
ACTA NÚM. 6/2017   PLE

A la ciutat de Sant Feliu de Llobregat, el dia 29 de juny 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 Almendro.
Sra. Rosa María Martí Jodar.
Sr. Manel Carrion Ribas.
Sr. Silvestre Gilaberte Herranz.
Sr. Jordi Sospedra Roca.
Sra. Elisabet Ortega Robles.
Sr. Luis Serrano Cuadra.

Secretari:
Sr.  Agustín Recio Romero.

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

A) PART RESOLUTÒRIA:

1. - Lectura i aprovació de l'acta anterior de data 25 de maig del 2017.

Els reunits, per unanimitat, aproven l’acta de la sessió anterior de data 25 de 
maig del 2017.

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

Per part del Sr. Alcalde explica que el punt 2 és la condemna de la violència 
masclista que cada mes un regidor o regidora per ordre alfabètic expressa en 
nom del Consistori i aquest mes li correspon al regidor Sr. Serrano.

El regidor Sr. Serrano, indica que li toca a ell, desprès del mandat, i que avui 
dia 29 de juny atès que ahir va ser el Dia per l'Alliberament de lesbianes, gais, 
trans, bisexuals i intersexuals vol posar un vídeo sobre la violència masclista. 
Diu que el vídeo és per expressar que la violència masclista és una lacra però 
que no s’han d’oblidar de les parelles del mateix sexe i traure a la llum aquesta 
mínima part de violència.

Diu que la llei de violència de gènere per la seva pròpia naturalesa protegeix a 
la dona. La reivindicació és que els drets aconseguits gràcies a la dona, a la 
seva lluita  s’entenguin  a d’altres col·lectius.  Necessiten protocols  per poder 
atendre aquest tipus de coses. Els preocupa perquè tenen moltes dificultats i 
és complicat franquejar la barrera dels maltractaments i de reconeixement de 
la homosexualitat. Això porta al silenci. S’ha d’enfrontar aquesta realitat que no 
és  visible,  les  persones  han  de  tenir  facilitat  per  a  sobreposar-se  als 
maltractaments.

MOCIONS D’ÀMBIT LOCAL:

3. - Moció de la Junta de Portaveus de suport al manifest de Sant Feliu 
per la convivència i contra el racisme (MOCI2017000044).

El Sr. Alcalde explica que aquesta tarda, abans de començar el Ple, ha hagut 
una  convocatòria  en  la  Plaça  de  la  Vila,  sobre  la  convivència  i  contra  el 
feixisme i el racisme, i dóna la paraula a la Sra. Naijwa Daidani Chtiqui de la 
Comunitat Musulmana, que llegeix el manifest que textualment diu:

“Sant  Feliu  de  Llobregat  és  una  ciutat  que  lluita  per  ser,  cada  dia,  més 
integradora, un lloc d’acollida i arrelament per a persones de tots els orígens, 
cultures i creences. Persones que han construït al llarg dels segles el que som 
avui  com a societat.  Exemples  d’aquest  grisol  de  cultures en harmonia  els 
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podem trobar a l’espai  públic,  a les entitats,  a  les festes i  actes culturals  i 
també a la nostra escola, en particular a la pública.

En aquests moments, grups d’extrema dreta que res tenen a veure amb els 
nostres valors, pretenen manipular un debat social sobre el trasllat d’un centre 
de culte d’un indret a un altre de la ciutat. Un centre de culte que porta 14 anys 
a  la  ciutat,  que  és  exemple  de  convivència  entre  el  veïnat  i  de  respecte 
escrupolós de la seva activitat a les ordenances municipals.

L’objectiu d’aquests grups és instrumentalitzar aquest debat i tractar d’aprofitar 
per difondre les seves idees obertament feixistes, xenòfobes i discriminatòries, 
contràries al sentir de la gent dels nostres barris i de la ciutat en el seu conjunt.

Utilitzen  els  atemptats  terroristes  dels  darrers  anys  per  justificar  el  discurs 
islamòfob.  De  manera  injustificable  intenten  culpar  tota  la  població  de 
confessió musulmana de les accions d’uns pocs assassins dels quals, a sobre, 
n’és la principal víctima.

Rebutgem les seves pràctiques, així com les polítiques estatals i europees en 
matèria de migració que es neguen a acceptar que encara queda un llarg camí 
per recórrer  en matèria de reconeixement  dels  drets fonamentals dels  i  les 
persones migrants.

No permetrem que el desconeixement, la desconfiança i la por arrelin i  ens 
tornin una societat intransigent, perquè correm el perill de que partits feixistes i 
neonazis com DN, intentin trencar la nostra convivència, en primer lloc tacant 
les nostres parets amb les seves pintades d’odi. Repetir allò pitjor de la nostra 
Història no és una opció.

Per tot  això,  demanem la il•legalització  d’aquest  partit,  el  tancament  de les 
seves pàgines web i  xarxes socials,  l’inici  d’accions judicials  a l’empara del 
Codi  Penal  per  incitació  a  l’odi,  la  imposició  de sancions  per  embrutar  els 
nostres carrers, i l’exigència del pagament de la neteja i danys ocasionats.

Així  mateix,  declarem  el  nostre  compromís  amb  la  creació  d’un  moviment 
ampli,  plural  i  unitari  per  aturar  els  feixistes  i  l’odi  racista  que  difonen.  Un 
moviment inspirat en el de rebuig de la guerra de l’Iraq, tal com proposa Unitat 
Contra el Feixisme i el Racisme.

Ara  i  aquí,  cal  una  gran  mobilització  popular  en  defensa  de  la  nostra 
convivència i en contra de l’odi, del racisme i del feixisme. Per això, cridem a la 
màxima participació en la defensa dels drets de totes les persones i de repulsa 
a les organitzacions que legitimen el racisme, la xenofòbia i el supremacisme.

Cridem també a totes les entitats i persones defensores dels Drets Humans, a 
Sant Feliu de Llobregat i arreu, a enfortir els grups locals contra el feixisme i el 
racisme.

No deixem que escampin el seu odi pels nostres carrers.
STOP Islamofòbia!
Unim-nos contra el feixisme!
¡No pasarán!”
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El Sr. Alcalde indica que és una moció de Junta de Portaveus que normalment 
no hi  ha intervencions,  però com ha hagut  aquesta concentració  faran una 
excepció per a que tots els portaveus expressin el seu posicionament.

El regidor, Sr. Serrano, diu que s’han reunit varies vegades, han estat parlant 
de la convivència i tenen tot el suport perquè estan treballant per la igualtat i 
els drets humans. 

La portaveu del grup municipal PP, Sra. Ortega, indica que, com el Sr. Alcalde 
ha explicat, no és habitual que en una moció de Junta de Portaveus parlin tots 
els portaveus, però consideren que aquest tema és tant important que com a 
representants polítics han deixar clar la unitat contra la intolerància, la violència 
i el racisme als carrers, encara que el text no el comparteix íntegrament ja que 
hi ha certs matisos que ells discutirien.

El  portaveu  del  grup  municipal  Veïns,  Sr.  Gilaberte,  manifesta  que  estan 
totalment d’acord en els continguts i, per tant, el seu vot és afirmatiu.

La portaveu del  grup municipal  PDeCAT,  Sra.  Martí,  comença llegint  de la 
Declaració dels Drets Humans, l’article primer que diu: «tots els éssers humans 
neixen lliures i iguals en dignitat i drets, i com estan dotats de raó i consciència 
han  de  comportar-se  fraternalment  els  uns  amb  els  altres».  Diu  que  una 
comunitat com la Musulmana a Sant Feliu, que fa catorze anys que practica el 
seu culte en un dels carrers més cèntrics de la ciutat, que ni els veïns s’havien 
adonat de que aquesta gent hi eren, i que practicaven cada dimecres i cada 
divendres el seu culte, els estranya moltíssim que per un canvi d’ubicació per 
haver-se quedat petit hi hagi tot aquest rebombori. Els fa pensar que hi ha gent 
que  aprofita  aquest  situació  puntual,  normal,  per  aixecar  coses  que  no 
existeixen a Sant Feliu, que no han existit mai. Creuen que tots estan d’acord 
que això no ha de passar en una ciutat acollidora, molt cohesionada. Els que 
estan aquí, les seves famílies en algun moment han hagut de marxar de la 
seva terra, anar a un altre lloc a on la seva cultura  s’ha vist minvada, i  els 
agradaria que hi hagués el mateix respecte que demanen quan estan fora per 
la gent que ve aquí. Per tant, el seu vot és afirmatiu.

El  portaveu del  grup municipal  Ciutadans,  Sr.  Alba,  indica  que els   sembla 
mentida que en el segle XXI estiguin preocupats per qüestions com aquestes. 
Els sembla increïble que un tema que depèn de l’atzar, com és el lloc a on es 
neix, serveixi per a què algunes persones es creguin més que altres. No hi ha 
més raça que la humana, tots són fills del mateix Déu, també els que no tenen 
Déu, són tots germans i això no fa ser un més que els altres. Per tant tenen el 
recolzament del seu grup.

El  portaveu del  grup municipal  d’ERC,  Sr.  Bossa,  dóna la  benvinguda a la 
Comunitat Musulmana, i als representants de la Plataforma contra el racisme i 
la xenofòbia. Recorda que, avui, fa 25 anys que va ser l’operació Garzón, una 
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operació que va implicar tortures a independentistes catalans i que malgrat que 
els  anys  passen continuen amb silencis  còmplices.  Expressa el  seu suport 
personal  i  del  grup  municipal  d’ERC  a  l’Alcalde  de  Sant  Feliu,  per  les 
amenaces  que  ha  rebut  reiteradament  d’aquests  grups  d’ultradreta,  sap 
personalment que els tindrà en aquest qüestió sempre al costat i que faran el 
que sigui per combatre aquestes amenaces. Diu que són 654 persones les que 
signen aquest Manifest, 58 entitats adherides i en aquesta ciutat no passarà el 
feixisme,  no passarà  la  ultradreta,  és una ciutat  acollidora  a  on tothom és 
benvingut i benvinguda i és un orgull veure com estava avui la Plaça de la Vila 
de Santfeliuencs i Santfeliuenques. Aquesta ciutat ja va viure l’amenaça de la 
ultradreta en aquests carrers, nombrosos casos d’amenaces, de fet a principis 
de l’any 2000 la seu local d’Esquerra Republicana va ser incendiada i atacada, 
i és normal que la ultradreta amenaci la convivència a la seva ciutat. El seu 
grup municipal i la secció local d’Esquerra Republicana farà tot el que estigui a 
les seves mans per a què la ultradreta i el feixisme no avanci ni un centímetre 
en aquesta ciutat. Considera que la ultradreta està manipulant al veïnat i han 
d’estar units contra aquest amenaça, seguir omplint  la Plaça cada cop com 
avui i la ultradreta no tindrà més remei que recular com fa sempre perquè són 
uns covards.

La  regidora  del  grup  municipal  PSC,  Sra.  Borrell,  agraeix  a  la  Comunitat 
Musulmana tot el que ha fet durant tots aquests anys per la cohesió, per estar 
sempre al costat, i perquè han estat un clar exemple que han demostrat arran 
tots aquests anys. Culturalment la Plataforma ha estat coordinant tots aquests 
dies el treball per demostrar que són molts els que creuen en els drets i les 
llibertats, tant sigui religioses o aconfessionals. Vol agrair, també, al Síndic de 
Greuges i al Mossèn que els va acompanyar a l’oratori perquè entre tots fan 
poble,  ciutat  i  cohesió.   Diu  que al  llarg  d’aquests anys  ha hagut  diferents 
alcaldes,  i  tots han estat al costat de la seva Comunitat,  tots han estat per 
conviure en una ciutat  a on els  drets són fonamentals  i  les llibertats  de la 
ciutadania. Per això l’article 18 de la Declaració Universal dels Drets Humans i 
el  Pacte  Internacional  dels  Drets  Civils  i  Polítics  diuen  que  la  llibertat  es 
fonamental  i  essencial  per  al  diàleg entre les religions  i  les conviccions  no 
religioses,  siguin  de  persones  de  creença  religiosa,  o  no.  Llibertat  i  diàleg 
sempre és el més fonamental, és el més difícil, però és el que han de treballar 
envers a la  sensibilització  i  educació d’una ciutat  democràtica,  participativa, 
lliure, igualitària,  justa i ricament plural d’acord amb els valors de pluralisme 
que els dóna aquestes llibertats. La seva opció, com a partit Socialista i com a 
govern d’aquesta ciutat,  és creure en l’educació del pluralisme que els farà 
més tolerants i  tindran més possibilitats  de convivència i  cohesió.  Per això, 
donen suport a la moció i estan al seu costat.

En representació d’ICV-EUiA, la Sra. Muñoz, indica que estan molt emocionats 
perquè l’acte que han fet a la Plaça de la Vila ha estat molt emotiu i dona les 
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gràcies a Naijwa,  Leila,  Soraya  i David per transmetre aquest missatge de 
força davant un àtac feixista que està patint la seva ciutat. Però, que també, 
demostra la fortalesa i les ganes de lluitar de la societat, les 654 persones i les 
58  entitats  que  a  les  18  hores  de  la  tarda  havien  signat  aquest  Manifest. 
També dóna les gràcies a tots els membres de la Plataforma que han treballat 
de valent perquè en un temps record ha fet que, avui, aquesta crida a favor de 
la convivència i contra el racisme, sigui tot un èxit. Indica que com s’explica en 
el Manifest pel del canvi d’ubicació del centre de culte han aparegut a la ciutat 
manifestacions feixistes que cal combatre des de l’arrel, i no tenir por. Porten 
40 anys treballant per la democràcia i, desprès d’una etapa de foscor i por, ara 
no han de tenir por. Per això han de treballar en dos àmbits, un de manera 
immediata com s’ha demostrat avui per barrar el pas al feixisme. Des d’ICV-
EUiA hi ha el compromís ferm i inqüestionable des de les institucions, com han 
fet  treballant  conjuntament  amb  la  Comunitat  Musulmana,  per  defensar  la 
igualtat democràtica de totes les persones esborrant qualsevol símbol feixista i 
treballant  dia a dia per garantir  els drets fonamentals de tota la ciutadania. 
També,  fer-ho  des  del  carrer  al  costat  de  la  Plataforma  i  treballant, 
conjuntament i col·lectivament, per lluitar pels drets fonamentals. Hi ha l’altre 
àmbit  és més de llarg recorregut  que és treballar  dia a dia per guanyar  la 
batalla  cultural  de  la  convivència  de  l’entesa,  del  reconeixement  mutu  per 
trencar tots el tòpics, que és una línia que també està apuntada dins de la 
Plataforma.  Cal  treballar  per  aprofundir  en  aquests  valors  igualitaris  i  de 
llibertat des de la base. 

El  Sr.  Alcalde   agraeix  totes  les  intervencions,  a  totes  les  entitats,  i  les 
persones que han signat avui, que fa setmanes que treballen i ho fan possible. 
Però  vol  recordar  dues  imatges  però  que  ho  expliquin  als  barris,  a  les 
comunitats de veïns, les seves famílies, als llocs de treball,  la imatge de la 
unitat a la Plaça de la Vila,  amb molta gent i  molt  diversa, i  la imatge dels 
representants de la ciutat. Unitat social i unitat política, 21 regidors i regidores 
a favor dels drets de qualsevol ciutadà de Sant Feliu, amb la convicció, que 
s’ha expressat molt clarament, que a Sant Feliu ningú és més que ningú, ningú 
és menys que ningú, sigui quin sigui el seu origen familiar, sigui quin sigui les 
seves  condicions  personals.  Aquesta  convicció  profunda,  unànimement 
compartida, que a Sant Feliu no hi ha fissures en defensa dels drets humans, 
ni fissures en defensa de la democràcia, que és el seu compromís des de fa 
molt de temps, el seu compromís d’avui, i el compromís de sempre.  

