vulnerin  els  
fonaments del nostre ordenament contribuint a generar violència”. Violència a 
la  qual  es  refereix  la  Ley  Orgánica  1/2004,   de  28  de  diciembre,  de 
“Medidas de protección integral contra la violencia de género”.

També la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva 
de mujeres y hombres, considera en el seu article 41 “il·lícita la publicitat que 
comporti conducta discriminatòria d’acord amb aquesta Llei”.

Per  la  seva  banda,  la  Ley  7/2010,  de  31  de  marzo,  General  de  la 
Comunicación  Audiovisual,  estableix  a  l’article  4.2.  que  “la  comunicació  
audiovisual mai podrà incitar a l’odi o a la discriminació per raó de gènere(...) i  
ha de ser respectuosa amb la dignitat humana i els valors constitucionals, amb  
especial  atenció  a  l’eradicació  de  conductes  afavoridores  de  situacions  de  
desigualtat de les dones”.

I a l’article 18.1. de la mateixa Llei, també es fa constar que  “està prohibida 
tota  comunicació  comercial  que  vulneri  la  dignitat  humana  o  fomenti  la  
discriminació per raó de sexe.(...) Igualment, està prohibida tota publicitat que  
utilitzi la imatge de la dona amb caràcter vexatori o discriminatori”.
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També  la  Llei  17/2015,  del  21  de  juliol,  d'igualtat  efectiva  de  dones  i 
homes,    es  pronuncia  en el  mateix  sentit,  al  llarg  de tots  els  punts  de 
l’article 25.     I també cal tenir en compte   la Llei 11/2014     per a garantir els 
drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per a 
eradicar l'homofòbia, la bifòbia i la transfòbia,   que en el seu segon títol 
en el que parla sobre polítiques públiques, exposa diverses mesures per 
aplicar per tal de preservar també els drets del col·lectiu LGTBI.

En aquest sentit, proposem actuar contra una pràctica habitual i especialment 
molt  estesa al  món de l’esport,  consistent  en la col·locació,  per part  de les 
empreses  organitzadores  o  patrocinadores,  de  dones  en  llocs  visibles  de 
l’activitat, amb l’únic propòsit de captar l’atenció del públic, encara que la seva 
presència estigui totalment desvinculada de l’activitat esportiva. Aquest és el 
cas  de  molts  esdeveniments  esportius  com el  Torneig  de  Tennis  Sabadell 
Open Godó (Comte de Godó) o els Grans Premis de Fórmula 1 i de Moto GP 
del Circuit de Catalunya, on podem trobar dones de bellesa estereotipada, i 
que  pateixen  l’obligatorietat  de  dur  un determinat  vestuari,  a  les  zones  de 
patrocinis, de Pisos Box, als accessos de Paddock, a la recta de sortida (les 
conegudes com a “paraigüeres”), i fins i tot a la zona del podi. 

Són  especialment  destacables  els  esdeveniment  esportius  que  es 
desenvolupen al Circuits de Catalunya al que la Diputació de Barcelona atorga 
una subvenció directa anual de 2.000.000 euros. Però aquests esdeveniments 
s’inclouen en les diverses col·laboracions que la Diputació de Barcelona fa i 
farà amb múltiples esdeveniments esportius i culturals mitjançant convenis de 
patrocini, subvenció o de cooperació econòmica on s’ha utilitzat el cos de les 
dones  com  a  reclam  per  captar  l'atenció  del  públic  i  fomentar  alhora 
determinats d'estereotips que contribueixen directa o indirectament a perpetuar 
patrons heteropatriarcals. 

Per això, denunciem aquesta pràctica que ha de ser eradicada en una societat 
moderna i igualitària com la nostra. Cal acabar amb el tracte injust i denigrant 
amb  les  dones,  deixant  d’igualar-les  a  un  objecte  ornamental,  deixant  de 
cosificar-les i d’hipersexualitzar-les.

En  virtut  d’aquestes  consideracions,  el  grup  municipal  d’ICV-EUiA  de  Sant 
Feliu de Llobregat, proposa al ple l’adopció dels següents 

ACORDS

Primer.- Incloure  en  els  convenis  de  promoció,  cooperació  i  de  patrocini 
d’esdeveniments en els que participa l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat, 
clàusules d’obligat compliment que apostin per la eliminació dels estereotips; 
és  a  dir,  que  promoguin  la  paritat  i  la  diversitat  de  cossos,  d’edats, 
d’expressions de gènere, etc, complint rigorosament els drets laborals, el dret 
al treball en dignitat i amb garanties de salut. 

