
ACTA NÚM. 11/2017   PLE

A la ciutat de Sant Feliu de Llobregat, el dia 30 de novembre 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:
Laura Almonacid Lamelas.

El  Sr.  President  retarda  quinze  minuts  l’inici  de  la  sessió,  ja  que  algunes 
persones del públic assistent pretenen fer una intervenció en el Ple que no 
figura a l’ordre del dia. 
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Quan són les dinou hores i  cinquanta minuts es declara oberta la sessió,  i 
s’adopten els següents acords:

A) PART RESOLUTÒRIA:

1. - Lectura i aprovació de les actes anteriors de dates 30 d'octubre i 23 
de novembre de 2017.

Els  reunits,  per  unanimitat  aproven les  actes  de les  sessions  de dates  30 
d’octubre i 23 de novembre de 2017.

A continuació el Sr. alcalde proposa alterar l’ordre del dia avançant els punts 
15 i 17 de l’esmentada ordre.

15. - Moció presentada per la Junta de Portaveus més Regidor no adscrit, 
d'Adhesió al Manifest contra la violència masclista (MOCI2017000064).

El Sr. Alcalde manifesta que el punt de condemna de la violència masclista, 
que  normalment  fa  un  regidor  o  regidora  en  representació  del  conjunt  del 
Consistori, aquesta vegada amb motiu de la celebració el 25 de novembre el 
dia internacional contra la violència masclista, intervindrà en representació del 
Consell de Dones, la Sra. Alicia Feito que llegirà una moció unitària que és la 
de la Junta de Portaveus més el Regidor no adscrit,  que textualment diu el 
següent:

“Avui, en el Dia internacional contra la violència masclista, tornem a denunciar 
com cada any, que no morim, que ens maten!, com malauradament hem hagut 
de viure de primera mà a Sant Feliu, amb el cas de l’assassinat de la Cristina, 
que ens va arrencar a tots i totes un tros de cor. 

Tornem a recordar, doncs, el que mai s’hauria d’oblidar i  hauria de ser una 
obvietat:  que  les  dones  estem  reivindicant  els  nostres  drets  fonamentals. 
Perquè els drets no son humans si no inclouen les dones!

Vivim  en  un  sistema  que  crea  desenes  de  criminals  cada  any  i  milers 
d’agressors  en  potència.  I  que  a  més  en  fa  un  tractament  mediàtic  en 
determinats  mitjans  de masses,  amb grans dosis  d’irresponsabilitat.  Aquest 
any hem vist la sobreexposició mediàtica dels casos de Juana Rivas o el de la 
Manada dels San Fermines en els que, de manera impune, es posa el focus 
sobre la credibilitat de la dona i es promouen tòpics i prejudicis masclistes que 
atempten contra la seva dignitat i contra la de totes les dones.

Però la violència masclista no és un problema “de dones”. És un problema de 
societat, de tots i totes. I no són casos aïllats ni inevitables. Les dades són 
alarmants i només  entenent aquesta mirada global podrem arribar a eradicar-
la.  No  és  fàcil.  Hem  heretat  una  tradició  i  una  cultura  masclistes  que 
normalitzen  les  conductes  delictives  contra  les  dones.  Els  assassinats 
masclistes, la violència, les violacions i assetjaments, son només la punta de 
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l’iceberg d’un entramat masclista que ens oprimeix, ens emmalalteix i en els 
casos més extrems, ens mata.

Aquest 2017, 44 dones han estat assassinades per criminals masclistes fins 
aquest mes de novembre. Una dada que malgrat la seva devastadora cruesa, 
no permet copsar l’abast real dels feminicidis, atès que només es contemplen 
els assassinats comesos en l’àmbit de la parella o exparella. 

A aquestes xifres,  cal  sumar malauradament 8 nens i  nenes que han estat 
assassinats pel seu pare, en tots els casos un agressor masclista que pretenia 
causar el major dany a la mare, matant al seu fill o filla. El fenomen d’atemptar 
contra la vida de les criatures ha pres unes dimensions cruelment alarmants 
aquest 2017, on s’han multiplicat els assassinats infantils a mans del seu propi 
progenitor. L’últim dels colpidors casos, el d’aquest novembre a Alzira. 

Ja n’hi ha prou. Cal construir una societat que no toleri la violència masclista. I 
no és un desig ni un somni: és una necessitat urgent!
 
Les respostes institucionals encara no són capaces d’abordar amb eficàcia les 
amenaces  del  masclisme.  El  2017  serà  l’any  que  ha  vist  la  llum el  Pacte 
d’Estat  contra la violència de gènere,  una llarga reivindicació que,  si  bé ha 
aconseguit impulsar un bon nombre de mesures, també deixa pel camí altres 
importants reivindicacions feministes. La incapacitat d’alguns partits de situar 
les violències  vers les dones en el  pla  ideològic  que li  correspon,  el  de  la 
ideologia masclista i, alhora, la seva negativa a reconèixer el sistema patriarcal 
com a ordre social que perpetua les discriminacions de gènere; esdevé l’arrel 
del conflicte polític. És aquest el fet que avui està lesionant les expectatives de 
transformació social necessàries per eradicar les violències masclistes. 

La  importància  de  superar  i  desbordar  els  espais  governamentals  per  a 
impulsar les polítiques públiques continua sent una reivindicació necessària. 
Un Pacte d’Estat o un Acord Social i Polític han de ser instruments reals per a 
implicar la societat civil, agents socials i polítics i tots els àmbits institucionals, 
en  la  tasca  de  desenvolupar  estratègies  de  lluita  contra  les  violències 
masclistes. Només des de marcs amplis, que es reconeguin en la diagnosi i les 
propostes del feminisme per abordar la lluita contra les violències masclistes, 
podrem situar l’esperança de canvi que aturi aquesta xacra. Cal fer molt més. 

Cal seguir reivindicant instruments jurídics per al reconeixement dels drets de 
totes les dones i de les diferents violències masclistes que pateixen. 
Cal  fer  i  exigir  el  desplegament  de  les  mesures  i  les  recomanacions 
internacionals i la dotació pressupostària. 

Ens  cal  enfortir  els  instruments  d’anàlisi  i  els  observatoris,  implementar  la 
formació a professionals de tots els àmbits, incrementar la inversió pública en 
polítiques educatives. Intervenir en l’àmbit de la publicitat, la comunicació i la 
reproducció  cultural  de  manifestacions  sexistes,  misògines,  lesbofòbiques  i 
transfòbiques. 
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Cal avançar en la garantia dels drets de les dones al sistema judicial. Garantir 
els drets econòmics de les dones supervivents i els seus fills i filles. 

Cal desenvolupar mesures que eliminin les dobles i triples discriminacions que 
pateixen dones en situacions administratives irregulars, de minories ètniques o 
migrades,  amb  diversitats  funcionals  o  dones  grans.  Cal  intervenir  en  les 
adolescències.

Cal fer front a les violències sexuals i intervenir sobre el sistema de valors i 
creences que perpetua la masculinitat masclista. 

I cal fer visible que la responsabilitat de les violències masclistes són de qui les 
exerceix i de qui participa a perpetuar-les. Cal acabar amb la complicitat i la 
impunitat. 

Contra les violències masclistes, pactes reals!

Ni una menys!”

Els reunits, per unanimitat, aproven la moció.

El Sr.  Alcalde dóna les gràcies a la Sra. Feito, al Consell  de les Dones,  al 
Casal de la Dona i a les Associacions de Dones de Sant Feliu. 

17. - Moció presentada per la Junta de Portaveus més Regidor no adscrit, 
d'Adhesió al Manifest CNIAC: 20 de novembre de 2017, en motiu del dia 
Internacional dels Drets dels Infants (MOCI2017000066).

El Sr. Alcalde manifesta que, el dia 20 de novembre, era el dia Universal dels 
Drets  dels  Infants,  i  dos  membres  del  Consell  Nacional  de  la  Infància  i 
Adolescència de Catalunya,  Iker i  Lara,  llegiran la  moció presentada per la 
Junta de Portaveus més el regidor no adscrit, que textualment diu el següent: 

“A  l’assemblea  extraordinària  del  CNIAC  al  05/11/2017,  en  motiu  del  dia 
internacional  dels  Drets  dels  Infants,  hem redactat  aquest  manifest  junt  amb 
col·laboració dels consells territorials.

L’adolescència és el procés de transformació de infant a adult.

Els  problemes  que  es  plantegen  són:  les  xarxes  socials,  la  televisió,  la 
comunicació amb la família, la falta de models a seguir, fer els problemes grans o 
exagerats,  dependència  de  la  tecnologia  i  les  drogues  (l’escapatòria  dels 
problemes).

Les propostes per solucionar aquests temes són: fer mediacions amb l’institut, 
tenir espais per parlar i desconnectar fora i dintre de l’escola, conscienciar les 
responsabilitats, que t’ajudin a dependre de tu mateix i potenciar les xerrades 
sobre els problemes de l’adolescència.

La desigualtat monetària és molt present a la societat.

4



Els problemes que ens preocupen són: poca accessibilitat a la salut, l’educació i 
a la roba, marginació per culpa de no obtenir prous objectes, desigualtat a les 
escoles (no es poden pagar les colònies, llibres, material escolar...)

Les propostes que tenim per solucionar aquest problema són: podríem fer més 
beques de tots els  tipus possibles  (menjador,  educació,  activitats  lúdiques...), 
també  ens  sembla  que  falten  recollides  de  diferents  coses  de  joguines, 
medicines, aparells electrònics... espais voluntaris gratuïts per fer extra escolars o 
classes de reforç,  fer  menjadors socials  en bones condicions,  ajudes socials, 
reutilitzar material escolar per no tenir que comprar-los cada any, fer orientacions 
cap a la seva situació emocional i saber tractar aquestes situacions, ajuda per 
aconseguir feina a qui ho necessiti, no excloure, crear més entitats de part de 
donació de diners o aliments i habilitats, millorar condicions de treball i sous.

També creiem molt necessari tenir espais on parlar i compartir la nostre 
opinió i sentiments.

Els problemes que són més freqüents són: No hi ha lloc per parlar de qualsevol 
tema, fer més activitats per parlar i conèixer gent, poca informació de on estan 
aquests espais i com funcionen.

Les propostes per millorar en tots aquests aspectes, em pensat que podrien ser: 
apuntar-se a casals, esplais, o diferents activitats per donar la nostre opinió, crear 
més consells d’infants, més espais per a joves, informar a les escoles d’on es 
troben i com funcionen aquests espais, a l’escola.

L’autoestima és  molt  important  i  volem  fer  saber  els  problemes  que  sens 
presenten: posar etiquetes a la gent fa que no puguis ser com ets tu i afecta a la 
teva autoestima, i també desconfies de tu mateix.

Per  solucionar-ho presentem les  següents  solucions:  fer  més xerrades de la 
autoestima o jocs amb rere fons, i també debats o vídeos per veure diferents 
punts de vista d’aquest tema.

Les relacions socials, és el següent tema que sens presenta i creiem que te 
problemes però també solucions.

Els  problemes  que  hem  pensat  són:  Ens  tanquem  molt  amb  les  noves 
tecnologies, i per això la gent no és relaciona molt.

Les propostes són: fer activitats amb diferents escoles del municipi per conèixer a 
més gent i fer rotar els grups de classe.

L’educació és un tema molt important per el futur de cada infant.

Els problemes que tenim són: que no tothom és pot permetre tenir una bona 
educació i tot esta molt relacionat amb els diners.

Les solucions són: atenció als nens amb dificultats, adaptar l’educació a tothom, 
actualitzar les aules, i reutilització de materials per no gastar tants diners.
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La integració social als immigrants no sempre es del tot correcte.

Proposem una sèrie de problemes: l’ arribada no sempre es correcte, persones 
excloses per ser immigrants,...

Per solucionar-ho podríem: fer acollides, ajudar-los amb la llengua deixar que 
s’expressin, ajudar-los amb la nostre cultura i saber com acollir-los.

L’assetjament escolar es un tema difícil de tractar.

Els problemes freqüents són: no comunicar-ho a ningú per por.

I  solucions:  conscienciar  des  de  ben  petits,  treballar  des  de  l’empatia,  i  fer 
protocols a les escoles.

Aquests són els temes que ens preocupen als infants i esperem solucionar.”

Els reunits, per unanimitat aproven la moció.

MOCIONS D’ÀMBIT GENERAL:

2. - Moció presentada per la Junta de Portaveus més Regidor no adscrit, 
sobre setmana de la discapacitat (MOCI2017000062).

El Sr.  Alcalde indica que el 3 de desembre és el  dia de les persones amb 
discapacitat.  Les Associacions de persones amb Discapacitat  de Sant  Feliu 
han elaborat  un Manifest  en què han participat  moltes persones com el Sr. 
Agustí Vilar, que excusa la seva presència, i que llegirà la Sra. Magda Pañella, 
que textualment diu el següent:

“En  el  marc  del  dia  Internacional  de  les  Persones  amb  Discapacitat,  les 
entitats  i  serveis  especialitzats  de la  ciutat,  ASPRODIS,  ADF (  Associació 
Disminuïts Físics ) ACIC ( Associació Catalana per a la Integració del Cec ), 
Club UNES,  Escola Tramuntana, Fundació Xamfrà -Sant Miquel , Llars de l’ 
Amistat Llar Can Llobera i el Centre Ocupacional “Marquet Molins“, adherides i 
compromeses  en  l’àmbit  de  la  diversitat  funcional,  proclamem i  denunciem 
l’actual situació de risc i exclusió social del nostre àmbit.

Davant  autoritats i  ciutadania,  exigim públicament els següents punts, en el 
marc de la celebració del dia 3 de Desembre, fita anual per a celebrar el Dia 
Internacional de les Persones amb Discapacitat.

1er.  Denunciem  el  procés  amb  què  la  discapacitat  cada  cop  es  fa  més 
invisible. No hi ha polítiques actives en favor de les persones am discapacitat. 

2on. Denunciem la doble marginació de les famílies amb persones afectades. 
D’una banda pels seus escassos recursos i de l’altra, la reducció de la seva 
autonomia personal. 
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3er. Denunciem el clar retrocés de la formació, l’ensenyament i la feina per a 
les persones amb discapacitat. La precarietat és la tònica habitual dels nostres 
dies. En unes altres paraules, amb lleis ja aprovades, la normalitat és no dotar-
les pressupostàriament. 

4et. Demanem més diàleg i discussió de prioritats en el nostre àmbit, les quals, 
són molt necessàries en una època en què els més vulnerables, només rebem 
bones paraules.

5è. Demanem que el Govern de la Generalitat i de l’Estat prenguin un ferm 
compromís i compleixin la llei de la dependència i l’autonomia personal. 

6.- Demanem a totes les administracions especial cura en el compliment de la 
Llei  d’Accessibilitat.  No  solament  en  la  de barreres  arquitectòniques,  sinó, 
també, en l’accés als serveis telemàtics de les nostres administracions   locals. 

7è.  Volem  que  aquestes  demandes  siguin  recollides  pels  nostres  plenaris  
municipals i siguin un punt de partida per als governs de la ciutat”. 

Els reunits, per unanimitat, aproven la moció.

3. - Moció presentada pel grup municipal Ciutadans-C's, per la millora de 
les  condicions  de  vida  de  les  persones  amb  discapacitat. 
(MOCI2017000063)

El Sr. Alcalde indica que aquesta moció l’han retirat perquè assumeixen tots 
els  elements  de la  Junta  de Portaveus,  que  han  de tenir,  exactament,  els 
mateixos drets, deures, oportunitats i  condicions que la resta de ciutadans i 
ciutadanes. 

Continua dient que hi ha més mocions però són de caràcter general i, com que 
no les defensa cap entitat o persona, es tractaran més endavant i entrant en 
els punts del Ple tracten un dels elements més importants de debat de la gestió 
pública de qualsevol administració, entitat, família, que és el pressupost.

ÀREA DE GOVERN OBERT I SERVEIS GENERALS:

4. - Aprovació Pressupost, Bases d'execució, plantilla i catàleg de llocs 
de treball de l'exercici 2018. (PTO12017000001)

El Sr. Alcalde dóna la paraula al regidor d’Hisenda, Sr. Rañé, per presentar la 
moció, que textualment diu el següent:

“Vist el projecte de Pressupost Consolidat per a l'exercici econòmic corresponent 
a l'any 2018, format d'acord amb el que disposa l'article 164 i següents del Reial  
Decret Legislatiu 2/2004 pel qual s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de 
les Hisendes Locals,  com també la Memòria explicativa i  altra documentació 
prevista per la legislació vigent  en relació amb la matèria, aquesta Comissió 
Informativa de Govern Obert i Serveis Generals proposa a l'Ajuntament en Ple 
l'adopció dels següents

7



ACORDS

PRIMER.- Aprovar el Pressupost de l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat per 
a l'exercici 2018, essent l'estat d'ingressos per un import de 44.938.888,00 euros 
i el de despeses per un import de 44.938.888,00 euros, el detall del qual és el 
que a continuació es transcriu:

CAPÍTOL PRESSUPOST IMPORT

ESTAT DE DESPESES

A) Operacions Corrents

Cap. 1 Despeses de Personal 16.231.183,00 €

Cap. 2 Compra de béns i serveis 14.963.415,00 €

Cap. 3 Despeses financeres 358.200,00 €

Cap. 4 Transferències corrents 4.084.248,00 €

Cap. 5 Fons de contingències i altres imprevistos 192.790,00 €

B) Operacions de Capital

0,00

Cap. 6 Inversions reals 5.514.612,00 €

Cap. 7 Transferències de capital 233.050,00 €

Cap. 8 Actius financers 86.500,00 €

Cap. 9 Passius financers 3.274.890,00 €

-----------------

T O T A L 44.938.888,00 €

CAPÍTOL PRESSUPOST IMPORT

ESTAT D'INGRESSOS 

A) Operacions Corrents

Cap. 1 Impostos directes 20.988.115,00 €

Cap. 2 Impostos indirectes 950.000,00 €

Cap. 3 Taxes i altres ingressos 5.507.860,00 €

Cap. 4 Transferències corrents 11.017.375,00 €
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Cap. 5 Ingressos Patrimonials 654.038,00 €

0,00

B) Operacions de Capital 0,00

0,00

Cap. 7 Transferències de capital 2.345.000,00 €

Cap. 8 Actius financers 86.500,00 €

Cap. 9 Passius financers 3.390.000,00 €

------------------

T O T A L 44.938.888,00 €

SEGON.- Aprovar les bases d'execució de l'esmentat Pressupost, les quals van 
annexes a aquest.

TERCER.-  Aprovar la plantilla  annexa,  acompanyadora del pressupost  2018, 
que no incorpora cap modificació respecte a la del 2017 vigent actualment. 

QUART.- Sotmetre el Pressupost a exposició pública per un període de quinze 
dies hàbils, durant els quals s'admetran reclamacions.

Cas de no haver-n’hi s'entendrà definitivament aprovat en finalitzar el període 
d'exposició, sense necessitat de nou acord, tal com preveu l'article 150.1 de la 
Llei 39/1988, de 28 de desembre, Reguladora de les Hisendes Locals.”

Per part del Regidor d’Hisenda, Sr. Rañé, manifesta que, com saben, els hagués 
agradat  poder-ho  tractar  en  el  Ple  del  mes  passat,  conjuntament,  amb  les 
ordenances municipals. Han fet un gran esforç en la tramitació d’aquest punt, 
que es força important, per donar informació i establir un grau de transparència 
al màxim possible. Per això van començar les reunions en el mes de juliol, van 
intentar portar a terme en el mes de setembre/octubre, encara que les dificultats 
de coincidència amb altres fets o altres situacions ha fet que, finalment, ho portin 
aquest mes de novembre. Però, evidentment, és un pressupost que ve com a 
conseqüència de les variacions que s’han produït en el Ple anterior quan es van 
aprovar les ordenances.

Diu  que  han  intentat  portar  endavant  amb  un  esforç  de  transparència  i 
informació ampli amb converses amb tots els grups i, fins i tot, amb el Regidor 
no  adscrit,  que  no  ha  estat  possible,  cada  vegada  que  intentaven  quadrar 
l’agenda no ha hagut manera de poder mantenir aquesta reunió. Suposa que, 
malgrat la quantitat de números que hi ha, la informació l’han intentant objectivar 
al màxim, no tant sols de cara als regidors, sinó que aquest any han generat una 
nova eina que dóna informació a tota la ciutadania, complementària al procés de 
la audiència pública que ve sent tradició. Una nova eina informàtica que permet 
que  tot  ciutadà  conegui  o  pugui  conèixer  abans  d’aquest  Ple  les  xifres  del 
pressupost, la seva distribució.  Inclús pugui fer comparacions de com aquests 
mateixos conceptes han evolucionat durant els últims anys, perquè en la pàgina 
que s’ha posat en marxa hi ha informació des del 2008 fins el 2018, dels 7 
pressupostos, dels 6 que estan acabats, amb la seva execució, del 7 que és del 
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2017 amb la informació addicional i el grau d’execució que manté i el pressupost 
del 2018. Aquesta eina incorporarà a partir del mes de gener, mensualment, una 
actualització  de  quin  és  el  grau  d’execució  del  pressupost.  Per  tant,  estan 
avançant en transparència i informació d’una manera decidida i oberta, que és 
un dels factors que es van comprometre i que han de tirar endavant.

En quant al contingut, manifesta que és un pressupost que té la primera gran 
xifra,  que és  una quantitat  de  44.900.000 €,  39.200.000  €  són de  despesa 
corrent, i 5.700.000 € són d’inversions. Això vol dir que és un pressupost que 
puja  en  relació  amb  l’anterior  1.200.000  €  de  despesa  corrent.  Algú  pot 
preguntar-se, tenint en compte que en el Ple anterior les ordenances municipals 
es van congelar, d’on surt aquest 1.200.000 €. Indica que surten, bàsicament, de 
la  major  activitat  econòmica  que  es  produeix  a  la  ciutat,  poden  tenir  més 
ingressos sense apujar els impostos, ni apujar les taxes. Aquests 39.200.000€ 
que estan destinats a la despesa corrent mantenen, el que ha estat tradicional a 
la ciutat, una distribució que és a terços, un terç de la despesa es dedica a crear 
oportunitats i atendre les necessitats de les persones, un altre terç es dedica a 
tenir neta i endreçada la ciutat, un altre terç, incloent aquí el que és la despesa 
econòmica, es dedica a administrar la ciutat i poder-la tenir en funcionament. És 
una estructura que compleix els tres objectius, les tres idees que van configurar 
el  Pla  d’Acció  Municipal,  atendre  a  les  persones,  tenir  cura  de  la  ciutat  i 
endreçar-la, i al mateix temps, administrar-la amb un grau d’eficàcia i eficiència 
dels recursos econòmics.

Explica que aquests 1.200.000 € milions d’euros surten de tres conceptes, el 
primer surt de les plusvàlues, dels impostos de la construcció i de les llicències 
de  construcció,  és  a  dir,  d’activitats  relacionades  amb  l’activitat  econòmica, 
transaccions on la  gent  compra o ven propietats,  les hereta,  de nous pisos, 
noves activitats  que donen un rendiment  d’1.000.000 €.  L’altra quantitat  que 
apareix són 260.000 € que venen de transferències d’altres administracions, una 
quantitat de 100.000 €, aproximadament, ve de l’Administració de l’Estat, de la 
participació  en  els  pressupostos  de  l’Estat;  153.000  €  de  la  Generalitat  de 
Catalunya, perquè tenen una major despesa en serveis socials, hi ha una major 
aportació de la Generalitat per poder sufragar donat que hi ha un conveni que 
preveu que, quan tinguin una despesa en atenció domiciliaria d’un determinat 
nivell la Generalitat ha d’aportar dos terceres parts de la despesa, i l’Ajuntament 
ha de córrer amb la tercera part que queda. Desprès 43.000 € de la Diputació. 
Es pot pensar que l’Àrea Metropolitana abaixa en 40.000 €, però no és veritat 
que abaixi perquè han renunciat a 40.000 € que estaven gastant en despesa 
corrent per transferir-los a inversió, per tant, l’Àrea Metropolitana també segueix 
incrementant la seva aportació que volen destinar a inversió. També tenen altres 
petits ingressos però molt importants com són els 30.000 € més que cobraran 
per la venda de cartró i vidre que els veïns van dipositant en el contenidor blau i 
verd.

Comenta  que abaixades  d’ingressos  només hi  ha  dos significatives,  una de 
28.000  €  que  és  perquè  en  el  Ple  anterior  van  decidir  que  el  servei  de 
teleassistència passava a ser gratuït, i, per tant, deixen de cobrar la part que es 
cobrava pel servei de teleassistència i, també, una previsió de 25.000 € menys 
de  multes  de  tràfic,  esperen  que  sigui  perquè  els  ciutadans  de  Sant  Feliu 
mantenen la disciplina viària.  
10



Explica  que  els  1.200.000  €  tenen  una  finalitat  similar  del  que  tenien  l’any 
anterior perquè creuen que hi ha algunes coses que s’han de repetir, per tant,  
tenen la mateixa despesa establerta.  Però tenen una major despesa de 200.000 
€ que és l’1% que han incrementat els salaris dels treballadors de l’Ajuntament 
en  el  2017.  També  tenen  una  major  despesa  d’amortització  del  deute  de 
370.000 € perquè en aquest any comença a amortitzar-se un préstec que ha 
servit per a què l’Ajuntament canviés tota la lluminària dels carrers de tot Sant 
Feliu  i  passen  a  tenir  una  lluminària  de  LED,  van  fer  una  inversió  a  prop 
d’1.000.000  €  i  escaig  d’euros,  en  base  a  un  préstec  amb  l’Institut  de 
Diversificació  Energètica  i  d’estalvi  energètic,  el  rendiment  d’aquesta  inversió 
permetrà que en 7 anys, no tant sols s’haurà amortitzat, més o menys, tota la 
inversió en funció del que deixaran de pagar a les companyies elèctriques, sinó 
que,  a  partir  d’aquest  moment,  tindran  menys  despesa  elèctrica  i,  per  tant, 
tindran un estalvi de la despesa elèctrica a Sant Feliu. 