4.  -  Moció  dels  grup  municipals  ERC  i  PDeCAT  per  fer  una  consulta 
ciutadana sobre les propostes de Síndic/a Municipal de Greuges de Sant 
Feliu de Llobregat (MOCI2017000038).

El Sr. Alcalde dóna la paraula per presentar la moció al regidor del PDeCAT, 
Sr.  Carrión.   El  Sr.  Carrión  diu que han fet  una lectura del  Reglament  del 
Síndic/a que es va aprovar al març del 2006 essent Alcalde el Sr. Vázquez, 
que ells van votar i creuen que s’ha de passar d’una designació de democràcia 
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participativa de denúncia a una democràcia directa i, a continuació, llegeix la 
moció que textualment diu:

“Atès que la institució del Síndic/a Municipal de Greuges té la principal atribució 
de defensar a la ciutadania de Sant Feliu de Llobregat, garantint els seus drets i 
esdevenint un mecanisme de control de l'activitat de l'Ajuntament de Sant Feliu 
de Llobregat.

Atès  que la  figura  del  Síndic/a  Municipal  de Greuges ha d'exercir  les  seves 
funcions amb independència política i objectivitat.

Atès que la persona que hagi d'exercir de Síndic/a Municipal de Greuges ha de 
ser  representant  i  representativa  del  seus  conciutadans  de  Sant  Feliu  de 
Llobregat.

Atès que l'existència de institució del Síndic/a Municipal de Greuges de Sant Feliu 
de Llobregat queda recollida en el nostre Reglament de Participació Ciutadana 
vigent.

Atès que el/la Síndic/a Municipal de Greuges és escollit pel Ple, a proposta de 
l'Alcalde/essa  i  prèvies  consultes  amb  els  grups  municipals  i  les  entitats 
ciutadanes del municipi i que hauria de comptar amb un ampli suport i consens.

Atès que vivim en una societat democràtica, on els ens locals són l'administració 
més propera a la ciutadania i  on l'aprofundiment democràtic passa perquè la 
pròpia ciutadania participi directament en el procés de presa de decisions que 
l'afecten.

Atès que la consulta ciutadana és un dels mecanismes de participació ciutadana 
dels quals el nostre Ajuntament disposa.

Atès  que  de  forma  complementària  al  que  exposa  el  Reglament  del  Síndic 
Municipal  de  Greuges de  Sant  Feliu  de Llobregat  es  pot  obrir  el  procés de 
nomenament  de la  persona titular  d'aquesta  institució  a  la  participació  de  la 
ciutadania mitjançant la consulta ciutadana.

Per  tot  això,  els  grups  municipals  d’ERC  i  PDeCAT  proposen  el  Ple  de 
l’Ajuntament l’adopció dels següents.

ACORDS:

1. Realitzar  una consulta  entre  la  ciutadania  de Sant  Feliu  de Llobregat 
sobre l'aval a la proposta o propostes de Síndic/a Municipal de Greuges.

2. Que s'obri  un termini  públic  i  transparent  per a què els grups polítics 
municipals i les entitats ciutadanes puguin presentar propostes.

3. Que el resultat de la consulta ciutadana es posi en coneixement de la 
ciutadania i dels grups polítics municipals amb la finalitat de que pugui ser útil i  
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d'orientació per al nomenament de el/la Síndic/a Municipal de Greuges pel Ple 
municipal.

4. Que mentre no es faci la consulta i es nomeni el/la Síndic/a Municipal de 
Greuges de Sant Feliu de Llobregat  les seves funcions siguin assumides pel 
Síndic de Greuges de Catalunya.

5. Trametre aquest acord a les entitats de Sant Feliu de Llobregat.”

El  regidor  Sr.  Serrano  indica  que  parlen  de  participació  ciutadana  i  de 
consultes, i estan d’acord més quan estan parlant d’una institució com és la del 
Síndic de Greuges que és el defensor del poble, que té que ser una persona 
propera, conèixer la ciutat i, sobre tot, com diu la moció, representativa. Vota a 
favor  del  punt  1,  2,  3  i  5.  El  4  no  perquè  per  a  ell  és  una institució  molt 
apreciada.  Creu  que  deixar  en  mans  al  Síndic  de  Greuges  de  Catalunya 
mentre que no s’anomeni el Síndic de Sant Feliu seria un perjudici per a la 
ciutat  i  seria  bo  que  continuï  el  Síndic  sortint  amb  un  marge  de  temps 
determinat fins que es decideixi  la consulta per decidir  qui serà el Síndic o 
Síndica.

La  portaveu  del  grup  municipal  PP,  Sra.  Ortega  manifesta  que  votaran 
abstenció. Fa mesos l’haurien votat a favor, però creuen que s’ha llançat el 
temps  a  sobre  i  el  Síndic  de  Greuges,  en  aquest  cas,  futura  Síndica  de 
Greuges, és una institució tan important a Sant Feliu que no poden permetre 
estar sense ella ni un dia. Emplaça a tots per fer una renovació del Reglament 
del Síndic i en el següent mandat sigui elegit per consulta.

El portaveu del grup municipal Veïns, Sr. Gilaberte, indica que estan d’acord 
amb tots el continguts que acaben d’explicar-se, si no fos perquè fa 8 mesos 
que  es  va  començar  a  replantejar  el  tema del  Síndic.  Pensen  que  era  el 
moment  oportú per  proposar  aquestes  qüestions i  haguessin  estat  a favor. 
Poden  estar  d’acord  amb  una  proposta  de  consulta  en  la  qual  hi  hagi 
possibilitat  de  participació,  però  es  fa  avui  quan  en  el  següent  punt  tenen 
l’elecció de la Sindica. Per tant, entenen que és una contradicció molt forta i, 
encara que estan d’acord amb tot l’esperit  de la moció, voten en desacord, 
perquè en aquests moments no poden entendre de cap manera deixar  durant 
mesos que sigui el Síndic de Catalunya el que atengui les qüestions de la seva 
ciutat.  De  l’exposició  i  els  informes del  Síndic  en el  Ple  anterior  manquen 
moltes coses encara per complir. Entenen que hi hagi canvis en el Reglament, 
és perfectament possible, sobre tot si l’equip de govern dóna resposta a les 
sol·licituds i a les peticions que faci el Síndic, en aquest cas la Síndica. Fa 8 
mesos era possible,  però en aquests moments seria deixar un buit  que els 
portaria a problemes importants, i  seria una contradicció votar a favor ara i 
votar desprès a favor de la Síndica. Estan en desacord amb la moció pel tema 
del temps, no amb el tema dels continguts.
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El  portaveu  del  grup  municipal  Ciutadans,  Sr.  Alba,  indica  als  senyors  de 
Convergència i  Esquerra que els seus propis documents els delaten. Fa un 
temps s’ho haguessin cregut, però ja porten temps treballant la qüestió i no ho 
van plantejar. Ara invoquen el 15 M i no ve al cas. Creuen que han aconseguit 
que una eina com pot ser una consulta, en lloc de ser una eina de legitimitat, 
és de deslegitimitat perquè, precisament, la presenten el dia que es proposa 
l’elecció de la nova Síndica. Considera que tenen mal perdre en quant aquí hi 
hagi dependència política, doncs, el seu candidat no té opció de sortir i volen 
saltar-se el reglament, quan les lleis no els agraden es treuen un procediment 
de la màniga. Voten en contra.

El  portaveu  del  grup  municipal  PSC,  Sr.  Molina,  manifesta  que  sobre 
nomenaments de Síndics poden veure que les dos grans institucions d’aquest 
país estan elegides pel Parlament, o si és la Generalitat, pel President de la 
Generalitat,  i  a  Barcelona  directament  per  l’Alcalde.  En  aquest  cas  no  es 
trencaria res diferent. Per a ells la democràcia és com un xicle que s’estira o 
s’encongeix a favor dels seus interessos, saltar-se la legislació vigent és una 
norma, quan una llei no els agrada la salten. El procés d’elecció del nou Síndic 
ha estat llarg i consensuat per tots els grups en base al que marca l’actual 
Reglament del Síndic de Greuges, però al seu grup ha estat un continu posar 
pals  a la  roda,  en base a una suposada interpretació  del  Reglament  de la 
Sindicatura,  i  la  persona  proposada  compleix  els  requisits.   De  manera 
improvisada en el Ple per la seva elecció proposen obrir un procés participatiu 
que el  Reglament  no contempla.  Si  volien  això,  haurien  d’haver-lo  fet  fa  8 
mesos,  quan va començar el  procés. Recorda que en el  cas de fer el  que 
proposen  s’hauria  de  canviar  el  Reglament  del  Síndic,  aprovar  el  nou 
Reglament  de Participació  per regular  les consultes participatives  i  desprès 
obrir  un  procés  obert  a  la  ciutadania  de  presentació  de  candidatures, 
campanya electoral de les persones candidates i votació. Per molt ràpid que 
fos tardarien més d’un any per a elegir  un nou Síndic,  per tant,  es inviable 
aquesta proposta i voten en contra.

El regidor del grup municipal d’ICV-EUiA, Sr. Martínez, indica que  voten no a 
la proposta per dos motius, un d’oportunitat i altre de fons amb la proposta que 
es planteja. Diu que el moment de canvi de Síndic no ha vingut de manera 
sobtada,  sinó que ha hagut  temps suficient  de plantejar  propostes,  tant  de 
candidats  o  candidates  per  la  Sindicatura,  com modificació  del  Reglament, 
quan l’actual Síndic fa poc va presentar el seu darrer informe i que està en 
funcions. Per tant, el que cal es abordar la continuïtat d’aquesta institució i no 
reobrir llacunes que deixin incògnites sobre aquesta continuïtat. Respecte al 
fons,  creuen que utilitzar per l’elecció del Síndic el procés de consulta no és la 
millor manera per acollir la proposta de més consens, la proposta que pugui 
tenir més acords. La de més consens i la de més acords és aquella que es 
pugui discutir a partir de contrastar diferents propostes, que és la que utilitzen 
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en les eleccions de caràcter polític, de les de l’Ajuntament o les de qualsevol 
altra institució, el que hi ha és una confrontació de propostes polítiques. En el 
cas de la Sindicatura no va bé presentar confrontació de propostes, sinó que 
és la persona que consideren entre tots que recollirà més consens. Aquí tenen 
un Reglament similar al Reglament del Síndic de Catalunya i, precisament, en 
el municipi de Terrassa que han canviat aquesta lògica ha resultat un fracàs 
estrepitós, ja que les propostes dels Síndics més votades no han assolit prou 
consens i, per tant, s’ha de tornar a repetir aquest procés. A més a més, han 
comptat  amb  la  crítica  d’organismes  com  l’oficina  ciutadana  municipal  de 
Terrassa  que  s’encarrega  de  seguir  els  processos  de  transparència  i  de 
participació, i el mateix Síndic de Greuges de Catalunya, que ha assenyalat 
que això no es pot situar com una consulta.

El regidor del grup municipal PDeCAT, Sr. Carrión, reconeix que és cert que 
van tard, són conscients. Però pensen que més val fer-ho tard que malament. 
D’altra banda, diu al grup municipal de Veïns que s’està d’acord o no, però no 
les  dues coses.  Respecte  al  grup municipal  de Ciutadans  diu  que aquesta 
moció no la presenta Convergència, la presenta el Partit Demòcrata. En relació 
al que comentava ICV-EUiA que va posar el exemple de Terrassa, aquesta 
proposta va venir d’ICV-EUiA, i la crítica que va fer el Síndic de Greuges de 
Catalunya, que va fer repetir el procés, és perquè no s’havia fet bé, no perquè 
no s’havia de fer. Per tant, ells estan parlant d’un concepte, desprès parlaran 
de l’altre moció quan toqui i diran el que tenen que dir. Però entenen que s’ha 
de fer un pas endavant  i  que Sant Feliu ha estat sempre pioner en moltes 
coses, i aquesta era una manera de ser pioners en democràcia.

El grup municipal CC Veïns, puntualitza que en el primer punt estaven d’acord 
amb el  tema de consulta  encara  que  estan convençuts  que ho fan bé.  Si 
estiguessin  en  desacord  haguessin  votat  a  favor  de  la  moció  però  estan 
convençuts que ho fan bé.

Sotmesa a votació la moció es rebutja per majoria absoluta amb 14 vots en 
contra de: 6 vots dels regidors/es del grup municipal d’ICV-EUiA, 4 vots dels 
regidors/es del grup municipal PSC, 2 vots dels regidors del grup municipal 
Ciutadans, i 2 vots dels regidors del grup municipal CC Veïns; i amb 6 vots a 
favor de: 3 vots dels regidors/a del grup municipal d’ERC, 2 vots del regidor/a 
del grup municipal PDeCAT, i 1 vot del regidor Sr. Serrano amb l’excepció del 
punt 4 que s’absté; i amb 1 vot d’abstenció de la regidora del grup municipal 
PP.

5.  -  Moció de l'Alcaldia  elecció Sindica Municipal  de Greuges de Sant 
Feliu de Llobregat. (MOCI2017000035)

Per  part  del  Sr.  Alcalde  es  dóna  compte  de  la  moció  en  que  es  proposa 
l’elecció  de  Síndica,  en  femení,  Municipal  de  Greuges  de  Sant  Feliu  de 
Llobregat. Dir que val més fer les coses tard que malament és com si anéssim 
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a fer una cosa que està malament i, el que fa està absolutament bé per dues 
qüestions, per la vàlua de la persona que proposen i per l’absoluta correcció de 
procediment de la proposta. La persona que proposen al Ple com a Síndica de 
Greuges és la Sra. Julia Latorre Mingrat. En les Juntes de Portaveus, en les 
dues últimes, com a mínim, han presentat les seves condicions, la seva vàlua 
professional i la seva implicació en la ciutat com a responsable d’entitats, com 
per exemple, Presidenta del Casino, i on la seva vàlua que com han destacat 
en  repetides  ocasions,  va  ser  la  primera  dona  Presidenta  del  Col·legi 
d’Advocats  d’Espanya.  Per  tant,  entenen  que  per  la  vàlua  personal  i 
professional  de  la  persona  que  es  proposa  per  agafar  la  Sindicatura  de 
Greuges de Sant Feliu per als propers cinc anys, i desprès de deu anys d’una 
tasca que van reconèixer en el darrer Ple del Síndic de Greuges del Sr. Magí 
Boronat, la continuïtat s’assegura en el temps i en la qualitat de la proposta.

La proposta plantejada en la  moció anterior  apareix després que des de la 
Junta  de  Portaveus  en  el  mes  de  novembre  van  obrir  un  procés  ajustat, 
perfectament,  al Reglament del Síndic de Greuges de Sant Feliu,  temps de 
presentació de propostes, temps de coneixement de les propostes, etc. Per 
tant,  no  és  ni  l’espai,  ni  el  moment,  ni  el  lloc  per  fer  propostes  d’aquesta 
envergadura d’aquesta profunditat i importància perquè des de novembre no 
s’ha fet cap proposta en aquest sentit per cap dels grups, al contrari, el grup 
PDeCAT que ha plantejat  aquesta moció,  en comptes de plantejar  aquesta 
guia alternativa al nomenament, va plantejar una persona que van valorar que, 
per  no  reunir  els  requisits  d’independència  política,  no  era  la  persona 
adequada. Han seguit escrupolosament allò que estableix el Reglament, no hi 
ha hagut cap proposta de modificació de Reglament des del mes de novembre, 
i, per tant, aquesta ha estat una proposta que va presentar el govern des de 
que  va  acabar  el  període  de  propostes  i  es  ratifiquin  en  la  bondat  del 
procediment i de la proposta que textualment diu el següent:

“Atès que el Ple de l’Ajuntament en sessió celebrada el dia 28 de març de 
2006, va aprovar definitivament el Reglament del Síndic Municipal de Greuges 
de Sant Feliu de Llobregat.