Segon.- Instar a la Comissió de Bon Govern, Transparència, Govern Obert i 
Qualitat Institucional de la Diputació de Barcelona, la redacció de criteris que 
concretin  les  condicions  exposades  a l’acord  primer  i  que puguin  servir  de 
referència  per  als  ens  locals  com  Sant  Feliu  de  Llobregat,  en  aquells 
esdeveniments  culturals,  socials  o  esportius  que  promoguin,  col·laborin  o 
patrocinin.
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Tercer.- Instar  l’  Oficina  de  les  Dones  i  LGTBI  de  l’Àrea  d’atenció  a  les 
persones de la Diputació de Barcelona, que té com a objectiu treballar per fer 
efectiva la  igualtat  real entre dones i  homes en tots els àmbits,  eradicar la 
violència de gènere i canviar els estereotips encara latents en la nostra societat 
a realitzar el seguiment corresponent a l’aplicació de criteris del acord primer, 
amb l’emissió de l’informe o informes corresponents, dotant a aquest oficina 
dels recursos necessaris -humans i pressupostaris- per aquest fi puntual, així 
com augmentar aquests recursos progressivament i de manera estructural, per 
tal d’eradicar les pràctiques discriminatòries i les violències contra les dones 
que es reprodueixen visible i constantment a l’àmbit públic.

Quart.- Comunicar aquest acord al Circuit de Barcelona-Catalunya, a Formula 
One Group, a la Federació Internacional d’Automobilisme, a Dorna Sport S.L., 
a les diverses institucions, empreses i entitats amb les que la l’Ajuntament de 
Sant Feliu de Llobregat manté convenis de col·laboració que impliquen actes 
públics, a l’Ajuntament de Barcelona, al Govern de la Generalitat, als sindicats 
CCOO  i  UGT,  a  la  Federació  de  Municipis  de  Catalunya  i  a  l’Associació 
Catalana de Municipis i Comarques.”

17. - Moció del grup municipal d'ICV-EUiA de la proposta del Secretari 
General d'Educació de CCOO al BLLAPAG, per tal d'aprofitar i millorar els 
recursos per necessitats educatives especials (MOCI2017000029)

L’Alcaldessa  accidental  dóna  compte  de  la  moció  presentada  pel  grup 
municipal d’ICV-EUiA, a instància de Comissions Obreres de Catalunya que 
l’explica la regidora Sra. Aldana i que textualment diu:

En/Na MARC SANGÜESA i ALICART, amb DNI 18921240-Z, com a Secretari 
General  d'Educació  de  CCOO  al  BLLAPAG  ,  amb  domicili  a  efectes  de 
notificacions  a  Crta.  d"Esplugues,  68,  08940-Cornellà  de  Llobregat  i  mail 
msanguesa@ccoo.cat.

Dins de l'àmbit normatiu i adoptant les recomanacions europees i internacionals, 
la  Llei  12/2009,  del  10  de  juliol,  d'educació,  exposa  la  necessitat  d'adequar 
l'activitat educativa per atendre la diversitat dels alumnes i assolir una igualtat 
d'oportunitats  més gran.  El  títol  preliminar  d'aquesta  Llei  inclou  com un dels 
principis fonamentals del sistema educatiu català "la cohesió social i l'educació 
inclusiva com a base d'una escola per a tothom.”

Actualment el Departament d'Ensenyament treballa per desplegar aspectes de la 
Llei amb normes de diferents rangs que concreten amb quins criteris i amb quins 
recursos hi  dóna compliment.  En aquest  sentit,  està en fase de tramitació el 
Decret que regula l'atenció educativa a l'alumnat en el marc d'un sistema inclusiu.

Aquesta concepció global de la inclusió, que va de l'escola al sistema, permet 
avançar
cap a una societat que afavoreix el ple desenvolupament personal, professional i 
social de totes les persones al llarg de la vida.
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Cal una visió oberta i flexible de l'aprenentatge que duri tota la vida i ocupi tota la 
vida:  una  visió  que  ofereixi  l'oportunitat  perquè  tothom  descobreixi  el  seu 
potencial  per  a  un  futur  sostenible  i  una  vida  amb  dignitat.  Aquesta  visió 
humanista  té  repercussions  en  la  definició  del  contingut  i  les  pedagogies 
d'aprenentatge, així com en el paper dels mestres i altres educadors. (UNESCO, 
2015).