Altra despesa de 350.000 € es destina  a la  cura de les persones.  Aquesta 
despesa va a dues partides, fonamentalment, 250.000 € més al servei d’atenció 
domiciliaria,  perquè cada any s’ha anat incorporant a l’atenció domiciliaria un 
col·lectiu  més  dels  que  tenen  una  situació  de  dependència,  primer  es  va 
començar pel nivell tres que eren les persones molt dependents, fins que ara 
s’estan incorporant els del nivell 1. Això ha fet que hi hagi un major nombre de 
persones que s’incorporen a aquests serveis d’atenció domiciliaria i necessiten 
200.000 €. Per l’altra banda, hi ha 133.000 € d’ingressos, que esmentava abans, 
perquè  la  Generalitat,  d’aquests  200.000  €  paga  el  60%,  però  en  quant  a 
despeses  surten  200.000  €.  L’altre  partida  són  150.000  €  per  les  Escoles 
Bressol. Per tant,  una part va per la gent amb dependència, l’altra va per la gent 
més jove, pels nens i nenes de la ciutat a través de l’escola bressol.

Indica que altre element que han volgut posar com a prioritari de l’acció d’aquest 
govern és mantenir endreçada la ciutat. En aquest sentit es gastaran 200.000 € 
més, 100.000 € de les contractes de neteja, jardineria i residus, i quasi 100.000 € 
més que van d’increment net a la partida de manteniment de la ciutat per poder 
atendre  aquelles  urgències  i  necessitats  programades  i  programables  de 
manteniment  i  neteja  de  la  ciutat,  95.000  €  més  els  destinen  a  la  política 
d’habitatge; 50.000 € més a esports; 25.000 € a manteniment i 25.000 € a suport 
de les activitats esportives. També una quantitat equivalent de 50.000 € pels 
temes de  cultura,  30.000 €  per  la  ciutat  de  les  Roses,  perquè enguany se 
celebrarà el  60è aniversari  de l’Exposició Nacional  de les Roses i volen que 
tingui una dimensió i exposició més important i en millors condicions,  i 20.000 € 
més a Festes Populars.

Afegeix que en el programa de Joventut inverteixen 35.000 € més bàsicament 
perquè aquest any estarà finalitzat el Casal de Joves i, per tant, hi haurà més 
activitats i s’ha de preveure que aquestes activitats tinguin recursos per poder 
desenvolupar-les. Indica que sobre l’altre apartat que deia de gestionar millor la 
ciutat, hi ha una aportació de 200.000 € més a la transformació digital  de la 
ciutat. A la neteja d’edificis i locals, que és una contracta que tenen són 40.000 € 
més. També tenen, encara que no es pot concretar la apujada, una reserva de 

11



120.000 € per l’increment de l’any que ve de la plantilla. O sigui, 200.000 € que 
parlava al principi, que són els que van aprovar en aquest Ple que regularitzaven 
en el mes de juliol, que es va fer l’increment de l’1% de la plantilla, que donava 
major despesa del que es tenia, però han de preveure l’increment de l’any que 
ve, que no es pot consignar com a salari perquè depenen de què hi hagi els 
pressupostos de l’Estat i saber, com a mínim, quin increment poden assolir. Però 
com haurà increment perquè la inflació està al voltant de l’1,6 o l’1,8%, doncs, 
han reservat 120.000 € per poder atendre la pujada dels salaris dels treballadors 
de la casa l’any que ve.

Comenta que el que ha explicat aquí semblaria el miracle dels pans i els peixos,  
perquè ha dit que la despesa ha pujat 1.200.000 €, i al detallar xifres puja al  
voltant d’1.700.000 € i estaria desquadrat.  Però junt amb aquest increment de 
despesa,  també, el  pressupost contempla partides on les quantitats abaixen. 
Abaixen 260.000 € en consum elèctric, encara que d’alguna manera tenen major 
despesa en interessos d’un préstec per canviar la llum, automàticament tenen 
una rebaixa en els costos de la llum que els permet estalviar.  Hi ha petites 
despeses  de  govern  perquè  en  aquest  període  ha  desaparegut  un  grup 
municipal que tenia uns ingressos. També perquè algunes arriba un moment 
que es deixen de pagar perquè ja les han comprat, com és el cas dels 140.000 € 
que  deixen  de pagar  de la  gespa  dels  camps  de futbol.  Per  tant,  estalvien 
aquests 140.000 € dels camps de futbol, i  20.000 € més perquè ha acabat el Pla 
de  sanejament  que  van  fer  al  Complex  de  la  Piscina.  Aquestes  són  les 
variacions que s’han produït en el pressupost. El pressupost no apuja perquè hi 
hagin més impostos, sinó perquè hi ha més activitat i el que s’obté d’aquesta 
nova activitat es destina als objectius que l’equip de govern ha vingut plantejant i 
configuren  el  PAM,  que  són,  com  deia,  crear  oportunitats  i  atendre  les 
necessitats de les persones, tenir neta i  endreçada la ciutat,  i  administrar  la 
ciutat d’una manera més eficient i curosa.

D’altra banda indica que, junt amb aquest punt, plantegen s’aprovi la plantilla 
municipal  en  què  les  úniques  modificacions  que  s’han  fet  en  relació  amb 
l’anterior són les modificacions que s’han anat fent al llarg de l’any. No volen dir 
que al llarg del 2018 no hi hagi modificacions a la plantilla que es puguin acabar 
produint. En tot cas, arribaran i es discutiran aquí. També aprovaran les normes 
d’execució del pressupost. Són documents llargs, densos, però són les normes 
que permetran,  des del  punt  de vista de la  gestió  dels  recursos,  simplificar, 
orientar, normalitzar com es gestiona el pressupost. Al mateix temps que des de 
la intervenció de l’Ajuntament es pugui generar confiança de què els recursos 
estan sent controlats i que, com sempre succeeix i com sempre es diu en els 
manuals d’auditoria,  al final,  el que els auditors, en aquest cas la intervenció 
vindrà a sancionar és un bon reflex del que ha succeït amb els recursos públics 
de l’Ajuntament. Aquests són els tres grans apartats que estan en el punt i que 
ha intentat explicar el millor possible, encara que els números no són el que més 
pot  agradar a tothom,  però,  en tot  cas,  és un tema que té una importància 
fonamental de com ordenen els recursos, d’on els obtenen i a què els destinen, 
és la peça fonamental perquè desprès les polítiques socials, econòmiques i les 
de gestió, l’endreçament de la ciutat i la neteja puguin funcionar d’una manera 
efectiva.
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El  Sr.  Alcalde  indica  que  parlar  del  pressupost  sempre és  complex,  perquè 
45.000.000  €  té  un  abast  que  sigui  complex,  però  és  absolutament  vital 
entendre, debatre i,  posar en consideració de tots els regidors i  regidores el 
pressupost de l’any 2018.

El regidor no adscrit, Sr. Serrano, manifesta que, abans d’entrar en el punt, vol 
felicitar a la Sra. Muñoz per la seva maternitat. També vol felicitar als veïns i a 
les associacions que han estat aquí presents en les mocions anteriors com el 
Casal de la Dona i comentar que l’agrada’t molt escoltar el tema de la transfòbia 
en la moció que han presentat i dir-los que els assassinats de les dones trans, 
també, són feminicidis. Respecte al pressupost li dóna la raó al Sr. Rañé, ja que 
és una feina àrdua. Sap que ha estat complicat posar-se en contacte. Coneix els 
documents penjats a la web, que s’han de valorar positivament perquè s’ha fet 
un salt qualitatiu alhora de poder expressar els números en la pàgina web de 
l’Ajuntament i poder-los visualitzar des de la ciutadania. Aquest és un punt a 
favor. Comenta tres coses, una positiva i dues negatives en aquest punt. La 
positiva és el salt qualitatiu a la pàgina web, encara que tot és millorable, és un 
gran salt i ajuda molt a entendre d’on venen i a on van, i com es gasten. De les 
dades d’aquesta pàgina web ha vist l’augment del 16,3% d’educació, el 8,3% 
d’habitatges, 66% d’esports, 8,2% en serveis socials, 4,5% en transport, 13,5% 
en ocupació. Això és una dada positiva que han de valorar de com l’equip de 
govern té a favor els temes d’ocupació i d’educació.

Però veuen negatiu, pel que han comentat d’una tercera part  destinada a la 
neteja de la  ciutat,  que haurien d’explicar  una mica més perquè en algunes 
zones de la ciutat  aquesta tercera part  no es veu.  Desprès l’augment  de la 
despesa  pública  del  12,8%,  saben  que  no  estan  en  els  percentatges  que 
determina la normativa, aleshores, està bé, però que vagi augmentat doncs no 
és positiu.  L’augment  del 18,5% en òrgans de govern, es pregunta en què, 
exactament. Un 38,5% menys en sanitat, per què.  Un 8,4% en medi ambient 
menys, no entén per què. En comerç i turisme un 8,8% menys, i estant comentat 
el tema de la ciutat de les Roses, al millor va vinculat a aquest augment del 1,7% 
en cultura que creuen que és ridícul. En infraestructures un menys 28,3% i en 
benestar comunitari menys 28%. Això són les dades que mostra la pàgina web, 
això és el que es tindria que preguntar la ciutadania de Sant Feliu, per què en 
aquests augments i disminucions. El segon punt negatiu, en que recorda que el 
Sr. San José quan va començar com a regidor li va dir que el punt més important 
de l’any d’un Ajuntament són els pressupostos, tenint en compte això, valorant el 
positiu i negatiu en el tema de despeses en el pressupost, potser el vot hauria 
estat  una abstenció.  Però tenint  en compte el  seu consell  vol  fer  una petita 
reflexió  i  és  que  no  entén,  i  potser  que  els  companys  que  estan  aquí  no 
comparteixen aquestes tesis, que el partit socialista es presenti amb un homòfob 
en el lloc número tres de la llista per Barcelona, com pot ser que recolzin l’article 
155, com pot ser que denunciïn a la Junta Electoral de Zona el color groc, com 
pot  ser  que ICV no trenqui  el  pacte de govern amb el  PSC i  busqui  altres 
alternatives.

El  Sr.  Alcalde li  recorda al  Sr.  Serrano que estan parlant  del  pressupost  de 
l’Ajuntament del 2018.
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Contesta el regidor no adscrit, Sr. Serrano, que com és el punt més important 
d’aquest any en Sant Feliu, creu que és molt important que la ciutadania de Sant 
Feliu conegui el que està passant. Els pressupostos són el més important, i per 
això, el primer que ha exposat ha estat el tema econòmic en positiu i en negatiu. 
Creu  molt  important  el  tema  ideològic  i  la  ciutadania  ho  ha  de  saber, 
segurament, molts del que estan aquí asseguts no ho comparteixen, però en 
altres ajuntaments molts regidors i alcaldes han dimitit per aquests punts. Pels 
motius que ha exposat en el tema dels percentatges i pel tema aquest últim, que 
sembla no ha agradat massa, el vot va ser negatiu per l’ètica i la moral dels  
principis, tenint en compte, que hi ha presos polítiques i que des de l’equip de 
govern el que pengen són banderes ambigües i no hi ha res que demostri el  
contrari.  

La portaveu del grup municipal PP, Sra. Ortega, manifesta que es cenyirà a 
analitzar el pressupost que és el que toca en l’ordre del dia. Avança que el sentit 
del  vot  serà  abstenció  perquè  ja  ho  han  dit  moltes  vegades,  ja  que  un 
pressupost no deixa de ser una carta de presentació de les intencions de l’equip 
de govern durant l’any pròxim, i no van arriscar un vot positiu a un projecte que 
ni és el seu, ni van a poder controlar la seva execució durant l’exercici. Però si  
que volen valorar els números que porten a votació, volen recordar també a la 
gent que els escolta que no és que l’Ajuntament de Sant Feliu, l’equip de govern 
en aquest cas, pugui decidir lliurement sobre 45.000.000 €. Hi ha moltes partides 
que ja  venen consignades,  que no poden modificar,  per  exemple,  es poden 
trobar l’augment sobre impostos de vehicles sobre tracció mecànica, que no és 
que facin les coses millor o pitjor, simplement, que hi ha més cotxes censats a 
Sant Feliu i puja aquesta recaptació. Però hi ha uns altres que poden controlar, 
com l’IBI urbà que no apuja ja que el tipus segueix congelat degut al pacte que 
van fer l’any passat. També hi ha algunes partides com la abaixada de l’IAE, que 
li preocupa molt sobretot si això significa que les empreses s’estan marxant de 
Sant Feliu, i demanaran la informació en el aforament corresponent que suposa 
que ningú a l’estranya que demanin aquest tipus d’informació, venint del partit 
que ve i el preocupa la salut empresarial de la ciutat. Hi ha altres partides que, 
malgrat pugin els preocupa, una d’elles és l’impost sobre l’increment del valor 
dels terrenys de naturalesa urbana, les plusvàlues, que apugen pràcticament un 
21%, els fa por aquesta apujada perquè saben que hi ha varies resolucions 
judicials  que  podrien  afectar  a  la  normativa  aplicable,  i  podrien  veure 
compromesa  part  d’aquesta  recaptació,  no  oblidin  que  estan  parlant  d’una 
partida que és de 3.000.000 €.  Altra partida que apuja i  els preocupa és la 
d’impostos sobre construccions i instal·lacions i obres, que apuja un 49,61%, els 
preocupa perquè les despeses han apujat paral·lelament als ingressos, i creuen 
que tant com la partida de plusvàlues no està assegurada al 100%. Pensa que 
tots han après que no han de basar l’economia municipal en el totxo. Aleshores, 
juntament  amb  la  apujada  d’ingressos,  veuen  com  també  han  apujat  les 
despeses  en  béns  corrents,  en  serveis,  despeses  financeres,  els  passius 
financers, i els preocupa que dintre d’uns anys la despesa segueixi en aquests 
nivells, mentre que els ingressos per compra-venda d’immobles i construccions 
abaixen. Es pregunta com ajustaran aquestes despeses sense que els serveis 
que rebin les persones per part de l’Ajuntament es ressentin.  L’estalvi net és, 
únicament, de 12.000 €, que en plena apujada del que sembla ser una nova 
bombolla immobiliària hauria de ser molt més alt per quan no hi hagi aquests 
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ingressos per això s’abstenen pel que passi en el 2018 que és el que estan 
votant avui, sinó pel que pot passar en els anys següents.

El portaveu del grup municipal Veïns, Sr. Silvestre, manifesta que coincideixen 
en la importància del pressupost. Ho venen demostrant en els dos últims anys, 
és  un  tema  de  vital  importància.  Parlar  de  45.000.000  €,  amb  totes  les 
activitats que comporta, generaria un Ple extraordinari sobre el tema i no el 
tenen. Han tingut molta discussió interessant, però entenen un model diferent 
dels pressupostos que d’alguna forma intenta explicar amb la màxima brevetat 
possible.

Indica que la participació, per a ells, és molt important, però tenen la darrera 
experiència  de  l’audiència  pública  en  què  tant  sols  una  persona  que  no 
formava  part  d’algun  grup  o  de  l’equip  de  govern  estava  present  en  la 
audiència  pública  i  valdria  la  pena  que  l’equip  de  govern  intenti  remeiar 
aquesta situació. Valoren positivament alguns dels temes com la informació 
que ha estat adequada, han tingut discussió global sobre el pressupost, encara 
que els ha faltat temps per discutir les qüestions més parcials, seria bo que les 
continuessin i no esperessin a l’any següent.

Consideren que ha hagut avenços en la seva proposta de Pressupostos per 
Programes de l’any passat.

En relació amb el tema de la transparència, hi ha un concepte  positiu en la 
mesura  que  hi  ha  un  sector  de  persones  que  tenen  informació  a  través 
d’aquest medi i que el dominen, però no s’ha d’oblidar, de cap manera, que hi 
ha un sector molt important de societat que no estan en aquesta situació. Per 
tant,  s’han d’adequar  els criteris d’informació i  de comunicació perquè sinó, 
pràcticament, estaran informant només  a un sector de la societat, i ja es veurà 
l’experiència de la web municipal, que consideren pot tenir incidència positiva 
en un sector de la població.

Diu  que  fan una valoració  positiva  en  relació  amb l'estalvi  energètic,  però, 
fonamentalment,  perquè una inversió calculada i  amb un estudi de viabilitat 
permet tenir un retorn econòmic, i,  també, social del que és la inversió. Per 
tant, volen que es posi com a model  de totes les inversions significatives que 
faci  l’Ajuntament,  que d’alguna manera tingui l’estudi  de retorn,  bé social  o 
econòmic, o dels dos conceptes.

Indica  que  els  conceptes  negatius  són  molt  més.  El  primer  l’elaboració 
d’aquest  pressupost  que consideren ha estat  amb unes idees de molt  curt 
termini, i tenen que fer pressupostos amb un abast molt més gran. Saben les 
dificultats del conjunt d’àrees i departament, però han de mirar a llarg termini. 
La  previsió  d'ingressos  per  a  l'exercici  2018  és  d’1.200.000  €,  però  són 
ingressos provinents de plusvàlues i llicències d'obres. Consideren que s’ha de 
fer, també, un esforç en el què és la riquesa i més activitat econòmica, que no 
ha de ser un tema puntual, sinó que serà un tema decisiu al llarg dels anys, i, 
que aquest equip de govern té molt poca iniciativa.
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Manifesta  que  el  seu  criteri  raonat  és  que  aquesta  situació  favorable  dels 
ingressos havia de ser aprofitada per replantejar dos problemes estructurals i 
bàsics  com  la  reducció  dels  impostos  municipals  o  la  reducció  de 
l'endeutament, o una barreja d'ambdues, qüestions que l'equip de govern no 
ha volgut contemplar.

Pensen que no es justifiquen de forma racional els increments en moltes de les 
partides de despesa, qüestió que el seu grup reclama i ve reclamant de forma 
sostinguda.  Es  troben  amb  quantitat  de  partides  que,  pràcticament,  són 
idèntiques a l’any anterior, i si mirem els anys anteriors igualment idèntiques, 
s’ha d’anar a pressupost zero i, a partir d’aquest moment, discutir tot el tema 
pressupostari.

Ressalta  com  a  exemples  significatius  que  els  capítols  II  i  V,  tenen  un 
increment de 819.000 €, que no repetiran les dades. La partida de 0-3 anys, té 
un increment de 218.000 €, en relació amb l’any anterior. Les grans contractes 
de les quals s’ha fet referència aquí, i els sembla molt important que es tingui 
en  compte  aquest  tema,  en  aquests  moments  superen  els  6.000.000  €, 
comptant les quatre grans contractes, l’increment és de 139.000  €. Les Festes 
Populars  tenen  un  increment  de  18.800  €,  i  han  fet  en  alguns  moments 
referència a que s’hauria de veure de quina manera es fan determinats retalls. 
Activitats esportives 26.000 €. Instal·lacions esportives 24.000 € que ja s’han 
referit  aquí.  Són  partides  que  s’incrementen,  no  estan  parlant  de  partides 
noves i han d’estudiar i veure la justificació o no d’incrementar-les.

Afegeix que hi ha altres partides que val la pena tenir-les en compte. Estudis i 
Treballs Tècnics en Cultura 158.000 €, en el tema dels estudis i treballs tècnics 
s’ha fet aquest any un esforç, però s’ha de fer més perquè continuen tenint 
quantitat de partides d’estudis i treballs tècnics que han d’estar molt clarament 
definides. La Promoció Cultural 310.290 €. La Ciutat de les Roses 155.700 €, 
que valdria la pena començar per aquí, i si és necessari l’ampliació de 50.000 
€,  en  relació  amb el  tema dels  60  anys,  perquè  moltes  vegades  tenen  la 
impressió  de  que  quan  més  ingressos  tenen  més  despeses  fan,  sense 
objectivar  quines  coses  són  veritablement  fonamentals  per  la  ciutat  i  pels 
ciutadans, i altres que no ho són. 

En referència als nous convenis i subvencions arriben a la conclusió de què és 
un apartat molt important, però impossible d’abordar mentre no es trenquin els 
interessos partidistes, clientelars i electoralistes adquirits. El seu grup parteix 
que l’administració ha d'afavorir  i  facilitar  projectes de voluntariat  social,  les 
activitats  de  cohesió  ciutadana  i  de  solidaritat,  però  hi  ha  convenis  i 
subvencions  que  condicionen  negativament  els  principis  anteriors,  hi  ha 
entitats que cobren per les activitats realitzades i també tenen subvenció. Tot 
això els sembla que necessita una anàlisi rigorosa.

En relació amb les inversions, són 6.883.000 €, no consideren que tinguin un 
plantejament justificat. Continuen fent coses noves, quan hi ha moltes que amb 
un bon manteniment i rehabilitació permetrien que no haguessin despeses tan 
importants.  Pensen que l’estructura econòmica pressupostària no pot,  ni  ha 
d'estar dissenyada per necessitar préstecs de prop de 4.000.000 € per finançar 
les  inversions.  Els  ingressos  ordinaris  i  el  romanent  de  tresoreria  han  de 
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permetre  inversions  màximes  de  4  a  4.500.000  €.  La  remodelació  i  noves 
obres com la biblioteca, casal de Joves, places etc., no es justifiquen des d'un 
plantejament  urbanístic  general  si  s'estableixen  programes  de manteniment 
preventiu i les rehabilitacions parcials correctives precises i necessàries.

Comenta que dins del capítol d'inversions han de fer referència a les despeses 
en informàtica on la inversió prevista per aquest any 2018 són de 560.000 €. 
Els sembla important fer una reflexió sobre els tres darrers anys en relació 
amb la informàtica. En l'any 2016 les despeses dels Capítols II i IV van ser de 
550.670 €, les Inversions en el capítol VI van ser de 83.666 € i les de Personal, 
capítol I, de 650.413 €, el total va ser d'1.284.750 €. En l'any 2017, seguint els 
mateixos  criteris,  tenen  1.682.000  €,  amb un  increment  de 398.028 €,  i  la 
previsió  que   presenten  per  a  aquest  exercici  2018,  amb  els  mateixos 
conceptes, els capítols I, II, IV i VI, suposen més de  2 milions d’euros, amb un 
increment de 759.000 €.

En relació amb la inversió dels 400.000 €, en el tema de les obres de la ciutat i  
de participació tornen a dir que els objectius de les obres i participació no els 
semblen adequats.

Comenta que l'endeutament és altre dels capítols de desacord. En els últims 
anys l’endeutament està situat entre els 17.000.000 € i els 18.000.000 €, el 45 
al 46 % del pressupost d'ingressos dels capítols I al V; amb el préstec a interès 
0,  que  estan  d’acord  i  que  van  votar  a  favor,   sobre  l'Enllumenat  Públic, 
l'endeutament supera els 19.000.000 €. Per a l'equip de govern aquest nivell 
d'endeutament és adequat i no es planteja ni tan sols la seva discussió, però el 
seu grup considera que és una filosofia equivocada. Els Ajuntaments no van 
tenir més remei que endeutar-se en èpoques d'absència de serveis però avui 
els serveis bàsics estan realitzats i les condicions exigeixen criteris de gestió el 
més  lliures  possible  del  pagament  d'interessos  perquè  en  l’exercici  2018 
pagaran 360.000 €.

Conclou dient que tenen més desacords i continuen desconeixent l'objecte de 
moltes partides que els porta a continuar reivindicant la necessitat que totes 
les partides estiguin definides i expressades en el  Pressupost per Programes. 
El seu vot és negatiu, reclamant, una vegada més, que el proper Pressupost 
municipal  sigui  per Programes i  participatiu  a nivell  polític  i  sobretot  social. 
Desitgen i esperen que els seus desacords es tinguin en compte per part de 
l'equip de govern perquè parteixen de la convicció que el poble els reclama i 
els necessita.

El regidor del grup municipal PDeCAT, Sr. Carrión, vol demanar disculpes i 
comprensió perquè les seves circumstàncies personals d’aquests dies li han 
impedit  major  dedicació  per  preparar  la  intervenció.  Comença dient  que tot 
pressupost,  i  així  està  marcat  normativament,  comença  amb una  memòria 
d’Alcaldia. Hi ha una primera part en la memòria que dóna peu a donar-li la raó 
al  Sr.  Serrano,  potser no amb tanta vehemència,  ja  que en algunes coses 
estan en desacord, al intentar emmarcar la situació diu: “ la incertesa política 
provocada per les decisions que no compartint dels governs de la Generalitat i 
de l’Estat i que han portat a la convocatòria d’eleccions el 21 de desembre...”, 
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però  l’article  155  ha  rebut  l’aval  de  qui  l’ha  rebut,  del  PSC,  per  exemple, 
aquesta setmana al Congrés. Per tant, creuen que és totalment pertinent la 
intervenció del Sr. Serrano. Indica que en la memòria es parla de les inversions 
de que, tot i que representin 5.700.000 €, arribaran a 7.800.000 €, això és un 
37% més; no diuen d’on sortiran ni quines seran, i això de transparència té ben 
poca. Pensen que val la pena, si es preveu un número en la mateixa memòria 
o en un annex, explicar-ho, i ells no ho han sabut trobar.

Recorda que han fet reunions, i volen agrair la voluntat de trobar calendaris 
que  no  ha  estat  fàcil.  Però,  també,  van  demanar  una  informació  i  no  l’ha 
obtingut,  van demanar  que se’l  facilités  la  segona línia  de finançament  del 
mandat de l’Àrea Metropolitana de Barcelona. Li van dir que estava esgotada, i 
encara està esperant. Ho volia per veure fins a quin punt aquesta línia s’ha 
utilitzat  bé, perquè, a l’estar  esgotada, entenen que posa en risc de cara a 
aquest 2018 i 2019, a mig mandat, d’una sèrie d’imprevistos i riscos. Comenta 
que la memòria diu que no hi ha increment de pressió fiscal, que ja ho van 
començar a parlar en el Ple passat, i la seva opinió és que no és cert. En tot 
cas, es pot dir que no hi ha increment de tarifes, ni impostos, ni de taxes, ni 
preus públics, però, si la pressió fiscal és una correlació entre els ingressos 
que recapta del ciutadà l’Ajuntament,  el  fet  que hagin crescut els ingressos 
corrents  en  1.200.000  €,  que  s’ha  parlat  anteriorment,  que  és  un  3,36  % 
entenen que el que hi ha és un increment de pressió fiscal i no una rebaixa.