El Reglament del Síndic Municipal de Greuges de Sant Feliu de Llobregat, en 
el seu article 9, diu que el/la síndic/a municipal de greuges és escollit pel ple, a 
proposta de l’alcalde/essa prèvies consultes amb els  grups municipals  i  les 
entitats ciutadanes..., el seu nomenament correspon a l’Alcalde/ssa.

Atès que ha finalitzat el segon mandat del Sr. Magi Boronat i Francesch com a 
Síndic Municipal de Greuges de l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat, i de 
conformitat amb el Reglament no és possible un nou mandat.

Atès que aquesta Alcaldia desprès de consultar els grups municipals i regidors, 
tractar en reunió de Junta de Portaveus, i amb les entitats ciutadanes de la 
proposta d’elecció com a Síndica Municipal  de Greuges de l’Ajuntament de 

11



Sant  Feliu  de  Llobregat  de  la  Sra.  Julia  Latorre  Mingrat  que  reuneix  els 
requisits establerts en l’article 11 del Reglament del Síndic de Greuges de Sant 
Feliu  de Llobregat,  ésser  veïna  de Sant  Feliu  de Llobregat,  major  d’edat  i 
gaudir  de la plenitud dels drets civils i  polítics, i  tenir la condició política de 
català d’acord amb l’Estatut d’Autonomia de Catalunya.

Atès la  trajectòria personal  i  ciutadana de la Sra. Julia Latorre Mingrat  que 
avalen la  proposta donada la seva dilatada presència en el  món local  amb 
diverses responsabilitats i col·laboracions, des de fa més de 50 anys.

Per  tot  això,  aquesta  Alcaldia  Presidència  proposa  al  Ple  de  l’Ajuntament, 
l’adopció dels següents 

ACORDS:

PRIMER.-  Escollir a la Sra. Julia Latorre Mingrat com a Síndica Municipal de 
Greuges de Sant Feliu de Llobregat,  la qual  serà nomenada per Decret  de 
l’Alcaldia, en què es determinarà la dedicació, mitjans que se li assignaran  i 
les compensacions que li puguin correspondre.

SEGON.-   Significar que el càrrec de Síndica Municipal de Greuges de Sant 
Feliu de Llobregat és incompatible amb qualsevol altre mandat representatiu o 
càrrec  polític  en  qualsevol  administració  pública,  prestació  de  serveis  en 
aquest Ajuntament, organismes públics municipals, empreses amb participació 
municipal, qualsevol activitat professional, mercantil i laboral que comporti una 
relació contractual amb el municipi, entenent que aquesta relació contractual 
és  amb  l’Ajuntament,  l’exercici  de  càrrec  directiu  en  associacions,  partits 
polítics, sindicats de treballadors/res, associacions d’empresaris, fundacions i 
col·legis professionals.

TERCER.- Agrair al Sr. Magi Boronat i Francesch, els serveis prestats com a 
Síndic de Greuges de Sant Feliu de Llobregat, tal com es va deixar constància 
en el Ple en sessió celebrada el dia 25 de maig de 2017.

QUART.-  Notificar el present acord a les persones interessades i als òrgans 
de l’Ajuntament.”

El regidor Sr. Serrano, considera acceptable la moció anterior de fer partícip a 
la ciutat per escollir un Síndic de Greuges pel que deia.  Respecte al punt que 
els  porta  ara,  que  és  l’aprovació  de  la  candidatura  de  la  Síndica,  el  seu 
currículum és impecable, no hi ha res que reprovar-li en el seu treball, la seva 
dedicació.  La  valoració  personal no  la pot  fer  perquè  personalment  no  la 
coneix. La va conèixer fa una setmana que van tindre una reunió i no la pot 
valorar.  En  conseqüència,  alhora  de  parlar  del  Síndic  com  una  institució 
pública, independent de la política, que té que donar un suport a la ciutadania 
per defendre al ciutadà davant l’administració pública a on estan els polítics, el 
seu vot és favorable. Però tenint en consideració que l’agradaria que la moció 
anterior  es  pugui  treballar  i  es  pugui  decidir  en  un any fer  la  reconsulta  o 
consulta per poder-lo valorar i modificar el Reglament del Síndic Municipal per 
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poder fer que la següent sigui per consulta. El vot és favorable, més que res 
pel que deia en l’abstenció del punt 4 de l’anterior moció, de no deixar el Síndic 
Municipal, que és una institució molt important per a Sant Feliu, en mans del 
Síndic de Catalunya.

La portaveu del grup municipal PP, Sra. Ortega, manifesta que ells voten a 
favor. Personalment li desitja que tingui molta sort i molts encerts en aquesta 
etapa de servei públic que avui comença i esperen que sigui una etapa bastant 
més tranquil·la que l’anterior.

El portaveu del grup municipal CC Veïns, Sr. Gilaberte, indica que  s’han llegit 
amb molta profunditat el tema de l’informe del procediment i estan totalment 
d’acord. Diu que ells han utilitzat molt el tema del Síndic, els han portat molts 
casos al Síndic i estan molt satisfets del treball que s’ha fet. La seva valoració 
ja ho van dir quan es van presentar els informes, però ho tornen a dir, és molt 
positiva perquè l’administració, normalment, té moltes presses o molt poques, 
necessita correccions i el Síndic és una figura molt important en relació amb la 
defensa dels ciutadans en temes individuals i, també, en temes col·lectius, que 
en les dos casos han tingut experiència. Desitgen que això es consolidi i d’aquí 
el seu recolzament. Han tingut una trobada amb la Sra. Julia Latorre i si el 
Síndic  no  té  el  recolzament  de  la  ciutadania  està  en  una  situació  de 
desavantatge amb l’administració, i com han vingut fent aquests 10 anys, per 
totes aquelles coses que necessiti la seva col·laboració, els tindrà sempre a la 
seva disposició. Voten a favor.

El regidor del grup municipal PDeCAT, Sr. Carrión, manifesta, en primer lloc, 
que  en  aquest  posicionament  no  tenen  absolutament  res  en  contra  de  la 
persona  Julia  Latorre,  i  aprofita  per  ser  els  primers  en  felicitar-la  perquè, 
encara que no ha estat escollida, es veu que acabarà sent la Síndica de Sant 
Feliu.  Però  diu  que  el  seu  posicionament  serà  contrari  perquè  si  estaven 
presentant  una  moció  per  fer-ho  d’una  altra  manera,  amb aquest  tipus  de 
nomenament, evidentment, no estan d’acord. Desprès entenen que hi ha una 
sèrie  d’errors  en el  procediment,  tant  de forma com de fons,  ja  que en la 
informació que se’ls ha facilitat en el Ple no hi ha ni un trist currículum, si més 
no,  no  està  penjat.  Per  altra  banda,  en  l'atès  de  presentació,  llegeixen 
literalment, la trajectòria personal i ciutadana de la Sra. Julia Latorre Mingrat 
que  avalen  lla  seva  dilatada  presència  en  el  món  local  amb  diverses 
responsabilitats i col·laboracions, des de fa més de 50 anys, però és que no és 
en Sant Feliu,  i  és important d’esmentar.  Els hagués agradat poder tenir el 
consens que van tindre en l’anterior Síndic, encara que van dir que seria difícil 
perquè  és  una  figura  prou  significativa  i  important.  Planteja  quina 
documentació se’ls pot facilitar de les consultes com instrueix el Reglament del 
Síndic a les entitats, perquè no han vist en l’expedient que avali quines s’han 
fet  i  quines  propostes  s’han  donat.  Consideren  que  hi  ha  un  punt  que 
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s’incompleix  flagrantment,  que no s’inventen i  van manifestar  a la  Junta de 
Portaveus,  és  que  no  ha  viscut  mai  a  Sant  Feliu.  Per  tant,  entenen  que 
incompleix el ser veí o veïna de Sant Feliu, encara que en consulta el Secretari 
va manifestar que per ser veí o veïna de Sant Feliu havia suficient amb estar 
empadronat en Sant Feliu. Diu que segons tenen entès, i si estan equivocats 
rectificaran, efectivament, està empadronada a Sant Feliu. Però recentment els 
ve  al  cap  un  informe  que  el  Síndic  de  Catalunya  va  fer,  fa  cosa  de  tres 
setmanes,  sobre  els  fraus  en  la  matriculació  d’alumnes  de  les  escoles  de 
Barcelona  del  que llegirà  una petita  frase que diu fer  canvis  de residència 
mesos abans en els processos de matriculació de l’alumnat és un frau. Per 
tant, entenen que és incorrecte aquesta proposta de procediment i, per això, 
votaran en contra. El que faran es reservar-se el dret de presentar aquesta 
circumstància al Síndic de Greuges de Catalunya.

El  portaveu  del  grup  municipal  Ciutadans,  Sr.  Alba,  manifesta  que  de  la 
intervenció  que  acaba  d’escoltar  al  Sr.  Carrión  no  poden  estar  més  en 
desacord. Dona la benvinguda a la Sra. Julia Latorre, encara que no estigui 
formalitzat el nomenament. Creuen que pel currículum que han passat, l’actitud 
es sobrada i ja es veurà com va el dia a dia. Li desitja que tingui sort en les 
seves  funcions,  que  va  més  enllà  del  treball  que  ha  tingut  més  jurídic,  la 
ciutadania  espera  molt,  la  ciutadania  està  queixosa  pel  tracte  que  té  amb 
l’administració, només s’ha de veure les memòries que han tingut del Síndic en 
els darrers anys, i es posa a la seva disposició.

El  portaveu  del  grup  municipal  d’ERC,  Sr.  Bossa,  manifesta  que qualsevol 
semblança amb el govern obert que fomenta la participació i la transparència 
és  pura  coincidència.  Des  del  grup  municipal  d’ERC  veuen  la  Sindicatura 
Municipal de Greuges com una institució cabdal per la salut democràtica de la 
ciutat, com ja ho han manifestat en els últims Plens que ha sortit el tema del 
Síndic.  Per  això  proposaven  que  la  ciutadania  pogués  ratificar  o  no  la 
candidata o candidat que es presentés per part del Ple. Esquerra considera 
que la Sindicatura està en una cruïlla històrica desprès de 10 anys que s’han 
posat els fonaments en la institució amb massa dificultats d’actors, que mai 
devien  d’estar  en  dificultat.  Ara  ve  un  mandat  importantíssim  a  on  la 
Sindicatura ha de construir, amb la complicitat de tots, un edifici prou sòlid en 
els  propers  anys.  Creuen  que  l’edifici  s’està  construint  amb  les  mides 
malpreses i tal com passa en el món casteller quan s’aixeca un castell amb les 
mides  malpreses  es  desmunta  en  l’intent  d’aixecar  el  castell.  Esquerra 
considera  que  hi  ha  aspectes  que  no  s’han  aclarit  amb  els  membres  de 
l’oposició,  si  més no,  amb el  grup municipal  d’ERC.  Aspectes com els que 
portava el company Sr. Carrión, que no és un aspecte menor. Però creuen que 
la persona que es proposa per aquest encàrrec d’interessar per reunir-se amb 
els partits i no al inrevés. Diu que amb el que han apuntat ERC tindria prou per 
votar en contra, no de la persona, sinó en contra del procediment que s’ha 
proposat, però en cap cas volen ser un obstacle pel futur de la Sindicatura i 
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s’abstenen.  També  perquè  han  constatat  en  carn  pròpia  les  dificultats  per 
trobar candidats per aquest càrrec, qüestió que els hauria de fer reflexionar a 
tots. Finalitza felicitant-la pel seu nomenament i li desitja un futur esplèndid al 
capdavant de la Sindicatura. Diu que des d’ERC donaran totes les facilitats per 
poder gestionar amb complicitat, que de moment no ha sigut, i consideren un 
error  i  li  preguen que sigui  aquesta complicitat  de tot  el  Plenari,  de tota la 
ciutadania i, en particular, del seu grup polític.

En representació del grup municipal PSC, Sra. Borrell, agraeix al Síndic sortint, 
Sr. Magí Boronat, la seva tasca durant els 10 anys que ja ho van fer en aquest 
últim Ple, i el seu acompanyament en aquest traspàs que hi haurà en el mes 
de juliol  amb la  nova  Síndica,  Sra.  Julia  Latorre.  Li  desitgen  tot  el  millor  i 
estaran al  costat  com a govern,  el  mateix  que tota  la  resta de regidores  i 
regidors  que,  també,  formen  part  de  tot  el  Consistori  per  a  mantenir  les 
llibertats  i  drets  dels  ciutadans.  Ho  van  treballar  fa  10  anys  perquè  amb 
l’aprovació del Reglament de Participació Ciutadana de juliol del 1998, que al 
seu article 70 diu que l’Ajuntament podrà crear la figura d’un defensor de la 
ciutat i ciutadania, no va ser fins el 26 de març de 2006 que es va aprovar 
definitivament el Reglament del Síndic Municipal de Greuges de Sant Feliu de 
Llobregat.  En  aquests  moments  van  començar  a  treballar,  conjuntament, 
administració i Síndic Municipal de Greuges de la seva ciutat, 10 anys que han 
anat  aprenent,  10  anys  que  els  han  ajudat  a  garantir  aquests  drets  a  la 
ciutadania, amb tota llibertat al marge de la part política. Aquesta és la que 
garanteix aquest  Consistori  amb la nova Síndica,  aquesta llibertat  i  aquests 
drets que ella,  també, ja  no sol  amb el  seu estens currículum, sinó com a 
persona ho ha fet, culturalment, i com a dona i professional. Creuen que és la 
persona que pot fer la continuïtat d’aquests cinc anys, que té tot el suport de 
l’Ajuntament  i,  també,  l’ajuda  necessària  per  aquest  caminar  que  han  fet 
conjunt, pel que també caminarà, ho van dir en l’informe del 2016, i estaran 
sempre al seu costat com ho han fet fins ara. El que no poden fer és, desprès 
de caminar 10 anys per la defensa de les llibertats i els drets dels ciutadans, 
deixar-ho avui sense continuar. Han dit que han estat 8 mesos de treballar, 8 
mesos de transparència, 8 mesos de participació i avui tenen ja la ratificació de 
la seva figura, i  com a Partit  Socialista,  com a govern,  els té per caminar 
conjuntament.

La  portaveu  del  grup  municipal  d’ICV-EUiA,  Sra.  Muñoz,  considera  que  la 
moció de PDeCAT i ERC és molt oportunista, es tapar la falta de proposta amb 
una moció a última hora i, alhora, també, banalitzar el treball que estan fent a 
nivell col·lectiu i a nivell de tot el Consistori   per un Reglament de Participació 
Ciutadania  que  es  doti  d’aquesta  eina  per  fer  les  consultes  amb totes  les 
garanties,  que  és  el  que  falta  quan  es  fa  una  consulta  per  tenir  totes  les 
garanties democràtiques de què es pugui fer d’acord amb la llei. Això ho estan 
treballant  i  no  vol  dir  que  no  tinguin  un  govern  obert,  que  no  tinguin  una 
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voluntat de participació de tota la ciutat, el que troben és una oportunitat mal 
gestionada cap a una falta de proposta.

Manifesta que estan molt contents de que sigui una dona la propera Síndica de 
Greuges  de  Sant  Feliu.  Posa  en  valor  tota  la  seva  formació,  trajectòria, 
experiència, tot el seu contacte amb la ciutadania com Presidenta d’una entitat 
molt vinculada a la ciutat, que té un coneixement profund de Sant Feliu i la 
xarxa d’entitats  que  tenen. La seva tasca professional  la  afavorit  per tenir 
contacte  amb  les  problemàtiques  de  la  ciutat,  també  tota  la  formació,  la 
trajectòria que té amb l’experiència en mediació, que és una eina que li servirà 
molt en la nova tasca que haurà de desenvolupar. Posa en valor ser la primera 
dona d’un Col·legi  d’Advocats perquè un Col·legi  d’Advocats no és un club 
qualsevol, és un òrgan de dret públic que defensa l’interès general, i va ser una 
elecció  democràtica,  no  és  una  elecció  a  dit,  va  tenir  un  procés  concret  i 
democràtic  per  arribar-hi  a  aquest  càrrec.  La  felicita  i  torna  a  manifestar 
aquesta alegria. Per últim vol posar en valor el treball que ha fet el Sr. Boronat.