Aquests no són uns plantejaments nous; en les darreres dècades les polítiques 
dels organismes internacionals han estat plenament favorables i compromeses 
amb la qualitat i l'equitat de l'educació per a tots els infants i joves en el marc d'un 
sistema educatiu inclusiu.

Com a referència, aquestes són algunes de les directrius més recents: 

 La Convenció de les Nacions Unides sobre els drets de les persones amb 
discapacitat (2006) advoca per la inclusió educativa.

 L'Organització  per  a  la  Cooperació  i  el  Desenvolupament  Econòmic 
(OCDE,  2007)  afirma  que  les  circumstàncies  individuals  i  socials  no 
haurien de suposar un obstacle per a l'èxit educatiu.

 En aquesta mateixa direcció es pronuncia l'Organització de les Nacions 
Unides per a l'Educació, la Ciència i la Cultura (UNESCO, 2009) a través 
de  les  directrius  sobre  polítiques  d'inclusió  en  l'educació,  fent  seu  i 
desenvolupant el contingut de la Declaració de Salamanca (1994), quan 
afirma que l'adopció de la filosofia inclusiva pot contribuir significativament 
a la millora de la qualitat de l'educació.

 El Consell de la Unió Europea (2009) recalca que l'educació hauria de 
promoure les aptituds interculturals i els valors, així com evitar qualsevol 
forma de discriminació.

 L'Agència europea per a les necessitats especials i l'educació inclusiva 
(2011) ha actualitzat les seves recomanacions als governs dels països 
membres assenyalant els principis bàsics que han de presidir la política 
educativa en l'àmbit de l'educació inclusiva.

Aquest és un procés en què cal aconseguir el diàleg, la complicitat i la implicació 
de tots els col·lectius que tenen a les seves mans la possibilitat de millorar la 
qualitat de l'educació, i és per això què s'EXPOSA:

 Atés què el  Departament  d'  Ensenyament  ha difós un material  per  a 
educació inclusiva "De l'escola inclusiva al sistema inclusiu. Una escola 
per a tothom,  un projecte per  a cadascú",  en el  qual  defensa que la 
inclusió escolar i la cohesió social són dos dels principis generals que 
inspiren el sistema educatiu de Catalunya (Llei 12/2009, de 10 de juliol, 
d'educació), que se sustenten en el reconeixement internacional sobre el 
fet que l'educació inclusiva és un pilar fonamental per promoure la inclusió 
social de totes les persones en tots els àmbits de la vida.

 Atès  què  el  Departament  d'Ensenyament  té  el  compromís  i  el  repte 
d'oferir  una  educació  de  qualitat  i  sense  exclusions  per  a  tots  els 
ciutadans i totes les ciutadanes de Catalunya i facilitar que els alumnes 
puguin  aprendre  i  conviure  junts  en  uns  entorns  que  permetin 
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desenvolupar  al  màxim  el  talent  i  les  intel·ligències  múltiples,  com  a 
condició que possibilita l'exercici de les llibertats individuals.

 Atès què als nostres centres educatius hi ha alumnat amb Necessitats 
Educatives Específiques vinculades a diversitats funcionals, cognitives i/o 
problemes greus de salut que requereixen del personal suficient i format 
per a la seva atenció i educació.

 Atès que l'article  81 de la  Llei  d'educació  estableix  que els  projectes 
educatius  dels  centres  han  de  considerar  els  elements  curriculars, 
metodològics i organitzatius per a la participació de tots els alumnes en 
els  entorns  escolars  ordinaris,  independentment  de  llurs  condicions  i 
capacitats.

Atès què una educació inclusiva necessita d'una escola amb recursos, condicions 
i professionals que puguin atendre les diversitats de l'alumnat de la nostra ciutat, 
es proposa al Ple de l'Ajuntament que acordi:

1. Exigir al Departament d'Ensenyament garantir personal de substitució, ho 
trobem indispensable en el sistema educatiu públic en general, cosa que 
en molts casos queda sense garantir, però en especial en els alumnes 
amb necessitats educatives especials.