Manifesta  que  entrant  en  les  partides  d’ingressos,  hi  ha  un  increment  de 
500.000 € dels impostos directes, bàsicament, del tema de les plusvàlues i en 
línia amb el plantejament que feia la regidora del PP, no saben fins quin punt 
ha hagut prou prudència, tenint en compte les sentències que han parlat en 
repetits Plens de quina situació pot arribar a portar. També la incidència que 
pugui tenir dependència del totxo. Aquests 500.000 € que s’incrementen, si 
consideren que es poden donar amb aquesta partida, s’haguessin pogut fer 
servir per disminuir l’increment que es va fer l’any passat dels usos diferenciats 
dels comerços. També hi ha un increment de 200.000 € en taxes, i tampoc, 
són capaços de rebaixar l’increment que van fer l’any passat de la taxa de 
residus de 130.000 € o, potser, ho deixen per 2019, que serà any electoral. 
Podrien fer política progressista i que aquesta taxa, com ja van reclamar l’any 
passat, es fes en funció de la capacitat adquisitiva i no lineal per a tothom. 
Parlant  de les inversions,  una de les inversions  que els  crida l’atenció  són 
100.000 € per l’ampliació del Complex. Se’ls va explicar que era del projecte, 
encara que creuen que van tard com han dit repetides vegades, i  tenen un 
punt  posterior  a  on  la  mateixa  interventora  està  dient  que  tenen  riscos 
importants,  ja  ho parlaran,  però  evidentment,  donen suport  en aquest  punt 
perquè  el  Complex  fa  una  feina  molt  important  per  la  ciutat  que  l’ha  de 
continuar fent i l’Ajuntament ha de posar les mesures.

Veu que a les partides d’inversions els departaments les tornen a situar contra 
crèdits. Creuen que no van bé perquè això vol dir un procés de negociació, un 
procés que portarà que els departaments no les tinguin disponibles al menys 
per  l’abril/maig,  i  haurà  passat  una  bona  part,  quasi  mig  any.  Això  va  en 
detriment  del  manteniment  de  les  instal·lacions.  Tampoc  han  posat  altres 
inversions que no estan al seu PAM i que ells voldrien, com és la Plaça de la 
Vila.  També el Pla que hauria de tenir  una major atenció.  Per altra banda, 
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posen 130.000 € per la quarta part del Parc Esportiu Les Grases; entenen que 
van tard perquè és una part de la partida, ha d’haver el projecte, que va molt 
més enllà,  i  això  ha quedat  una mica en segona línia d’actuació.  Continua 
indicant que en inversions, encara que no sigui estrictament el moment, però 
com no tenen un debat de l’estat de la ciutat, pensa que l’estació del tren, ja 
que no parlen del soterrament,  s’hauria de remodelar.  També els agradaria 
que  poguessin  parlar  sobre  el  procés  del  nou  Pla  que  afecta  a  la  fàbrica 
Sansón. Creuen que mereix una atenció especial i els agradaria saber quins 
contactes estan tenint amb la propietat, això marca molt el futur de la ciutat, i 
als pressupostos haurà tenint aquesta repercussió o no. 

Entrant en el tema de les despeses comenta que tenen un punt posterior a on 
hi ha un conveni amb el Moviment Unió Escolta pel trasllat de la instal·lació, 
que els sembla molt bona solució, però no entenen que el mateix conveni diu 
que  l’Ajuntament  contemplarà  en  el  pressupost  de  l’exercici  2018  una 
subvenció directa per l’entitat Moviment Unió Escolta per finançar la part de les 
obres per un import total 130.000 € IVA inclòs, i no ho han trobat. Ha trobat en 
el Capítol VII, 43.000 €, tenint en compte l’aprofitament urbanístic dels 80.000 
€ o 90.000 €, no 130.000 €. Pregunta perquè no està en el pressupost si ho 
posen  en  un  conveni  que  signarà  l’Alcalde,  no  ho  entenen.  El  tema  de 
l’increment  dels  900.000  €  en  polítiques  socials  els  fa  patir  que  siguin  un 
increment  del  titular,  perquè   aquests  pressupostos  expansius  s’estan  fent 
quan encara no coneixen la liquidació del 2017, però si la del 2016 en que van 
quedar partides pendents de disposar. Es pregunta si no hagués sigut millor 
ser més realista, fer un càlcul més baix i, en tot cas, fer suplements de crèdit si 
fa falta, perquè no creu que hagués cap problema. S’ha parlat del tema de 
l’atenció domiciliaria  i els fa patir la llista d’espera, encara que esperaran a 
veure els informes trimestrals que es va acordar se’ls facilitaria. Igualment s’ha 
parlat de l’increment de 150.000 € per escoles bressol, i se’ls va explicar que 
això anava vinculat al mes de juliol, que si no està equivocat queda fora del 
curs normal i  no tenen cap estudi,  ni  de recursos humans, ni  com es farà. 
Pensen que les partides haurien d’estar més documentades i en el concepte 
de la tarifació social, tornen a demanar que hi hagi una comissió per fer que 
l’ampliació de la tarifació social sigui consensuada entre tots aquestes partides, 
no que sigui només de l’equip de govern perquè tot el Ple té una sensibilització 
social  suficient  per  a què es puguin  aprofitar  les aportacions  dels  diferents 
grups.

Indica que s’ha comentat el tema de la rebaixa de la llum, que hi havia un 
decrement de consum que no sap si, també, té a veure amb la millora de la 
licitació de l’ACM. Els agradaria saber que es preveu com a disminució de 
consum per la  inversió realitzada i  que,  realment,  pot  venir  per millores de 
preus o, a vegades, no són millores de preus, sinó evitar increments, tal i com 
està  el  mercat.  Comenta  que  la  finalització  del  nou  Casal  de  Joves  els 
preocupa perquè potser no tinguin clar com dinamitzar-ho, el plec de licitació 
encara no ha sortit, s’estan fent estudis, i seria una mica trist que aquest espai 
estigui tancat perquè encara no s’ha fet aquest procés. Diu que s’ha parlat de 
dues coses que els xoquen, perquè s’ha parlat d’un increment de 50.000 € a 
esports, però en canvi, s’ha parlat d’una disminució de 140.000 € pels leasing 
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del camp de futbol, i pregunta si hi ha hagut un increment de 50.000 € per a 
Esports, o una rebaixa de 90.000 €. El seu vot és negatiu.

El portaveu del grup municipal Ciutadans, Sr. Alba, indica que  comparteix la 
preocupació  respecte a l’apartat  d’ingressos,  que,  fins i  tot,  els senyors del 
PDeCAT han hagut de dir que vagin amb cura amb el totxo, i es suma als seus 
companys que han intervingut en aquest tema. Els preocupa, també, el tema 
de la pressió fiscal que, es va parlar en l’altre Ple perquè la gent considera que 
a Sant Feliu es paga molt i rep poc. Els sembla incomprensible, perquè quan 
col·loquen la pancarta en l’Ajuntament que parla de presos, també haurien de 
solidaritzar-se amb totes aquestes persones que embarguen pel tema tributari 
quan no paguen les seves obligacions.

En  l’apartat  de  despesa,  encara  que  no  solen  fer  intervencions  sobre 
inversions no comparteixen la despesa del tema CAU, que desprès ja parlaran 
amb més profunditat. Tampoc les obres d’estiu,  els 400.000 € destinats per 
l’equip de govern per explicar un procés de la seva participació. Diu que quan 
en el pressupost es parla de grans números tot quadra molt bé, però quan s’ha 
de parlar  de partides  més concretes la  visió  és  diferent. Recorda  que va 
comentar que on han de apujar no apugen, i  on han d’abaixar no abaixen, i 
sembla  que  els  han  fet  una  mica  de  cas,  perquè  consideren  que  els 
pressupostos s’han de mirar de forma comparativa amb altres anys. Celebren 
que en partides com les de Joventut que van abaixar, aquest any apugen, i les 
partides d’Esport que l’any passat van abaixar, aquest any les apugen. Veuen 
que han recapacitat, i partides com la dependència que estava a zero doncs, 
ha apujat, i la de l’Escola de Música, també. Van progressant adequadament, i 
suposen que l’any que ve ho faran millor. Però tenen la ferma convicció que 
dintre de dos anys, quan estiguin en un govern en el qual l’Alcalde prengui la 
seva  acta  no  per  imperatiu  legal,  sinó  complint  la  constitució,  tindran  un 
pressupost  encara molt  millor,  estan convençuts. A partir  d’aquí  acaben les 
bones noticies i comencen les dolentes i sent portar la contraria al Sr. Serrano 
que,  imaginen,  ha agafat  la  partida global  i  ells  van a la  concreta.  Serveis 
Socials abaixa, -2,77 %, Salut Pública abaixa, Cultura abaixa.  Diuen que no 
augmenten la pressió fiscal perquè solament apugen l’IPC, però hi ha partides 
que es queden igual, queden a zero, Gent Gran, Dona, Ciutadania, Solidaritat, 
Biblioteca, per tant, entenen que també abaixen. Avui han tingut un manifest 
en relació amb la discapacitat, i en discapacitat n’hi ha un detriment d’un 1%, 
1.000 €. Si ho comparen amb les partides d’Informàtica, Comunicació, Alcaldia, 
la Discapacitat és el 17% de Serveis Generals, descomptat la neteja, el 15% 
d’Informàtica, el 36% de Publicació, i el 32% d’Alcaldia. Tenen aquí el grup de 
partides,  que  posaven  com  Rescat  Social  amb súper  importància,  són  les 
partides que avui consideren «liliputienses», perquè Dona, Serveis Generals 
9%, Informàtica un 7%, Comunicació un 18%, són partides petites comparades 
amb les que més els agrada. Via Pública i Manteniment, perquè tenen una via 
pública que el seu estat només falta sortir al carrer per comprovar-ho, reducció 
-17%, 162.000 € en números rodons. Els descompten perquè trauen la llum 
que  destinem  a  fer  coses,  així  també  podrien  defensar  aquest  Capítol  i 
reinvertir-ho en via pública  i  manteniment ordinari  que fa falta,  perquè a la 
Junta de Govern estan resolvent casos de manera desfavorable de reclamació 
patrimonial de gent que cau. Creuen que aquesta partida no hauria de tenir 
aquest  retall,  i,  evidentment,  encara  que  no  sigui  motiu  del  Ple,  les  grans 
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contractes  tenen  moltes  despeses  però  la  veritat  és  que  es  veu  poc.  En 
Comunicació,  Alcaldia i  Informàtica es descompta un -1,72 % Comunicació, 
277.000 € en global, i Alcaldia -2%, 316.000 €. Més o menys, es queden com 
estan, podrien haver retallat. Però aquestes partides mai tenen vaques flaques, 
suposen que són les que més els interessa. Diu que no poden estar d’acord 
amb aquest pressupost perquè és un pressupost que té l’ADN de l’anterior que 
van votar en contra, que és fill d’aquell pressupost amb un petit retoc, però és 
més  del  mateix.  Creuen  que  si  les  partides  d’Informàtica,  Comunicació  i 
Alcaldia  les reduïssin un 40% no passaria res,  es podrien portar  endavant, 
perfectament,  i  podrien  doblar  el  pressupostos  d’Esports,  triplicar  els   de 
Joventut,  doblar  els  de  Serveis  Socials,  i  triplicar  els  de  Gent  Gran,  però 
prefereixen primar altres despeses, amb les quals ells no estan d’acord, i per 
això voten en contra.

El  portaveu  del  grup  municipal  ERC,  Sr.  Bossa,  manifesta  que   Esquerra 
Republicana al novembre del 2015 va votar que no per diverses raons, una 
d’elles era que no va ser satisfactori com s’havien elaborat els pressupostos de 
l’any 2016. Havien tingut diverses reunions però consideraven que el resultat 
no havia estat positiu. La segona perquè els havia mancat molta informació per 
fer  un estudi  molt  més acurat  dels  números que s’havien presentat.  Deien, 
també,  que  el  seu  objectiu  era  que  els  pressupostos  municipals  d’aquesta 
ciutat s’elaboressin mitjançant un autèntica participació. Proposaven la creació 
d’una comissió municipal d’estudi per elaborar una proposta de reglament de 
pressupostos participatius, i anunciaven que sense aquest avenç no votarien a 
favor  de cap pressupost  durant  aquesta legislatura.  Van creure que aquest 
reglament i  aquesta voluntat  de fer  uns pressupostos participatius arribaria, 
perquè observaven que era un govern en què es nominava una àrea de govern 
obert. Per tant, il·lusòriament, creien que això seria però, no ha estat. L’octubre 
del 2016 en el debat dels pressupostos del 2017 aquest any, recordaven, un 
altre cop, que el seu objectiu era elaborar els pressupostos municipals amb un 
autèntic  procés  participatiu.  Recordaven  que  la  seva  proposta  no  va  ser 
escoltada i, llavors, per una qüestió de coherència havien de votar en contra 
dels pressupostos d’aquest any. Deien i recordaven, la qual cosa va molestar 
bastant al govern l’anar als debats posteriors a la ràdio i a la televisió,  que 
ciutats com a Badalona el pressupost d’inversions en 50% era decidit per la 
ciutadania, a través d’aquestes experiències participatives. Avui, al debat dels 
pressupostos  del  2018,  volen  remarcar  que  per  a  ells  ha  sigut  l’any  més 
desabedor en quan a la seva participació, només han fet una reunió merament 
informativa. Creuen que en un govern amb minoria, i ells com a primer partit de 
l’oposició, el seu punt de vista sobre els pressupostos s’hauria de tenir molt 
més en compte, més enllà d’aquesta sessió plenària d’avui, que és el primer 
cop que senten la seva opinió sobre els pressupostos. Creuen que hauria de 
ser d’una altra manera, però el govern és el que tria la relació amb el seu grup 
municipal actualment. Només han estat convocats a una reunió, a on s’han 
presentat les grans línies estratègiques del pressupost i  poca cosa més. És 
una llàstima perquè els agradaria que fos d’una altra manera, saber el per què 
de totes les variacions pressupostàries, el per què queda un euro més allà i un 
euros menys allà. És cert que tenen informació, però els agradaria tenir-la molt 
més en profunditat. Tornen a insistir, un any més, en el seu objectiu perquè ho 
portaven  en  el  programa electoral,  i  perquè  ho  porten  durant  aquests  tres 
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debats pel que fa als pressupostos, que la ciutadania pugui decidir en bona 
part les inversions que realitza aquesta ciutat, en processos participatius reals, 
i d’aquests 5.700.000 € destinats a inversions, al menys la meitat poguessin 
ser decidits per tots els santfeliuencs i santfeliuenques. Diu que el Sr. Carrión 
parlava de la Plaça de la Vila, el seu objectiu és que els veïns del barri centre 
poguessin decidir si aquesta remodelació de la Plaça de la Vila és necessària 
o no, i no sigui el govern de torn. El seu model de pressupost participatiu i 
model de ciutat de fons en el futur és un veritable empoderament ciutadà de 
quina millor manera podrà el ciutadà decidir  sobre les seves inversions. Per 
tant, va molt més enllà d’aquell model que consideren discret i insuficient de 
les  obres  d’estiu,  a  on  tant  sols  decideixen  d’aquests  5.700.000  €,  només 
decidim 400.000 €.

Manifesta que el  fet  de tenir  tan poca comunicació amb el govern els crea 
moltíssimes dubtes sobre el pressupost perquè tenen molt poca informació de 
la variació de les diferents partides. Quan comparen la informació de la web, i 
aquí els volen felicitar  per la creació d’aquesta eina, amb el pressupost per 
capítols,  articles  i  programes,  els  dóna la  sensació  que tenen informacions 
contradictòries i que els genera infinitat  de dubtes pel que fa al pressupost. 
Creuen que aquests dubtes, com a partits de l’oposició, no els haurien de tenir, 
per exemple, si van al Pla d’Inversions pel 2018, els agradaria saber el per què 
hi ha tants d’euros en aquell Pla d’inversió, per què el total previst per la millora 
de l’Ajuntament apuja 620.000 €, que no surten. Per tant, sense saber el per 
què, els fa molt complicat fins i tot, abstenir-se a aquest pressupost. Creuen 
que havien d’haver tingut eines i haguessin preguntat per què, exactament, n’hi 
ha 620.000 € previstos en la millora de l’Ajuntament, i no en un genèric que es 
millora el sistema informàtic, que està molt bé saber-ho, però no n’hi ha prou. 
Si analitzen les partides per les diferents àrees de govern, estan molt d’acord 
amb el que deia el portaveu de Veïns, que per a ells és un model erroni, que hi 
hagin  partides  que  vagin  repartint  la  mateixa  quantitat  durant  els  anys, 
successivament, per exemple, en una cosa que a ells els interessa molt, Smart 
City,  la  partida  de  40.000  €  d’inversió  està  intacta  durant  el  2016  i  2017. 
Pregunta que han aportat aquests 40.000 € en la millora del concepte d’Smart 
City a la ciutat durant aquests anys, si hi ha hagut alguna millora significativa a 
destacar. Pel que fa a l’àrea de drets a la ciutadania, ho han repetit ja diverses 
grups municipals, no hi ha més inversions en la Gent Gran, ni als Programes 
de Discapacitat, Dona, Ciutadania, ni Solidaritat, i veuen com disminueixen les 
partides d’Ensenyament, Serveis Socials, poc, però disminueixen. Si fan una 
lectura dels pressupostos per política de despesa, veuen amb preocupació una 
disminució  en  Urbanisme  de  30.000  €,  en  Protecció  de  Medi  Ambient  de 
150.000 €, protecció de la Salubritat Pública de 54.000 €. Com han dit altres 
portaveus, creuen que aquestes disminucions de les partides s’haurien d’haver 
explicat  molt  més,  i  més  a  ells.  Per  últim,  observen  una  partida  nova 
anomenada Coordinació, Organització Institucional d’Entitats Locals que apuja 
560.000 €, que és una previsió que l’any passat no hi era,  i pregunta per què 
son 560.000 €,  perquè no tenen cap mena d’informació.  Per  tot  el  que ha 
exposat, per aquesta informació tant justa que han rebut, i perquè el seu model 
de pressupostos és un model de pressupostos participatius, voten que no.

El  regidor  d’Hisenda,  Sr.  Rañé,  indica  que  intentarà  donar  una  resposta  o 
explicació el més àmplia possible, sense entrar massa en algunes de les coses 
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que  no  tenen  que  veure  en  repercussions  pressupostàries  perquè, 
evidentment,  el  fet  de com estigui  composta la llista del  partit  Socialista de 
Catalunya a les properes eleccions no té res a veure amb l’Ajuntament, ni amb 
el  pressupost.  El  fet  de  què una persona que encapçala  la  llista  del  partit 
Socialista de Catalunya, que a més a més, és clarament homosexual, d’alguna 
manera desfà molt aquesta crítica i no troba l’adjectiu per dir-ho, i s’ho reserva. 
Si algú vol utilitzar les eleccions per amagar la seva oposició en relació amb el 
pressupost es lliure de fer-ho. Ell no vol entrar-hi en aquest tema, igual que si 
algú vol plantejar-se que la composició de l’equip de govern no l’agrada, cosa 
que ja es coneguda perquè quan es va decidir  al mes de juliol de 2015, va 
haver-hi posicions al respecte. Per tant, aquests elements no tenen res a veure 
amb el pressupost. Creu que farien tots bé no amagant les seves mancances 
en relació al pressupost parlant d’altres coses, encara que tothom es lliure de 
parlar. Pensa que és bo, també, que la gent quan fa afirmacions siguin en base 
als  números.  Però no és cert  que en el  tema de neteja  gastin  un terç del 
pressupost. El que ha dit és que amb les polítiques de territori, d’endreçar i 
netejar la ciutat es gasten un terç, però amb la neteja, com ha dit un altre grup, 
que s’ha mirat els papers, els números són molt més petits, són 6.000.000 €, 
no són 13 o 14. Aleshores es fan afirmacions que no tenen res a veure amb 
aquest pressupost.

Explica que algú ha comentat que els números que han traslladat, de vegades, 
no coincideixen  amb el  que apareix  a la  web  municipal  que han posat  en 
marxa.  Però ja ho van explicar  en la reunió a la que el Sr.  Serrano va ser 
impossible  que  vingués  perquè  en  quatre  mesos  no  va  trobar  cap  de  les 
múltiples convocatòries que li van fer, no va tenir cap moment per poder anar-
hi. L’haguessin explicat que els números que donaven eren del Capítol II i IV, 
mentre  que  el  que  apareix  allà,  incorpora  tots  els  capítols,  l’I,  II,  IV  i  VI 
d’inversions  que  hi  ha  en  aquest  concepte,  i  que  es  comparen  en  termes 
homogenis un any amb un altre. El que van explicar són les variacions que hi 
havia del II  i  del IV que demostren la despesa corrent. En tot cas, entén la 
preocupació  i,  si  hi  ha  un canvi  de cicle,  que no és previsible,  haurien de 
prendre les mesures que correspongui. Però allò que se’ls ha criticat de ser 
massa  optimistes  en  quant  a  la  previsió  d’ingressos  en  relació  a  l’activitat 
econòmica, ja van dir que és tot el contrari, han estat moderats. La previsió de 
drets reconeguts que tenen en aquest moment, és com es va executant en el 
2017,  i  és  una  informació  que  tenen  perquè  han  treballat  els  mateixos 
números.  Han treballat  els números en el  sentit  de com anava avançant  la 
liquidació del 2017 i quines previsions tenien de drets reconeguts. Deien que 
en partides que havien pressupostat, per exemple, com la de les plusvàlues, 
que  l’havien  pressupostat  l’any  passat  amb  2.400.000  €  i  a  principis  de 
setembre,  quan  encara  faltaven  4  mesos  de  l’exercici,  aquesta  partida  ja 
estava  pels  2.800.000  €.  Han  posat  2.900.000  €,  perquè  la  previsió  i  la 
projecció donava més dels 2.900.000 €, i s’han frenat per no anar massa per si 
ve  alguna  cosa.  També  en  el  tema  de  l’impost  sobre  construccions, 
instal·lacions i obres, pressuposten 950.000 €, que són 300.000 € més que 
l’any passat, però és que al setembre tenien ja 970.000 €, és a dir, estaven per 
sobre  del  que  posen  i  quedaven  quatre  mesos.  Saben  quines  obres  es 
posaran en marxa l’any que ve i quins són els costos perquè moltes estan en 
fase de projecte d’execució i, pràcticament, d’adjudicació o licitació. El mateix 
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succeeix en llicències urbanístiques. Per tant, no han estat agosarats, no han 
tirat del totxo, s’han frenat. Però al que no han renunciat és que el rendiment 
de l’activitat econòmica els porti a un plantejament, com han fet alguns dels 
regidors o regidores que han parlat, en frenar-ho i destinar-ho, exclusivament, 
a  l’estalvi  o  a  d’altres  elements.  Tenen  una  política  en  relació  amb  les 
inversions que poden discrepar amb algun grup, però la coneixen perquè la 
van fer pública des del principi del mandat, van dir que gastaria 24.000.000 € 
d’inversions en aquest mandat, i que aquests 24.000.000 €, es finançarien la 
meitat, 12.000.000 €, 3.000.000 € cada any, amb aportacions que fan altres 
administracions  per  invertir.  Els  altres  serien  de  la  renovació  del  què  van 
amortitzant,  amb el  qual,  no  fan créixer  l’endeutament.  Aquesta  política  és 
clara, poden dir que haurien de fer una altra cosa, es pot discutir, però no que 
no l’han explicat des del principi. És un plantejament que van posar en el Pla 
d’Inversions Municipals del qual es va donar compte de totes les actuacions 
que es farien. Alguns van manifestar les seves preguntes o que haurien de 
gastar en altres coses però ningú va dir que aquesta no la facin i  reduir la 
inversió a 16.000.000 €. Per tant, ara es pot dir qualsevol cosa. Ningú ha fet 
una proposta que comportés una reducció del voltant de 8.000.000 € en el 
mandat, és a dir, al voltant de 2.000.000 € cada any menys d’inversió. Hi ha 
elements  que  es  poden  plantejar,  però  si  el  manteniment  no  està  fet  i  la 
instal·lació  requereix  una  revisió,  s’ha  de  fer.  Ara  s’està  fent  el  que  toca, 
incrementar  les partides  de manteniment,  perquè no torni  a  passar.  Es pot 
discutir aquesta política i el que fan ho poden explicar, es pot no coincidir però 
intentin explicar-ho.

Per  tant,  des  d’aquesta  perspectiva  han  equilibrat  les  despeses  i  no  han 
amagat que la major activitat econòmica és la que porta major recursos. Si no 
hi ha aquesta activitat hauran de tenir una política molt més restrictiva però no 
demanar que, amb les mancances i les necessitats que hi ha a la ciutat, frenin 
l’atenció de determinades necessitats que apareixen.