El  portaveu  del  grup  municipal  ERC,  Sr.  Bossa,  indica  que  com  a  grup 
municipal no poden permetre que es digui que no presenten propostes. Saben 
que no han presentat propostes perquè van parlar amb molta gent i la majoria 
comentava que li  faltava confiança per fer de Síndic i  treballar  amb aquest 
govern. 

El  Sr.  Alcalde manifesta que donant  compliment  el  que diu  el  Reglament  i 
superat llargament el  quòrum necessari s’aprova el  nomenament de la Sra. 
Julia Latorre Mingrat com a Síndica Municipal de Greuges de Sant Feliu de 
Llobregat, amb 16 vots a favor de: 6 vots dels regidors/es del grup municipal 
d’ICV-EUiA,  4  vots  dels  regidors/es  del  grup  municipal  PSC,  2  vots  dels 
regidors del grup municipal Ciutadans, 2 vots dels regidors del grup municipal 
CC Veïns, 1 vot de la regidora del grup municipal PP, i 1 vot del regidor Sr. 
Serrano; i amb 3 vots d’abstenció dels regidors/a del grup municipal d’ERC; i 
amb 2 vots en contra del regidor/a del grup municipal PDeCAT. 

Manifesta que ja tenen Síndica a la ciutat i encara que els hauria agradat un 
suport  com havien  tingut  en el  cas  del  Sr.  Boronat  cada vegada aquestes 
unanimitats  són més complicades,  hi  ha molts  grups,  hi  ha molts punts de 
vista. Però el suport és amplíssim i la voluntat de col·laboració unànime. Per 
tant, ara s’ha de fer un Decret per acabar de concretar les dades d’incorporació 
i  volen desitjar  sort  a la Sra. Latorre,  que saben que ho farà molt  bé, com 
tenien tota la  confiança del  Sr.  Boronat.  També desitgen que sigui  un savi 
equilibri  entre la  innovació que pugui  fer  i  la  continuïtat  de la tasca del  Sr. 
Boronat, que és una tasca que tots han valorat positivament. Estan segurs de 
la  seva vàlua personal  i  professional,  i  creuen que Sant  Feliu  guanya amb 
aquesta proposta que, avui, és una realitat.
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6. - Moció de la Junta de Portaveus en defensa d'un servei de transport 
sanitari d'emergències 24 hores amb base d'operacions a Sant Feliu de 
Llobregat (MOCI2017000036).

Per part del Sr. Alcalde es  dóna compte de la moció de la Junta de Portaveus i 
que presenta el Sr. David Micot i textualment diu:

“El transport sanitari d’emergències mèdiques les 24 hores del dia i una base 
propera  a  la  població  a  atendre,  són  indubtablement  els  dos  factors  que 
garanteixen un temps de resposta mínim en cas de necessitat d’aquest servei.
 
Històricament, Sant Feliu ha disposat com a mínim una ambulància i el seu 
personal  les  24  hores.  Primer  amb  la  Creu  Roja  i  després  sobre  l’any 
1999/2000, amb la implantació del Sistema d’Emergències Mèdiques, aquesta 
ambulància i  aquest  personal han tingut  la seva base operativa a la nostra 
ciutat  per  atendre aquesta necessitat,  primer  amb una base d’Ambulàncies 
Condal i després al CAP de El Pla fins a l’any 2016.
 
El 12 de gener de 2016,  després de l’entrada en vigor del nou concurs de 
transport  sanitari  que  adjudica  tot  el  Baix  Llobregat  a  l’empresa  Falck-VL, 
aquesta decideix  en contra del contracte de les bases concursals,  treure la 
base del poble i primer l’ubica a Molins de Rei de forma provisional i ara a Sant 
Joan Despí.

Creiem totalment necessària la presencia de l’ambulància de forma permanent 
a la nostra ciutat així com de la seva corresponent base, per garantir un servei 
com es mereixen les ciutadanes ja que considerem que tindre la base fora del 
terme municipal redunda en un pitjo servei a la ciutadania 

És per aquests motius que la Junta de Portaveus proposa al Ple de Sant Feliu 
de Llobregat l’adopció dels següents acords:
 

1. Exigir al Departament de Salut i al SEM el compliment del contracte de 
servei que ha de prestar l’empresa Falck-VL, en relació a l’establiment 
d’una base per l’ambulància  de servei  de 24 hores a Sant  Feliu  de 
Llobregat.

2. Traslladar aquest acord al Departament de Salut, al SEM i al Parlament 
de Catalunya.

Els reunits, per unanimitat, aproven la moció.

7.  -  Moció  presentada  pels  grups  municipals  ERC  i  ICV-EUIA  per  la 
feminització del nomenclàtor municipal i la visibilització de les dones i la 
lluita feminista a la història (MOCI2017000025).

Per part  del Sr. Alcalde es dóna compte de la moció que presenta  la Sra. 
Jennifer Gastón i el Sr. Sergio Ortiz, que textualment diu:
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“El nomenclàtor  d’una ciutat és una de les expressions més genuïnes dels 
valors dels seus habitants al llarg de la seva història, però també és expressió 
del  propi  esdevenir  històric i  de les relacions de poder i  valors,  no sempre 
democràtics, de la societat de la que forma part. A la nostra societat, els valors 
predominants, auto-reconeguts democràticament, són els basats en els Drets 
Humans (DDHH), fills de la  Llibertat, la  Igualtat i la  Fraternitat,  on hi cap i 
cal mencionar la Sonoritat.

Aquests han de ser, lògicament, els que han de prevaldre i marcar la pauta del 
nomenclàtor.  La  construcció  contínua  d’aquest  imaginari  de  valors  és 
incompatible amb la presència de referents del feixisme, de la pervivència del 
masclisme,  ja  sigui  per  acció  o per omissió,  del  racisme i  del  classisme al 
nostre nomenclàtor.

Veritat,  Justícia,  Reparació i  Garantia  de no Repetició. Aquests  són els 
quatre drets que el Dret Internacional reconeix a les víctimes i que recull la Llei 
de Memòria Històrica (LMH) de 26 de desembre de 2007. Malgrat l’entrada en 
vigor  de  la  LMH,  a  la  nostra  ciutat  encara  romanen  noms de  carrers  que 
homenatgen  el  feixisme,  la  revolta  militar  feixista,  la  dictadura,  i  els  seus 
símbols.  Mostres  d’això  són  la  pervivència  dels  carrers  Joan  Antoni 
Samaranch,  o  l’Avinguda  Montejurra,  entre  d’altres.  També  romanen  als 
nostres carrers noms de persones que, més enllà de les circumstàncies de la 
seva mort, el seu únic “mèrit” conegut havia estat la seva militància política 
feixista. Encara que no estrictament públic, dintre de l’àmbit religiós Sant Feliu 
té el dubtós honor de tenir l’únic vitrall del país amb iconografia franquista, en 
concret un dels de l’Església -Catedral de la ciutat.

Els homenatges al feixisme i a la revolta militar feixista, l’exaltació de la guerra, 
la dictadura i la repressió, que prenen forma de símbols i noms propis, són una 
profunda ofensa a totes les persones que les van patir, i alhora, un insult a les 
persones que les van combatre, justament, en defensa de la democràcia. Un 
insult, per tant, a la pròpia democràcia. La Llei de Memòria Històrica, del 26 de 
desembre de 2007, diu en el seu article quinzè, apartat primer:

•  Les  administracions  públiques,  en  l’exercici  de  les  seues  competències,  
prendran les mesures oportunes per a la retirada d’escuts, insígnies, plaques i  
altres objectes o mencions commemoratives d’exaltació, personal o col·lectiva,  
de la sublevació militar, de la Guerra Civil i de la repressió de la Dictadura.  
Entre aquestes mesures podrà incloure’s la retirada de subvencions o ajudes  
públiques.

Cal  doncs,  per  imperatiu  legal,  aplicar  d’una  vegada  per  totes  la  Llei  de 
Memòria Històrica en tota la seva extensió, com a política pública precursora 
d’aquest desgreuge, més enllà que es consideri suficient o insuficient aquest 
desgreuge. Aquest marc legal ha de ser la base d'un nou contracte social a 
partir del qual avancem a la construcció d'una societat arrelada en els principis 
i els valors que van més enllà dels límits d'una simple democràcia formal. Un 
contracte basat en el pacte de condemna al colpisme i a la il·legalitat  de la 
Dictadura franquista.

També  i  no  menys  greu,  en  contra  dels  valors  democràtics  a  que  fèiem 
referència a l’inici, la invisibilització de les dones al llarg de la història és una 
constant.  La  societat  heteropatriarcal  en  la  que  vivim,  sosté  un  seguit 
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d’agressions envers les dones i aquesta n’és una més. També altres col·lectius 
són discriminats per altres motius, com raça, origen social, orientació sexual o 
religió. Cal acabar amb això per higiene democràtica.
 
Adequar  el  nomenclàtor  als  valors  emanats  dels  Drets  Humans  i  del 
compliment de la Llei de Memòria Històrica implica denunciar la invisibilitat de 
les dones al llarg de la història i reclamar com a alternativa la feminització dels 
espais públics.

La  societat  heteropatriarcal  en  la  que  vivim,  sosté  un  seguit  d’agressions 
envers  les  dones  i  aquesta  n’és  una  més.  També  altres  col·lectius  són 
discriminats  per  altres  motius,  com raça,  origen  social,  orientació  sexual  o 
religió. Cal acabar amb això per higiene democràtica. Ja sigui en l’àmbit polític, 
el  social,  la  ciència,  les  arts  o en tot  a la  resta de les activitats  creadores 
humanes, el paper de les dones ens ha estat ocultat.

Els mitjans de comunicació i fins i tot els llibres de text, en són clars exemples. 
Tot  plegat,  són  símptomes  d’un  model  social  profundament  desigual,  que 
s’evidencia  als  noms  de  carrers  i  places  de  la  ciutat,  però  també  als 
equipaments, com per exemple a les escoles públiques i instituts. A Sant Feliu, 
de  nou  centres  públics,  sis  tenen  nom  d’homes,  la  resta  són  referències 
geogràfiques; no hi ha cap nom de dona.

Un altre exemple serien els altres equipaments; dels esportius, tenim el Pavelló 
Municipal d’Esports Juan Carlos Navarro, o l’Andrey Xepkin, el Camp de Futbol 
de  Les  Grasses,  el  Complex  de  Piscines  o  l’Estadi  Municipal  d’Atletisme. 
Podem fer  esment  també al  Casal  de  Joves  o  al  Casal  de  la  Gent  Gran. 
Únicament trobem la biblioteca Montserrat Roig amb nom de dona.

Sota una òptica de respecte pels DDHH, aquests han de ser fil conductor d’un 
necessari canvi de paradigma i no podem permetre que el nostre municipi reti 
cap mena d’homenatge  a esclavistes  com Vidal  i  Ribas,  adlàter d’un altre 
esclavista més famós, Antonio López, monument i plaça del qual ja estan en 
procés de retirada de la via pública a la ciutat de Barcelona.
 
Amb aquesta mateixa visió dels DDHH i els valors bàsics que els impulsen, 
Llibertat, Igualtat, Fraternitat,  on  hi  cap  i  cal  mencionar  la  Sororitat, els 
reconeixements a títols nobiliaris no haurien de tenir cabuda al carrerer de la 
nostra ciutat. Més enllà dels motius històrics, els homenatges a la noblesa en 
tant que estament privilegiat en el passat, són alhora homenatges a la servitud 
i un greuge a totes les persones que l’han patit, però també una ofensa a totes 
les persones que han lluitat i lluiten per una societat lliure de l’explotació dels 
humans per altres humans.
 
Tot reconeixent els passos endavant fets pels Ajuntaments Democràtics en tot 
aquest període, resulta evident que cal seguir avançant. En aquest sentit, és 
molt rellevant el paper que prenen les diferents entitats i actors locals que duen 
i  ja  han  dut  a  terme accions  de  denuncia  i  sensibilització  envers  aquesta 
causa. Aquest és un petit recull:
 
La plataforma Fent Memòria, amb bona acollida dins del barri de Falguera, ha 
recollit més de 200 signatures per a iniciar un procés que, començant pel d’en 
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Juan  Antonio  Samaranch,  pretén  eliminar  aquests  darrers  carrers  que 
homenatgen referents feixistes. Tot posant èmfasi en la necessitat de fer-ho, a 
través d'un procés participatiu que impliqui a entitats, veïnes i veïns.

Les JERC han retirat les últimes plaques franquistes presents a la nostra ciutat 
i van realitzar un canvi de nom simbòlic de l’Avinguda Montejurra per Carrer de 
Nativitat  Yarza, primera dona alcaldessa escollida democràticament a l’Estat 
Espanyol.

La tria del nom de Blanca Bardiera per al Casal Popular, n’és un bon exemple 
de com donar visibilitat i posar en valor la feminització de l’espai públic.

La USLA ha organitzat i organitza tot tipus d’activitats culturals i reivindicatives, 
amb la difusió i la pedagogia de la Memòria Històrica sempre en primer plànol.

El Casal de la Dona i Sant Feliu Feminista mantenen una lluita encomiable de 
reivindicació del paper de les dones a la Història i a la societat en multitud de 
fronts.

És per tot això, que els promotors d’aquesta moció proposem al Ple l’adopció 
dels següents acords:

PRIMER.  En compliment  de la  Llei  de Memòria Històrica,  que l’Ajuntament 
elimini  de  l’espai  públic  de  la  ciutat  qualsevol  referència  apologètica  del 
feixisme o els noms de persones que hagin destacat per la seva apologia del 
feixisme o que vulnerin els Drets Humans i la Llei de Memòria Històrica.
 
SEGON. Que la comissió encarregada del nomenclàtor de la ciutat incorpori 
les entitats memorialistes, es reuneixi abans d’acabar l’any, i que un cop fet un 
estudi del mateix i començant pel carrer Juan Antonio Samaranch,  assumeixi 
 com a prioritat la promoció dels Drets Humans com a eix principal a l’hora de 
modificar  o  imposar  els  noms  dels  nostres  carrers,  places,  monuments  i 
equipaments. És cabdal feminitzar el nomenclàtor municipal amb la inclusió de 
dones  referents  en  diferents  camps,  per  tal  de  corregir  un  greuge  històric 
perpetrat contra la meitat de la societat.
 
TERCER.  Que  la  tria  dels  nous  noms  es  faci  de  manera  participativa, 
involucrant a la ciutat i als barris en la tasca de la lluita pel compliment de la llei 
de  Memòria  Històrica  i  la  promoció  dels  Drets  Humans.  Així  mateix, 
l’Ajuntament és comprometrà a fer pedagogia ciutadana i una deguda difusió 
per acostar els canvis al nomenclàtor a la ciutadania”.