2. Exigir  al  Departament  d'Ensenyament  garantir  que  el  nombre d'hores 
d'atenció a les escoles finançades amb diners públics, estiguin dotades 
del personal docent, tècnic i de suport necessari que es requereix per 
atendre  cada  necessitat  educativa  especial,  sense  condicionaments 
pressupostaris.

3. Exigir al Departament d'Ensenyament garantir la substitució del personal 
que  treballa  amb  l'alumnat  amb  necessitats  educatives  especials, 
independentment de si és personal docent o de suport educatiu.

4. Donar suport a les entitats i les plataformes de famílies de la ciutat que 
treballen per una educació inclusiva.

5. Notificar el resultat de la Moció al Govern de la Generalitat de Catalunya, 
al  Departament  d'Ensenyament,  als  Serveis  Territorials  del  Baix 
Llobregat,  a la FAPAC i  FAPAES i  a qui us presenta aquesta moció, 
CCOO.

El regidor del grup municipal CC Veïns, Sr. Sospedra, manifesta que votaran a 
favor  i  agraeixen  l’explicació  de  la  regidora  Sra.  Aldana.  Consideren  que 
l’educació és un dels temes fonamentals de la política que poden portar des 
del municipi, encara que tenen una certa prevenció perquè en la moció anterior 
semblava que era “el toma i daca” entre els que manen aquí en l’Ajuntament i 
en la Generalitat, quan han vist que desprès ho han suavitzat i en lloc d’exigir 
reiteradament  han passat  a  dir  instem i  s’alegren d’aquest  pacte previ.  Els 
hagués alegrat  que aquest  pacte s’hagués produït  a la Junta de Portaveus 
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perquè entenen que aquest tipus de mocions no tenen cap sentit, dit això, amb 
l’explicació i que el tema de la inclusió és important, voten a favor.

El regidor del grup municipal d’ERC, Sr. Bernat, indica que ells com no pot ser 
d’una altra manera, votaran a favor. Al mateix temps és un consens perquè el 
desplegament de la LEC és una tasca que encara està per tirar endavant i hi 
ha moltes portes per obrir. Però celebren la pròxima aprovació del Decret per 
un sistema inclusiu que igual que la LEC va estar consensuat amb l’educació 
inclusiva, que ha de significar un pas endavant. Per tant, voten a favor.

El portaveu del grup municipal PSC, Sr. Molina, manifesta que ells votaran a 
favor.  Indica  que s’hauria  de  fer  una  mica  d’història  sobre  el  tema perquè 
venen d’una època a on van haver moltes retallades. S’alegren de què s’hagi 
arribat a un acord en el tema d’educació amb el nou Decret perquè venen d’un 
moment que estaven molt baixos en el tema d’educació amb les retallades que 
van sofrir. Creuen que és important que en el tema de la plena reintegració 
s’aporti diners i desitgen que aquesta proposta es porti a terme. Voten a favor.

Els reunits, aproven la moció per unanimitat.

PART DE CONTROL:

19. - Donar compte del Decret d'Alcaldia núm. 1419 de data 04/05/2017 de 
nomenament  com  a  personal  eventual  de  confiança  i  assessorament 
especial d'Alcaldia. (G2402017000014)

L’Alcaldessa accidental dóna compte del Decret d’Alcaldia núm. 1419, de data 
4 d’abril del 2017, que textualment diu: 

Atès que el Ple de l’Ajuntament, en sessió celebrada en data 30 de març de 
2017,  va  aprovar  la   determinació  d'una  plaça  de  personal  eventual  de 
confiança  i  assessorament  especial  de  l’Alcalde,  amb  retribució  bruta  de 
3.338,94 EUR per 14 mensualitats, plena dedicació i horari flexible.

Atès que la modificació de la plantilla esmentada en el paràgraf anterior va ser 
publicada en el BOP de data 3 d’abril de 2017, i en el DOGC de data 7 d’abril 
de 2017, havent transcorregut el termini de 15 dies d’exposició al públic sense 
la  presentació  de  cap  al·legació,  esdevenint  l’acord  de  modificació  de  la 
plantilla definitiu.