Diu  que,  per  part  de  Veïns,  parlen  de  que  tenen  un  model  diferent. 
Possiblement això és el que comporta el desacord, en tot cas, poden i creuen 
que  han  de  continuar  comentant-lo  perquè  moltes  vegades  aquestes 
discussions  i  d’aquestes  reflexions  poden  aparèixer  i  tothom  pot  acabar 
aprenent.  Ells  reivindiquen el  dret  a què els convencin  del  contrari  del  que 
estan fent i, de moment, no ho han fet, no els han convençut que han de tenir 
una política diferent. Si els convencen a lo millor la canvien, però de moment 
no els han convençut i no vol dir que hagin d’acceptar determinades coses. 
Posa  com  a  exemple  que  defensen  com  un  element  molt  positiu  que  els 
400.000 € tinguin un procés de participació basat en que la ciutadania faci les 
seves propostes, les quantifiquen, les posen a consideració i a votació, i fruit 
d’això, d’alguna manera, la gent assumeixi aquestes partides. No és el 50% del 
PIM, és veritat. El PIM el van portar aquí i corresponia, també, a un conjunt 
d’elements que la ciutadania tenia i havia decidit, perquè la majoria del PIM, 
per no dir la totalitat, estava en els programes electorals que van presentar els 
grups que formen part del govern i els ciutadans van confiar, més o menys, en 
cada un dels grups en funció dels seus programes. Si desprès han de dir que 
això  no val  per  res,  i  han  de  començar  de zero,  creuen que és  una altra 
manera  d’entendre  la  política  i  d’entendre  la  democràcia  representativa  en 
aquest tema.
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Continua dient que hi ha alguns números que ballen perquè són números que 
quan  s’han  plantejat  els  han  explicat,  per  exemple,  han  agafat  30.000  € 
d’urbanisme i els han passat al  Pla d’habitatge, però està dintre del mateix 
apartat. L’únic que han fet és un canvi numèric. El mateix passa amb el tema 
d’una  part  del  fons  social  que  tenen  en  Educació,  que  eren  les  beques 
menjador,  que  les  han  passat  a  una  partida  destinada  a  l’atenció  de  les 
necessitats  d’alimentació  de  les  famílies,  però  és  la  mateixa  quantitat,  i  la 
posen en un altre.  Si  només miren una part  surten aquests  percentatges i 
aquells balls de números que han fet, però en el fons no és molt representatiu. 

Creuen que en la memòria de l’Alcalde es reflecteix una de les situacions que 
Catalunya està vivint. Es pot dir que això es degut a aquesta acció o aquesta 
altra,  però  el  que  és  cert  és  que,  des  del  punt  de  vista  de  la  situació 
econòmica, hi ha una certa afectació de les incerteses polítiques que hi ha a 
Catalunya. Per sort, creuen que dintre d’un mes haurà un avenç en la solució 
d’aquestes incerteses quan es produeixin les eleccions, en tot cas ja es veurà.

Comenta  que  hi  ha  partida  que  han  tret  per  un costat  i  per  un  altre,  són 
aquests 560.000 € a Informàtica,  però ho han explicat  per activa i  passiva. 
Aquest és un cost per agafar tot el sistema informàtic que està a la part alta,  
col·locat  en un passadís  encobert,  i  transportar-lo  a un lloc  que estigui  en 
condicions  de  poder  donar  seguretat  real  a  tot  el  sistema  informàtic  de 
l’Ajuntament. Això és una millora en el funcionament d’una administració, que 
fruit de la legislació vigent, està fent i ha de fer, i encara ha d’anar més enllà, 
una tramitació electrònica de moltes coses, dels expedients, del funcionament. 
Són canvis qualitatius importants que s’han explicat. Si algun grup dels que 
van estar a la reunió no ho va escoltar, possiblement, és que, com ho va fer ell, 
no s’hauria d’haver explicat bé.

Indica que hi ha un element ,que parlaran desprès, que des del punt de vista 
pressupostari es pregunta perquè no apareixen els 130.000 € del CAU en el 
pressupost. Això és perquè una part dels recursos han de venir d’una cosa que 
encara no existeix, que és l’execució d’una ordenació, perquè la despesa està 
condicionada a què tot el tema encaixi en un element que pensa aprovaran 
una mica més endavant.  És el següent punt de la modificació del PGM pel 
tema del CAU a on el Bisbat aporta uns recursos a un conveni urbanístic, però 
el conveni urbanístic no existeix si no hi ha aprovació del PGM. Per tant, no 
poden consignar aquest tema. En el moment que tinguin el conveni urbanístic 
plantejat incrementaran la partida perquè hi haurà una previsió d’ingressos i 
quadraran els números. Però aquí han de dotar el que falta per acabar de polir 
el conveni, i el conveni va en aquesta direcció, és un problema temporal que, 
en tot cas, acabaran d’explicar més endavant.

Diu que els agrada que es preocupin per les inversions que s’han de fer a la 
ciutat,  però  hi  ha  que  no  corresponen  a  l’Ajuntament,  com l’adequació  de 
l’estació del tren. Aquí l’Ajuntament no ha de posar ni un euro, són terrenys 
d’ADIF i és a qui correspon. Han explicat que ADIF ja té tot el projecte per a 
l’adequació de l’estació de Sant Feliu i supressió de barreres, a dintre i a fora, 
la d’accessos i amb ascensor. Però ADIF ha paralitzat tota aquesta línia, que 
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va de Cornellà, Sant Joan Despí, Sant Feliu de Llobregat, Molins de Rei, etc., 
perquè no hi haurà aquesta operació si es fa el soterrament i l’adequació de 
l’estació es faria sencera.  Pot  succeir  que, finalment,  tinguessin una notícia 
dolenta, que no esperen. Però en tot cas, si tenen una notícia dolenta, que no 
es fa el soterrament i com resulta que això està aprovat exigiran que només 
tenen que licitar-lo i adjudicar-lo, i és molt més econòmic que el soterrament. 
Per això no ha d’aparèixer en els pressupostos de la ciutat, perquè no s’han de 
gastar ni un cèntim en aquest tema. Igual que succeeix, amb algunes de los 
polítiques socials  que la  ciutat  fa i  que no apareixen en aquest  pressupost 
perquè són subvencions que venen de fora i, aleshores, la partida i la despesa 
social quan apareix creix. Igual passa en ocupació i en algunes polítiques que, 
a vegades, no acaben succeint.

Sobre  el  tema de  tarifació  social  no  tenen  intenció  de  modificar  el  model. 
Hauran d’avaluar l’any que ve si els paràmetres corresponents, però el model 
el van ajustar i discutir en una ponència, el van acordar molt l’any passat i el 
mantindran en tots els apartats. Per tant, els elements que aquí es produeixen 
estan en aquest tema. I, en relació al tema de teleassistència ja el van explicar 
el Ple anterior.

Manifesta  que  en  l’estalvi  de  la  llum,  el  més  important  es  produeix  en 
l’enllumenat de la via pública, perquè és a on han canviat les bombetes. Però 
també hi ha en algunes altres partides a on la llum baixa, i aquí no han fet 
inversió. Aquí es calcula una part del rendiment que els pugui donar l’acord 
amb l’ACM,  que  és  un acord  de compra massiva  que permet  tenir  millors 
preus. L’únic programa que té increment de costos de llum és el de Joves, 
perquè, com aquest any no ha hagut funcionament del Casal i el que ve haurà, 
calculen que gastaran més. No és que l’any passat va abaixar Joventut, és que 
sabien  que  donades  les  circumstàncies  precàries  amb què  tindrien  aquest 
programa,  perquè  estarien  d’obres,  abaixaven  els  recursos.  Aquests  els 
apugen, inclús més del que tenien fa dos anys, perquè consideren que ara es 
posarà en marxa. En el tema d’Esports, si miren la totalitat de la despesa en 
Esports,  però  ha  parlat  de  la  despesa  corrent  en  Esports  i  les  despeses 
corrents  apugen.  Els  140.000  €,  no  eren  despesa  corrent,  sinó  que  era 
inversió, que han deixat de pagar. Però apugen 50.000 € en manteniment i 
atenció als moviments esportius. Indica que s’ha plantejat que haurien de fer 
polítiques d’estalvi i en algunes coses, i el representant de Ciutadans ho ha fet 
com a crítica, inclús pot tenir raó quan parla que si una partida es congela, i els 
preus apugen, està abaixant relativament. Però per fer això s’ha de millorar la 
gestió perquè si els preus apugen i mantenen la despesa de l’activitat, vol dir 
que han de millorar la gestió, i és el que fan quan demanen als departaments 
que  una  partida  no  la  apugin  i  que  mantinguin  l’activitat,  o  que,  inclús, 
absorbeixin  part  de  l’activitat.  Els  estan  estrenyent  d’una  manera  indirecta, 
encara que no entren en el que ha de fer cada departament, perquè no els 
correspon. El que estan fent es millorar la gestió dels mateixos recursos i, fer 
una cosa que alguns critiquen, que és mantenir l’activitat tenint increments de 
preus.  S’ha  fet  un  futurible  sobre  qui  assumirà  la  Presidència  del  proper 
Ajuntament,  i  es  permet  incorporar  un  altre  element  de gènere,  perquè  no 
necessariament  ha de ser un Alcalde,  pot  ser una Alcaldessa,  i  convé que 
aquests elements els puguin tenir tots clars, perquè, possiblement, voldria dir 
que haurien de ser ells que ho fessin.
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Afegeix que hi ha algunes coses que potser no ha explicat bé els números, o 
no ha sabut explicar-los, perquè diuen que Cultura abaixa, i Cultura apuja. El 
servei  d’Alcaldia  diuen  que  apuja  molt,  quan  el  departament  d’Alcaldia  i 
Comunicació queda amb les mateixes despeses, inclús abaixa una mica als 
Capítols II  i IV. El Capítol I  segueix estant en les mateixes circumstàncies i 
d’inversions  no tenen.  Per  tant,  Alcaldia  en el  seu conjunt  es manté i  està 
dintre Comunicació que, possiblement, per complir coses de les que demanava 
el  Sr.  Gilaberte,  a  més  de  posar-ho  en  la  web,  fer  una  explicació  més 
pedagògica a tothom, haurien d’apujar Comunicació. Consideren que encara 
gasten molt perquè tenen un criteri diferent però, en tot cas, aquest any tornen 
a mantenir-lo en el mateix nivell.

Per últim, respecte a la intervenció que ha fet ERC, diu que en el mes de juliol, 
en el mes de setembre dues vegades, en el mes d’octubre dues, i en el mes de 
novembre una última vegada, se’ls ha convocat. Només han vingut a l’última 
que van arribar 45 minuts després de l’hora que estaven convocats perquè 
havien de fer una roda de premsa per demanar que es trenqués el govern, van 
esperar, i van explicar. A totes les reunions anteriors no han aparegut. La resta 
de grups alguns han vingut a algunes i es va explicar en funció del que els 
demanaven.  Li  va  oferir  que  de  tot  allò  que  necessités  ho  demanés  i  la 
contestació és la d’avui al Ple. Molts dels dubtes que ha expressat aquí, els hi 
va avançar i d’altres podia haver-les contestat, no hagués tingut cap problema, 
perquè ha passat moltes hores per intentar explicar i convèncer. Veu que no 
ho ha fet bé perquè molta gent ha votat que no. Però, també, per les raons que 
veu, era difícil convèncer a algú, perquè no són raons que tenen a veure amb 
el pressupost. Creu que el que no es pot dir és que no han donat informació. 
Han donat tota la informació, van explicar en el mes de juliol que un pressupost 
de 39.000.000 €, només quedaven 3.000.000 €, sense comprometre. Va venir 
un grup, encara que és veritat que era molt tard, era casi vacances, però fins el 
31 de juliol seguien intentant fer-ho. Algun grup que no va poder venir li van fer 
la mateixa explicació en el mes d’agost. Van convocar dues reunions en el mes 
de setembre/octubre. Entén que setembre i octubre han estat mesos convulsos 
a Catalunya, i han portat una feina important en altres temes. Però, en tot cas, 
que no es digui que no han hagut reunions o que no s’ha donat informació. 
L’última  reunió  la  van  fer  amb  45  minuts  de  retard,  45  minuts  va  haver 
d’esperar sense que es digués que s’arribava tard perquè s’estava fent una 
altra cosa que, com a grup polític, es considerava molt important. Però, llavors, 
que no es digui que no han donat informació.

El portaveu del grup municipal Ciutadans, Sr. Alba, indica, que, respecte a les 
partides que parlaven de Gent Gran, Dona, Nova Ciutadania, Solidaritat, que 
deia que quedaven igual però està el tema de l’IPC. És cert, pot haver una 
bona gestió. Els recorda que si aquest plantejament l’haguessin fet ells, dirien 
que són de dretes, això és una política antisocial, són qüestions de punts de 
vista. Agraeix la puntualització en el tema de l’Alcaldessa, s’ho ha de gravar 
més,  perquè  sembla  que  és  més  políticament  correcte  i  agraeix  el 
suggeriment. També agraeix la paciència que ha tingut en les explicacions i 
l’esforç que ha fet.
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El  portaveu  del  grup  municipal  de  Veïns,  Sr.  Sospedra,  manifesta  que  la 
informació que van rebre del tema Informàtica creu que la van entendre. El que 
ja van dir, en el seu moment, i d’alguna manera reiterat avui, és que no es 
podia  posar  el  carro  davant  dels  bous,  és  a  dir,  incrementar  la  despesa 
informàtica sense prèviament fer tot  un treball  d’arranjaria de processos, de 
reeducació  de  llocs  de  treball,  de  formació  de  gent  i,  probablement,  de 
reducció  de  costos  de  nòmina.  Sense  tot  això,  invertir  en  Informàtica  és 
bastant llançar els diners, perquè així és com funciona el món de la tecnologia, 
que  serveix  per  a  reduir  processos,  per  reduir  circuits,  per  reduir  costos. 
Aleshores té sentit invertir. Aquesta és la seva posició perquè creuen que hi ha 
coses  molt  estranyes,  com  per  exemple,  quan  truquen  al  mòbil  des  de 
l’Ajuntament, no hi manera de saber qui l’ha trucat, s’ha d’esbrinar trucant a un 
lloc, a un altre. Això és un tema de respecte. Si aquest respecte no hi és, es 
pregunta  de què estan parlant,  perquè hi  ha altres temes previs  abans de 
l’administració  electrònica.  Si  volen  ser  els  campions  de  l’administració 
electrònica  això  fa  riure,  perquè  han  de  ser  els  campions  de  la  gestió  i, 
desprès, passar aquesta gestió a gestió electrònica. Diu que estan parlant del 
debat de pressupostos i n’hi ha un desfàs històric entre el que la gent paga i el 
que hauria de pagar en funció del desfàs que ha tingut d’un 40% dels seus 
valors dels immobles respecte de l’IBI. No vol parlar d’això perquè sembla que 
ja no està de moda, però han de saber aquests termes, i tornar una mica al full 
anterior. Creu que tenen un error conceptual, diuen que això està en els seus 
programes electoral però els seus programes no van guanyar les eleccions, 
van treure el 43% dels vots, i això és el que han d’entendre. Un tema com el 
dels pressupostos s’hauria de decidir democràticament en un moment en que 
la gent vol participar, en un moment que hi ha crisi, en que hi ha una demanda 
de transparència, d’entendre que haurien de derivar un 60%. Si això vol dir 
estar 8 mesos parlant dels pressupostos, fer Plens monogràfics, es fan Plens 
monogràfics. Però en aquest tema estan aplicant molt el 155 perpetu, perquè 
no participa ningú, imposen inversions, imposen 1.200.000 € més d’ingressos i 
es queden tan amples. Reconeix al Sr. Rañé que l’ha explicació l’ha treballat 
molt bé i que, realment, és una millora respecte a anys anteriors. Però això no 
treu l’altre, que tenen el 43 % dels vots, i això és una societat democràtica i els 
que manen són els de fora.

El  portaveu  del  grup  municipal  ERC,  Sr.  Bossa,  indica  que,  sovint,  es 
pregunten com és tan freda la relació de l’equip de govern amb el primer partit 
de l’oposició.  De fet  la resposta del  Sr.  Rañé l’ha confirmat perquè no l’ha 
respost ni un argument de fons de la seva intervenció, la qual els dóna per 
entès que tenen la raó en els seus plantejaments. Afegeix que si només un 
ciutadà ve a una auditoria de presentació dels pressupostos, si els partits de 
l’oposició quan convoquen reunions, o venen, o venen poc, creu que el que 
s’haurien de fer preguntes són ells.

El Regidor d’Hisenda Sr Rañé, respon al Sr. Bossa que sí ha contestat a la raó 
de  fons.  La  seva  raó  de  fons  és  la  participació,  és  la  que  ha  donat  com 
argument per dir que no, i, per tant, creuen que s’han centrat en aquest tema. 
Si havia uns altres, potser, no l’ha sabut advertir en la seva intervenció, que ha 
centrat  i  justificat  en  la  posició  contraria  del  seu  grup  en  funció  de  la 
participació. Però com tampoc hi era en el tema de la audiència prèvia, diria 
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que el Sr. Gilaberte s’ha equivocat, no va haver-hi només una persona, van 
haver-hi més persones, algunes venien del seu grup, però no són regidors. El 
que  passa  és  que  tampoc  era  molt  massiu,  per  això  han  buscat  altres 
mecanismes per poder difondre la informació.

El Sr. Alcalde indica que el pressupost s’aprova amb 10 vots a favor de l’equip 
de govern: (6 ICV-EUiA i 4 PSC),  1abstenció del grup municipal PP, i 10 vots 
en contra: 3 d’ERC, 2 Ciutadans, 2 PDECAT, 2 Veïns i el Regidor no adscrit, 
Sr. Serrano. El punt s’aprova amb el vot de qualitat del Sr. Alcalde.

14.  -  Aprovar  inicialment  la  modificació  Puntual  del  Pla  General 
Metropolità per a la creació d'un nou equipament a la Catedral i aprovar 
conveni urbanístic d'aquest sector. (T0042017000002)

El Sr. Alcalde diu que es passa a tractar el punt núm. 14 de l’ordre del dia, 
perquè hi ha gent aquí que ha vingut expressament per poder escoltar aquest 
debat,  que  és  l’Aprovació,  que  explica  la  regidora  Sr.  Lidia  Muñoz,  que 
textualment diu el següent:

“Vist el document de Modificació Puntual del Pla General Metropolità per a la  
creació d’un nou equipament annex a la Catedral de Sant Feliu al passatge  
Penedès s/n de Sant Feliu de Llobregat, que comporta la modificació puntual 
del Pla especial de protecció del patrimoni arquitectònic i del catàleg i vist  el 
conveni urbanístic presentat pel Bisbat de Sant Feliu de Llobregat mitjançant 
instància  E2017019781  de  data  16/10/2017,   subscrita   per  l’arquitecte 
redactor Sr. Xavier Guitart i complementada per la presentada  posteriorment 
E2017021268 de data 08/11/2017, per a la seva tramitació municipal.

Atès que l’objecte d’aquesta modificació puntual de Pla General Metropolità 
és qualificar d’equipament comunitari i dotacional de nova creació (7b), d’ús 
privat,  a  la  part  de  la  parcel·la  de  la  catedral  que  actualment  es  troba 
qualificada  de  Zona  de  densificació  urbana  semiintensiva  (13b)  i  ordenar 
detalladament l’edificació a desenvolupar al passatge de Penedès cantonada 
amb el carrer de Joan Maragall.

Atès  que  en data  10 de novembre de 2017,  l’arquitecte  municipal  ha emès 
informe tècnic en el que descriu la proposta d’ordenació i  la justificació de la 
mateixa i conclou informant  favorablement l’esmentat document de modificació 
puntual del PGM així com la proposta de conveni urbanístic d’aquest sector als 
efectes de la seva aprovació inicial,  si bé assenyala que caldrà per part dels 
promotors complimentar una sèrie de deficiències durant el període d’informació 
pública.

Atès  que  en data  15  de novembre  de  2017,  la  directora  del  servei  jurídic 
administratiu ha emès informe jurídic en el que indica que si bé la iniciativa 
privada  d’acord  a  l’establert  a  l’article  101.3  del  Text  Refós  de  la  Llei 
d’urbanisme aprovat  per  Decret  legislatiu  1/2010  de 3 d’agost,  en la  seva 
redacció  donada  per  la  Llei  3/2012  (TRLUC)    “no  té  dret  al  tràmit  per  a 
l’aprovació de les propostes de modificació dels plans d’ordenació urbanística 
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municipals que presenti, tanmateix l’ajuntament pot assumir expressament la 
iniciativa  pública  per  a  formular-les”,  per  la  qual  cosa  caldrà  acceptar 
expressament aquesta proposta.
 
L’informe jurídic relaciona entre d’altres, la documentació preceptiva que ha de 
contenir la proposta i el procediment a seguir fins la seva aprovació definitiva i 
executivitat, així com formula proposta de resolució.

Atès  que  al  tractar-se  d’una  modificació  del  Pla  General  Metropolità  haurà 
d’estar-se al que s’estableix  a l’article 96 i 85 del TRLUC en la seva nova 
redacció  donada  per  la  Llei  3/2012,  de  22  de  febrer,  segons  el  qual  la 
modificació de qualsevol dels elements d’una figura de planejament urbanístic 
se subjecta a les mateixes disposicions que en regeixen la formació. Vist el 
que estableix l’article  73.2 del Decret  Legislatiu  1/2010 pel qual s’aprova el 
TRLUC sobre la suspensió de llicències i vist el que s’estableix als articles 8 i 
104 del Decret Legislatiu 1/2010 de 3 d’agost pel qual s’aprova el TRLUC i 
l’article 26 del decret 305/2006 de 18 de juliol sobre els convenis urbanístics.

La  Comissió  Informativa  de  l’Àrea  de  Territori,  Sostenibilitat  i  Activitat 
Econòmica proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents

PRIMER. Acceptar  la  proposta de  document Modificació  Puntual  del  Pla  
General Metropolità per a la creació d’un nou equipament annex a la Catedral  
de  Sant  Feliu  al  passatge  Penedès  s/n  de  Sant  Feliu  de  Llobregat  ,  que  
comporta la  modificació  puntual  del  Pla especial  de protecció del  patrimoni  
arquitectònic i del Catàleg,   presentat per Bisbat de Sant Feliu de Llobregat , 
mitjançant  instància  E  2017019781  de  data  16/10/2017   subscrita   per 
l’arquitecte  redactor  Sr.  Xavier  Guitart  i  complementada  per  la  presentada 
posteriorment per RE E2017021268 de data 08/11/2017. 

SEGON.- Aprovar amb caràcter inicial la proposta de document Modificació  
Puntual  del  Pla  General  Metropolità  per  a  la  creació  d’un  nou equipament  
annex a la Catedral de Sant Feliu al passatge Penedès s/n de Sant Feliu de  
Llobregat , que comporta la modificació puntual del Pla especial de protecció  
del patrimoni arquitectònic i del Catàleg, i sotmetre-la a informació pública, 
pel termini d’ un mes , amb publicació de l’edicte corresponent en el Butlletí  
Oficial de la província de Barcelona, en un diari d’àmplia difusió , a la web i  al 
tauler d’edictes electrònic de l’Ajuntament per tal que pugui ser examinada i 
presentar-hi, si cal, al•legacions. 

La  present  aprovació  inicial  queda  condicionada  a  que   durant  el  període 
d’informació pública hauran de ser introduïdes pels promotors les prescripcions 
indicades en l’informe de l’arquitecte municipal de data 10 de novembre de 
2017, i que són les següents:

Pel que fa a la documentació escrita: 
 0.-  Al títol O Dades bàsiques hi apareixen com a promotors: 

- Bisbat de Sant Feliu de Llobregat
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- Diputació de BCN, àrea de Territori i Sostenibilitat: Caldria treure-ho 
deu tractar-se  d’un  error,  derivat  de la  redacció  de  l’anterior  Pla 
Director . 

1.- Cal justificar i en el seu cas regularitzar registralment la descripció de les 
finques  a  la  realitat  (plànol  topogràfic  I.08)  i  fitxes  cadastrals,  tal  com 
s’especifica en el redactat de l’article 13 de les NNUU.

2.- En l’article 12 de les Normes Urbanístiques s’ha d’eliminar la quantificació 
de  la  valoració  econòmica,  que  ja  esta  fixada  en  l’apartat  de  l’avaluació 
econòmica.

3.- Es defineixen uns espais lliures privats d’utilització pública temporal, i en 
determinades franges horàries durant el dia.
S’haurà d’assumir al tractar-se d’espais privatius que les obres de reparació 
de  la  coberta  i  manteniment  posterior  de  la  mateixa  aniran  a  càrrec  del 
promotor. 

4.- Al Document 4.- Informe de sostenibilitat econòmica, Avaluació econòmica 
i financera, en el darrer paràgraf del Títol 2.-Avaluació econòmica i financera, 
punt 2.2 A).- S’indica:
“La  diferència  obtinguda  entre  el  planejament  vigent  i  la  proposta  de  
Modificació puntual és negativa de (+) 27.362,65€.  Per evitar malentesos cal 
corregir  la  descripció  ja  que  evidentment es positiva  (Increment 
d’aprofitament).

5.- Per tal de donar compliment a l’article 96.c) referides als article 99.1.a 
Cal aportar que els titulars de la finca no han variat en els cinc anys anteriors 
a l’inici del procediment de modificació. 

6.- Manca de documentació,  t  ant en l’exemplar presentat telemàticament com 
en el presentat en paper:

. En el document del Títol 2.-Avaluació econòmica i financera, punt 2.2, a partir 
d’aquest punt, manquen fulls i en altres manquen part de les imatges i dades 
de l’estudi de mercat (mostres).

. Manca la tercera pàgina de la INFORMACIÓ MEDIAMBIENTAL

. Manca pàgina 2 i manquen parcialment documentació de les pàgines 3 a 5 
del Document 7 MOBILITAT SOSTENIBLE
Caldrà completar aquests fulls que manquen

7.- Aportar un nou exemplar en format CD (no es poden llegir els arxius).

