
 

 

 
 
 
 
 
CONSELL MUNICIPAL DE CULTURA                          ACTA Nº                        
ANY 2016 
 
DATA DE CELEBRACIÓ: 23 de maig de 2016  LLOC: Sala Menjador del 
        Palau Falguera  
HORA D’INICI: 19:00 h.                                               HORA FINAL: 20:45 h. 
 
 
MEMBRES DEL 
CONSELL 

EN REPRESENTACIÓ Assistents Absents Excusats  

President : Il.lm. Sr. Jordi 
San José Buenaventura. 

Alcalde de Sant Feliu de 
Llobregat 

  x 

Vicepresident : Sr. Manel 
Martínez Díaz 

Tinent d’alcalde, delegat de 
Cultura. 

x   

Sr. Josep M. Monés 
Martínez  

Grup municipal ICV-EUIA-
ISF. 

x   

Sr. Rubén González 
Belver 

Grup municipal PSC   x 

Sra. Judith Espert Pemán  Grup municipal ERC. x   
Sr. Enrique Ariza Murtro Grup municipal Ciutadans x   
Sr. Jaume Manyoses 
Canadell 

Grup municipal CDC   x 

Sr. Santiago Manuel 
Andrés. 

Grup municipal CC Veïns   x 

Sr. Daniel Castillero 
Campayo 

Grup municipal PP.   x 

Sra. M. Jacinta Benítez 
Gómez 

Grup municipal Junts per 
Sant Feliu. 

x   

Sra. Pilar López 
Rodríguez 

Associació Amics de les 
Roses de Sant Feliu de 
Llobregat. 

  x 

Sra. Maria Comellas 
Doñate 

Associació Cinebaix. x   

Sr. Santiago de Manuel 
Andrés 

Associació Balls d’Envelat 
Santfeliuenc 

  x 

Sra. Consell Palau Obiols Agrupació Pessebrista de 
Sant Feliu de Llobregat. 

x   

Sr. Antonio Onieva i 
Castelló 

Ateneu Santfeliuenc x   

Sra. Luisa Elena Gàmez 
Rancaño  

Cercle de Belles Arts de 
Sant Feliu de Llobregat. 

  x 

Sra. Virtudes Giraldez de 
Oses  

Associació Amics del carrer 
de Santa Creu 

x   

Sr. Antoni Esteve Camps  Casino Santfeliuenc.   x 



 

 

Sr. Joan Lorenzo Carcasó  Associació per la Promoció 
de l’Espectacle Infantil i 
Juvenil - Xarxa Sant Feliu 
de Llobregat 

x   

Sra. Maria Teresa 
Carcasó i Xarrié 

Associació Cultural Calaix 
de Sastre. 

x   

Sr. Josep Sanosa Valls  Associació Geganters de 
Sant Feliu. 

  x 

Sr. Moisés González 
Rodríguez  

Associació Hermandad 
Ntra. Sra. de la Salud. 

  x 

Sr. Carles Galdón Amigó  Associació Cultural 
Folklòrica. 

x   

Sr. Antoni Cobo López  Associació PCR Luis de 
Cordoba. 

  x 

Sr. Rafel Alsina Sala  Castellers de Sant Feliu.   x 
Sra. Mireia Amigó Rodrigo  Colles de Sant Feliu   x 
Sra. Núria Repullo Vique  Comissió de Festes del 

carrer de Joan Maragall. 
x   

Sra. Georgina González 
Márquez  

Centro Cultural Andaluz 
Virgen del Rocío 

  x 

Sra. Montserrat Baleta 
Ferrer  

Centre Parroquial x   

Sra. Silvia Requena 
Lebrón 

Associació Arrels Locals. x   

Sr. Arnau Picón Martínez  Sant Feliu de Llobregat Viu, 
SCCL. 

x   

Sr. Jordi Medina Sala  Associació FETS. x   
Sr. Ildelfonso Rendondo 
Vaquero  

Peña Bética de Sant Feliu 
de Llobregat. 

  x 

Sr. Jesús Ortiz Cantero  Associació Motor Clàssic 
Sant Feliu 

  x 

Sr. José Cabello Pino  Centre Cultural Recreatiu 
Joan de Batlle. 

  x 

Sra. Inmaculada Tendeiro 
Fernández  

Associació El tro de 
Falguera. 

  x 

Sr. Jaume Pagés Grau  Departament de Cultura. x   
Sr. César Lorenzo Rubio  En qualitat de Secretari x   
 
 
 
ORDRE DEL DIA 
1 Constitució del Consell Municipal de Cultura.  
2 Normes i objectius del Consell.  
3 Programes culturals gestionats pel Departament de Cultura i pressupost 

2016.  
4 Comissions de treball i de participació del Consell Municipal de Cultura.  
5 Comissions de seguiment del Pla Estratègic de Cultura. 
6 Torn obert de paraules.  
 