El  regidor  Sr.  Serrano,  dóna  les  gràcies  per  portar  aquesta  moció  que 
demostra la maduresa de la ciutat alhora d’intentar i sol·licitar al Ple treure el 
noms dels  carrers de la  ciutat  que generen malestar  pel  que representen i 
buscar una manera participativa per involucrar a la ciutat per posar noms més 
acordes a la  maduresa de la  ciutadania  dels  40 anys de democràcia,  més 
noms  feministes,  activistes,  culturals.  L’agrada  que  es  parli  de  participació 
involucrant a la ciutat, perquè involucrant a la ciutat és com es podrà modificar 
aquest tipus d’accions.
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La  portaveu  del  grup municipal  PP,  Sra.  Ortega,  manifesta  que   voten  en 
contra  perquè  és  una  moció  que  barreja  molts  conceptes.  Feminitzar  el 
nomenclàtor de Sant Feliu els sembla perfecte en nous carrers, però erigir-se 
jutges  de  la  trajectòria  pública  d’una  persona  que  ha  significat  tant  per  a 
Catalunya,  per  a  Espanya,  per  a  Barcelona,  com  Samaranch  els  sembla 
supèrbia pura. Els inconvenients del canvi del nom d’un carrer són masses per 
a començar aquest procés, no creuen que sigui el que demana la gent, que 
incomodi a la gent. Creuen que els veïns no estarien d’acord en haver d’anar al 
Registre  per  canviar  les  seves  escriptures,  els  seus  documents,  tota  una 
paperassa i pensa que no val la pena.

El portaveu del grup municipal CC Veïns, Sr. Gilaberte, indica que  aquesta 
moció parla de feminització del nomenclàtor. Si ell no visqués i conegués Sant 
Feliu tindria una impressió de Sant Feliu desil·lusionant, però algú pot veure 
els  carrers  de Mas Lluí  que són feministes  i  els  noms del  carrers  de Can 
Bertrand. Sobre el tema de Joan Antoni Samaranch diu que ell  ha defensat 
durant molts anys i continua defensant la reconciliació nacional. Era un objectiu 
en la dictadura i continua sent un objectiu en aquests moments. La lluita té que 
ser per trencar la situació pendular que han tingut al llarg d’anys i anys, segles 
i segles en el seu país. Les línies pendulars no els porten a molts llocs i parlar 
molt del feixisme no significa lluitar contra el feixisme. Diu que tenen un tema 
molt important, la organització social que és el veritable pulmó que aguantarà 
diferents situacions, i això ho tenen molt descuidat, per tant, s’abstenen.

El regidor del grup municipal CC Veïns, Sr. Sospedra indica que el seu vot és 
afirmatiu, bàsicament, per no estendre’s, per la riquesa almenys sociològica de 
Sant Feliu de Llobregat. 

La  portaveu  del  grup  municipal  PDeCAT,  Sra.  Martí,  manifesta  que  es 
congratulen d’aquesta moció perquè tenen clar que ha d’haver-hi una revisió 
del nomenclàtor. Ja en la legislatura 1999- 2003, el regidor que havia en aquell 
moment de Convergència va presentar una moció en aquest sentit que es va 
rebutjar  perquè  suposaria  un  enrenou  pels  veïns  pel  que  fa  als  correus, 
escriptures i hipoteques. En aquells moments era un govern d’ICV i Socialistes 
que va rebutjar. Però estan contents de que s’aprovi avui, encara que la moció 
té una barreja del tema de feminització i el tema dels noms feixistes. Respecte 
a la feminització estan a favor de què ha d’haver més noms de dones que no 
pas dels que tenen, per exemple, li agradaria posar el de Florence Nightingal 
que és precursora de la infermera moderna anglesa i va canviar el món sanitari 
de  la  infermeria.  Però  els  sembla  una  mica contradictori  que posin  com a 
primer nom a canviar el de Joan Antoni Samaranch, no per la persona, sinó 
perquè si estan dient que faran un consell, una comissió de persones, hi ha 
altres com a Montejurra, Josep Ricart, Germans Lladó, noms feixistes també 
de militars conqueridors com Daoiz I Velarde, Pizarro, i pregunta perquè no ho 
fan tots alhora. La seva proposta seria començar pel que decideixi  aquesta 
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comissió i pel carrer que es pugui començar, perquè els sembla contradictori 
anar a una comissió i ja posar en el Ple que aquest hagi de ser el primer nom a 
canviar, no per la persona, sinó per tot el contrari, i voten a favor de la moció.

El portaveu del grup municipal Ciutadans, Sr. Alba, indica a la Sra. Martí que 
Daoiz i Velarde no són militars, són herois de la guerra de la Independència i 
no pot embrutar la seva memòria. Respecte a aquesta moció considera que és 
la demostració de que qualsevol moció sempre es pot empitjorar. La proposta 
que es va presentar fa uns mesos no els acaba d’agradar, quan van començar 
a estudiar-la pensaven que era fruit del desconeixement, aleshores, porta el 
llibre que es titula els Carrers de Sant Feliu, que està editat per l’Ajuntament en 
una època que no són susceptibles de ser considerats uns feixistes. El llibre 
dóna explicacions dels noms dels carrers, la Av. Montejurra es va canviar a 
l’any 40, i quan parlen de feixisme pels successos de Montejurra no va per 
aquí.  Lamenta que barregin  el  tema de la  feminització  perquè aquí  podien 
estar d’acord, però la resta dels punts els semblen inacceptables. Sobre Joan 
Antonio Samaranch han buscat un article en la Vanguardia en el que sortia 
l’enterrament del Sr. Samaranch, perquè suposa que consideren que els amics 
del feixista són feixistes com ell, i el fèretre va ser portat per esportistes com 
Pol  Amat,  David  Barrufet,  Ander  Mirambell,  Javier  Moracho,  Enric  Massip. 
Havien altres com Rafa Nadal, Jordi Villacampa, Gemma Mengual, José Luis 
Doreste,  Arancha  Sánchez-Vicario.  També  el  Sr.  Jordi  Hereu,  Sr.  José 
Montilla,  la  difunta  Sra.  Chacón,  el  Sr.  Corbacho,  el  expresident  d’Aragó 
Marcelino Iglesias, Sr. Jaime Lissavetzky. Hi havia un feixista que no va estar 
però va enviar una corona de flors el Sr. Fidel Castro. En aquest llibre que ha 
comentat  hi  ha  una  foto  en  la  pàgina  48  que  parla  de  l’antiga  fàbrica 
Samaranch, actualment escola, que ha donat nom a aquest carrer. La família 
d’aquest senyor va ostentar la propietat d’aquesta fàbrica i és anterior. Creu 
que van del desconeixement cap a la mala fe, què en la moció hi ha una part  
intolerable quan es parla que  l’únic mèrit conegut d’aquestes persones havia 
estat  la  seva  militància  política  feixista.  Es  pregunta  qui  són  per  jutjar  a 
ciutadans de Sant Feliu que van morir, que van ser assassinats els primers 
dies  de  la  guerra  i  que  eren  innocents,  perquè  aquestes  persones  no 
participaven en cap tipus de rebel·lió, i,  encara que haguessin participat, no 
està justificada la pena de mort. N’hi havia veïns de Sant Feliu, entre ells un 
regidor  d’aquesta  casa,  que  eren  treballadors,  i  també havia  algun  feixista 
perillós com el Sr. José Martí Duran, havia treballadors com el Sr. Lladó. El 
que no poden fer és davant la manca de propostes de certs partits polítics de 
Sant Feliu els ofereixen ideologia. Diu que aquesta moció és la demostració 
que amb bons ingredients es poden fer plats que són una autèntica porqueria, 
per tant, voten en contra.

La Sra. Gastón manifesta que la moció es presenta amb el suport de unes 200 
persones que han signat, específicament, pel carrer Joan Antoni Samaranch, i 
porten molts mesos de treball. Són ciutadans, no estan parlant de cap partit 
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polític, sinó de gent que vol canviar el nom d’aquest carrer. En referència al 
número de noms són onze carrers amb nom de dona, incloent-hi la Plaça 8 de 
Març. Els sembla que una ciutat de 50 mil habitants no és una xifra gaire bona, 
tot i que Mas Lluí hi hagin carrers.

Sotmesa a votació la moció s’aprova per majoria absoluta amb 17 vots a favor 
de:  6  vots  dels  regidors/es  del  grup  municipal  d’ICV-EUiA,  4  vots  dels 
regidors/es del grup municipal PSC, 3 vots dels regidors/a del grup municipal 
d’ERC, 2 vots del regidor/a del grup municipal PDeCAT; 1 vot del regidor del 
grup municipal CC Veïns, Sr. Sospedra, i 1 vot del regidor Sr. Serrano; i amb 3 
vots en contra de: 2 vots dels regidors del grup municipal Ciutadans, i 1 vot de 
la regidora del grup municipal PP; i amb 1 vot d’abstenció del regidor del grup 
municipal CC Veïns, Sr. Gilaberte.

Segueix indicant el Sr. Alcalde que ara se saltaran, perquè hi ha gent aquí que 
ha  d’intervenir  i  ja  que  l’ordre  del  dia  és  molt  llarg,  saltarà  tal  com  ha 
assenyalat al portaveus l’ordre del dia, i passaran directament al punt 29. 

29. - Moció de la Junta de Portaveus de suport al manifest per augmentar 
en els Pressupostos Generals de l'Estat 2017 l'assignació destinada per a 
la  lluita  contra  la  violència  de  gènere  i  les  polítiques  d'igualtat. 
(MOCI2017000042)

El Sr. Alcalde dóna compte de la moció presentada per la Junta de Portaveus i 
que llegeix la Mercè Fernández en representació del Casal de la Dona, que 
textualment diu el següent:

“Atès el nombre incessant de dones i criatures assassinades per les violències 
masclistes en el que portem d'any, davant l'increment de nombre de denúncies 
(2,3%) i el nombre de dones amb ordres de protecció i/o mesures cautelars 
(7%)  en  l'any  2016  respecte  a  l'any  anterior,  així  com  davant  la  prevista 
aprovació simultània al juny 2017 dels pressupostos generals de l'Estat per a 
2017  i  de  la  proposta  de  la  Subcomissió  del  Congrés  dels  i  Diputats  i 
Diputades del "Pacte d'Estat" contra la Violència de Gènere 

Atès  que  la  quantia  assignada  al  Programa  232C  “Actuacions  per  a  la 
prevenció de la violència de gènere” previst en el Projecte de Pressupostos de 
l'Estat per a 2017, presentat pel Govern, puja, després de la pressió política i 
social dels col·lectius feministes, a 31,7 milions d'euros, que és un 25,7% més 
que el  2016 però continua sent un 2,20% menys que el  2010. Així  mateix, 
congela en 19.741.840 € el Programa 232B “Igualtat entre dones i homes”, un 
41,2% menys que el 2010.

Els 51,4 milions d'euros que sumen els dos són el 0,00011% de les despeses 
del  Projecte  de  Pressupostos  de  l'Estat  per  a  2017  (443.133.000  d'euros), 
percentatge ridícul del que s'ha anomenat pomposament des de novembre de 
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2016  "Pacte  de  estat  contra  la  Violència  de  Gènere".  Si  no  s’augmenta 
significativament  en  els  PGE  2017,  almenys  en  120  milions  d'euros,  el 
Programa 232C “Violència de Gènere”, un "Pacte d'Estat" seria una ofensa i 
una burla a totes les dones que pateixen o han patit violència de gènere, és a 
dir, per als 4 milions de dones que, segons la Macroenquesta 2015 del mateix 
Govern, pateixen violència de parella (2,5 milions de dones) o sexual fora de la 
parella (1,5 milions).És seguir sense assignar ni un euro a la prevenció en els 
àmbits educatiu, sanitari i de mitjans de comunicació, no cobrir la prevenció i 
atenció a la violència sexual que exigeix el Conveni d'Istanbul (vigent des del 
2014), no millorar la resposta policial i judicial i no cobrir el cost dels serveis 
jurídics, psicològics i socials en les Entitats Locals establerts en l'art.19 de la 
Llei O 1/2004.

Tampoc es poden fer polítiques per a les dones sense les dones. La suposada 
obertura a les organitzacions de dones del "Grup de Treball" de l'Observatori 
de Violència de Gènere del Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat és 
inoperant,  perquè  només serveix  per  relatar  centenars  de propostes  sense 
discutir-les ni buscar acords que conformen l'informe final de l'Observatori al 
juny de 2017.

Per  aquests  motius  la  Junta  de  Portaveus  proposa  al  ple  l’adopció  dels 
següents:

ACORDS

1. Instar el Govern de l'Estat a augmentar en els pressupostos generals 
de l'Estat 2017 l'assignació destinada, en els termes abans esmentats, 
tant per a la lluita contra la violència de gènere, com en relació a les 
polítiques d'igualtat.

2. Traslladar el present acord al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales 
e Igualdad, al Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades, 
als grups polítics del Congrés i senat i a les entitats municipalistes de 
Catalunya”.

El  Sr.  Alcalde  indica  que  aquesta  moció  és  de  la  Junta  de  Portaveus, 
s’aprova per unanimitat.

El  Sr.  Alcalde  proposa  novament  alterar  l’ordre  del  dia,  tal  i  com  ho  ha 
comunicat als portaveus, i es passa a tractar el punt 25.

25. - Resoldre les al·legacions i aprovar provisionalment la modificació 
del  Pla  Especial  d'Espais  Lliures  i  Equipaments  Comunitaris  de  Can 
Calders (T0092017000001).

El Sr. Alcalde dóna la paraula a la regidora Sra. Muñoz,  que explica la moció 
que textualment diu el següent:
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“Atès  que  la  COMUNIDAD  ISLAMICA  DE  SANT  FELIU  DE  LLOBREGAT, 
mitjançant instància E2017010929, de data 7 de juny de 2017, ha presentat nou 
exemplar del document de Modificació Puntual del Pla Especial d’Espais Lliures i  
Equipaments Comunitaris de Can Calders, a les parcel•les del carrer Joaquim  
Monmany, núm. 12-28, per a l’ampliació dels usos admesos amb l’ús religiós  per 
a la seva aprovació provisional,

Atès que la Junta de Govern Local, en sessió de data 15 de març de 2017 va 
aprovar inicialment l’esmentat instrument de planejament  el qual s’ha sotmès a 
informació pública  amb la publicació del corresponent edicte al Butlletí Oficial de 
la Província de data 5 d’abril de 2017, al diari El Punt Avui de data 3 d’abril de 
2017,  i  al  tauler  d’anuncis  de  l’Ajuntament.  També  s’ha  efectuat  notificació 
individual als promotors, als propietaris de l’àmbit i a l’empresa d’administració de 
finques Finques Ateneu Gestió Immobiliària,  SL i  s’han sol·licitat  informes als 
organismes sectorials corresponents. 

Atès que s’han emès informes per part de la Direcció General d’Energia, Mines i 
Seguretat Industrial, la Direcció General d’Afers Religiosos i Direcció General de 
Comerç  de  la  Generalitat  de  Catalunya  i  d’Aigües  de  Barcelona  en  sentit 
favorable a la tramitació o dient que no són preceptius i s’ha redactat un estudi de 
mobilitat  generada  per  part  del  tècnic  de mobilitat  municipal,  d’acord  amb el 
requeriment fet en l’informe emès per l’Autoritat del Transport Metropolità.

Atès  que  durant  el  període  d’informació  pública  la  CTAT.  PROP.  JOAQUIM 
MONMANY,  NÚM.  14-24 ha presentat  unes al·legacions  mitjançant  instància 
E2017007742, de data 2 de maig de 2017, en la qual manifesta la seva oposició 
a l’ampliació dels usos i sol·licita que es procedeixi a la no aprovació definitiva 
d’acord amb les al.legacions que es formulen.

Atesos, els informes que consten a l’expedient, l’informe de  l’arquitecte municipal 
de data 9 de juny de 2017 i l’informe jurídic emès per la directora del servei jurídic 
administratiu de data 9 de juny de 2017 en el qual es ratifiquen  amb la resposta 
desestimatòria a les al•legacions presentada pels redactors del projecte i que es 
troben dins el document presentat pels promotors per a l’aprovació provisional  i a 
més a més amplien contestació en els seus informes , al.legacions i contestació 
que es concreten en el següent:

1.- En la zona on es vol dur la modificació d’usos hi ha unes 500 places 
d’aparcament, per la qual cosa es produeix una gran circulació de vehicles , amb 
el perill consegüent  pels vianants.
- Les característiques de l’edifici on es pretén actuar presenta problemes de 
seguretat ciutadana, la qual cosa pot afectar les persones que vinguin a practicar 
l’ús religiós.
- A l’àmbit d’actuació hi ha un passatge particular, que si se’n fa un mal ús 
pot presentar problemes de circulació i maniobra .