TERCER.- Aprovar  la  minuta  de  conveni  adjunta  al  document  de 
planejament i sotmetre’l a informació pública durant el període d’un mes 
amb publicació del edicte corresponent al BOP, diari de major divulgació, web 
de l’ajuntament i taulell electrònic d’edictes.
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QUART.- Suspendre l’atorgament de llicències de parcel·lació de terrenys, 
d’edificació,  reforma,  rehabilitació  o  enderrocament  de  construccions, 
d’instal.lació o ampliació d’activitats o usos concrets i  d’altres autoritzacions 
municipals  connexes  establertes  per  la  legislació  sectorial,  d’acord  amb  el 
previst a l’article 73  del Decret Legislatiu 1/2010 pel qual s’aprova el Text refós 
de la Llei d’urbanisme, i segons el plànol grafiat à l’Annex 6 , significant que 
els efectes d’aquesta suspensió es mantenen fins que s’obtingui l’aprovació 
definitiva del document de planejament i en cap cas més enllà dels dos anys 
des de l’acord d’aprovació inicial. Tot això sens perjudici del que s’estableix a 
l’article  102.4  del  Decret  305/2006  de  18  de  juliol  pel  qual  s’aprova  el 
Reglament de la Llei d’urbanisme.

CINQUE.-  Sol·licitar, d’acord amb allò que disposen els articles 85 .5 del Text 
refós de la Llei d’urbanisme, els informes dels organismes afectats en raó de 
llur  competències  sectorials  i  en  concret  els  que  especifica  l’arquitecte 
municipal en el seu informe de data 10 de novembre de 2017, i que són els 
següents:  Comissió  d’Urbanisme  de  l’àmbit  de  l’Àrea  Metropolitana  del 
Departament  de  Territori  i  Sostenibilitat,  Direcció  General  de  Transports  i 
Mobilitat,  Autoritat  del  Transport  Metropolità,  Direcció  General  d’Afers 
Religiosos,  Localred.  També  a  les  companyies  de  serveis:  Aigües  de 
Barcelona, Gas Natural, Endesa i Telefónica-Movistar.

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

La Regidora d’Urbanisme, Sra. Muñoz, indica que en aquest tema, no només 
han de veure la vessant urbanística, sinó la vessant de ciutat i el guany que 
tindrà Sant Feliu un cop s’aprovi i es transformi aquest vell mitjà de la ciutat. 
Creuen que arriben a un molt bon acord desprès de molt de temps de diàleg, 
de repòs, de respecte a totes les necessitats de totes les parts, i de la voluntat 
de resoldre les problemàtiques que des d’un inici semblava que haurien amb 
aquest tema.

Per preparar aquest punt han recopilat l’agenda de quantes vegades s’havien 
reunit a l’anterior legislatura amb el Sr. Carrión i el Sr. Torras per començar a 
orientar de quina manera volien que fos aquest futur de centre de la ciutat d’un 
emplaçament que no arriba a 340 m2. Insisteix en aquest diàleg i en aquesta 
voluntat de resoldre entre totes les parts aquestes noves necessitats que la 
ciutat  tenia.  Han  arribat  a  un  molt  bon  projecte  arquitectònic  amb aquesta 
capacitat de saber dibuixar i preveure el que necessitava la ciutat, i amb molt 
bona entesa per part de l’església que, de manera esglaonada, permetrà veure 
la  Catedral  que  es  pretenia  al  Pla  Director  de  la  Catedral  al  2013.  Han 
aconseguit, a nivell social, molt bon acord perquè totes les part implicades al 
final estan en el punt que volien, i amb un molt bon resultat per tothom, i és 
aquí quan la ciutat surt guanyant.

Explica  que  aquest  planejament  tenia  un  propietari  però  diferents  parts 
implicades.  El  propietari  és la  Parròquia  de Sant  Llorenç,  i  les  altres parts 
implicades són Agrupament Escolta, una entitat amb més de 50 anys d’història 
en la ciutat, una entitat molt arrelada i vinculada al lleure i a la cohesió amb 
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tota una trajectòria que haurien de tenir en compte, la Fundació Agrícola que, 
també, els ha ajudat amb aquest tema, i com a Ajuntament el que han fet es 
pivotar totes aquestes necessitats i relacions per, finalment, fer el millor acord 
possible.

Aquest acord urbanístic que no arriba a 340 m2 és el que havien de tractar 
amb molta cura. Treballar en l’obertura del Passatge Penedès que no deixa de 
ser tenir una altra mirada al centre de la ciutat. Des de l’equip de govern estan 
treballant,  també,  en  la  urbanització  de  la  Plaça  Lluís  Companys  amb 
l’ampliació d’una altra obertura al Passeig Nadal. Hi ha un altre projecte que és 
l’obertura d’un altre Passatge des de la Plaça Lluís Companys al carrer Pi i 
Margall.  Aquesta  no  deixa  de  ser  una  altre  intervenció  que  canviarà  la 
fisonomia del centre i, que canviarà aquesta entrada a la Plaça de la Vila, des 
de Joan Maragall.

Manifesta que des de que l’Església es transforma en Catedral, des de que es 
fa el Pla Director  de la Catedral al 2013, les necessitats de l’església canvien i 
es tractava de donar sortida a aquest Pla Director de la Catedral. L’església 
demanava poder implantar part dels seus serveis a l’espai a on estava el CAU. 
Aquesta parcel·la passa de sòl residencial privat, que era la qualificació que 
tenia,  perquè  el  PGM  en  el  1976  la  destina  per  fer  habitatge  privat,  a 
equipament privat.  De manera que no s’especula amb aquest sòl,  sinó que 
sigui  directament  destinat  a  l’equipament  necessari  per  a  l’església.  Fruit 
d’aquest  planejament  hi  ha  un  augment  de  sostre  de  286  m2  al  sostre 
edificable. D’aquest augment de sostre deriven unes càrregues urbanístiques 
que, en aquest cas, tenen una transformació en diners ja que les càrregues 
urbanístiques són per metre quadrat de zona verda i per equipament, que ens 
transforma en diners que l’església  transferirà a l’Ajuntament.   Per  tant,  de 
residencial passen a equipament, augmenta el sostre i l’edificabilitat serà una 
mica més gran en un edifici  esglaonat  que,  en principi,  es  podrà  veure  la 
Catedral des del Passatge Penedès.

Pel que fa a l’acord entre l’Agrupament Escolta i la Fundació Agrícola diu que 
el que han acordat és el trasllat del CAU a l’actual propietat de la Fundació 
Agrícola  mitjançant  un  conveni  a  tres  parts.  Aquest  conveni  no forma part 
d’aquest  acord ara mateix,  sinó que serà un acord de la  Junta  de Govern 
Local.  També, està consensuat  amb totes les parts,  que el  trasllat  d’aquest 
CAU es farà amb recursos derivats de la modificació del planejament, o sigui, 
el  que l’Ajuntament  ingressa per la via de les càrregues urbanístiques serà 
destinat a l’arranjament del nou CAU amb part dels recursos del pressupost 
municipal i la pròpia entitat aportarà uns recursos.

Manifesta  que  des  del  CAU  demanaven  gestionar  bé  el  temps,  tenint  en 
compte  que  tota  l’activitat  no  es  veies  afectada  per  aquest  planejament. 
Creuen que això l’han sabut acabar de lligar bé, tothom tindrà els seus tempos 
per fer els trasllats i per no trencar l’activitat del CAU. Surten de l’espai actual a 
d’altre espai que serà un espai molt amable. També la gestió econòmica s’ha 
acabat de quadrar bé, via les càrregues urbanístiques, via les aportacions de 
les  parts  implicades.  Creuen  que  aquest  acord  és  l’exemple  de  com  fer 
treballar els temes sense preses i tenint en compte totes les veus que estan 
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implicades a les quals desitja molta sort i encerts en aquesta nova etapa que 
inicien, que els tindran al seu costat, el que sigui necessari, com fins ara.

El Regidor no adscrit, Sr. Serrano, indica que vota a favor, més que res pel 
CAU  per  a  què  tingui  el  seu  lloc.  Però  vol  precisar  que  no  l’agrada 
l’especulació urbanística de l’església. Veu que és una millora per a la ciutat i, 
sobretot, per al més perjudicat que era el CAU, i ja veurà com acaba el conveni 
que s’ha d’aprovar en Junta de Govern.

La portaveu del grup municipal PP, Sra. Ortega, manifesta que voten a favor i 
se’n alegren que, finalment,  hagi hagut un acord satisfactori per a totes les 
parts.

El portaveu del grup municipal Veïns, Sr. Gilaberte, diu que voten a favor i es 
positiu que s’hagi arribat a un acord per les tres parts i que sigui satisfactori per 
part de tots. El tema urbanístic els sembla important perquè la situació que hi 
ha en aquests moments requeria solucions. Si s’ha trobat la solució els sembla 
molt bé, encara que tenen un dubte de caràcter en relació amb l’acord de la 
vigència de la Fundació que no tenen possibilitats d’avançar més, i no és el 
moment.

La portaveu del grup municipal PDeCAT, Sra. Martí, indica hi ha dos punts per 
tractar.  Un  és  el  planejament,  de  canvi  de  13b  residencial  a  7b  que  és 
d’equipaments,  aquí  creuen  que  l’església,  la  Parròquia,  la  Fundació,  no 
especula, perquè especular seria quedar-se en zona residencial, fer un munt 
de  pisos  i  tapar  l’entorn  de  la  Catedral  al  veïnat.  En  aquest  sentit  estan 
completament d’acord, s’ha buscat una manera de fer amable i que quedi bé. 
A més a més, fan una ampliació del Passatge del Penedès ja que cedeixen 
uns metres i, per tant, quedarà més ampli, sense entrar si l’església necessita 
o no necessita aquest espai, és una cosa particular, no saben si ho necessiten, 
però com són els propietaris poden fer el que vulguin, sempre i quan estigui 
permès, evidentment, per la Llei d’Urbanisme i per la seva ciutat.

Per l’altra banda, diu que els hauria agradat tenir una mica de transparència en 
tot el tema d’aquesta mediació o aquestes converses que ha hagut entre el 
CAU,  Parròquia  i  Ajuntament.  El  seu  partit  s’han  assabentat  més  per  la 
Fundació, per la Parròquia i pel CAU, que no pas per l’Ajuntament, i els hauria 
agradat, fins i tot, haver participat d’aquestes negociacions que van començar 
conjuntament. Els hauria agradat continuar participant en aquestes decisions i 
els sap molt greu no haver comptat amb ells.

Comenta que, com deien els altres companys,  hi ha aquest conveni tripartit, 
per  dir-ho  d’alguna  manera,  de  CAU,  Fundació  Agrícola  i  Ajuntament  que, 
evidentment, celebren perquè si s’ha arribat a un acord estan convençuts de 
què això anirà bé. Pel que els va explicar l’Arquitecte hi ha uns tempos que 
semblaria que, probablement,  a partir del mes d’octubre, novembre de l’any 
2018,  ja es podrien començar les obres en el  CAU. Per tant,  suposen que 
tenen previst el que van dir o al menys en la reunió que van tenir els veïns 
afectats  de  que,  probablement,  a  l’octubre,  novembre  de  l’any  que  ve,  es 
podrien  començar  les  obres.  No  sap  si  tenen  els  diners  en  disposició  de 
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començar-ho, però creuen que com a Ajuntament, conjuntament amb la gent 
del CAU, hauria d’estar previst que al mes de setembre, és a dir, el curs 2018-
2019, comencessin ja en el nou lloc. Això és el que saben, però com no els 
han informat no ho saben prou bé. Per tant,  s’ha de preveure bé si estarà 
adequat tot el tros que es cedeix al CAU de la nau Fundació Agrícola, a on hi 
ha l’arxiu de l’Ajuntament, provisional, el CAU ha de poder tenir aquest espai 
disponible. Per una altra banda, els 130.000 €, que aquí està ben clar, en el 
conveni que els han passat, que està penjat en l’ordre del dia, posa subvenció 
directe, literalment diu: “l’Ajuntament contemplarà en el pressupost de l’exercici 
2018 una subvenció directa per l’entitat Agrupament Escolta per al finançament 
de part de les obres per un import total de 130.000 €, inclòs,  motivada per 
l’interès públic de les mateixes, i vinculat a la millora de la titularitat dominical 
d’un bé que en un futur esdevindrà municipal”. Han entès que hi ha una part 
que vindrà dels ingressos del planejament de l’església, els 86.000 € aquests 
que vindran d’allà, però que estan fent un pressupost, i un pressupost vol dir 
que tindran 86.000 € d’ingressos que vindran una part de la Fundació i, 17.000 
€ que es gastarà el CAU, que és el conveni al que s’ha arribat i, 130.000 € que 
posaran  ells.  Aquests  130.000  €  haurien  d’estar  especificats  en  aquest 
pressupost  com  a  despeses,  com  a  subvencions  i  els  86.000  €  com  a 
ingressos. Continuen pensant que aquesta seria la seva manera de fer-ho per 
a què quedessin les coses ben clares. El seu vot és favorable i demanen que 
si en algun moment necessiten, el CAU o la Parròquia o el mateix Ajuntament, 
de la seva mediació, estan disposats.

El  portaveu del  grup municipal  Ciutadans,  Sr.  Alba,  indica  que  els  felicita 
perquè el CAU estigui content amb la solució que s’ha trobat. Però creuen que 
la  seva  satisfacció  acaba  aquí,  perquè  tot  aquest  procés  no  hi  ha  per  on 
agafar-ho.  Veu  l’absolut  obscurantisme  de  tota  la  gestió,  perquè,  si  altres 
formacions polítiques s’han anat assabentat pel camí, per vies interposades, 
ells s’han assabentat al final o casi al final,  amb la qual cosa, se’ls ocorren 
diferents solucions que no saben si són factibles. No entenen perquè va tot junt 
el conveni i la modificació. Podrien anar separats, perquè podria ocorre que els 
agrades  el  conveni,  però  la  modificació  no.  Consideren  que  és  una 
requalificació urbanística i té un clar caràcter especulatori perquè, òbviament, 
passen de 427 m2 de sostre a 714. Això té unes plusvàlues urbanístiques, i 
encara que tothom sap defensar bé els seus interessos, els sembla que no és 
suficient  perquè  aquí  l’Ajuntament  al  final  posa  92.308,  81  €  que  són  els 
48.000 € que hauria de cobrar pels aprofitaments, 44 més 4, més desprès els 
43.000 €, com ha dit  el Sr. Carrión, la partida d’inversió 43.908,92 € sumat 
92.308, 80 €, són uns diners que van destinats per reformar un local que està 
en un terreny que no és municipal, que es fa un conveni per a què en cas de 
què es dissolgui el Sindicat passaria el terreny a ser propietat de l’Ajuntament. 
Però no saben com acabarà i, també, desconeixen el projecte executiu de les 
obres a fer,  no l’han vist.  De fet en la documentació que els han donat no 
venen ni els estatuts, ja no diuen el que fa referència a l’annex gràfic que no 
ve. Tampoc els han comunicat, encara que sigui per referència, els estatuts del 
Sindicat Agrari. Insisteix que hi ha obscurantisme, i tampoc funciona el projecte 
que els han donat perquè quan arriben a la part de com es calcula el cost de la 
valoració dels terrenys, a on es fa l’operació, el programa dóna error, fins i tot 
l’Arquitecte en el seu informe diu que dóna error. Pensa que s’hauria de donar 

35



la informació adequada i tenen la impressió que en aquesta operació hi ha una 
certa intenció de prestidigitació. Parlen del que es veu no del que no es veu, 
però l’espai que hi ha dintre el nou edifici té planta baixa, creuen que té tres 
plantes,  dos  soterranis,  i  hi  ha  magatzems.  Hi  ha  molts  equipaments  i  es 
pregunta si no hi ha cap espai per aprofitar-ho pel CAU, perquè tampoc l’han 
comentat  res,  o  si  no  es  pot  utilitzar  cap  espai  del  que  té,  actualment,  la 
Rectoria. Són preguntes a l’aire que desconeixen i, com tenen més preguntes 
que respostes, el seu vot serà negatiu.

El  portaveu  del  grup  municipal  ERC,  Sr.  Bossa,  manifesta  que  votaran 
afirmativament, principalment i fonamentalment, perquè s’hagi aconseguit fer 
canvi  de locals  per la via de l’acord.  Els  sembla positiu  una cosa que,  per 
experiència personal, fa quinze anys es veia poc factible. És positiu perquè, en 
aquella  època,  l’experiència  en  que  molts  Ajuntaments,  quan  la  Parròquia 
pressionava per fer-se amb els locals dels Agrupaments d’Escolta, deixaven al 
CAU a l’estacada, sense local, havia passat en municipis típics de la comarca. 
Per  tant,  és satisfactori  que l’Ajuntament  hagi  aconseguit  un acord i  s’hagi 
buscat  una altra ubicació  pel  CAU,  que esperen que sigui  positiva.  També 
voten afirmativament perquè veuen coses positives en el Pla que se’ls planteja, 
com per exemple, el canvi de què es passi d’una classificació a residencial 
privat i volen felicitar a la tres parts per haver aconseguit quelcom que fa 15 
anys semblava impensable.

La Regidora d’Urbanisme, Sra. Muñoz, manifesta que algunes coses ja s’han 
repetit. Com deia la Sra. Martí al regidor Sr. Serrano, aquí no hi ha cap mena 
d’especulació urbanística. De fet és una qualificació urbanística amb menys 
valor  de  mercat  perquè  no  és  el  mateix  tenir  un  solar  residencial  que  un 
equipament  privat  que anirà destinat  a serveis necessaris que l’església ha 
determinat en el seu Pla Director de la Catedral.  Tampoc en traslladar una 
entitat de la ciutat que fa una activitat social d’un lloc a un altre. Aquí qui veu 
especulació és que no s’ha llegit bé els documents o no sap ben bé de què 
estan parlant. Respecte del que deia la Sra. Martí de participació, hi ha dos 
parts  d’aquest  acord.  Una  que és  la  declaració  d’intencions,  ells  han  estat 
transparents des del primer moment, i han dit que fins que no estigués arreglat 
el tema del trasllat del CAU no portaven cap mena d’acord. Sempre han estat 
de  transparents,  aquest  era  el  condicionant  en  aquesta  modificació  de 
planejament  i  tothom  ho  ha  sabut  des  de  l’inici.  En  el  Consell  Assessor 
d’Urbanisme  de  l’inici  del  mandat  van  explicar  tot  el  recull  d’operacions 
urbanístiques que estaven treballant.  Això és públic,  transparent,  i  totes les 
reunions, tota l’agenda que l’equip de govern fa. Desprès el contingut té el seu 
recorregut, no tenen perquè explicar acord per acord amb tothom, encara que 
és veritat que d’algunes coses han anat parlant. Creuen que en aquest tema, 
que sabien que tenien un cert interès, ha hagut un trasllat d’informació més 
enllà del què és exigent. Respecte del que deia el regidor de Ciutadans, Sr. 
Alba, creuen que no coneix com funciona el Moviment escolta, quan parla de 
fer  compatible  un  soterrani  de  Rectoria.  A  més,  una  entitat  com  els 
Agrupaments Escolta, en un principi de la seva creació tenien una vinculació 
forta amb l’església i la seva activitat estava vinculada, però que poc a poc, es 
va desvinculant  d’ella.  El que tenen ara mateix és un resultat d’una història 
que, ara mateix, no és correspon amb els seus inicis. Aquesta falta de contacte 
entre el CAU i l’Església ha necessitat l’Ajuntament com a mediador perquè la 
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decisió final fos la més encertada i menys traumàtica possible. És una entitat 
que  necessita  les  seves  entrades  i  les  seves  sortides,  per  la  seva 
independència  no  poden  compartir  amb l’activitat  de  l’església  i  al  contrari 
passa igual.  L’activitat  de l’església també necessita de la seva intimitat, de 
l’activitat de catecismes, de rectoria, de l’habitatge del rector, dels arxius. Això 
està en el Pla Director de la Catedral, no és un tema que estigui amagat. No 
coneix el projecte executiu perquè no existeix. El que si existeix són tots els 
documents previs de treball que aquests són públics i els poden consultar.

El portaveu del grup municipal Ciutadans, Sr. Alba, indica que l’església, dóna, 
a  part  del  que  li  correspon  per  Llei,  37.691  €  més  i  pregunta  perquè  no 
demanen 50 o 100. No han sigut capaços de trobar un allotjament al  CAU 
durant tots aquests anys i, al final, han de posar diners públics per buscar una 
solució. Ells no volen ficar al CAU en cap soterrani, han dit que mirin el que té 
el nou equipament d’espais que no han trobat cap, ni en l’antic ni en el nou. El 
que està ben clar és que no comuniquen el que volen fer perquè, senzillament, 
no els agraden les critiques. 

El Regidor no adscrit, Sr. Serrano, indica que no vol que se’l mal interpreti. No 
ha dit del CAU res estrany, tot al contrari. Simplement ha dit que l’església s’ha 
de dedicar a altres coses i no als immobles.

El Sr. Alcalde indica que aquest punt s’aprova amb tots els vots a favor dels 
grups municipals,  excepte  el  grup municipal  Ciutadans que vota en contra. 
Comenta que és un tema important, i vol tancar-lo amb un agraïment, perquè 
veu aquí a molts monitors, molta gent del CAU. Hi ha molta gent que els ha 
precedit i que ha treballat molt en positiu per poder arribar a aquest acord per a 
l’Església, per a la Fundació, per a la Parròquia, també per a la gent que ha 
construït aquest acord. Hi ha molts tècnics que han treballat en això, regidors 
d’aquest govern i del govern anterior que ho han fet possible i se’ls ha d’agrair. 
Diu  que  s’ha  d’agrair  perquè  partien  d’una  situació  complicada  per 
desconfiances dels diferents actors i sectors que estan treballant en aquesta 
qüestió.  Al  final  ha  hagut  una  construcció  de  respecte  de  totes  les  parts 
desprès d’un punt de partida que no era el millor. 

Creu  que  s’ha  d’agrair,  també,  que  totes  les  parts  han  tingut  capacitat  de 
generar propostes,  d’analitzar  cadascuna de les propostes,  d’analitzar pros, 
contres,  inconvenients,  avantatges,  viabilitats  i  ho han fet  a partir  d’aquesta 
credibilitat  i  respecte.  Creu  que  s’ha  d’agrair,  finalment,  la  capacitat  de 
construir solucions. Des del CAU mateix es farà el projecte en el futur, encara 
que hi ha aportacions per part de tothom. El Sindicat ha aclarit,  i amb això, 
creuen que ha fet un gest molt clar de dir, és un patrimoni que serà municipal 
quan  la  Fundació  desaparegui.  Hi  ha  hagut  una  capacitat  de  construir 
solucions perquè les solucions s’han de construir, i en aquest cas, entre CAU, 
Església,  Fundació  amb  la  mediació  de  l’Ajuntament.  Per  aquestes  tres 
qüestions,  per  la  capacitat  de  respectar-se  mútuament,  per  la  capacitat  de 
generar propostes i debatre-les, i per la capacitat de construir estan assistint a 
un acord molt  bo per Sant  Feliu  i  que demostra com s’haurien de resoldre 
moltíssimes coses, tant a nivell local, com en general.
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En aquest  moment de la  sessió,  quan són les 22:36 hores,  la  Sra.  Muñoz 
s’absenta de la Sala de Plens.

5. -  Aprovar aportació al Consell  Comarcal  del Baix Llobregat per a la 
realització del servei  de manteniment, conservació i vigilància del Parc 
Torreblanca, corresponent a l'exercici 2017. (G3472017000047)

Per part del Sr. Alcalde es dona del dictamen de la Comissió Informativa de 
Govern Obert i Serveis Generals, que textualment diu:

“ATES que el Ple de l'Ajuntament, en sessió celebrada el dia 29 de maig de 
1997, va acordar aprovar la subscripció d'un conveni de col·laboració entre la 
Mancomunitat de Municipis de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, el Consell 
Comarcal  del Baix  Llobregat,  i  els  Ajuntaments de Sant  Feliu  de Llobregat, 
Sant  Joan  Despí  i  Sant  Just  Desvern,  per  a  la  realització  del  servei  de 
manteniment i conservació del Parc Torreblanca.

ATES  que  de  conformitat  amb  els  compromisos  establerts  en  l'esmentat 
Conveni, en concret al pacte novè que fa referència a les aportacions que han 
d'efectuar els signataris d'aquest document, aquest Ajuntament, ha d'efectuar 
una provisió de fons al Consell Comarcal de Baix Llobregat, el qual farà front al 
pagament de la vigilància, subministraments d'aigua, electricitat i telèfon.

ATÈS que la Presidència del Consell Comarcal del Baix Llobregat, per Decret 
núm. 3 de data 2 d’octubre de 2017, va aprovar la liquidació de les despeses i 
ingressos del Parc Torreblanca de l’exercici del 2016 i va establir la previsió de 
despeses per als subministraments d’aigua,  telèfon i energia i  pel servei de 
vigilància, per a l’exercici 2017. 

ATÈS que amb la finalitat d'executar les previsions pressupostàries en relació 
amb l'aportació que aquest Ajuntament ha de fer al Consell Comarcal del Baix 
Llobregat, la Comissió Informativa d’Economia i Serveis Generals, proposa al 
Ple de l'Ajuntament, l'adopció del següent

ACORD

Aprovar l'aportació municipal al Consell Comarcal del Baix Llobregat, per a la 
realització  del  servei  de  manteniment,  conservació  i  vigilància  del  Parc 
Torreblanca,  corresponent  a  l’exercici  de  2017,  per  un  import  total  de 
28.060,81 euros. Document comptable : ADO 170017711”.

El Regidor no adscrit, Sr. Serrano, indica que votarà en contra més que res 
perquè s’ha comentat en varies ocasions que és un acord de fa molts anys. 
S’ha de negociar el canvi d’aquest conveni pel tema del territori de Sant Feliu, 
del Parc i d’habitants que utilitzen el parc. 

El Sr. Alcalde manifesta que s’aprova aquest punt amb el vot favorables de tots 
els grups municipals,  excepte el Regidor no adscrit que emet el  seu vot en 
contra.
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6. - Aprovar la proposta de tarifes d'abonaments d'activitats i serveis del 
Complex Municipal de Piscines i, el calendari de funcionament, per l'any 
2018. (P1182017000013)

Per part del Sr. Alcalde es dona del dictamen de la Comissió Informativa de 
Govern Obert i Serveis Generals, que textualment diu:

“El  Ple  de  27  de  setembre  de  2005,  va  aprovar  definitivament  el  Plec  de 
Clàusules Tècniques i  Administratives  per a  la contractació del  servei 
públic  de  Gestió  i  explotació  del  complex  de  piscines  cobertes 
municipals  i  va anunciar  la  licitació,  aprovant  l’adjudicació  al  Club  Natació 
Sant Feliu en el Ple municipal, en sessió celebrada el dia 31 de gener de 2006.