Vist el que disposa l'article 127 i següents del Reglament Orgànic Municipal i 
l'article 104 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim 
Local, en concordança amb els articles 304 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,  l'art.  12 de l'Estatut Bàsic de l'Empleat  Públic,  aprovat per Reial 
decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, i l'article 10 del Decret 214/1990, de 
30 de juliol,  pel  qual  s'aprova el  Reglament  del  personal  al  Serveis  de les 
Administracions Locals.
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Aquesta Alcaldia Presidència, en ús de les atribucions que té conferides per la 
legislació vigent, i en particular per l’article 53.1 i) 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, i per l’article 55 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual 
s’aprova el reglament de personal al servei de les entitats locals.

RESOL

PRIMER.-  Nomenar  a  la  Sra.  Clara  Bosch  Gómez,  personal  eventual  de 
confiança i assessorament especial de l’Alcalde, amb efectes del dia 4 de maig 
de 2017, assignant-li el règim de retribucions i dedicació previst en l’acord del 
Ple de data 30 de març de 2017.

Operacions comptables (AD170006147 i AD170006146)

SEGON.- Publicar el present nomenament en el Butlletí Oficial de la Província, 
en el Diari Oficial de la Generalitat i  en el taulell  d’anuncis de la Corporació, 
donant compte al Ple en la propera sessió.

20.  -  Donar  compte  de  les  resolucions  d'Alcaldia  i  Regidors/es 
delegats/des des del núm. 1283 de data 24/04/2017 al núm. 1647 de data 
19/05/2017.

El portaveu del grup municipal d’ERC, Sr. Bossa, indica que en la relació de 
Decrets hi ha un Decret que textualment diu que resol les objeccions de la 
Intervenció  en  la  concessió  d’una  bestreta  a  un  funcionari.  Van  sol·licitar 
consultar l’expedient van poder fer-ho ahir a la tarda, i van comprovar que la 
intervenció va objectar que s’incomplia el conveni col·lectiu en aquesta qüestió. 
Per  això  pregunten  al  Secretari,  que  ha  donat  fe  d’aquesta  qüestió,  si 
s’incompleix el  conveni col·lectiu de l’Ajuntament perquè els serveis jurídics 
d’ERC els han alertat que hi ha jurisprudència al respecte i que prendre aquest 
acte administratiu  pot  comportar  conseqüències greus i  estan obligats a no 
mirar cap a una altra banda. Per tant, el que demanen al govern de la ciutat 
d’acord amb la Llei  39/2015 de Procediment Administratiu Comú, en el  seu 
article  109,  és que revoqui  aquest  acte administratiu,  que ho estudiïn i  els 
donin una resposta en un termini acceptable.

La Sra. Alcaldessa accidental li indica que se li donarà per escrit la resposta.

Els reunits es donen per assabentats.

21. - Donar compte de les actes de la Junta de Govern Local de dates 19 i 
26 d'abril i 3 i 10 de maig de 2017.

Els reunits es donen per assabentats.
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22. - MOCIONS URGENTS:

No hi ha.

23. - PRECS I PREGUNTES:

El regidor del grup municipal PDeCAT, Sr. Carrión, indica que aquesta tarda 
s’ha penjat una notícia de l’Ajuntament, que havien parlat reiteradament, que 
és el tema de què l’Ajuntament no cobrarà la Plusvàlua a les persones que 
demostrin  una  pèrdua  en  la  venda  dels  seus  immobles.  Van  estar  parlant 
d’això en els dos Plens passats, van dir que això acabaria passant, i ha hagut 
una sentència del Tribunal Constitucional de l’11 de maig, que ja no només 
afecta  a  la  gent  de Guipúscoa,  sinó,  també,  a  territori  comú.  L’Ajuntament 
aplicant aquesta sentència diu que les persones que demostrin que l’import de 
la venda de l’immoble està per sota del valor del terreny no tindrà cost aquest 
impost. Es pregunta com s’ha de valorar això i si pengen la notícia hauran de 
donar més informació, no deixar cap dubte. Pensen que val pena aprofundir en 
el  tema,  i  pregunta  quina  previsió  tenen  del  que  això  pot  costar  en  el 
pressupost del 2017 i anteriors. 