 

 

 
 
 
ASSUMPTES TRACTATS 
1 Constitució del Consell Municipal de Cultura.  

El tinent d’alcalde, Sr. Manuel Martínez, pren la paraula per donar la 
benvinguda als assistents i explicar les causes del retard en la primera 
convocatòria del Consell del nou mandat de govern. 
A continuació el cap del Departament de Cultura, Sr. Jaume Pagès, 
procedeix a llegir la llista de persones nomenades membres del Consell 
per decret d’Alcaldia, fet que s’aprofita per comprovar l’assistència dels 
nomenats. Amb aquest tràmit es dóna per constituït el Consell Municipal 
de Cultura. 

2 Normes i objectius del Consell.  
El tinent d’alcalde, Sr. Manuel Martínez, explica breument les principals 
normes i objectius del Consell recollits al Reglament de Funcionament del 
Consell Municipal de Cultura, tot destacant el seu caràcter consultiu, com 
a espai d'estudi, debat i informació sobre aspectes culturals de la ciutat. 
Igualment, remarca que la seva principal funció es canalitzar la 
participació en la política cultural municipal. 
En aquest sentit, convida a tots els membres del Consell a enviar 
propostes dels temes a tractar que considerin adients amb la suficient 
antelació per poder incloure’ls a la propera convocatòria, que tindrà lloc, 
previsiblement, abans de finalitzar l’any. 

3 Programes culturals gestionats pel Departament de C ultura i 
pressupost 2016 
El cap del Departament de Cultura explica que degut a ser el primer 
Consell del mandat, i tot i que molts dels seus membres ja formaven part 
del Consell en el mandat anterior, s’ha considerat convenient fer una 
explicació general sobre les tasques encomanades al Departament i el 
seu funcionament.  
A continuació passa el torn de paraula als diferents tècnics de Cultura que 
expliquen, amb el suport d’una presentació de Power Point, el contingut 
dels programes que gestionen. El Israel Ruiz explica el desenvolupament 
del Programa de Difusió Cultural, en Francesc Sànchez explica el 
desenvolupament del programa de Festes i en César Lorenzo el programa 
de Patrimoni. Finalment el propi Jaume Pagès dóna unes indicacions 
sobre el pressupost que gestiona el Departament. 
Tot seguit s’obre un torn obert de paraules per a que els membres que ho 
desitgin formulin les seves preguntes sobre el que s’ha exposat. 
El tinent d’alcalde precisa que els pressupostos d’inversions i el de 
despeses ordinàries no estan vinculats i per tant no es poden imputar 
despeses d’un tipus a l’altre. 
 



 

 

N’Arnau Picón pregunta si estan contemplats els ingressos i com es 
generen, al que el Jaume Pagès respon que la quantitat prevista per 
ingressos derivats de l’aplicació dels preus públics no generen beneficis, 
només cobreixen despeses, mentre que si hi ha ingressos per venda 
d’entrades d’algun espectacle, a banda de ser quantitats molt minses, no 
amplien les nostres partides. Només ho fan les subvencions, però 
generalment ja estan consignades prèviament als pressupostos a principis 
d’any. 
Toni Onieva manifesta la seva queixa per la brutícia que té el material que 
cedeix l’Ajuntament a les entitats, tot i que reconeix que és a causa de la 
poca cura de les pròpies entitats  
Maria Comelles demana si es pot conèixer el volum d’assistents als 
concerts i exposicions, al que el Jaume Pagès respon que li farem arribar 
juntament amb la resta de documentació a través del correu electrònic 
(s’inclou dins la presentació de PPT). 
Arnau Picón, de nou, pregunta si s’ha calculat l’impacte econòmic de 
l’activitat cultural a la ciutat. En Jaume Pagès li respon que no, atès que 
és un càlcul molt difícil d’establir i ni tant sols la Diputació de Barcelona té 
clar com fer-ho. Però que existeix molta literatura que defensa que les 
inversions en Cultura que es fan a  una ciutat acaben repercutint 
positivament en la seva economia, multiplicant la xifra invertida i generant 
beneficis. En Kiko Sànchez apunta, a títol orientatiu, que segons el que 
manifesten els llibreters i comerciants que posen parada al carrer durant la 
diada de Sant Jordi, el retorn en guanys dels paradistes pot estar al 
voltant de deu vegades la inversió municipal. En Manel Martínez 
puntualitza que tot i la importància de conèixer aquesta dada, la 
repercussió de l’activitat cultural ha d’anar més en la direcció de ser un 
instrument d’empoderament de la ciutadania. 
Josep M. Monés remarca la necessitat de donar a conèixer l’activitat 
cultural de Sant Feliu fora del municipi, perquè segons ell no es coneix 
prou. El tinent d’alcalde el respon que s’intenta fer difusió de totes les 
activitats, però que són les més destacades, com l’Exposició Nacional de 
Roses o el Premi Martí Dot de poesia, les que reben major interès i 
obtenen més ressò. Aquest és un problema pressent a molts municipis 
que ja està previst tractar en el marc del Pla Estratègic de Cultura. 
Joan Lorenzo afegeix que també hi ha desconeixement de les activitats 
que s’organitzen entre els propis ciutadans de Sant Feliu.  
Toni Onieva manifesta que moltes persones s’adrecen a l’Ateneu per 
buscar els materials (mocadors, domassos…) de la Festa de Tardor i no 
els poden atendre correctament per manca d’informació sobre els punts 
de venda. Reclama més coordinació entre les entitats implicades i 
l’Ajuntament per solucionar aquest problema.  
 