A la  clàusula  75 del  Plec  de Clàusules  Tècniques i  Administratives, 
s’indica:

CLÀUSULA  75.-  Sistema  de  revisió  les  tarifes. 
L’Ajuntament  podrà  revisar  d’ofici  o  a  instància  del 
concessionari el quadre de tarifes vigent. La variació de 
l’IPC (conjunt nacional) a aplicar serà la registrada entre 
els  mesos  d’octubre  de  l’any  en  curs  i  el  de  l’any 
immediatament anterior a la revisió. 
Les noves tarifes entraran en vigor un cop aprovades per 
l’Ajuntament i notificades al concessionari. En qualsevol 
cas, s’entendran com a tarifes de partida per a la primera 
revisió anual  aquelles que s’hagin fixat  en el  concurs i 
hagin  estat  aprovades  per  l’Ajuntament  en  l’acord 
d’adjudicació de la concessió.

Vista la proposta de tarifes per a l’exercici 2018 presentada pel Concessionari 
del  Complex Municipal  de Piscines,  Club Natació  Sant  Feliu,  en data 8 de 
novembre, amb registre d’entrada E2017021284, sol·licitant l’actualització de 
les tarifes del Complex Municipal de Piscines per l’any 2018.

Vistes les clàusules 30, 74, 75, i Annex 7 del Plec de Clàusules Tècniques i 
Administratives  regulador  de  la  concessió  en  relació  a  les  tarifes,  on  es 
preveuen les mateixes per a l’any 2007, contemplant-ne la revisió d’ofici o a 
instància  del  concessionari,  i  l’aplicació  de  la  revisió  segons  l’IPC  (conjunt 
nacional)  registrat  entre  els  mesos d’octubre  de l‘any  en curs  i  el  de  l’any 
immediatament anterior a la revisió. Essent que la clàusula 76 preveu que en 
el mateix procediment de revisió de tarifes, s’actualitzi si s’escau, el pressupost 
anual  d’explotació  de  la  concessió,  amb  el  corresponent  desglossament 
d’ingressos i despeses, amb els mateixos índex de variació de l’IPC, que hagin 
servit per a la revisió de les tarifes.

Vist el que es preveu als articles 249 a 251 i concordants, del Decret 179/1995, 
de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels 
ens locals (ROAS), en relació a la retribució del concessionari, especialment 
en relació a les tarifes autoritzades reglamentàriament. Preveient-ne que en tot 
cas, la retribució prevista per al concessionari s'ha de calcular de manera que 
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permeti,  mitjançant  una bona i  ordenada administració,  amortitzar  durant  el 
termini de la concessió el cost de l'establiment del servei, cobrir les despeses 
d'explotació i obtenir un marge normal del benefici industrial, sens perjudici del 
fons de reversió establert. Essent que la retribució s'ha de revisar, quan sigui 
procedent, en els supòsits a què es refereix l'article 249 d'aquest Reglament. 
Essent que en el mateix sentit es pronuncia l’article 297 i 298, en relació a la 
regulació que s’efectua de els tarifes en la seva modalitat de preus públics com 
correspondria a l’objecte del present Acord, en relació a que les tarifes ha de 
ser  suficients  per  a  l’autofinançament  del  servei,  i  respectar  la  regla  que 
prohibeix l’establiment de preus o tarifes no equitatives. 

Atès que com es va posar de manifest amb la modificació del paràgraf segon 
de l’apartat 2.2a) de la LGT operada per la Disposició Final 58 de la Llei 2/2011 
d’Economia  sostenible  i  com  jurisprudència  consolidada  i  doctrina  han 
manifestat reiteradament i  es desprèn d’una interpretació sistemàtica de les 
normes,  en relació a la naturalesa de tarifa com a contraprestacions per servei 
públic gestionat de forma indirecta mitjançant concessionari de servei, aquest 
té naturalesa d’ingrés de dret privat per constituir drets econòmics  propis dels 
gestors  privats  que  presten  el  servei,  amb  anàloga  naturalesa  d’ingrés  de 
titularitat privada del contractista com és el preu contractual,  en aquest cas 
satisfeta directament pels usuaris .  Per tant no ens trobem davant de taxes ni 
de preus públics  sinó davant de tarifes pels serveis prestats per medi de la 
gestió indirecta del servei, contraprestació patrimonial de caràcter públic però 
de  titularitat  privada  subjectes  a  potestats  administratives  en  el  marc  del 
contracte  públic,  del  plec  de  clàusules  administratives  regulador  de  la 
concessió i de la normativa de contractes del Sector públic, però en cap cas 
serà d’aplicació en aquest sentit la normativa d’hisendes locals. Això no vol dir, 
que els serveis públics prestats per gestors que actuïn en règim de dret privat 
no puguin ser finançats mitjançant taxa, però llavors aquesta contraprestació ja 
no la ingressaria com a pròpia el gestor sinó la pròpia administració publica 
titular del servei, situació que en aquest cas es evident que no es dona. 

Vist l’informe del Responsable del Servei d’Equipaments, de data 15/11/2017, 
mitjançant  el  qual  analitza  la  proposta  efectuada  pel  concessionari  i  resta 
d’aspectes que es recullen en el mateix segons detall :

1. Respecte de la proposta tarifaria, el tècnic que subscriu considera que 
s’adapta a allò establert al Plec de Clàusules que regula la concessió, 
encara  que  el  resultat  previst  per  l’exercici  no  permet  garantir  les 
obligacions  econòmiques  del  concessionari  respecte  del  deute  amb 
l’Ajuntament,  recollides  al  pla  de  viabilitat  establert  al  Ple  de 18  de 
desembre de 2014, fet que obligarà a establir les mesures adients per 
garantir la prestació del servi i la viabilitat de la concessió. 

2. Respecte  de  la  proposta  de  calendari  2018,  aquesta  s’adequa  a  la 
clàusula 27 del plec de condicions i a la millora presentada pel CNSF a 
la seva oferta, i la proposta d’aturada tècnica correspon a l’aplicació de 
la  normativa  vigent  i  es  proposa  executar-la  en  una  data  de  baixa 
utilització, la proposta de calendari es considera correcta.
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Per tot l’exposat, la Comissió Informativa de l’Àrea de Govern Obert i Serveis 
Generals proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents:

ACORDS:

PRIMER.- Que  l’Ajuntament  es  doni  per  assabentat  de  la  proposta  de 
pressupost i del Pla de Tresoreria 2018, que es troba incorporat a l’expedient 
(annexos 2, 3 i 4 de l’informe del concessionari).

SEGON.-Aprovar  l’estructura  tarifaria  per  a  l’exercici  2018  (annex  1  de 
l’informe del concessionari), amb la revisió de tarifes d’abonaments, activitats i 
serveis del Complex Municipal de Piscines, amb un increment de l’1,8%. 

TERCER.- Aprovar el calendari de funcionament per a l’any 2018 (annex 5 de 
l’informe  del  concessionari,  essent  que  l’aturada  tècnica  no  podrà  afectar 
simultàniament a les dues piscines, la de competició i la social.

QUART.-  Aprovar  la  relació  i  descripció  d’activitats,  serveis,  campus  i 
abonaments previstos per a l’any 2018, que es troba incorporada a l’expedient 
(annex 6 de l’informe del concessionari). 

CINQUÈ.- Publicar  aquests  acords  per  al  general  coneixement  al  BOP de 
Barcelona  i  a  l’e-tauler  de  l’ajuntament;  comunicant  aquest  acord  al 
concessionari del Complex Municipal de Piscines, Club Natació Sant Feliu, i a 
la resta de departaments interessats, als efectes oportuns”.

El portaveu del grup municipal Veïns Sr. Gilaberte, indica que voten a favor. 
Manifesta que el tema del Complex va ser una instal·lació molt pensada en els 
beneficis socials,  que els té.  Però,  també, en els beneficis  econòmics.  Han 
passat moltes qüestions, però continuen tenint permanentment un desequilibri 
econòmic.  En la gestió del  Complex hi  ha un tema que no pot  obviar-se,  i 
s’obvia amb bastant-te freqüència que hi ha un Plec de Condicions que està 
sotmès a unes decisions i a procediments de l’Ajuntament, fixa els preus, fixa 
el calendari,  també els procediments, i  és un tema que s’ha que tractar en 
profunditat. El tema de preus públics que, en aquests moments, figuren com a 
tarifes, no cobreix la gestió del Complex. Aquest és un tema que és necessari 
replantejar, perquè en aquests moments porta 10 anys en funcionament, amb 
una activitat diària tremenda i té una fatiga de manteniment veritablement gran. 
Per  tant  serà  necessari  fer  temes  de  manteniment  en  profunditat  i  petites 
rehabilitacions. És un tema que és necessari plantejar, parlar de la cobertura 
de costos i pregunta perquè no es fa tarifació social com s’ha fet en altres llocs, 
que els sembla important es faci a nivell de Ple.

Diu que el Plec de condicions no recull la realitat, ho han patit al llarg de tants 
anys,  s’ha de situar i  veure en concret de què manera s’estableix.  El  risc i 
ventura, per les coses que abans ha comentat, és incompatible, i estan davant 
una situació en la què és important resoldre els problemes actuals, sobretot, 
perquè se’ls diu que hi han expectatives de nous replantejaments. Si els plans 
de viabilitat que han fet al llarg d’aquest anys no han donat el resultat s’ha de 
veure en què s’ha fallat. 
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Afegeix que un tema molt insignificant, i que pot semblar com una anècdota, 
són les plaques solars que des de que es va fer la instal·lació, fa 10 anys, no 
funcionen. Han fet instàncies, ho han plantejat en comissions informatives amb 
promeses incomplertes. Però la part important és que hi hagi un equilibri en 
relació amb la gestió. Els preocupa i volen saber que pensa l’equip de govern.

El Regidor del grup municipal PDeCAT, Sr. Carrión, indica que el seu vot serà 
afirmatiu. Però volen mostrar la seva preocupació que es centra molt  en el 
paràgraf  final  de  l’informe d’intervenció  quan diu  que:  “Malgrat  l’anterior  es 
formula la següent consideració, a la vista dels informes tècnics i del compte 
de resultats presentats pel concessionari relativa al 2016, i pel Pla de Viabilitat 
del  2015-17,  no  està  assolint  els  resultats  previstos,  el  concessionari  ve 
arrossegant  un  dèficit  que  podria  tenir  la  consideració  d’estructural,  el 
concessionari  té  deutes  amb  l’Ajuntament  derivades  del  contracte  de 
concessió que, encara de no disposar del resultat del 2017, tot apunta a un 
altre  exercici  amb  tancament  deficitari”,  i  acaba  dient:  “per  la  qual  cosa, 
s’hauran  d’adaptar  les  mesures  oportunes”.  Per  això  pregunta  quines  són 
aquestes mesures oportunes que pensa fer l’equip de govern per intentar tirar 
endavant aquest tema. No pretenen una resposta avui, però el seu grup es 
posa a disposició de l’equip de govern, en la mesura de què puguin ser útils 
donada la seva petita experiència en aquests temes, per donar un cop de mà i 
entre tots tirar endavant aquest tema que és molt important per la ciutat.

El portaveu del grup municipal Ciutadans, Sr. Alba, manifesta que el seu vot 
serà afirmatiu, perquè sembla ser una obligació contractual. Però, a l’igual ha 
fet el Sr. Carrión, han llegit, no l’informe d’intervenció sinó l’informe del tècnic, i 
el tema és preocupant perquè diu: “aquest dèficit  que amb valor absolut  es 
podria considerar assumible en un pressupost de més de 2.000.000 €, té un 
aspecte negatiu atès que el resultat previst s’allunya de la referència establerta 
en el Pla de Viabilitat per l’exercici 2018, a on es preveia un resultat positiu que 
havia  de  permetre  iniciar  la  regularització  del  deute  existent,  iniciant  els 
pagaments  de  cànons”,  i,  conclou:  “si  tenim  comptes  de  resultats  de  les 
auditories del 2015 i 2016, la previsió de tancament negatiu del 2017 que recull 
l’informe del concessionari i del resultat previst per l’exercici 2018 es posa en 
qüestió  la  viabilitat  de  la  concessió”.  Creuen  que  tenen  de  prendre  nota  i 
informar als grups municipals de quines actuacions es faran perquè aquesta 
instal·lació fa falta, però alguna cosa s’ha de fer, perquè tenen un problema.

El  portaveu  del  grup  municipal  d’ERC,  Sr.  Bossa,  indica  que  voten 
afirmativament i, també, es sumen a la preocupació que han mostrat la resta 
de portaveus, i, com ha fet el Sr. Carrión, es posen a disposició per buscar una 
solució conjunta entre tots.

El  Sr.  Alcalde  diu  que  properament  haurà  una  convocatòria  per  parlar 
d’aquesta qüestió que explicarà el Sr. Rañé.

El  Regidor  Sr.  Rañé,  recorda  que  en  el  mes  de  maig  o  juny  va  haver  la 
Comissió  de  Seguiment  i  es  va  passar  la  auditoria  corresponent  a  l’any 
anterior. Van informar de la situació i l’alcalde va traure un decret requerint al 
club què prengués un conjunt de mesures a fi i efecte de què la pèrdua de 
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l’equilibri econòmic-financer de l’exercici del 2016 s’acabés compensant al final 
del 2017. El club ha pres alguna de les mesures i estant a l’espera de veure, 
també, si ha donat tot el resultat corresponent. Diu que tenen el mateix grau de 
preocupació i d’interès en resoldre el problema, i fer-ho, com no pot ser d’una 
altra manera, parlant amb el club però, també, amb tots els grups municipals. 
Creuen  que  aquest  és  un  tema  que  requereix  dels  canvis  i  de  les 
transformacions per donar al funcionament del Complex una sortida positiva i 
de llarg termini. Per tant, com deia el Sr. alcalde, tenen previst acabar de rebre 
aquesta informació i en un temps molt breu intentaran no esperar a què acabi 
l’exercici, perquè les dades són una mica complicades, i tenir aquesta primera 
reunió per explicar una mica quina és la situació.

El  Sr.  Alcalde  manifesta  que  amb aquest  compromís  de  fer  una  reunió,  a 
l’entorn de la primera quinzena de desembre, aquest punt s’aprova amb el vot 
favorable de tots els grups municipals, excepte el vot negatiu del Regidor no 
adscrit, Sr. Serrano.

ÀREA DE DRETS DE CIUTADANIA I POLÍTIQUES SOCIALS:

7.  -  Concedir  subvencions,  mitjançant  concurs,  a  diverses  entitats 
ciutadanes,  per  a  l'exercici  2017  i  aprovar  el  conveni  corresponent. 
(ORGC2017000004).

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

“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 
Responsables  dels  Programes  de  Nova  Ciutadania,  de  Solidaritat  i  de 
Cooperació,  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 l’entitat de 
l’àmbit de nova ciutadania que es relaciona a continuació, significant que, de 
conformitat  amb  l’article  11  de  les  Bases  reguladores  es  fa  constar  que 
aquesta  entitat  haurà  de  justificar  el  mateix  import  subvencionat  per 
l’Ajuntament
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Número d’expedient: G1762017000065

Entitat:
ASSOCIACIO PER AL  FOMENT  DE L'AMISTAT ENTRE 
ELS POBLES

Projecte o activitat: Accions en l'ambit de la nova ciutadania 2017

Puntuació obtinguda: 90

Import total de la subvenció: 1.500 €

Tipus Op. Partida Número Operació Import

DO 174002310548900 170006730 1.500 €

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

Número d’expedient: G1762017000058

Entitat: FUNDACION VICENTE FERRER

Projecte o activitat:

Accés al dret a un habitatge digne amb sanejament bàsic 
per a 52 persones amb diferents discapacitats i les seves 
famílies  en  situació  de  vulnerabilitat  de  la  regió  de 
Kalyandurg, Anantapur, India

Puntuació obtinguda: 91

Import total de la subvenció: 7.280 €

Tipus Op. Partida Número Operació Import

DO 174002310548900 170006581 7.280 €

Número d’expedient: G1762017000066

Entitat:
ASSOCIACIO PER AL  FOMENT  DE L'AMISTAT ENTRE 
ELS POBLES

Projecte o activitat: Pitjors formes de treball infantil a Estelí 2107

Puntuació obtinguda: 93

Import total de la subvenció: 3.000 €

Tipus Op. Partida Número Operació Import

DO 174002310548900 170006577 3.000 €

TERCER.-  Aprovar la concessió de subvenció, mitjançant concurs a l’entitat 
de l’àmbit de sensibilització que es relaciona a continuació, significant que, 
de conformitat amb l’article  11 de les Bases reguladores es fa constar que 
aquesta  entitat  haurà  de  justificar  el  mateix  import  subvencionat  per 
l’Ajuntament
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Número d’expedient: G1762017000067

Entitat:
ASSOCIACIO PER AL FOMENT  DE L'AMISTAT  ENTRE 
ELS POBLES

Projecte o activitat: Pla general de Sensibilització 2017

Puntuació obtinguda: 87

Import total de la subvenció: 2.000 €

Tipus Op. Partida Número Operació Import

DO 4002310548901 170006725 2.000 €

QUART.- Significar que, de conformitat amb el que preveu l’article 22 de les 
Bases reguladores  per a la  concessió de subvencions,  excepcionalment  es 
realitzarà un pagament a compte, en un sol termini, mitjançant transferència 
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  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.

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

SISÉ.- 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 del grup municipal Ciutadans, Sr. Cano, indica que votaran a favor 
de  la  subvenció  de  la  Fundación  Vicente  Ferrer  i,  voten  en  contra  a  les 
subvencions de l’AFAP. Estan a favor totalment de l’Amistat entre Pobles, però 
ja comença a ser hora que aquesta Amistat no sempre recaigui a Estelí.

Per tant, aquest punt s’aprova amb el vot a favor dels grups municipals d’ICV-
EUiA, PSC, ERC, PDeCAT, PP i el Regidor no adscrit, Sr. Serrano, a tots els 
punts,  també  del  grup  municipal  Ciutadans  a  la  subvenció  de  l’entitat 
Fundación Vicente Ferrer, i amb el vot en contra del grup municipal Ciutadans 
a l’AFAP, i l’abstenció del grup municipal de Veïns, en tots els casos.

8.  -  Concedir  subvenció,  de  caràcter  finalista,  a  diverses  entitats 
ciutadanes,  per  a  l'exercici  2017  i  aprovar  el  conveni  corresponent. 
(ADTC2017000030).

Per  part  del  Sr.  Alcalde  es  dóna  compte  del  dictamen  de  la  Comissió 
Informativa  de  l’Àrea  de  Drets  de  Ciutadania  i  Polítiques  Socials,  que 
textualment diu el següent:
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“Vistes les instàncies presentades per diverses entitats ciutadanes dels àmbits 
de,  cultura i  esports,  sol·licitant  una subvenció de caràcter  finalista,  que es 
troben incloses en el pressupost municipal de l’exercici 2017.

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 
pels Responsables de Salut, de Persones amb discapacitat, d’Educació i de 
Cultura,  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 les subvencions,  de caràcter finalista, 
previstes en el pressupost municipal de l’any 2017, per a les entitats de l’àmbit 
de  salut  que  es  relacionen  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  import que ha subvencionat 
l’Ajuntament:

Número d’expedient: G1762017000004

Entitat:
SALUT  MENTAL  BAIX  LLOBREGAT  ASSOCIACIO 
FAMILIARS

Projecte o activitat: Atenció a Familiars i a Usuaris

Import total de la subvenció: 1.500 €

Tipus Op. Partida Número Operació Import

ADO 2017 400 31100 48904 OP 170016340 1.500 €

Número d’expedient: G1762017000032

Entitat:
FUNDACIO  PRIVADA  LLIGA  CATALANA  D'AJUDA 
ONCOLOGICA-ONCOLLIGA

Projecte o activitat:
PROGRAMA  D’ATENCIÓ  PSICOSOCIAL  A  PERSONES 
AMB CÀNCER I LES SEVES FAMÍLIES
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Import total de la subvenció: 700 €

Tipus Op. Partida Número Operació Import

ADO 2017 400 31100 48905 OP 170016342 700 €

Número d’expedient: G1762017000069

Entitat:
ALCER-BARCELONA  (ASSOCIACIO  PER  A  LA  LLUITA 
CONTRA MALALTIES DE RONYO)

Projecte o activitat: Ajut integral als malalts de ronyó

Import total de la subvenció: 700 €

Tipus Op. Partida Número Operació Import

ADO 2017 400 31100 48903 OP170016338 700  €

SEGON.- Aprovar  la  concessió,  d’una  subvenció,  de  caràcter  finalista, 
prevista en el pressupost municipal de l’any 2017, per a l’entitat de l’àmbit de 
salut que figura 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 que ha subvencionat  l’Ajuntament:

Número d’expedient: G1762017000021

Entitat: ASSOCIACIO FAMILIARS ALZHEIMER BAIX LLOBREGAT

Projecte o activitat:
Atenció  al  malalt  d'Alzheimer  o  altra  demència  i  la  seva 
família a Sant Feliu de Llobregat

Import total de la subvenció: 4.000 €

Tipus Op. Partida Número Operació Import

ADO 2107 400 31100 48900 OP 170016343 4.000 €

TERCER.- Aprovar la concessió, de les subvencions,  de caràcter finalista, 
previstes en el pressupost municipal de l’any 2017, per a les entitats de l’àmbit 
de persones amb discapacitat  que es relacionen 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  import  que  ha 
subvencionat  l’Ajuntament:

Número d’expedient: G1762017000051

Entitat: UNIO ESPORTIVA SANT FELIU DE LLOBREGAT – UNES

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

Import total de la subvenció: 3.485 €

Import del 75% a pagar quan es concedeixi la subvenció: 2.635 €

Tipus Op. Partida Número Operació Import
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ADO 174002310248903 170017474 2.635 €

Import del 25% a pagar un cop justificada la despesa: 850 €

Tipus Op. Partida Número Operació Import

AD 174002310248903 170017656 850 €

Número d’expedient: G1762017000121

Entitat:
ASSOCIACIO CATALANA  PER A  LA  INTEGRACIO DEL 
CEC (ACIC)

Projecte o activitat: Subvenció per les activitats de l'entitat, any 2017

Import total de la subvenció: 750 €

Tipus Op. Partida Número Operació Import

ADO 2310248908 170015802 750 €

QUART.- Aprovar  la  concessió,  de  les  subvencions,  de caràcter  finalista, 
previstes en el pressupost municipal de l’any 2017, per a les entitats de l’àmbit 
d’educació  que es  relacionen  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  import  que ha subvencionat 
l’Ajuntament

Número d’expedient: G1762017000106

Entitat: AMPA ESCOLA SALVADOR ESPRIU

Projecte o activitat: Activitats dinamitzadores i suport escolar

Import total de la subvenció: 11.620 €

Import del 75% a pagar quan es concedeixi la subvenció: 8.715 €

Tipus Op. Partida Número Operació Import

ADO
ADO
AD

17 400 32300 48903
17 300 17200 48902
18 400 32300 48903

17001
17001
17035

8.130 €
  200 €
  385 €

Import del 25% a pagar un cop justificada la despesa: 2.905 €

Tipus Op. Partida Número Operació Import

AD 18 400 3230048903 17035 2.905 €

Número d’expedient: G1762017000108

Entitat: AMPA ESCOLA ARQUITECTE GAUDI

Projecte o activitat: PROJECTE AMPA GAUDI 2017-2018

Import total de la subvenció: 9.400 €

Import del 75% a pagar quan es concedeixi la subvenció: 7.050 €
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Tipus Op. Partida Número Operació Import

ADO
ADO
AD

17 400 32300 48901
17 300 17200 48902
18 400 32300 48901

16999
16999
17025

6.500 €
  200 €
  350 €

Import del 25% a pagar un cop justificada la despesa: 2.350 €

Tipus Op. Partida Número Operació Import

AD 18 400 32300 48901 17025 2.350 €

Número d’expedient: G1762017000109

Entitat: AMPA ESCOLA NADAL

Projecte o activitat: PROJECTE AMPA ESCOLA NADAL 2017-2018

Import total de la subvenció: 11.520 €

Import del 75% a pagar quan es concedeixi la subvenció: 8.640 €

Tipus Op. Partida Número Operació Import

ADO
ADO
AD

17 400 32300 48907
17 300 17200 48902
18 400 32300 48907

17002
17002
17036

7.940 €
  200 €
  500 €

Import del 25% a pagar un cop justificada la despesa: 2.880 €

Tipus Op. Partida Número Operació Import

AD 18 400 32300 48907 17036 2.880 €

Número d’expedient: G1762017000110

Entitat: AMPA ESCOLA PAU VILA

Projecte o activitat: Projecte Subvenció Conveni AMPA curs escolar 2017-18

Import total de la subvenció: 9.720 €

Import del 75% a pagar quan es concedeixi la subvenció: 7.290 €

Tipus Op. Partida Número Operació Import
ADO
AD

17 32300 48905
18 32300 48905

17228
17231

6.850 €
440 €

Import del 25% a pagar un cop justificada la despesa: 2.430 €

Tipus Op. Partida Número Operació Import

AD 18 32300 48905 17231 2.430 €

Número d’expedient: G1762017000112

Entitat: AMPA ESCOLA MIQUEL MARTI I POL

Projecte o activitat:
PROJECTE  AMPA  ESCOLA  MIQUEL  MARTI  POL 
2017/2018
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Import total de la subvenció: 11.510 €