Contestació:  

- Al respecte s’ha inclòs al document de modificació puntual,  l’Estudi de 
Mobilitat  Generada  atenent  a  la  petició  manifestada  en  l’informe  de 
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l’Autoritat del Transport Metropolità de data 5 de maig de 2017 el qual  en 
l’apartat  11  Conclusions,  indica  textualment:  “Donades  les 
característiques del tan específiques del nou equipament previst, i tenint 
en compte el reduït volum de nova mobilitat que generarà, no es preveu 
amb  la  posada  en  funcionament  es  generin  alteracions  negatives  i/o 
problemàtiques a les xarxes de mobilitat de la ciutat.” .

- Pel que respecte al increment de densitat de circulació de vehicles a la 
zona i el conseqüent perill per als vianants, cal dir que, tal i com s’exposa 
en el document, els diferents indrets actuals del municipi on es practica el 
culte  religiós,  no  experimenten  cap  problema  de  mobilitat,  doncs  els 
usuaris d’aquest servei, tenen l’hàbit de desplaçar-se en transport públic 
si provenen d’un altre municipi, o a peu si son residents a aquest municipi.

- Tanmateix a la zona hi ha un excedent d’aparcaments, tal i com s’exposa 
a l’apartat vuitè del document; mobilitat,  la qual cosa comporta que la 
modificació puntual del planejament proposada en cap cas generarà la 
problemàtica objecte de l’al·legació presentada.

- La  problemàtica  respecte  la  seguretat  en  la  zona  no  tenen  una 
component  urbanístic  ni  afecta  a  la  tramitació  d’una  modificació  de 
planejament però dir que en el cas que  aquesta situació es produís seria 
un tema  a resoldre en matèria de seguretat ciutadana. 

- La  problemàtica  que  potencialment  pot  ocasionar  l’ús  privatiu  del 
passatge no s’ha de veure agreujada per la major afluència de vianants a 
la zona. Actualment  la practica actual de l’ús religiós a altres indrets de la 
vila no genera  problemàtica de mobilitat.

2.- La possible exigència municipal de sortides d’emergència comportarà que 
aquestes hagin de estar situades al carrer privatiu.
- A la finca es poden donar problemes de desaigües, al no estar previstos 
el serveis actuals, per acollir un gran nombre d’usuaris.

Contestació:
-  Al respecte s’ha emès informe per part de l’enginyer tècnic municipal de 

data 30 de maig de 2017 en el que resumidament indica que donada la 
previsió d’aforament existent és possible que es requereixi  una sortida 
d’emergència addicional a la de l’accés habitual i que en aquest sentit cal 
aclarir  que,  tot  i  existir  la possibilitat  de ser necessària,  aquest  fet  no 
implica que hagi de ser utilitzada habitualment sinó només en el casos 
excepcionals  d’emergència  i  que  dependrà  en  última  instància  del 
projecte  de  comunicació  d’activitat  a  presentar  per  part  del  tècnic 
competent contractat per l’entitat on, entre d’altres, es justificaran tots els 
aspectes relacionats amb la seguretat en cas d’incendi.

- Pel que respecta a la possible problemàtica dels desaigües, al•legada, cal 
tenir present que en el local en concret on es practicarà específicament 
l’ús religiós, havia estat anteriorment una bugaderia i la sortida d’aigües 
brutes s’efectua directament al clavegueram exterior. D’altra banda atès 
el  tipus d’ús  que s’amplia  en el  sector,  inicialment  no es preveu una 
afectació  a la  xarxa  de desguassos de l’edificació,  no obstant  aquest 
aspecte es deurà de resoldre en la corresponent llicència urbanística i 
d’activitats que correspongui.
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- Pel que fa a l’exercici de l’activitat a més es troba regulada en l’article 
tercer  de les  NNUU en el  que ja  es diu  que haurà  de complir-se  la 
normativa sectorial d’aplicació.

3.- Els  interessos d’un propietari  de  l’edifici  no  poden anar  en contra de 
l’interès de la resta de propietaris.

Contestació: 

No es tracta de posar en joc els interessos d’un particular en front el d’un altra 
sinó els interessos de la comunitat, a la que l’ urbanisme es troba subjecte. El  
planejament urbanístic respon a les necessitats de convivència ciutadana, i la 
decisió de modificació d’un planejament,“iusvariandi”, respon a l’adequació dels 
interessos  públics,  els  quals  queden  sobradament  acreditats  a  l’antecedent 
primer,  pàgines 2-3 del  document aprovat.      La jurisprudència del  Tribunal 
suprem es clara en aquest  sentit,  així  per exemple la  sentencia del Tribunal 
Suprem de 14 de juny de 2010 determina: 
“A su vez, no está de más señalar que el denominado "iusvariandi" constituye no  
sólo una potestad, sino incluso un verdadero deber administrativo cuando las  
circunstancias concurrentes así lo demanden en aras de la mejor satisfacción de  
los intereses generales. En este sentido, la invocación del mismo no puede servir  
de coartada para que la Administración apruebe, en todo caso, las modificación  
es propuestas  mediante  iniciativa  privada,  pues compete  a la  Administración  
urbanística dicha potestad con observancia de los principios contenidos en el  
artículo  103  de  la  Constitución;  de  suerte  que  ya  sea  promoviendo  la  
Administración la modificación del plan o bien denegando la misma a los casos  
de  iniciativa  privada,  en  ambos  supuestos  la  razón  ha de  ser  la  misma:  la  
defensa y satisfacción de los intereses generales. Por tanto, estas decisiones  
pueden ser impugnadas en la medida en que se acredite que las mismas han  
incurrido  en  error,  en  mera  arbitrariedad,  han  abandonado  los  intereses  
generales que deben presidir su actuación, supongan una desviación de poder o,  
en fin, concurra falta de motivación.”

4.- La publicació de la relació de la titularitat actual dels immobles va en contra de 
la Llei de Protecció de dades. S’ha donat una informació sense el permís dels 
afectats.

Contestació: 

-  Són d’aplicació  en aquest  cas el  que s’estableix  a l’article  11.  2 de la  Llei 
Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de protecció de dades, que determina pel 
que fa a la comunicació de dades protegides que:

Art. 11.2. 

“ El consentimiento  exigido en el apartado anterior no serà preciso:

a) Cuando la cesión està autoritzada en una Ley”
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En aquest cas,   l’article 102 del Text refós de la Llei d’Urbanisme 1/2010,  exigeix 
que en els planejaments d’incitativa privada, s’inclogui l’estructura de la propietat 
del sòl afectat i estableix que es faci citació individualitzada als propietaris de 
l’àmbit,  pel  que  l’article  101.2  de  l’esmentat  TRLUC   atribueix  el  dret  als 
promotors de obtenir les dades informatives necessàries per a la seva elaboració.

En  concret  l’article  101  del  Decret  Legislatiu  1/2010  de  3  d’agost   TRLUC 
estableix:

Art. 101 Iniciativa privada en la formulació de plans urbanístics.

1.- La iniciativa privada pot formular plans especials urbanístics , plans de millora  
urbana i plans parcials urbanístics d’acord amb el planejament urbanístic general  
aplicable.

2.- Les persones promotores dels plans urbanístics a què es refereix l’apartat 1  
tenen dret, si els ho autoritza l’ajuntament amb la finalitat de facilitar la redacció  
del planejament, a obtenir les dades informatives necessàries dels organismes  
públics i a ésser beneficiàries de les ocupacions temporals que calguin per a  
l’execució del pla, d’acord amb la legislació reguladora de l’expropiació forçosa”.

 D’igual  manera  l’article  8  de  l’esmentat  Text  Refós  de  la  llei  d’urbanisme 
estableix en el seu apartat 4 el següent:

Art. 8.4 TRLUC: “ Tothom té dret a obtenir dels organismes de l’administració  
competent  les  dades  certificades  que  els  permetin  assumir  llur  obligacions  i  
l’exercici de l’activitat urbanística”.

En  aquest  cas  es  fan  constar  les  mínimes  dades  per  poder  practicar  les 
notificacions que exigeix la llei, el nom del titular i l’adreça, sense que hi consti 
cap més dada personal com poden ser  DNI ni telèfons ni mails.

Així cal dir que  si bé l’article 11.1 de la Llei 15/1999, determina la protecció de les 
dades de caràcter personal front a tercers, no es menys cert que l’article 11.2 de 
la mateixa disposició, determina que aquest caràcter excepcional pot venir donat 
per l’existència de norma amb rang de llei que els atorgui cobertura, com es el 
cas present, ja que l’article 102 del Text refós de la Llei d’Urbanisme 1/2010, 
exigeix que en els planejaments d’incitativa privada, s’inclogui l’estructura de la 
propietat  del  sòl  afectat.  Els  posicionaments  al  respecte,  tant  de  l’Autoritat 
Catalana de Protecció de dades (CN 6/2017), com de l’Agència Espanyola de 
Protección de Datos (Consulta 239/200), es el de que no existeix una prohibició 
absoluta respecte informació de caràcter personal,  però si que cal evitar tota 
informació personal innecessària.

Atès  que  l’informe  de  l’arquitecte  municipal  conclou  informant  favorablement 
l’aprovació provisional i indica els aspectes nous introduïts respecte l’aprovació 
inicial a resultes dels informes dels organismes emesos,

Atès que l’ informe jurídic  de data 9 de juny de 2017 , entre d’altres qüestions, 
s’especificava la tramitació a seguir fins a l’aprovació definitiva de la modificació 
del  Pla  Especial  atenent  el  que estableixen  els   articles  89  i  91  del  Decret 
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Legislatiu  1/2010  pel  qual  s’aprova  el  Text  Refós  de  la  llei  d’urbanisme  de 
Catalunya

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

A C O R D S 

PRIMER.-  Resoldre  l’al·legació  presentada  per  la  CTAT.  PROP.  JOAQUIM 
MONMANY, NÚM. 14-24, mitjançant escrit E2017007742, de data 2 de maig de 
2017, sol•licitant la no aprovació provisional de la  Modificació puntual del Pla  
Especial  d’Espais  Lliures  i  Equipaments  Comunitaris  de  Can  Calders  a  les  
parcel·les del carrer Joaquim Monmany, núm. 12-28, per a l’ampliació dels usos  
admesos amb l’ús religiós, desestimant-la d’acord amb la contestació continguda 
en els informes tècnic i jurídic de data 9 de juny de 2017 dels quals s’ha donat 
compte detallat  en el cos d’aquesta resolució.

SEGON.- Aprovar provisionalment el document de Modificació Puntual del Pla  
Especial  d’Espais  Lliures  i  Equipaments  Comunitaris  de Can Calders  a les  
parcel·les del carrer  Joaquim Monmany,  núm.  12-28,  per a l’ampliació  dels  
usos admesos amb l’ús religiós, presentat a l’Ajuntament pel Sr. Jamal Dine 
Khamlich, en representació de la COMUNIDAD ISLAMICA DE SANT FELIU 
DE LLOBREGAT, mitjançant  instància amb registre d’entrada  E2017010929, 
de data 7 de juny de 2017. 
Els aspectes introduís respecte el document aprovat inicialment, a resultes de 
l’emisió dels informes dels organismes  , i que constitueixen modificacions de 
detall no substancials, es concreten en:

1.- Incorporació d’un estudi d’avaluació de la mobilitat generada, redactat pel 
tècnic de mobilitat de l’ajuntament de Sant Feliu de Llobregat, en compliment 
de l’escrit  de  l’Autoritat  del  Transport  Metropolità,  en  el  que es  sol•licita  la 
redacció  d’un  estudi  d’avaluació  de  mobilitat  generada  en  compliment  de 
l’article 3 del Decret 344/2006, de 19 de setembre, de regulació dels estudis 
d’avaluació de la mobilitat generada (Apartat 9 del document).
2.- Una redacció més precisa de les normes urbanístiques, concretant que: 
La  modificació  només  es  centra  en  l’article  16.5.2.1.  de  la  Normativa 
Urbanística del Pla Especial de vialitat Espais Lliures i Equipament Comunitari 
del barri de Can Calders.
3.- Efectuant un millor redactat de l’article 3 de les NNUU, per tal d’incorporar 
els efectes de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, sobre l’aplicació del règim 
de comunicació prèvia en l’activitat de centres de culte.
4.- Una millor estructuració formal del document.
5.-  S’ha  presentat  en  format  digital  (pdf  el  document  complert:  Memòria, 
normativa  urbanística,  plànols  i  annexes;   en  format  digital  (.pdf)  amb  la 
mateixa disposició que l’exemplar en paper.
                                                                                                                             
TERCER.-Trametre un exemplar  del  projecte en format  paper,  el  text  de les 
normes  urbanístiques  i  els  plànols  d’ordenació  en  suport  informàtic  i  còpia 
compulsada de l’expedient administratiu a la Direcció General d’Urbanisme de la 
Generalitat per tal que procedeixi a la seva aprovació definitiva.

29



QUART:_ Notificar  la  present  resolució  a la  comunitat  de propietaris  que ha 
formulat l’al·legació que aquí es resolt i a  tots els que consten com a interessats 
a l’expedient.”

La portaveu del grup municipal PP, Sra. Ortega, indica que voten en contra. 
Però vol que quedi clar que voten en contra de l’ampliació d’usos d’una nau 
industrial, en cap moment posen en dubte el dret de la Comunitat Musulmana 
a tenir un centre de culte a Sant Feliu. Actualment el centre que tenen està a 
prop  d’on  tenen  la  seu,  i  saben  que  no  hi  ha  conflictes,  ni  problemes  de 
convivència.  No  es  tracta  de  centre  musulmà  si  o  no,  estan  votant  un 
planejament urbanístic, però és un edifici que no es va construir amb aquesta 
finalitat i creuen que no és l’adequat per aquest centre.

El portaveu del grup municipal CC Veïns, Sr. Gilaberte, manifesta que voten a 
favor.  Han discutit  amb profunditat  aquest tema en la Comissió Informativa, 
que era uns dels  temes preocupants,  sobre tot  per les polèmiques que ha 
tingut  a  la  ciutat.  Tenen els  informes  favorables  urbanístics,  coneixen   les 
al·legacions i estan d’acord amb la seva resolució perquè eren sobre qüestions 
molt primàries i no tenen cap contingut d’esmena a la totalitat. En relació amb 
les  polèmiques  actuals,  el  que  han  d’intentar  és  que  això  es  visqui  amb 
naturalitat, no genera més confusió i aclarir tots els continguts perquè l’equip 
de  govern  té  medis  per  poder  fer-ho.  Demanen  de  l’equip  de  govern, 
mitjançant serveis socials, etc., que posi les millors condicions per poder aclarir 
tots aquells temes que per alguna raó, o sense raó, generen una situació de 
disfunció a la ciutat.

La portaveu del grup municipal PDeCAT, Sra. Martí, indica que viuen en un 
estat laic, amb llibertat de culte, i de la mateixa manera que ningú qüestiona 
quanta  gent  cada  diumenge va a  missa,  canten  o  no  canten,  o  si  toquen 
campanes o no, consideren que el culte musulmà pot fer el que consideri que 
ha de fer. Si necessiten espai més gran poden demanar una ampliació d’usos i 
revisada tota la documentació no troben cap pega. Per tant voten a favor.