El Tinent d’alcalde delegat d’Hisenda, Sr. Rañé, explica que, d’alguna manera, 
la Sentència del Tribunal Constitucional  ja és d’aplicació sobre la normativa 
que els  afecta.  En tot  cas,  el  que es  pugui  acabar  produint  a  partir  d’ara, 
veuran  quines  són  les  dades,  però  tampoc  preveuen  que  hi  hagi  molta 
afectació perquè l’Ajuntament de Sant Feliu ja fa temps que no cobra l’impost 
de bens de transmissions a les persones que han de vendre per sota el preu. 
Per  tant,  aquesta  situació  futura,  consideren  que no  produirà  un daltabaix. 
Sobre la previsió, és evident, no poden donar informació perquè no existeix. En 
tot cas, de la informació que dóna l’oficina de gestió de recaptació tributària, si 
hi ha un guany, sigui el que sigui, s’ha de liquidar com s’ha fet fins ara, i si no 
hi ha guany, doncs, no es liquida. Per tant, la informació està tan clara com 
això.  És  veritat,  que  el  Tribunal  Constitucional  diu  al  govern  que  s’ha  de 
canviar la norma, però fins que no es produeixi  un canvi de norma, el  que 
aplicarà l’oficina seran els mateixos criteris. Per calcular això s’ha de demostrar 
que hi ha pèrdua, per tant, no es tornarà al que no tingui pèrdua. 

El regidor del grup municipal del PDeCAT, Sr. Carrión, indica que en el Ple 
passat va demanar que es passes informació sobre la avaluació dels Plans 
estratègics d’esports i cultura. Ha hagut una informació sobre el Pla estratègic 
d’esports, però no de cultura.

El Tinent d’Alcalde delegat de Cultura, Sr. Martínez, indica que s’ha preparat 
una resposta que tenia que haver-la rebut, però tenen una reunió justament la 
setmana que ve del Consell de Cultura a on lliurarà la memòria de l’any passat 
i,  conjuntament,  amb la memòria es fa el  creuament amb el que diu el  Pla 
estratègic de Cultura. Per tant, això es tractarà en el Consell de Cultura el dia 
31 de maig,  encara que avui  hauria d’haver  rebut  la  resposta,  que per les 
raons que siguin no l’ha rebut, i es disculpa per això.
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La  Presidenta  de  l’Àrea  de  Drets  de  Ciutadania  i  Polítiques  Socials,  Sra. 
Aldana, manifesta que ha hagut un error perquè estava feta la resposta i, a 
més,  com a Presidenta  ha signat  el  Pla Estratègic  d’Esports,  van demanar 
sobre el Pla Estratègic de Cultura i sobre el que s’ha fet sobre l’edifici antic de 
la Creu Roja, actual Blanca Bardiera, que sí que estan; buscaran i ja refaran la 
informació.

La  portaveu  del  grup  municipal  PP,  Sra.  Ortega,  indica  que  en  l’anterior 
Comissió  van  comentar  que  ells,  com  la  resta  de  portaveus,  van  rebre 
informació  sobre  les  Festes  de  Primavera,  que  en  Francesc  Macià  es  va 
instal·lar una terrassa de bar sense permís. Els ha arribat informació de que es 
segueix col·locant taules en l’exterior de la Plaça, i demana un informe sobre 
què s’ha fet, que es farà, si es sancionarà, i com està el tema.

L’Alcaldessa accidental, Sra. Muñoz, indica que es passarà la informació per 
escrit.

La  portaveu  del  grup  municipal  PDeCAT,  Sra.  Martí,  manifesta  que  vol 
sol·licitar a l’equip de govern, a l’Alcalde, iniciar una proposta d’atorgament de 
Medalla de la Rosa de la Ciutat al Sr. Joan Nicolau Boloix en reconeixement de 
la  seva trajectòria  i  tasques realitzades al  servei  de Sant  Feliu,  a  nivell  de 
documentació, de cinema, feines que ha fet al llarg de la seva vida, que des 
dels anys 60 està recopilant moltíssimes coses i hi ha moltes coses dintre de 
l’Arxiu Comarcal. Pensen que si miren el Reglament per donar la Medalla a la 
Rosa de la Ciutat, potser, entraria l’atorgament a Joan Nicolau.

El portaveu del grup municipal Ciutadans, Sr. Alba, indica que ja ho van fer a la 
Comissió, però tornen a insistir perquè els pregunten sobre l’estat de la Plaça 
Rafel Alberti. Els hi recorden el tema de manca de bancs, que s’acumula la 
brutícia, que la vegetació ha desaparegut, i el tema dels esglaons ja que tenen 
una part  metàl·lica que fa que la gent rellisqui.  Seria convenient  donar una 
resposta que es plasmi en el dia a dia, i que es vegi que el manteniment de la  
ciutat està present.