 



 

 

4 Comissions de treball i de participació del Consell  Municipal de 
Cultura. 
El Jaume Pagès remet a la informació facilitada pels tècnics referent a les 
diferents comissions sectorials: de Reis i Carnaval, dins el programa de 
Festes, de la Setmana de la Poesia, dins la difusió cultura, i de Patrimoni. 

5 Comissions de seguiment del Pla Estratègic de Cultu ra. 
En Jaume Pagès fa una breu explicació dels principals punts del Pla, fruit 
de les aportacions del conjunt d'activitats participatives del Fòrum de 
Cultura Local realitzat des de juliol de 2013 (més informació al respecte a 
https://www.santfeliu.cat/go.faces?xmid=25595).  
A continuació recorda l’acord pres de crear una comissió de seguiment del 
Pla per avaluar el seu desenvolupament. El membres de la comissió ja es 
van nomenar en el mandat anterior però mai es van arribar a reunir: Bea 
Jiménez, d’Arrels Locals, i Pilar López, d’Amics de les Roses, per a la línia 
de Patrimoni; Montserrat Baleta, del Centre Parroquial, i Lluïsa Gámez, 
del Cercle de Belles Arts, per a la línia de Mon Associatiu; Carles Galdón, 
de l’ACF, i Joan Lorenzo, de Calaix de Sastre, per a la línia de Festes 
Populars; i Toni Onieva, de l’Ateneu Santfeliuenc, i Maria Comelles, de 
Cinebaix, per a la línia de Difusió Cultural. 
Quant la metodologia de treball es proposa fer reunions temàtiques, 
analitzant cadascun dels sectors en el marc de la Comissió i convidant els 
ponents a cada debat sectorial i a qui es consideri oportú; persones, 
entitats o institucions, per tal que puguin explicar els seus punts de vista i 
fer aportacions en el marc de la discussió. 

6 Torn obert de paraules.  
En Joan Lorenzo considera que les comissions de treball haurien de 
presentar les seves conclusions al Plenari, fet que actualment no 
succeeix. El tinent d’alcalde respon que el Plenari es reuneix com a mínim 
dos cops a l’any de forma ordinària, però que si una Comissió sectorial té 
un assumpte important que comunicar pot demanar una reunió 
extraordinària del Plenari del Consell. La saturació de les agendes dels 
membres del Consell no convida a augmentar la periodicitat de les 
reunions ordinàries. 
El cap del Departament fa seves les paraules del tinent d’alcalde i convida 
als membres de les comissions sectorials a traslladar aquesta demanda i 
portar les seves valoracions i propostes al proper plenari de finals d’any 

 
 
ACORDS 
1 Completar la informació facilitada presencialment a la sessió amb altres 

dades sobre assistència de públic sol·licitades pels membres del Consell. 
S’acorda enviar-ho tot per correu electrònic als membres del Consell.   

2 Davant la petició de més coordinació entre les entitats implicades i 
l’Ajuntament per solucionar el problema de la descoordinació en la venda 



 

 

dels materials de la Festa de Tardor, des del Departament de Cultura, en 
Kiko Sànchez pren el compromís de tractar el tema amb les entitats 
implicades. 

3 S’acorda que la primera reunió de la Comissió de Seguiment del Pla 
Estratègic de Cultura tindrà lloc abans de les vacances d’estiu i les 
successives es faran cada sis mesos, aproximadament. 

 