Import del 75% a pagar quan es concedeixi la subvenció: 8.632,50 €

Tipus Op. Partida Número Operació Import

ADO
AD

17 400 32300 48906
18 400 32300 48906

17233
17234

7.650 €
  982,50 €

Import del 25% a pagar un cop justificada la despesa: 2.877,50 €

Tipus Op. Partida Número Operació Import

AD 18 400 32300 48906 17234 2.877,50 €

Número d’expedient: G1762017000114

Entitat: AMPA INSTITUT MARTI DOT

Projecte o activitat: AMPA Institut Martí Dot

Import total de la subvenció: 9.600 €

Import del 75% a pagar quan es concedeixi la subvenció: 7.200 €

Tipus Op. Partida Número Operació Import

ADO 17 400 32300 48909 17239 7.200 €

Import del 25% a pagar un cop justificada la despesa: 2.400 €

Tipus Op. Partida Número Operació Import

AD 18 400 32300 48909 17255 2.400 €

Número d’expedient: G1762017000117

Entitat: AMICS DE L'ESCOLA MESTRE ESTEVE

Projecte o activitat: Pla de Treball 2017-2018

Import total de la subvenció: 10.000 €

Import del 75% a pagar quan es concedeixi la subvenció: 7.500 €

Tipus Op. Partida Número Operació Import

ADO
AD
AD

17 400 32300 48900
18 400 32300 48900
18 400 32300 48900

17247
17252
17252

7.500 €
3.460 €
2.500 €

Import del 25% a pagar un cop justificada la despesa: 2.500 €

Tipus Op. Partida Número Operació Import

AD 18 400 32300 48900 17252 2.500 €

Número d’expedient: G1762017000119

Entitat: AMPA ESCOLA JOSEP MONMANY
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Projecte o activitat: CONVENI 17-18

Import total de la subvenció: 10.420 €

Import del 75% a pagar quan es concedeixi la subvenció: 7.815 €

Tipus Op. Partida Número Operació Import

ADO
AD

17 400 32300 48904
18 400 32300 48904

17006
17208

7.330 €
  485 €

Import del 25% a pagar un cop justificada la despesa: 2.605 €

Tipus Op. Partida Número Operació Import

AD 18 400 32300 48904 17208 2.605 €

CINQUÈ.- Aprovar  la  concessió,  de les subvencions,  de caràcter  finalista, 
previstes en el pressupost municipal de l’any 2017, per a les entitats de l’àmbit 
de  cultura  que  es  relacionen  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  import que ha subvencionat 
l’Ajuntament:

Número d’expedient: G1762017000113

Entitat:
PEÑA  CULTURAL  ANDALUZA  LUIS  DE 
CORDOBA

Projecte o activitat: Solicitud subvención 2017

Import total de la subvenció: 300 €

Tipus Op. Partida Número Operació Import

ADO 3340048925 170014881 300 €

Número d’expedient: G1762017000116

Entitat: HERMANDAD NUESTRA SEÑORA DE LA SALUD

Projecte o activitat: Pressupost Festes SETEMBRE 2017

Import total de la subvenció: 2.000 €

Tipus Op. Partida Número Operació Import

ADO 33400.48908 170015279 2.000 €

SISÈ.- Aprovar  la  concessió,  de  les  subvencions,  de  caràcter  finalista, 
previstes en el pressupost municipal de l’any 2017, per a les entitats de l’àmbit 
de  cultura  que  es  relacionen  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  import  que ha subvencionat 
l’Ajuntament

Número d’expedient: G1762017000118
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Entitat: COMISSIO DE COLLES DE SANT FELIU

Projecte o activitat: Projecte Comissió de Colles 2017

Import total de la subvenció: 7.800 €

Import del 75% a pagar quan es concedeixi la subvenció: 5.850 €

Tipus Op. Partida Número Operació Import

ADO 33400 48906 170015280 5.850 €

Import del 25% a pagar un cop justificada la despesa: 1.950 €

Tipus Op. Partida Número Operació Import

AD/F 33400 48906 170015480 1.950 €

Número d’expedient: G1762017000122

Entitat: LA UNIO CORAL

Projecte o activitat: “ELCORO OBERT A LA CIUTAT”

Import total de la subvenció: 15.000 €

Tipus Op. Partida Número Operació Import

ADO 4003340048915 17850 15.000 €

SETÈ.- Significar que 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, de conformitat 
amb el que preveu l’article 22 de les Bases reguladores per a la concessió de 
subvencions,  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.

VUITÈ.- 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.

NOVÈ.- 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 no adscrit, Sr. Serrano, indica que està a favor de totes i agraeix que 
en la Comissió Informativa se’ls va entregar la informació que sol·licitava en el 
Plens  anteriors,  però  que  la  informació  estigui  signada  i  segellada  per 
l’Ajuntament per a què sigui oficial.
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El portaveu del grup municipal Veïns, Sr. Gilaberte, manifesta que està a favor 
les de l’àmbit la Salut i abstenció a la resta.

Per tant, les subvencions de l’àmbit la Salut són aprovades per unanimitat, i la 
resta amb el vot favorable de tots els grups municipals, excepte l’abstenció del 
grup municipal Veïns.

9. - Aprovar conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal del Baix 
Llobregat  pel  finançament  de  l'Equip  d'Atenció  a  la  Infància  i 
l'Adolescència  (EAIA-V)  del  Baix  Llobregat,  per  a  l'any  2017. 
(G3472017000016)

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

Vist que des de l’any 1994 els municipis de la comarca han subscrit un conveni 
de col·laboració  amb el  Consell  Comarcal  del  Baix  Llobregat,  regulador  del 
finançament de la contractació del personal destinat a cadascun dels Equips 
d’Atenció  a  la  Infància  i  Adolescència  del  Baix  Llobregat,  que  s’ha  anat 
renovant i actualitzant en cada exercici.

Vist que l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat ha manifestat la seva voluntat 
en acollir-se durant l’exercici de 2017 al servei prestat per l’Equip d’Atenció a la 
Infància  i  l’Adolescència  del  Baix  Llobregat  (EAIA)  en l’àmbit  territorial  dels 
municipis  d’Esplugues de Llobregat,  Molins de Rei,  Sant  Joan Despí  i  Sant 
Feliu de Llobregat, prèvia pròrroga del Conveni de col·laboració regulador del 
finançament  de  la  contractació  del  personal  destinat  a  l’EAIA-V  del  Baix 
Llobregat,  el  qual  ens  ha  tramès  el  Consell  Comarcal  i  que  es  dóna 
íntegrament per reproduït, adjuntant-se al present dictamen.

Vista la necessitat de continuar prestant el servei que els Equips d’Atenció a la 
Infància i Adolescència donen a la població dels diferents municipis, d’acord al 
que s’estableix en el conveni annexat a l’article quart dels Compromisos, els 
municipis beneficiaris d’aquest servei hauran de participar en el finançament 
de les despeses generades per la contractació i el funcionament del personal 
de l’esmentat equip.

Vist que el conveni en el seu article Cinquè estableix la corresponsabilitat dels 
municipis en el finançament de l’Equip EAIA-V, li correspon a l’Ajuntament de 
Sant Feliu de Llobregat fer una aportació econòmica de 2.610,35 € per a tot 
l’any 2017

Vist  l’informe de  data  31  d’octubre  de  2017,  emès  per  la  Cap  de  Serveis 
Socials.
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Atès allò que disposen l’article 23 i la Disposició addicional primera de la Llei 
14/2010, del 27 de maig, dels drets i oportunitats en la infància i l’adolescència 
en matèria de recursos i serveis pels infants i adolescents.

Atès  el  que  disposa  la  Llei  12/207,  d’11  d’octubre,  de  serveis  socials,  en 
matèria de serveis socials bàsics i competències dels ajuntaments i altres ens 
surpamunicipals.

Atès el que disposa el capítol VI del títol preliminar de la Llei 40/2015, de l’1 
d’octubre,  del  règim jurídic  del  sector  públic  sobre  els  requisits,  contingut  i 
efectes del convenis interadministratius.

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 entre el Consell Comarcal del 
Baix  Llobregat  i  l’Ajuntament  de  Sant  Feliu  de  Llobregat  regulador  del 
finançament  de l’Equip d’Atenció  a la  Infància i  l’Adolescència (EAIA-V) del 
Baix  Llobregat  corresponent  a l’any 2017,  el  qual  es dóna íntegrament per 
reproduït i que s’acompanya al present acord.

SEGON.- Aprovar l’autorització, disposició i reconeixement de l’obligació de la 
despesa corresponent a l’aportació econòmica, per part del nostre Ajuntament, 
per import de 2.610,35 €, amb càrrec a la partida 17 400 23100 46500, segons 
el document comptable núm. 17-17371.
 
TERCER.- Facultar  a  l’Il·lm.  Sr.  Alcalde  per  a la  signatura  dels  documents 
necessaris per a la formalització de l‘annex de pròrroga de l’esmentat conveni.

QUART.- Notificar aquests acords a l’entitat interessada i comunicar-ho a la 
Oficina Econòmica municipal als efectes que corresponguin.

Els reunits, per unanimitat, aproven el dictamen.

10. - Aprovar addenda al conveni de col·laboració amb la Generalitat de 
Catalunya  per  al  Pla  educatiu  d'entorn  del  curs  2017-2018. 
(G3472017000040)

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

“Atès  que en data  1  de  setembre de  2015,  l’Ajuntament  de Sant  Feliu  de 
Llobregat i el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, van 
subscriure un conveni de col·laboració en matèria de llengua, interculturalitat i 
cohesió  social,  mitjançant  el  Pla  educatiu  d’entorn,  pels  cursos 2015-2016, 
2016-2017, 2017-2018 i 2018-2019.
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Atès que L’objecte d’aquest  Conveni  és establir  els termes de col·laboració 
entre la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament per contribuir al foment de la 
llengua catalana i  la  millora de l’èxit  educatiu  per tot  l’alumnat  en totes les 
dimensions: personal, acadèmica, social i laboral i afavorir la convivència, la 
cohesió social i la creació d’una xarxa educativa local per donar una resposta 
global, integral i més eficaç als reptes educatius.

Atès que la  clàusula  dotzena d’aquest  conveni  especificava  que “  (…)  Per 
donar  suport  al  desenvolupament  del  projecte  del  Pla  educatiu  d’entorn,  el 
Departament d’Ensenyament i l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat podran 
aportar,  si  s’escau,  els  recursos econòmics disponibles  que,  en tot  cas,  es 
concretaran en una addenda, condicionada a l’existència de crèdit adequat i 
suficient.”

Atès  que  en  data  5  de  setembre  de  2017  i  número  de  registre  d’entrada 
E2017015693,  la  Direcció  General  d’Atenció  a  la  Família  i  Comunitat 
Educativa,  ens  va  informar  i  ens  fa  arribar  dos  exemplars  de  l’addenda 
econòmica  a  aquest  conveni  de  col·laboració,  en  la  que  es  concreta  en 
3.900,00 € l’import  de les  despeses destinades al  desenvolupament  de les 
actuacions  adreçades  a  donar  suport  al  Pla  educatiu  d’entorn  per  al  curs 
acadèmic 2017-2018, dels quals, el Departament d’Ensenyament aportarà la 
quantitat total de 3.000,00 € i l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat farà una 
aportació mínima de 900,00 €

Vist l’informe, de data 3 d’octubre de 2017, emès per la Tècnica d’Educació, 
amb l’assabentat de la Directora de l’Àrea, la Comissió Informativa de l’Àrea de 
Drets  de  Ciutadania  i  Polítiques  Socials  proposa  al  Ple  de  l’Ajuntament 
l’adopció dels següents

ACORDS

PRIMER.- Aprovar l’addenda al conveni de col·laboració, entre el Departament 
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i l ‘Ajuntament de Sant Feliu de 
Llobregat per al Pla Educatiu d’ Entorn del curs  2017-2018, la qual es dóna 
íntegrament per reproduïda.

SEGON.- Acceptar l’aportació de la Generalitat de Catalunya, per la quantitat 
de 3.000,- euros, dels quals aportaran el 35%, és a dir 1.050,- € a càrrec de 
l’exercici  2017  i  el  65%  restant,  que  ascendeix  a  1.950,-  €,  a  càrrec  de 
l’exercici 2018, significant-se que l’Ajuntament aportarà la quantitat de 900,- €, 
que  es  troba  reservada  en  la  operació  comptable  MC  170015405,  A  F/-
170015406.

TERCER.- Facultar  a  l’Alcalde  President  per  a  la  signatura  de  quants 
documents siguin necessaris per a la formalització d’aquesta addenda.
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QUART.- Notificar  els  precedents  acords  a  la  Generalitat  de  Catalunya  i 
comunicar-ho  a  la  Oficina  Econòmica  municipal  als  efectes  que 
corresponguin.”

Els reunits, per unanimitat, aproven el dictamen.

ÀREA DE TERRITORI, SOSTENIBILITAT I ACTIVITAT ECONÒMICA:

11. - Aprovar la concessió d'una subvenció a l'AMPA Escola Mestral per 
al manteniment d'un hort escolar: compost i plantació. (G1762017000026)

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

“Vista la sol·licitud formulada per l’AMPA ESCOLA MESTRAL en data 22 de 
febrer de 2017 de concessió d’una subvenció per al projecte: Manteniment d'un 
hort en l'àmbit de l'escola Mestral: compost i plantació.

Vist  l’informe  tècnic  emès  en  data  23/10/2017  en  el  que  indica  que  s’han 
complert  les  condicions  especificades  en   les  bases  reguladores  per  a  la 
concessió de subvencions de l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat – 2017, 
aprovades pel Ple de l’Ajuntament en data 22/12/2016; que aquesta subvenció 
té el caràcter d’excepcional, ja que el projecte presentat és d’interès públic pel 
fet de contribuir a les finalitats del programa Agenda 21 Escolar de Sant Feliu 
promogut per aquest Ajuntament; i atès que el caràcter d’excepcionalitat està 
previst a punt 1, de l’article 7 de les Bases reguladores específiques per a la 
concessió de subvencions per l’any 2017.

Atès que la Junta de Govern Local de data 25 de maig de 2017 va aprovar la 
justificació de la subvenció municipal rebuda l’any 2016, per la mateixa entitat 
sol·licitant.

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

ACORDS:

PRIMER.- Aprovar  la  concessió  d’una  subvenció  a  l’AMPA  ESCOLA 
MESTRAL per al projecte o activitat sol·licitada segons el detall següent:

Número d’expedient: G1762017000026

Entitat: AMPA ESCOLA MESTRAL

Projecte o activitat:
Subvenció pel manteniment d'un hort en l'àmbit de l'Escola 
Mestral: compost i plantació

Import total de la subvenció: 200 €

Tipus Op. Partida Número Operació Import

ADO 17300 1720048902 170015916 200,00 €
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SEGON.- Aprovar el Conveni entre l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat i 
l’entitat AMPA ESCOLA MESTRAL, que regula els compromisos associats a la 
subvenció.

TERCER.- Significar  que  aquesta  subvenció  s’haurà  de  justificar 
adequadament abans del 31 de gener de 2018 mitjançant la formalització del 
tràmit telemàtic de justificació, disponible a la seu electrònica municipal.  

QUART.- Notificar els precedents acords a l’AMPA ESCOLA MESTRAL i als 
departaments municipals de Tresoreria i Intervenció als efectes adients.”

Per tant, aquest punt s’aprova per majoria absoluta, amb l’abstenció del grup 
municipal Veïns.

12.  -  Aprovar  la  concessió  d'una  subvenció  a  l'AMPA  Col·legi  Bon 
Salvador per al projecte: Agenda 21 escolar (Formació treballs de recerca 
sobre sostenibilitat). (G1762017000041)

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

“Vista la sol·licitud formulada per l’AMPA COL·LEGI BON SALVADOR en data 
22 de març de 2017 de concessió d’una subvenció per al projecte: Agenda 21 
escolar, (Formació treballs de recerca sobre sostenibilitat).

Vist  l’informe tècnic  emès  en  data  09/11/2017  en  el  que  indica  que  s’han 
complert  les  condicions  especificades  en   les  bases  reguladores  per  a  la 
concessió de subvencions de l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat – 2017, 
aprovades pel Ple de l’Ajuntament en data 22/12/2016; que aquesta subvenció 
té el caràcter d’excepcional, ja que el projecte presentat és d’interès públic pel 
fet de contribuir a les finalitats del programa Agenda 21 Escolar de Sant Feliu 
promogut per aquest Ajuntament; i atès que el caràcter d’excepcionalitat està 
previst a punt 1, de l’article 7 de les Bases reguladores específiques per a la 
concessió de subvencions per l’any 2017.

Atès que la Junta de Govern Local de data 25 de maig de 2017 va aprovar la 
justificació de la subvenció municipal rebuda l’any 2016, per la mateixa entitat 
sol·licitant.

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

ACORDS:

PRIMER.- Aprovar  la  concessió  d’una subvenció a l’AMPA COL·LEGI BON 
SALVADOR per al projecte o activitat sol·licitada segons el detall següent:

Número G1762017000041
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d’expedient:

Entitat: AMPA COL·LEGI BON SALVADOR

Projecte o activitat:
Subvenció  per  formació  treballs  de  recerca  sobre 
sostenibilitat.

Import  total  de  la 
subvenció:

200 €

Tipus Op. Partida Número Operació Import

ADO 17300 1720048902 170015925 200,00 €

SEGON.- Aprovar el Conveni entre l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat i 
l’entitat  AMPA  COL·LEGI  BON  SALVADOR,  que  regula  els  compromisos 
associats a la subvenció.

TERCER.- Significar  que  aquesta  subvenció  s’haurà  de  justificar 
adequadament abans del 31 de gener de 2018 mitjançant la formalització del 
tràmit telemàtic de justificació, disponible a la seu electrònica municipal.  

QUART.- Notificar  els  precedents  acords  a  l’AMPA  COL·LEGI  BON 
SALVADOR  i  als  departaments  municipals  de  Tresoreria  i  Intervenció  als 
efectes adients.”

El portaveu del grup municipal Veïns, Sr. Alba, s’absenta en aquest punt per 
tenir interès personal en l’assumpte. 

Per tant, aquest punt s’aprova per majoria absoluta, amb l’abstenció del grup 
municipal Veïns.

13. - Aprovar la concessió d'una subvenció a l'AMPA Col·legi Virgen de la 
Salud  per  al  projecte:  Agenda  21  escolar,  renovem  l'hort  escolar. 
(G1762017000052)

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

“Vista la sol·licitud presentada per l’AMPA COL·LEGI VIRGEN DE LA SALUD 
en data 29 de març de 2017 de concessió d’una subvenció per al projecte: 
Agenda 21 escolar, renovem l’hort escolar.

Vist  l’informe  tècnic  emès  en  data  17/11/2017  en  el  que  indica  que  s’han 
complert  les  condicions  especificades  en   les  bases  reguladores  per  a  la 
concessió de subvencions de l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat – 2017, 
aprovades pel Ple de l’Ajuntament en data 22/12/2016; que aquesta subvenció 
té el caràcter d’excepcional, ja que el projecte presentat és d’interès públic pel 
fet de contribuir a les finalitats del programa Agenda 21 Escolar de Sant Feliu 
promogut per aquest Ajuntament; i atès que el caràcter d’excepcionalitat està 
previst a punt 1, de l’article 7 de les Bases reguladores específiques per a la 
concessió de subvencions per l’any 2017.
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Atès que l’any 2016 l’entitat sol·licitant no va rebre cap subvenció municipal, i 
en conseqüència no procedeix el tràmit de justificació de cap subvenció.

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

ACORDS:

PRIMER.- Aprovar la concessió d’una subvenció a l’AMPA COL·LEGI VIRGEN 
DE LA SALUD per al projecte o activitat sol·licitada segons el detall següent:

Número d’expedient: G1762017000052

Entitat: AMPA COL·LEGI VIRGEN DE LA SALUD

Projecte o activitat: Subvenció per renovar l’hort escolar.

Import total de la subvenció: 200,00 €

Tipus Op. Partida Número Operació Import

ADO 20174003230048910 170018361 200,00 €

SEGON.- Aprovar el Conveni entre l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat i 
l’entitat AMPA COL·LEGI VIRGEN DE LA SALUD, que regula els compromisos 
associats a la subvenció.

TERCER.- Significar  que  aquesta  subvenció  s’haurà  de  justificar 
adequadament abans del 31 de gener de 2018 mitjançant la formalització del 
tràmit telemàtic de justificació, disponible a la seu electrònica municipal.  

QUART.- Notificar els precedents acords a l’AMPA COL·LEGI VIRGEN DE LA 
SALUD i als departaments municipals de Tresoreria i Intervenció als efectes 
adients.”

Per tant, aquest punt s’aprova per majoria absoluta, amb l’abstenció del grup 
municipal Veïns.

14.  -  Aprovar  inicialment  la  modificació  Puntual  del  Pla  General 
Metropolità per a la creació d'un nou equipament a la Catedral i aprovar 
conveni urbanístic d'aquest sector. (T0042017000002)

Aquest punt va ser tractat a continuació del punt 4.

MOCIONS D’ÀMBIT GENERAL:

15. - Moció presentada per la Junta de Portaveus més Regidor no adscrit, 
d'Adhesió al Manifest contra la violència masclista (MOCI2017000064).

Aquest punt va ser tractat a continuació del punt 1.
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16. - Moció presentada per la Junta de Portaveus més Regidor no adscrit, 
d'Adhesió  al  Dia  Internacional  de  la  Ciutat  Educadora  2017 
(MOCI2017000065).

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

“Manifestem el nostre ferm compromís amb el Dret a la Ciutat Educadora, com a 
extensió del dret fonamental de totes les persones a l'educació i com a vehicle 
per fer  realitat  altres drets fonamentals.  Entenem el Dret  a l'Educació  com a 
motor  de  desenvolupament  humà,  social  i  econòmic  de  les  persones  i  les 
comunitats,  i  element  indispensable  per  aconseguir  un  desenvolupament 
sostenible, una ciutadania activa i una pau duradora.

Com  a  governs  locals  assumim  el  nostre  compromís  amb  l'educació,  una 
educació inclusiva i de qualitat al llarg de la vida, assegurant que aquest dret es 
pugui  fer  efectiu  sense  cap  discriminació  i  reforçant  la  important  tasca  que 
exerceixen els centres educatius i les famílies.

Al seu torn, cal destacar que biblioteques, museus, centres culturals, de salut, 
esportius,  serveis  municipals,  associacions,  teixit  empresarial,  mitjans  de 
comunicació, etc., disposen de propostes educatives innovadores, des de l’àmbit 
no-formal i informal, que han de complementar i enriquir l’educació formal.

Convençuts de l’enorme poder de transformació social de l’educació, reconeixem 
i  valorem la valuosa tasca educativa que realitzen tots aquests agents en la 
construcció d'aquest model de ciutat. Amb això, estem contribuint, alhora, a un 
canvi de paradigma en l’educació.

En aquest sentit, des del govern local, convidem la comunitat educativa, el teixit 
associatiu i la societat civil en el seu conjunt a unir esforços per fer efectiu el Dret 
a  la  Ciutat  Educadora:  una  ciutat  en  què  prevalgui  la  inclusió  i  la  igualtat 
d'oportunitats, la justícia social, l’equitat, la diversitat; una ciutat lliure de tot tipus 
de  violència,  que  promogui  la  democràcia  participativa,  la  convivència  entre 
diferents  cultures,  el  diàleg  entre  generacions,  l’empatia,  la  cooperació,  etc. 
Aquesta ambició respon als principis recollits en el nostre full de ruta: la Carta de 
Ciutats Educadores.

Només si aconseguim articular una gran xarxa local d'agents educatius a l’entorn 
d'aquest  projecte  compartit,  aconseguirem  convertir  l'espai  urbà  en  un  espai 
educador  en el  qual,  a  més de facilitar  l'accés a coneixements  i  sabers,  es 
transmetin valors i actituds a fi que les persones puguin desenvolupar les seves 
capacitats  i  esdevinguin  agents  actius  del  desenvolupament  de  les  seves 
comunitats.

Com a responsables polítics ens comprometem a crear espais de trobada, diàleg, 
reflexió i decisió, on hi siguin presents les diferents cultures i grups socials que 
integren la nostra societat, amb l’objectiu d’aconseguir donar resposta amb èxit 
als nombrosos reptes que afronten els nostres municipis.”

Els reunits, per unanimitat, aproven la moció.
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17. - Moció presentada per la Junta de Portaveus més Regidor no adscrit, 
d'Adhesió al Manifest CNIAC: 20 de novembre de 2017, en motiu del dia 
Internacional dels Drets dels Infants (MOCI2017000066).

Aquest punt va ser tractat després del punt 15.

18. - Moció presentada per la Junta de Portaveus més Regidor no adscrit, 
sobre  l'elaboració  d'una  Llei  de  la  Gent  Gran  a  Catalunya 
(MOCI2017000067).

El Sr. Alcalde dóna la paraula a la Regidora de la Gent Gran, Sra. Llongueras, 
la qual dóna compte de la moció, que textualment diu el següent:

“Al  1990,  l'Assemblea  General  de  Nacions  Unides,  va  determinar  el  dia  1 
d'octubre com el Dia Internacional de la Gent Gran, un dia per retre homenatge 
a la ciutadania d'edat més avançada. 

Actualment, al Baix Llobregat hi ha 169.875 persones de més de 60 anys (21% 
del total). El total de persones de més de 64 anys és de 135.771 (16,8% del 
total).Al  2026  al  Baix  Llobregat  es  preveu  una  població  total  de  786.500 
persones, de les quals 168.500, majors de 64 anys (21,4%). 

Cal situar en el centre de l'agenda política la gent gran i impulsar polítiques que 
continuïn contribuint a donar dignitat i seguretat davant les limitacions pròpies 
de  l'edat  (pensions,  sanitat,  i  atenció  a  la  dependència)  amb  serveis  i 
prestacions  que contribueixin  al  manteniment  de la  vitalitat,  al  respecte i  la 
dignitat de les persones. 

També  cal  defensar  l'envelliment  actiu,  i  per  això  apostem  per  polítiques 
públiques  que  fomentin  la  participació  activa  de  la  gent  gran  en  la  vida 
econòmica, política, social, cultural i cívica, garantint els principis d'autonomia i 
el respecte a la seva dignitat.