Comenta, reprenent la intervenció que ha fet abans sobre que aquesta sala 
compleixi la Llei des del minut ú, que l’article 85.2 del Reial Decret 2568/1986, 
estableix que en un lloc preferent de la Sala de Sessions estarà col·locada 
l’efígie de Sa Majestat el Rei.  Pensen que un govern municipal i  en un Ple 
municipal ha de donar exemple als seus ciutadans complint la Llei, perquè si 
ells miren cap un altre costat, amb quina legitimitat exigiran als ciutadans que 
compleixen amb les seves obligacions tributàries, per exemple.

El regidor del grup municipal Ciutadans, Sr. Cano, recorda el compromís que 
fa un mesos l’equip  de govern va proposar a la  Plaça Francesc Macià,  un 
espai  per a terrasses,  amb una limitació,  però veuen que això  es continua 
incomplint.  Porta  una  imatge  del  dia  13  d’aquest  mes,  com  un  dissabte 
qualsevol, en que es pot apreciar l’incompliment. Per altra banda, veuen que 
els suposadament 40 m2 que actualment tenen, que desprès passaran a 32 
m2, no es veuen 40 m2 perquè són molts més. Els veïns estan presentant 
instàncies perquè volen poder descansar i que es compleixin les ordenances 
fiscals. Planteja si permeten un negoci que sense tindre llicència obri el cap de 
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setmana, com poden obligar al contribuent que pagui les seves coses. També 
els preocupa, i ja ho van parlar quan estava l’antic propietari d’aquest local, 
perquè  a  la  porta  s’aprecia  una  taula  amb  les  seves  cadires,  que  està 
justament al costat del portal núm. 38, i estan ocupant espais de pas, que no 
podem tenir  llicència i  que estan obstaculitzant  els  pas del veïns. Hi ha un 
portal  al  costat  en el  núm.  38,  tenen les taules  i  enfront  la  jardinera,  quan 
s’ajunta un grup de persones no passen els veïns, han de demanar permís i 
perdó per poder passar, inclús han de donar, la volta. Pregunta com poden 
creure que els compromisos acordats amb els veïns es compliran si des del 
minut  zero  s’estan incomplint.  Demana que al  menys  les  taules  que estan 
enfront de l’establiment fossin retirades perquè no tenen que estar en aquest 
lloc.

També indica que fa un any i dos mesos van presentar una moció per a crear 
una aplicació, un Smart City, per a què els veïns denunciïn incidències en la 
via  pública.  Des  d’aquesta  aplicació  podrien  fer  una  foto  que  passes 
directament a l’Ajuntament i avisar a la Brigada per a què poguessin arreglar, i 
voldrien saber com està aquesta aplicació, si està posada o no.

L’Alcaldessa  accidental,  Sra.  Muñoz,  indica  que  es  contestarà  per  escrit 
l’informe de les terrasses. També la petició que feia el grup municipal PP, Sra. 
Ortega, en la Comissió Informativa.

El portaveu del grup municipal d’ERC, Sr. Bossa, manifesta que a ells, també, 
els  han  traslladat  l’enorme  decepció  que  tenen  els  veïns,  igual  que  han 
comentat els companys del PP i Ciutadans, amb la relació de Decrets que es 
passen en el Ple veuen el Decret de data 17 de maig de 2017, de la llicència 
que comenten i en la Fira estava operant aquesta terrassa. Pregunten com es 
que s’atorguen activitats sense llicència, perquè és un fet que consideren greu.

L’Alcaldessa accidental, Sra. Muñoz, indica que fan entrega als portaveus de 
l’esborrany del Pla d’Habitatge que portaran al Ple de juny tal com es va dir a 
la Junta de Portaveus per a què ho puguin mirar abans de la reunió.

Sense més assumptes a tractar, el President aixeca la sessió, essent les vint-i-
tres hores i trenta 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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	També la Llei 17/2015, del 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes, es pronuncia en el mateix sentit, al llarg de tots els punts de l’article 25. I també cal tenir en compte la Llei 11/2014 per a garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per a eradicar l'homofòbia, la bifòbia i la transfòbia, que en el seu segon títol en el que parla sobre polítiques públiques, exposa diverses mesures per aplicar per tal de preservar també els drets del col·lectiu LGTBI.
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