El  portaveu del  grup municipal  Ciutadans,  Sr.  Alba,  manifesta que voten a 
favor, bàsicament, per un tema de respecte cap a la Comunitat, més que per 
confiança  en  la  tramitació  de  l’expedient.  Han  de  tenir  fe  perquè  no  els 
agradaria arribar a un punt que, potser, ajudés a legitimar a aquells que no 
volen  fer-ho  de  cap  manera.  Insisteix  que  pel  respecte  que  tenen  a  la 
Comunitat voten a favor.

El Sr. Alcalde manifesta que aquest punt s’aprova amb el vots a favor de tot el 
Consistori,  excepte el grup municipal PP, que, per l’explicació que ha fet la 
portaveu del grup municipal PP, no està en contra de la Comunitat Musulmana 
i, és coherent amb el seu vot en el punt tres de l’ordre del dia en quant a la 
moció  del  Manifest  de  la  Plataforma  antifeixista  que  s’ha  aprovat  per 
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unanimitat. No està en absolut en contra de la mesquita, està en contra d’un 
tràmit d’ampliació d’usos, un tràmit urbanístic. Per tant, és un procés en que 
qualsevol  ciutadà,  entitat,  comerç,  associació  té  dret  d’iniciar  un  tràmit 
administratiu d’ampliació d’usos d’un local. Aquest tràmit s’ha fet de la manera 
que toca amb estricta normalitat administrativa i respecte als drets i llibertats 
dels  ciutadans  de  Sant  Feliu  de  Llobregat.  Aquest  tema  resta  aprovat 
provisionalment pendent del tràmit de la Generalitat que és un tràmit que es 
resoldrà al mes de juliol definitivament.

Seguidament  el  Sr.  Alcalde  proposa  que  el  punt  8,  que  presenta  el  grup 
municipal  Ciutadans,  i  el  punt  9,  del  grup  municipal  PP,  es  debatran 
conjuntament però es votaran per separat.

8.  -  Moció  del  grup  municipal  Ciutadans  perquè  l'Ajuntament  de  Sant 
Feliu de Llobregat es posicioni al costat de la democràcia i l'estat de dret. 
(MOCI2017000039)

El Sr. Alcalde dóna la paraula al portaveu del grup municipal Ciutadans, Sr. 
Alba,  el  qual  es  dirigeix  als  grups  de  l’equip  de  govern  i  pregunta  que  si 
tinguessin  coneixement  que  va  haver-hi  una  il·legalitat  administrativa  el 
posarien en coneixement de la policia.

Presenten la moció que textualment diu:

“El senyor Carles Puigdemont al capdavant del seu govern ha publicitat la seva 
intenció de convocar un “referèndum” el proper dia 1 d’octubre de 2017 amb una 
clara intenció de vulnerar la legalitat vigent per la seva intenció secessionista, 
amb la finalitat de separar-nos de la resta d’Espanya i d’Europa, d’acord amb el 
que es desprèn de la pregunta que es vol proposar.

Ni el govern de la Generalitat de Catalunya ni els seus aliats tenen competències 
ni legitimitat per decidir sobre la integritat del conjunt del nostre país ni la seva 
forma de govern, i  menys de la forma que es proposa, és a dir,  de manera 
clarament unilateral i sense respectar les normes que els ciutadans espanyols 
ens hem donat.

Unilateralitat que es transforma en clara voluntat de destruir els nostres valors 
democràtics i  l’estat de dret que els empara, atesa la manca de respecte als 
procediments  legítims  de  reforma  de  l’Estat  que  contempla  la  Constitució 
Espanyola.

És responsabilitat del món local i del conjunt de la ciutadania de mostrar de forma 
clara el nostre compromís amb la democràcia i l’estat de dret així com la voluntat 
de defensar els valors democràtics que donen contingut amb el sistema polític 
nascut l’any 1978, i que ha garantit que la nostra societat hagi gaudit del període 
més llarg de llibertats de la
nostra història.
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Aquest compromís s’ha de traduir en no proporcionar cap suport de cap mena 
que  faciliti  la  celebració  d’aquest  referèndum  de  clara  vocació  colpista  i 
antidemòcrata.

Per  aquests  motius,  el  grup  municipal  Ciutadans  proposa  al  Ple  Municipal 
l’adopció dels següents:

ACORDS:

PRIMER: Instar al Ple de l’ajuntament perquè aquesta corporació no cedeixi cap 
espai  municipal  per  la  celebració  de cap consulta  o  referèndum de caràcter 
independentista com la que es té intenció de fer el dia 1 d’octubre de 2017.

SEGON:. Instar al Ple de l’ajuntament perquè aquesta corporació no proporcioni 
cap  suport  humà  o  material  per  organitzar  o  celebrar  aquesta  consulta  o 
referèndum.

TERCER: Instar al Ple de l’ajuntament perquè aquesta corporació no proporcioni 
cap dada, llistat o base de dades que contingui dades personals dels habitants de 
Sant Feliu de Llobregat als organitzadors.

QUART:  Traslladar  aquests  acords  als  mitjans  de  comunicació  i  als  Grups 
Parlamentaris del Parlament de Catalunya”.

9. - Moció del grup municipal PP rebutjant el referèndum il·legal anunciat 
el proper 1 d'octubre de 2017. (MOCI2017000040) 

A continuació el Sr. Alcalde dóna la paraula a la portaveu del grup municipal 
PP, Sra. Ortega que presenta la moció, que textualment diu el següent:

“Atès  que  el  President  de  la  Generalitat,  Carles  Puigdemont  ha  anunciat  la 
pregunta i la data per la celebració d’un referèndum il•legal el proper 1d’octubre.

Atès que el Partit Popular, el PSC, C’S i Catalunya Sí que es Pot, han anunciat  
que no estan d’acord amb la celebració unilateral d’aquest referèndum i que no 
comparteixen la  pregunta:  “Vol  que Catalunya  sigui  un Estat  independent  en 
forma de República?”. 

El grup municipal PP proposa els següents acords al Ple de l’Ajuntament de Sant 
Feliu de Llobregat: 

1. Manifestar el compromís de l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat de no 
donar suport ni proporcionar medis, ni personal municipals el dia 1 d’Octubre, en 
relació a la celebració del referèndum il·legal que es pretén celebrar. 

2.  Traslladar  aquests  acords  a  les  AAVV  del  municipi,  a  la  Generalitat  de 
Catalunya, al Parlament de Catalunya, a la Diputació de Barcelona, al Congrés 
dels Diputats, al Senat i a la Delegació del Govern d’Espanya a Catalunya”.

El  regidor  Sr.  Serrano,  indica  que  és  difícil  perquè  a  Sant  Feliu  moltes 
vegades, i avui mateix, han debatut dos punts en els quals estan demanant 
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participació ciutadana per escollir al Síndic, per canviar els noms de la ciutat, i 
ara volen treure la participació major que és la de decidir. No ho entén, i a part,  
diuen delinqüents. Però posar una urna per a què es pugui votar, preguntar a 
la gent que és el que volen fer no pot ser delicte. Li dóna vergonya que algú 
digui que és delicte preguntar a la gent. Ell va orgullosament a la carcel si fa 
falta posar les urnes, si no ho permeten, no serà el primer en posar una urna 
per a què la gent del seu municipi pugui dir que és el que vol. Vota en contra 
les dos mocions.

El  portaveu del  grup municipal  CC Veïns,  Sr.  Gilaberte,  indica  que és una 
moció que demana a l’equip  de govern,  i,  pràcticament,  els  demés podrien 
passar completament del tema. Hi ha mocions que devaluen molt el Ple perquè 
se’l està demanant qüestions que no té competències. Voten en contra.

La portaveu del grup municipal PDeCAT, manifesta que creuen que no val la 
pena argumentar res i voten no a les dues mocions.

El portaveu del grup municipal Ciutadans, indica que a la moció presentada pel 
PP, voten a favor.

El portaveu del grup municipal d’ERC, Sr. Bossa, manifesta que no entenen 
aquests tipus de mocions. Creuen que és una mena d’incongruència repetir 
una  i  mil  vegades  que  el  referèndum no  es  farà  i  mocions  com aquestes 
demostren que sí que es farà.  A més, posen totes eines de l’Estat per fer una 
guerra bruta,  com la  presentació  de noticies  falses per  ser  càrrecs electes 
soberanistes. Quan algú té a disposició les clavegueres de l’Estat per atacar 
l’independisme, quan algú té la capacitat d’assignar fiscal i jutges amics, quan 
algú té la capacitat d’infringir la por del què en octubre tingui la responsabilitat 
d’obrir  col·legis  i  permetre les urnes,  troben innecessàries  aquests tipus de 
mocions que van contra el més elemental dels sentits comuns. No entenen 
aquests tipus de mocions quan el 80% de la població de Catalunya vol votar i 
expressar en referèndum quin futur desitja. Els problemes polítics cal resoldre 
amb solucions polítiques. Venen al Ple a presentar la típica moció de dir no a 
tot,  a  tots  aquells  que  han  anat  obrint  camí,  a  aquells  que  desitgen  una 
República, i un nou futur. Diuen sobretot que no a la moció de Ciutadans per la 
forma com ha s’ha exposat el Sr. Alba al iniciar la seva intervenció, i per la 
perversió del llenguatge en conceptes com valors democràtics, conceptes que 
aquests  grups municipals  confonen  i  s’ha  demostrat  altres  vegades.  Els  hi 
recomanen que llegeixen atentament les editorials New York Times, Financial 
Times  d’aquest  setmana que  si  demostra  alguna  cosa,  és  l’intent  estúpit  i 
ridícul de voler criminalitzar les urnes. La estupidesa d’equiparar urnes amb 
cop d’Estat no s’ho creuen en lloc, només als seus seguidors que com es pot 
comprovar en aquestes mocions, també té la seva audiència a Sant Feliu. El 
seu compromís és amb la democràcia, però, a diferència d’ells per derogar un 
règim del 78 corrupte a tots els nivells, que ha sigut una forma de desigualtats 
claríssimes,  i  es  deixaran  la  pell  per  a  què  expressin  el  seu  no  en  un 
referèndum.

El portaveu del grup municipal PSC, Sr. Molina, manifesta que actualment no 
hi  ha  cap  referèndum  convocat.  Ells  no  parlen  de  rumors,  enraonies  o 
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d’intencions. Però el posicionament del PSC, en quan a referèndum que es 
convoca en un marc il·legal, és totalment en contra, mai recolzaran decisions 
unilaterals  que aprofundeixin en la  crisi,  la  paralització  que  estan  vivint  en 
Catalunya i que els responsables són, tant el govern de la Generalitat, com el 
govern d’Espanya. Considera que es retroalimenten del conflicte, han trobat un 
filó per treure als electors i posar una cortina de fums sobre altres temes que 
no els interessen que parlin, com els nombrosos casos de presumpta corrupció 
que envaeixen a uns i altres. Continuen alimentant aquest conflicte amb una 
irresponsabilitat  escandalosa,  mantenen  als  ciutadans  de  Catalunya  en  un 
ambient de crispació difícil de suportar. Per això, es presenta una moció sobre 
alguna cosa que pot ser que passi o no, però encara no saben i no entraran en 
aquest joc. S’abstenen en les dues mocions.

El  representant  d’ICV-EUiA,  Sr.  Martínez,  indica  que  voten  no  a  les  dues 
mocions,  entre altres motius,  perquè aquest  Referèndum no està convocat. 
Saben que hi ha una data i el què es vol preguntar, però com es farà i que 
demanarà a les institucions del país no s’ha concretat i en aquests moments 
creuen que no toca.  En tot  cas,  l’actitud que ells  mantindran és que seran 
respectuosos amb la Llei, i seran respectuosos amb la voluntat democràtica de 
la ciutadania. En base a això, i amb aquests paràmetres hauran de decidir, 
exactament,  que és el que faran des de l’Ajuntament de Sant Feliu.  Apunta 
que,  a nivell  personal,  l’origen i  la  responsabilitat  primera de la  situació de 
bloqueig  i  conflicte  polític  que estan vivint  a  Catalunya  és,  precisament,  la 
negativa  del  govern  de  l’Estat  en  buscar  una  solució  democràtica.  És  un 
problema polític i els problemes polítics només tenen una solució democràtica, 
es  poder  votar.  Això  es  desencadena,  des  del  moment  que  un  Tribunal 
violenta, esmena, la decisió d’un Parlament de Catalunya,  del Congres dels 
Diputats  i  de la  ciutadania  de Catalunya  quant  va a votar  un Estatut  a les 
urnes. Aquest és el primer gran error, però igual que diuen això, ell  que és 
partidari  de  què  el  seu  país  sigui  un país  sobirà,  confia  que el  govern  de 
Catalunya  no optarà per  convocar  unes eleccions  que siguin  estèrils  i  que 
posin en risc o comprometi les institucions del país. Des d’aquesta confiança, 
quan es convoqui aniran prenen les decisions que toqui.

El Sr. Alcalde sotmet a votació la moció 8 i 9, les qual es rebutgen amb els vots 
en contra d’ICV-EUiA, ERC, PDeCAT, CC Veïns i el regidor Sr. Serrano, amb 
l’abstenció  del  PSC i  amb  els  vots  a  favor  dels  grups  municipals  que  els 
proposen Ciutadans i PP.

El Sr. Alcalde comenta que en relació a la pregunta que feia el portaveu de 
Ciutadans, doncs, respondran el mateix que han respost avui a una trucada de 
la Delegació Territorial del Govern de la Generalitat, en què preguntaven que 
pensen fer, doncs, esperar que es convoqui, i sobretot, esperaran al dia 4 de 
juliol en què el President s’ha compromès a dir com pensen fer les coses. Per 
tant, en el moment que ho tinguem clar decidiran, ha d’haver-hi un marc que 
respecti  la voluntat  de la gent,  i  entenen que ha de ser un marc que sigui 
reconegut i tingui totes les garanties. El dia 4 de juliol es presenta aquest marc 
de garanties i els Ajuntament hauran de prendre la decisió que correspongui.
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El portaveu del grup municipal Ciutadans, Sr. Alba, pregunta que si quan ho 
tinguin clar, desprès del 4 de juliol, o quan sigui, informaran a la ciutadania, ja 
que seria interessant quina és la postura.

Sr. Alcalde diu que en la mesura que el govern respongui als Ajuntaments en 
quines  condicions  han  de  fer  una  cosa  que  sigui  valida,  els  Ajuntaments 
prendran les decisions que siguin i les comunicaran a la ciutadania.

10. - Moció dels grups municipals ERC, CC Veïns i PP, de reprovació al 
procediment i la gestió de la concessió d'una bestreta (MOCI2017000037).

Per part del Sr. Alcalde dóna la paraula al Sr. Bossa que presenta la moció 
dels grups municipals ERC, CC Veïns i PP, i que textualment diu el següent:

“Atès que el 4 de maig de 2017 la intervenció de l’Ajuntament va emetre un 
informe de reparament en relació amb la proposta d’atorgament d’una bestreta 
reintegrable a un funcionari de la Corporació, on demana suspendre la tramitació 
de l’expedient per a la seva esmena o resolució de la discrepància en base al que 
estableix l’article 216 del Text Refós d’Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret 
2/2004 de 5 de març.

Atès que el motiu de la discrepància de la Interventora és perquè la bestreta no 
s’ajusta  al  que  disposa  el  IX  Pacte  de  Condicions-Conveni  Col·lectiu  de 
l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat, que en l’article 24 contempla diferents 
prestacions entre els que s’inclouen supòsits de bestretes reintegrables, però a 
l’apartat segon expressament diu: “L’import màxim serà de tres mensualitats fins  
a un màxim de 4.600, i el termini de devolució no podrà ser superior a 24 mesos.  
Excepcionalment  aquest  termini  de devolució es podrà incrementar  fins a 30  
mesos,  respectant  en tot  moment  la  normativa vigent  en quant  a tributació i  
cotització”.