Dissortadament, la crisi econòmica i financera que està patint el país des de 
l'any  2008,  l'alt  índex  d'atur,  etc;  han  afectat  especialment  a  la  gent  gran: 
pèrdua de renda disponible  per l'augment  de preus i  per la  pèrdua real de 
poder  adquisitiu  de les  pensions...  I  a  això  cal  sumar  que malauradament, 
moltes pensions de jubilació han esdevingut  l'únic  ingrés estable de moltes 
famílies, de manera que multitud de persones grans han hagut d'acollir a casa 
seva i dins la seva precària economia a fills i filles amb família. 

Aquesta situació, encara es veu agreujada per les dificultats de convivència 
que es generen en algunes llars extenses, en que moltes persones conviuen 
en un espai reduït i això pot generar friccions, malestar i en els pitjors dels 
casos, abusos i violència.

El segment de gent gran que més ha patit  la crisi ha estat el de les dones 
vídues o que viuen soles, com a conseqüència de les desigualtats de gènere i 
que  influeixen  en  l'accés  als  recursos.  Així  les  dones  grans  tenen  més 
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probabilitats  de  ser  pobres  que  els  homes.  A  més,  amb  freqüència,  elles 
assumeixen  majors  responsabilitats  de  cura  i  atenció  a  la  família,  amb 
pensions  i  altres  beneficis  socials  insuficients,  i  en  una  situació  d'extrema 
vulnerabilitat i solitud.

La Junta de Portaveus i el Regidor no adscrit de l’Ajuntament de Sant Feliu de 
Llobregat defensem que cal un sistema públic de pensions que garanteixi la 
seva viabilitat futura. D'unes pensions dignes depèn el benestar de bona part 
de la nostra societat, no només de les persones grans. I reiterem la necessitat 
urgent d'adoptar mesures que permetin superar la pobresa de les dones que 
perceben pensions de viduïtat i d'aquelles persones que perceben la pensió 
mínima.

La gent gran reivindica mitjançant els seus Consells Consultius, la voluntat de 
ser tinguda en compte.  Reclamen, doncs,  el  seu paper actiu a la societat i 
exigeixen  a  les  institucions  públiques  polítiques  actives  per  evitar  tot  tipus 
d'abús i violència.

Per  tot  allò  esmentat  anteriorment,  la  Junta  de  Portaveus  i  el  Regidor  no 
adscrit  de  l’Ajuntament  de  Sant  Feliu  de  Llobregat  proposen  al  Ple  de 
l’Ajuntament l’adopció dels següents

ACORDS:

PRIMER.-  Sol·licitar als governs de la Generalitat i de l'Estat l'elaboració d'una 
Llei de la Gent Gran de Catalunya.

SEGON.-  Sol·licitar als governs de la Generalitat i de l'Estat l'establiment d'un 
pla  d'acció  front  el  maltractament  a  les  persones  grans  que  inclogui  ajuts 
prestacions  econòmiques,  eines  de  consulta  i  informació,  assessorament 
professional  a  les  víctimes  o  formació  per  als  professionals  que  han  de 
detectar, avaluar o intervenir en cas de maltractaments.

TERCER.-  Sol·licitar als governs de la Generalitat i de l'Estat l'aplicació de les 
mesures econòmiques i socials recollides a la Llei de la Dependència.

QUART.- Sol·licitar  als  governs  de  la  Generalitat  i  de  l'Estat  la  màxima 
transparència en la informació rellevant per a la gent gran, com és el cas de les 
llistes d'espera per a residències i centres de dia.

CINQUÈ.- Sol·licitar  als governs de la Generalitat  i  de l'Estat  el  foment i  la 
promoció dels valors i el respecte a les persones d'edat avançada, prioritzant la 
intergeneracionalitat entre joves i grans per combatre la solitud. 

SISÈ.-  Informar al Consell  Consultiu  de la Gent Gran del Baix Llobregat,  al 
Consell  Nacional  de  la  Gent  Gran  de  Catalunya,  a  les  administracions 
pertinents i a les associacions municipalistes.” 

Els reunits, per unanimitat, aproven la moció.
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19. - Moció presentada per la Junta de Portaveus més Regidor no adscrit, 
d'Adhesió  a  la  Declaració  de  Shanghai  sobre  ciutats  saludables 
(MOCI2017000068).

El Sr. Alcalde dóna la paraula a la Regidora de Salut, Sra. Borrell, la qual dóna 
compte de la moció, que textualment diu el següent:

“Vist l'acord unànime adoptat per la Junta de Govern de la FEMP el passat 31 
d'octubre de 2017, en el qual es recomana la difusió entre les entitats locals 
espanyoles de la "Declaració de Xangai sobre Ciutats Saludables", que suposa 
el compromís dels Governs Locals espanyols amb la promoció de la salut i el 
desenvolupament urbà sostenible i el reconeixement que la salut i el benestar 
es  troben  a  la  base  de  l'Agenda  2030  de  les  Nacions  Unides  per  al 
Desenvolupament i els seus Objectius de Desenvolupament Sostenible.

La  Junta  de  Portaveus  més  el  Regidor  no  adscrit  proposa  al  Ple  de 
l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat, l’adopció dels següents:

ACORDS

PRIMER.- Subscriure la  "Declaració  de Xangai  sobre Ciutats  Saludables",  i 
assumir els pronunciaments i compromisos que la mateixa suposa.

SEGON.- Traslladar certificació del present acord a la Secretaria General de la 
FEMP.”

Els reunits, per unanimitat, aproven la moció.

20. - Moció presentada per la Junta de Portaveus, per fer front a l'estigma 
i la discriminació relacionats a l'epidèmia del VIH/Sida (MOCI2017000069).

Per part del Sr. Alcalde dóna la paraula a la Regidora de Salut, Sra. Borrell,  
que recorda que aquest és un dels temes que s’abordaran a la Marató de TV3 
el  proper  17  de  desembre  i  una  acció  que  es  farà  entre  la  matinada  de 
divendres  1  de  desembre  al  dissabte,  dia  2,  és  la  de  l’encesa  de  llums 
vermelles a les façanes.

El Regidor no adscrit, Sr. Serrano, indica que votarà a favor però a la Junta de 
Portaveus va comentar que volia afegir el tema de la PrEP què s’ha obert el 
primer Centre Europeu en Barcelona fa una setmana o dos, i suposa que hi ha 
problemes amb el correu i no arribat la proposta, però simplement vol donar 
suport  a  la  PrEP,  al  Centre  Europeo  en  Barcelona,  i  poder  comunicar,  al 
Consell Nacional LGTBI de Catalunya.

La Regidora de Salut, Sra. Borrell, indica que tal i com van quedar a la Junta 
de  Portaveus,  estaven  esperant  aquest  punt  i  no  hi  ha  cap  problema  en 
incloure’l i de fer. Per tant, la moció queda redactada de la següent manera:
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“Catalunya i les seves institucions són i han estat sempre al capdavant en la 
defensa dels drets sexuals i reproductius i en el treball per fer front a l’epidèmia 
del VIH/sida i l’estigma relacionat, com a eix de garantia social, dels drets i del 
desenvolupament de les persones. 

Aquest  compromís  s’ha  demostrat  en l'Estatut  d'autonomia  de Catalunya  del 
2006; la Llei 5/2008, del  24  d'abril,  del  dret  de  les  dones  a  eradicar  la  
violència  masclista;  la  Llei  11/2014,  del  10 d'octubre, per a garantir els drets 
de  lesbianes,  gais,  bisexuals,  transgèneres  i  intersexuals  i  per  a   eradicar 
l'homofòbia,  la  bifòbia  i  la  transfòbia;  la  Llei  17/2015,  del  21  de  juliol,  
d'igualtat efectiva de dones i homes  i diverses resolucions en el marc dels drets 
sexuals i reproductius. La darrera, el passat juliol de 2015, va ser la Declaració en 
favor  dels  Drets  Sexuals  i  Reproductius  en  el  marc  dels  Objectius  de 
Desenvolupament Sostenible.

Tanmateix, el punt culminant d’aquesta voluntat es va expressar en l’aprovació 
de  l’Acord nacional  per a fer front  a l’epidèmia del VIH a Catalunya i  contra  
l’estigma relacionat, el passat 6 de març de 2014 al Parlament de Catalunya, i de 
manera unànime entre tots els grups polítics.

L’Acord, que va ser impulsat de manera coordinada amb el teixit associatiu  de 
Catalunya  en l’àmbit  el  VIH/sida i,  en concret,  pel Comitè 1r  de Desembre-
Plataforma   Plataforma  Unitària  d’ONG-SIDA  de  Catalunya  que  aglutina  24 
entitats  de  tot  el  territori  català  -,  va  suposar  un  fet  històric  i  s’havia  de 
materialitzar  com  un  instrument  de  futur  orientat  a  mantenir  el  lideratge  de 
Catalunya respecte les polítiques de resposta a la pandèmia del VIH, a la vegada 
que garantia un model d’abordatge comunitari basat en l’expertesa, l’experiència i 
la qualitat.

Malgrat això, dos anys més tard de la seva aprovació, encara calen esforços per 
seguir impulsant-lo, especialment pel que fa referència al Pacte Social contra la  
discriminació de les persones que viuen  amb  el  VIH, l’objectiu general del qual 
ha de ser eliminar l’estigma i  la discriminació associada al  VIH i  a la sida a 
Catalunya. 

Aquest pacte, segons l’Acord aprovat, ha d’incloure, com a mínim, fomentar un 
canvi en la imatge  del  VIH  a  la  nostra  societat  i,  per  tant,  afrontar  la  
serofòbia;  vigilar  les  situacions  de discriminació; garantir l’accés igualitari a tots 
els  serveis,  prestacions  i  recursos;  facilitar  l’accés  als   drets   sexuals   i 
reproductius  de  les  persones  que  viuen  amb  el  VIH,  i  promoure  i  posar  en 
pràctica la Recomanació 200 de l’Organització Internacional del Treball, sobre el 
VIH i la sida i el món del treball.

I és que, segons ONUSIDA (2001), l’estigma relacionat amb la infecció pel VIH 
podria  ser  l’obstacle  més  gran  al  qual  s’han  d’afrontar  les  persones,  les 
comunitats, els polítics i els líders religiosos que treballen en la resposta al VIH. 

Un esforç important contra l’estigma no només millorarà la qualitat de vida de les 
persones infectades pel VIH i de les persones vulnerables a la infecció, sinó que 
ho farà a gran escala per fer front a l’epidèmia. Per aquest motiu, l’any 2015, la 
mateixa ONUSIDA va iniciar la campanya  Zero Discrimination Day, amb la qual 
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es reivindica, l’1 de març a nivell  mundial,  la necessitat de sensibilitzar  en la 
defensa  dels  drets  humans  i  en  la  necessitat  d’acabar  amb  l’estigma  i  la 
discriminació relacionats al VIH.

Així doncs, la resposta a l’estigma i la discriminació relacionats al VIH requereix la 
implicació de tots els actors i agents possibles. En aquest sentit, els ens locals, 
dins del marc que els atribueix la Llei de salut pública 18/2009, per la qual poden 
oferir a la població intervencions que ajudin a incrementar el control sobre la seva 
salut i obtenir així estils de vida més saludables.

Per tot això el Ple de l’Ajuntament  assumeix els següents:

ACORDS

1. Impulsar  conjuntament  amb  el  govern  de  la  generalitat  de  Catalunya 
el  Pacte  social contra la discriminació de les persones que viuen amb  
VIH,  on  l’objectiu  general  d’aquest  sigui  eliminar  l’estigma  i  la 
discriminació associada  al  VIH  i  a  la  sida  a  Catalunya. Contribuir, des 
dels ens locals, a participar-hi i desenvolupar-lo per tal que esdevingui 
una  eina  real  des  d’on  els  municipis  i  altres  administracions  puguin 
treballar contra l’estigma i la discriminació en el seu àmbit competencial.

2. Prendre  el  compromís  d’incloure  missatges   centrats   en   la   no 
discriminació  i  la  no estigmatització, i en favor dels drets humans, en 
totes aquelles accions que es duguin a terme al municipi en l’àmbit del 
VIH/sida.

3. Tenir present les necessitats de les persones que viuen amb el VIH en els 
serveis oferts a  nivell  municipal,  vetllant  perquè  no  es  produeixin 
situacions  de  discriminació  en  el marc de les seves competències, així 
com en les empreses i organitzacions on el govern municipal hi tinguin 
representació.

4. Incorporar la data de l’1 de març,  Dia  per  la  Zero  Discriminació,  entre 
les  diades commemoratives del municipi, com a compromís ferm per fer 
front a l’estigma i la discriminació relacionats al VIH/sida.

5. Sol·licitar  als  Departaments  de  Salut  i  Ensenyament  a  desenvolupar, 
conjuntament amb el municipi  (en el marc dels Consorcis existents, si 
s’escau), accions i programes dirigits a la promoció de la salut sexual de 
manera  integral  als  centres  educatius,  on  es  doni  tota  la  informació 
adequada contra l’estigma i la discriminació relacionats al VIH/sida.

6. Sol·licitar a l’Ajuntament la col·laboració amb les entitats sense ànim de 
lucre  que  treballen  en  l’àmbit  del  VIH/sida  a  Catalunya  des  d’una 
perspectiva comunitària i, en concret, amb el Comitè 1r de Desembre com 
a  plataforma   unitària  d’entitats  en  l’àmbit  del  VIH/sida  a  Catalunya, 
donant el suport necessari en la difusió de les seves tasques i activitats.

65



7. Donar  suport  al  1er  centre d’assessorament  sobre  la  PrEP (Profilaxis 
Preexposició) que realitza BCN Checkpoint.

8. Informar d’aquest acord al Govern de la Generalitat (conselleries de Salut, 
Departament  de  Treball,  Afers  Socials  i  Famílies,  Ensenyament  i 
Presidència), als Grups Parlamentaris del Parlament de Catalunya, a la 
Federació  de  Municipis  de  Catalunya  i  a  l’Associació  Catalana  de 
Municipis, al Comitè 1r de Desembre, com a plataforma unitària d’ONG-
SIDA de Catalunya,  i  al  Consell  Nacional  LGBTI de la  Generalitat  de 
Catalunya.”

Els reunits, per unanimitat, aproven la moció.

B) PART DE CONTROL:

21.  -  Donar  compte  de  les  resolucions  d'Alcaldia  i  Regidors/es 
delegats/des des del núm. 3179 de data 23/10/2017 al núm. 3621 de data 
24/11/2017.

Els reunits es donen per assabentats.

22. - Donar compte de les actes de la Junta de Govern Local de datas 18 i 
25 d'octubre i 02, 08 i 15 de novembre de 2017.

Els reunits es donen per assabentats.

PUNT D'URGÈNCIA:

El Regidor Sr. Rañé, indica que aquesta és una modificació del que s’havia 
aprovat en el Ple, que van portar a la Comissió d’Urbanisme. Aquesta comissió 
havia donat instruccions de com arreglar dos elements molts petits, fer esment 
a que el sistema de compensació era bàsica, que faltava en un dels apartats, i 
altre que l’execució del planejament tenia que començar a comptar a partir de 
l’aprovació definitiva de la reparcel·lació. Aquestes dues coses ja les havien 
traslladat  al  departament.  La  situació  és  que  a  l’última  Comissió  Territorial 
d’Urbanisme, el departament va considerar que com no hi ha conseller, per 
l’aplicació de l’article 155, i l’acord que s’havia arribat era que el Conseller en la 
seva resolució inclouria aquests dos temes, era més complicat enviar a Madrid 
i  el  Subsecretari  que  fa  les  funcions  havia  d’incorporar  aquest  tema.  Això 
podria demorar-se bastant de temps i era millor enviar-li  una resolució neta. 
Com  resulta  que  d’aquesta  aprovació  pengen  tres  coses  que  a  la  ciutat 
l’interessen, com són, el projecte de reparcel·lació que comportarà arranjar la 
coberta d’unes naus de Matacàs, el conveni urbanístic; el gir del carrer Anselm 
Clavé, que tothom ha dit que és necessari per a què pugui girar bé l’autobús, 
permetrà que la línia L52 arribi fins a Mas Lluí, i, per últim el trasllat del dipòsit  
municipal,  es  consideren  temes  urgents,  i,  per  això,  proposa  tramitar  per 
urgència. 

Els reunits, per unanimitat, aproven la urgència i s’acorda tractar el punt.
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23.  -  Verificar  i  donar  conformitat  al  document  de  Text  Refós  de  la 
Modificació puntual  del  Pla General Metropolità a l'àmbit  "Armenteres" 
Sant Feliu de Llobregat. (T0042017000001)

A continuació el Sr. Alcalde dóna la paraula al Sr. Rañé, el qual dóna compte 
d’aquest punt d’urgència, que textualment diu el següent:

“Atès que en sessió de data 16 de novembre de 2017, la Comissió Territorial 
d’Urbanisme de l’àmbit  metropolità de Barcelona, va acordar emetre informe , 
que ha estat notificat a l’ajuntament E2017022323, en data 23 de novembre de 
2017,  sobre  la   Modificació  puntual  del  Pla  General  Metropolità  a  l’àmbit  
“Armenteres” de Sant Feliu de Llobregat, redactat i promogut per l’ajuntament 
de  Sant  Feliu  de  Llobregat,  condicionat  a  l’elaboració  d’un  text  refós, 
degudament  verificat  per  l’òrgan  que  ha  atorgat  l’aprovació  provisional  de 
l’expedient i que incorpori les prescripcions següents:

1. Cal fixar a l’article 17 de la normativa urbanística del document com a 
sistema d’actuació el de reparcel·lació en la modalitat de compensació 
bàsica.

2. Cal concretar a l’agenda que els terminis comencen a comptar des de 
l’aprovació definitiva del projecte de reparcel·lació.

3. S’haurà de tenir en compte les observacions de l’informe de la Direcció 
General d’Energia, Mines i Seguretat Industrial.

Atès que en data 28 de novembre de 2017, el Sr. Ricard Barceló Soguero, en 
representació de RILAURA SLU, mitjançant instància E2017022567 ha entrat 
el  document  de  Text  Refós de  la  Modificació  puntual  del  Pla  General  
Metropolità a l’àmbit “Armenteres” de Sant Feliu de Llobregat, en el qual s’han 
inclòs  les  prescripcions  que  indica  la  resolució  de  la  Comissió  Territorial 
d’Urbanisme de l’àmbit metropolità de data 16 de novembre de 2017,  per tal 
que  es  procedeixi  a  efectuar  els  tràmits  oportuns  per  a  la  seva  aprovació 
definitiva i executivitat.

Atès que en data 28 de novembre de 2017, l’arquitecte municipal  ha emès 
informe  indicant  que  analitzada  la  documentació  informa  favorablement 
l’esmentat document per a la seva aprovació.

Per tot  l’exposat,  l’Alcaldia Presidència a proposta del  President  delegat  de 
l’Àrea  de  Territori,  Sostenibilitat  i  Activitat  Econòmica,  proposa  al  Ple  de 
l’Ajuntament l’adopció dels següents 

ACORDS

PRIMER.- Verificar  i  donar  conformitat  al  document  de  Text  Refós  de  la 
Modificació  puntual del  Pla General Metropolità  a l’àmbit  “Armenteres”  Sant 
Feliu de Llobregat, presentat a l’Ajuntament en data 28 de novembre de 2017, 
E2017022567, i redactat pel Sr. Ricard Barceló Soguero, en representació de 
RILAURA SLU, que incorpora les prescripcions indicades a l’acord adoptat per 
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la Comissió Territorial d’Urbanisme de l’àmbit metropolità de Barcelona de  16 
de novembre de 2017.

SEGON.- Trametre el present acord i el document del Text refós esmentat a la 
Direcció General de Territori i Urbanisme, per tal que es procedeixi a elevar al 
Conseller l’expedient per a l’adopció de la resolució prevista a l’article 79 del 
Text Refós de la Llei d’Urbanisme, aprovat pel Decret Legislatiu 1/2010 de 3 
d’agost,  modificat  per  la  Llei  3/2012  de  22  de  febrer  i  resoldre  l’aprovació 
definitiva de l’esmentada Modificació de PGM i donar executivitat a la mateixa.”

El portaveu del grup municipal Ciutadans, Sr. Alba, indica que ells s’abstenen. 
Diu que el Ple és un òrgan d’aprovació i s’ha de complir la Llei d’urbanisme, el 
Reglament d’urbanisme, totes les Lleis, però, també, els grups polítics han de 
tenir una idea clara de quina és la imatge de via pública que l’Ajuntament vol. 
Torna a manifestar que en l’interior d’aquest àmbit hi ha uns espais que seran 
d’ús i gaudiment públic, per no entrar en les diferents qualificacions de sòl, i els 
agradaria saber quina idea té l’equip de govern sobre quina imatge va dins, no 
solament una taca que no l’ha fet ni el projectista. Pensa que és bo saber la 
idea de l’Ajuntament, bàsic, d’un avantprojecte que tenen en ment, si volen una 
plaça molt dura, semi dura, blanda, alguna cosa, i, fins que no ho sàpiguen, 
s’abstindran.

Sotmès  a  votació,  aquesta  punt  s’aprova  per  majoria  absoluta  amb  el  vot 
favorable de tots els grups municipals,  excepte el grup municipal Ciutadans, 
que s’abstenen.

24. - PRECS I PREGUNTES:

En  aquest  estat  de  la  sessió,  quan  són  les  23:10  hores,  el  Sr.  Alcalde 
President,  Sr. Jordi San José, abandona la Sala, i  ocupa el seu lloc com a 
Alcaldessa accidental, la 2a Tinent d’alcalde, Sra. Lourdes Borrell.

L’Alcaldessa  accidental,  Sra.  Borrell,  indica  que  es  fa  entrega  de  les 
contestacions a les preguntes i precs realitzats que es van formular en el ple 
anterior.

El regidor no adscrit, Sr. Serrano, manifesta que dos ciutadans s’han acostat al 
centre d’habitatge de Sant Feliu per preguntar sobre vivenda o lloguer social i 
no els han sabut donar resposta. Pregunta si hi ha alguna promoció futura o 
propera a Sant Feliu.

El  regidor  del  grup municipal  de Veïns,  Sr.  Sospedra,  indica  que  el  carrer 
Reverend Martí Durán, cap el carrer d’Hospitalet, fa un angle punxegut, és un 
punt perillós i demana que algú l’expliqui perquè no s’ha fet un angle suau.

La portaveu del grup municipal PDeCAT, Sra. Martí, vol saber que passa amb 
els contenidors d’escombraries de Joan Maragall amb Torres i Bages, perquè 
van estar més d’un mes i mig espatllats, van tenir contenidors de color verd a 
la  vorera  i  ara  tornen  a  estar  espatllats.  Diu  que  aquella  cantonada  és 
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impracticable, no es pot passar per l’acera, s’ha de baixar a la carretera i és 
perillós, a banda de la brutícia que hi ha.

El regidor del grup municipal PDeCAT, Sr. Carrión, vol reiterar, com va fer en 
el Ple de gener, l’agraïment en aquest cas per la defunció del seu pare. Però 
ho vol traslladar a totes les xarxes de suport ciutadanes que fan que siguin 
Sant  Feliu  i,  que,  realment,  en  moments  d’aquests  es  sentin  molt 
acompanyats. Vol, també, un record a l’empresa concessionària, perquè com a 
tal i el seu personal fan una tasca molt delicada, molt acurada. Pensa que el 
seu pare  vol  agrair,  també,  a  tots  els  que van estar  ajudant-los,  de forma 
especial al Fet a Sant Feliu i al Centre Parroquial.

El portaveu del grup municipal Ciutadans, Sr. Alba, vol saber quin fonament 
jurídic existeix en aquest Ajuntament per a què no estigui penjat el quadre del 
Cap de l’Estat  en la Sala de Plens.  També vol  saber quin fonament jurídic 
existeix per a què s’utilitzi el balcó de l’Ajuntament per a fins partidistes en les 
portes de la campanya electoral.

El portaveu del grup municipal d’ERC, Sr. Bossa, indica que se’ls ha adreçat 
una persona amb una discapacitat física d’un 80%. Els ha explicat que se l’ha 
expulsat  de classes d’anglès  impartides  en un centre cívic  d’aquesta  ciutat 
amb l’argument de què consta entendre’l,  a causa de la seva discapacitat, i 
que,  això,  afecta al  nivell  de les classes,  ja  que aquestes classes eren un 
servei públic per sota del preu del mercat. La decisió podria ser tipificada com 
un acte de discriminació segons l’article 19 de la Convenció Internacional de 
drets de les persones amb discapacitat, i demanen informació del govern sobre 
aquest cas i com pensa resoldre’l.

La Sra.  Alcaldessa accidental,  Sra.  Borrell,  l’indica al  Sr.  Bossa,  que sobre 
aquesta petició ja va demanar un informe en quant es va assabentar.

El regidor Sr. Leiva, respecte al punt que ha fet el Sr. Sospedra, diu que la 
cantonada a què fa referència, si no recorda malament, s’ha rebaixat fins a 2 o 
3 vegades la vorada amb una màquina, encara que ho tornarà a mirar. Sobre 
el tema dels contenidors indica que s’han tornat a avariar i tant bon punt tinguin 
una previsió ho comentarà, posarà un missatge o el que sigui.

La Sra. Alcaldessa accidental, Sra. Borrell, indica que la resta de preguntes es 
contestaran per escrit. Respecte a la pregunta del Sr. Serrano, comenta que 
tenen el Mercadona del Pla en que hi haurà una vivenda social  per aquest 
2018.

Sense  més assumptes  a  tractar,  la  Presidenta  accidental  aixeca  la  sessió, 
essent les vint-i-tres hores i divuit minuts, de la qual s’estén aquesta acta, que 
jo el Secretari certifico.

L’alcaldessa accidental El secretari

[Firma02-01] [Firma01-01]
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