Atès que en el  mateix informe la Interventora apunta que segons el  Conveni 
Col·lectiu, les sol·licituds es dirigiran al Departament de Recursos Humans que 
les tramitarà al  Consell  Social,  i  que no consta en l’expedient  cap informe ni 
resolució de l’esmentat òrgan. 

Atès que Alcaldia, com a òrgan competent en virtut de l’article 217 de la referida 
TRLRHL,  va adoptar  el  Decret  núm.  1591 de 16 de maig de 2017,  resolent 
expressament  “aixecar  i  resoldre  el  reparament  formulat  per  la  intervenció  i 
continuar amb la tramitació de l’expedient”. 

Atès que el 17 de maig de 2017 la Junta de Govern local aprova la concessió de 
la bestreta reintegrable que no s’ajusta als límits legals que marca el IX Pacte del 
Conveni Col·lectiu de l’Ajuntament.

Atès  que  l’Ajuntament  ha  revisat  d’ofici  l’acte  administratiu,  perquè  segons 
l’informe jurídic núm. 76/2017, l’atorgament d’una bestreta que excedeix el que 
estableix el Conveni incorre en infracció de l’ordenament jurídic.
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Per tots aquests motius els Grups Municipals d’ERC, CC Veïns i PP proposen 
l’adopció dels següents:

ACORDS

1. Reprovar el procediment i la gestió de l’Alcalde en la concessió d’una bestreta 
que no complia les condicions establertes en el Conveni Col·lectiu.

2. Declarar que la concessió d’aquesta bestreta era lesiva per l’interès públic.

3. Fer arribar aquests acords a totes les seccions sindicals de l’Ajuntament de 
Sant Feliu de Llobregat.”

El regidor Sr. Serrano, indica que vota a favor, però l’agradaria saber la opinió 
de la Junta de Govern, qui va fer aquesta bestreta, perquè i com va ocorre.

El Tinent d’alcalde delegat d’organització i personal, Sr. Martínez, explica que 
estan parlant  d’una bestreta que és dóna a un treballador  en funció de les 
seves  necessitats.  Una  bestreta  que  és  un  avançament  i  van  valorar  les 
necessitats que plantejava el treballar que, a més a més, coincideixen amb un 
dels criteris que figuren en l’assignació de bestretes, que és la emergència que 
comporta  greument  el  desenvolupament  normal  de  la  situació  familiar  o 
personal.  Davant d’aquestes necessitats es va decidir  donar la bestreta que 
excedia, efectivament, com assenyala l’informe de la intervenció al límit que 
fixa el Conveni. És un avançament, i un avançament de nòmina no afecta, ni 
compromet  al  pressupost  municipal  ja  que la  partida  d’avançament  és  una 
borsa que es va reposant, precisament, amb els retorns dels avançaments dels 
mateixos treballadors. Per tant, és una partida que té ingressos i despeses, i 
que, a més a més, la quantitat disponible mai s’esgota, i  en rares ocasions 
supera  el  50%  d’aquesta  partida.  La  concessió  d’un  avançament  respecte 
aquesta partida no anava en detriment d’una altra despesa, ni necessitat, ni 
dels  treballadors  o  treballadores  de  la  casa.  Hi  ha  un  reparament  que  la 
mateixa  intervenció  assenyala  que  es  pot  aixecar  per  decisió  de  l’òrgan 
competent,  que en  aquest  cas,  és  l’Alcaldia,  es  va  aixecar  i  atorgar.  Però 
davant de la inseguretat que produïa mantenir aquesta decisió, el que es va 
decidir  es  rectificar,  i  es  va  demanar  al  treballador  el  retorn  d’aquest 
avançament,  que ja s’ha efectuat,  i  per tant,  aquest  avançament ha quedat 
sense efectes.

El portaveu del grup municipal d’ERC, Sr. Bossa, indica que, per a què la resta 
de grups municipals puguin emetre el seu judici, el dia 17 de juny la Junta de 
Govern Local acorda donar tres bestretes a tres funcionaris, dues passen per 
la Comissió Social per a què les aprovin, i la tercera, la del cas que els ocupa, 
no passa per la Comissió Social. És pregunta perquè, encara que no confien 
que el govern responguin avui.

El regidor Sr. Serrano, manifesta que vota a favor de la moció vist que no s’ha 
respost perquè no es va passar pel Consell Social.

El portaveu del grup municipal PDeCAt, Sr. Carrión, indica que no es fàcil la 
decisió  d’aquest  vot,  perquè  aquesta  situació  d’excepcionalitat  que  s’ha 
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comentat  ha  tingut  altres  antecedents  en  aquesta  casa  i  no  hi  ha  hagut 
problemàtica. No veuen clar,  en cap cas, el punt 2, que es declarar que la 
concessió d’aquesta bestreta era lesiva per l’interès públic, i s’abstenen. Però 
en el punt 1, aquestes anades i vingudes tampoc els agrada gens; si la decisió 
era donar-la,  s’havia de donar, i  si la decisió era no donar-la no s’havia de 
donar, però anar davant i endarrere es reprovable, i voten a favor.

El portaveu del grup municipal Ciutadans, Sr. Alba, creu que l’infern està ple de 
bones  intencions,  i  potser  la  intenció  era  bona,  humanitària,  però  el  tema 
acaba malament. Això ve de la discrecionalitat que guia els seus actes com a 
govern, cosa que els hi sembla que no és de rebut, i amb aquesta actuació el 
poc crèdit  que tenen amb ells  l’han esgotat,  perquè els hi  sembla que han 
passat l’última línia. El que ocorre és que la postura que han tingut els partits 
que proposen aquesta moció no els hi sembla acceptable, perquè creuen que 
hi ha un component important d’ajust de comptes, de persecució entre antics 
companys polítics. Els hi sembla una moció oportunista perquè volen passar 
per  oposició  quan  porten  dos  anys  de  vacances  i  ara  sembla  que  volen 
defensar la legalitat. Però en el mes de gener la majoria van abstenir-se o van 
votar en contra quan ells van proposar que la selecció de la borsa de treball 
que van  seleccionar  diferents  persones  no era  l’adequada.  La majoria  van 
mirar  cap a altre lloc,  i  que ara vinguin  amb aquests arravataments,  no ho 
entenen.  Diu  que  parlant  de  reprovar  la  gestió  de  l’Alcalde,  però  si  els  hi 
sembla tan malament demanin directament la dimissió de l’Alcalde, i ja està, 
encara que demà tornaran a recolzar i proposar mocions que algunes donen 
vergonya. Ells s’abstenen.

El portaveu del grup municipal PSC, Sr. Molina, indica que l’Alcalde per mitigar 
els efectes negatius per al propi treballador i pel seu nucli familiar, va fer un 
avançament  de nòmina,  res  més.  Aquesta  és  la  realitat,  s’ha  fet  en altres 
ocasions,  no  ha  passat  res  i  ara  per  l’interès  polític  es  planteja.  Amb 
posterioritat a l’acord de la Junta de Govern Local, va ser el propi Alcalde el 
que va ordenar la tramitació de l’expedient per deixar sense efecte el mateix, i 
ajustar  l’avançament  de la nòmina el  que permet a qualsevol  treballador  el 
propi  Conveni  Col·lectiu.  És  a  dir,  s’ha  esmenat  la  decisió,  si  s’hagués 
mantingut entendrien la moció, però no té cap sentit la reprovació. Respecte 
del segon punt, que parlen que és lesiu per a l’Ajuntament, com ha dit el Sr. 
Carrión, en cap moment és lesiu ja que és un avançament i aquests diners es 
retornen. Per tant, voten en contra d’aquesta moció.

El  Tinent  d’alcalde  delegat  d’organització  i  personal,  Sr.  Martínez,  anuncia, 
evidentment, el vot contrari del nostre grup. Creuen que es donar rellevància a 
un  tema que  no  la  té,  i  que  de  manera molt  extraordinària  i  amb imports 
similars s’ha donat en anteriors ocasions pel mateix mètode, no ha passat res, 
es planteja únicament en el cas d’aquest treballador. Si s’ha considerat oportú 
rectificar aquesta qüestió és per treure inseguretats, tant al treballador, com a 
l’Ajuntament.  Per  tant,  la  decisió  ha  estat  rectificada  i  l’avançament  s’ha 
corregit. A més, personalment, la presentació d’aquesta proposta li  produeix 
una  certa  tristesa,  perquè  era  un  ajut  a  un  treballador,  sense  jutjar  altres 
qüestions que no els hi toca, que pretenia, com s’està fent amb les bestretes, 
facilitar ajuts als treballadors perquè hi ha aquesta possibilitat que no suposa 
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incrementar cap despesa de l’Ajuntament, no afecta a cap servei, ni a cap altre 
necessitat que pugui haver. Els produeix tristesa que estan parlant d’aquest 
tema, quan el que es pretenia i el que es vol es facilitar un ajut a un treballador 
que ho necessita.

El portaveu del grup municipal CC Veïns, Sr. Gilaberte, indica que si no tingués 
rellevància no hagués vingut al Ple, no hauria informe de la interventora, i del 
Secretari i no estaria mobilitzada i indignada la plantilla i ells no haurien fet cap 
gest perquè no és el seu mètode. Però del tema de les dates no es parla i es 
pregunta si en aquests supòsits ha hagut informe o control dels grups polítics, 
no, i no hi ha explicacions. S’ha ajudat a un treballador, que no demana una 
bestreta per un tema de tipus social. Aquest és un cas especial, que  està en 
els diaris, i fa un flac favor a aquest treballador per no haver seguit la tramitació 
en  condicions,  perquè  no  ha  passat  pel  Consell  Social,  com una  bestreta 
normal.  És  una  persona  que  ha  tingut  salari  com  Alcalde,  percepcions 
econòmiques de l’entitat Metropolitana, un treball irregular en el mateix temps i 
no és una situació normal. En referència al Sr. Alba diu que expliqui les coses 
amb documentació i les referenciades a ells no les ha fet.

El portaveu del grup municipal Ciutadans, Sr. Alba, contesta al Sr. Gilaberte 
que ha parlat en referència a un tema d’oposició i a un tema de mocions, no 
han fet cap tipus de referència a res més, i no entenen aquesta al·lusió.

El Sr. Alcalde indica que aquesta moció es rebutja amb el vot en contra ICV-
EUiA i PSC, abstenció de Ciutadans i PDeCAT en el punt 2 de la moció que fa 
referència que és lesiu, i amb el vot a favor d’ERC, CC Veïns, PP i el regidor 
Sr. Serrano, i  el PDeCAT al primer punt de la moció que fa referència a la 
gestió de l’Alcalde.

Comenta que l’informe de la interventora feia referència a què incomplia les 
condicions especificades en el Conveni, no entrava en el fons de la concessió 
de l’avançament. És el mateix tipus d’informe, per exemple, quant una persona 
demana una bestreta i encara no ha pagat la bestreta anterior. La interventora 
fa el reparament perquè s’està fent una bestreta que no està regulada en el 
Conveni, i diu, a continuació, que és un reparament que pot aixecar l’Alcalde. 
Com aquests reparaments de bestretes  ha hagut  altres que han vist  en  la 
relació de decrets. Aquesta qüestió, té un tracte que no qüestiona el fons, sinó 
el fet aquest.

Afegeix que el que qüestionen no és l’acord de la Junta de Govern, perquè 
diuen reprovar el procediment i la gestió de l’Alcalde. L’únic que fa l’Alcalde, i 
entén que és el que reproven, és haver seguit la instrucció de la interventora 
que diu que el reparament s’ha d’aixecar. Per tant, és un Decret, com altres 
vegades, quan algú demana una bestreta i no ha pagat l’anterior. Diu que no 
han entrat en altres raons, perquè l’Administració de Justícia està fent el treball 
que li pertoca. Per poder complir els acords amb l’Administració de Justícia un 
treballador els demana una bestreta que saben que en quantitat i en calendari 
depassa, però és un acord que permet un objectiu, que la causa inicial que hi 
ha en curs es pugui complir el retorn dels diners. No  entren en el que ha portat 
a això. El que han volgut és, senzillament, facilitar el compliment d’un acord 
d’una persona de l’Ajuntament amb l’Administració de Justícia. Això ha generat 
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una situació que no s’havia generat abans, perquè donen compte dels decrets 
en tots  els  Plens.  Per  la  situació  generada s’ha demanat  el  retorn,  que el 
treballador ha fet i s’ajusta la bestreta a la què té dret en els temes que diu el 
Conveni. És dóna resposta a la petició que havia fet la interventora en el seu 
informe, de què hi ha una bestreta que depassa de l’import i calendari, i, es 
restableix la normalitat. Es va tractar, senzillament, de facilitar a un treballador 
de  l’Ajuntament  complir  els  acords  que  ha  arribat  amb  l’Administració  de 
Justícia, que és a qui li correspon el judici del cas.

ÀREA DE GOVERN OBERT I SERVEIS GENERALS:

11. - Aprovar aportació a la Federació de Municipis de Catalunya, exercici 
2017. (GEN52017000007)

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

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

ACORDS

PRIMER.- Aprovar l’aportació municipal per a l’exercici de 2017 a la Federació de 
Municipis de Catalunya, per un import de 7.313,82 euros. ADO20170008709.

SEGON.- Notificar els presents acords a la Federació de Municipis de Catalunya, 
a Tresoreria i a Intervenció, per als efectes adients. 

Els reunits, per unanimitat, aproven el dictamen.

12. - Aprovar aportació a la Fundació Utopia Joan N. Nieto, exercici 2017. 
(GEN52017000006)

En aquest  punt  s’absté d’intervenir  i  votar  per  ser  membre de la  Fundació 
Utopia Joan N. Nieto.

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

“Atès que en data 4 de maig de 2017 la Fundació Utopia-Joan N. García-Nieto, 
Estudis  Socials  del  Baix  Llobregat,  sol·licita  l’aportació  anual  que  atorga 
l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat, com a membre de la Fundació per al 
desenvolupament de les activitats fundacionals, així com per als actes puntuals 
que es puguin programar a l’any 2017, i que són les següents:

 Fons Documental (conservació, informatització i servei de consultes).
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 Fòrum “El treball al segle XXI”.
 Fòrum Educació-Formació.
 Fòrum Maria Carmen García-Nieto “Dona, treball, igualtat”.
 Fòrum Immigració.

Atès que aquest Ajuntament és patró amb caràcter vitalici de la Fundació Utopia-
Joan N. García-Nieto, Estudis Socials del Baix Llobregat, d’acord amb l’article 17 
dels Estatus constituents de l’entitat.

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

ACORDS

PRIMER.- Aprovar  l’aportació  municipal  per  a  l’exercici  2017,  a  la  Fundació 
Utopia Joan N. García Nieto, d’Estudis Socials del Baix Llobregat, per un import 
de 1.200 euros. Operació comptable ADO20170008725.

SEGON.- Notificar  els  presents  acords a  la  Fundació  Utopia-Joan N.  García 
Nieto,  Estudis Socials  del Baix Llobregat,  i  a Tresoreria i  Intervenció,  per als 
efectes adients.”

Els reunits, per unanimitat, aproven el dictamen.

13.  -  Aprovar  aportació  al  Consorci  de  Normalització  Lingüística, 
corresponent al primer semestre de l'exercici 2017 (GEN52017000008)

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

“Amb  la  finalitat  d’executar  les  previsions  pressupostàries  en  relació  amb 
l’aportació per a l’exercici de 2017 que aquest Ajuntament ha de fer al Consorci 
per a la Normalització Lingüística i vist l’informe emès pel Cap del departament 
de Cultura, de data 1 de juny de 2017, la Comissió Informativa d’Economia i 
Serveis Generals, proposa al Ple de l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat, 
l’adopció dels següents:

ACORDS:  

PRIMER.  Aprovar  l'aportació  municipal  corresponent  al  primer  semestre  de 
l'exercici de 2017, al Consorci per a la Normalització Lingüística, per import de 
35.000 euros.
Operació comptable ADO20170008726.

SEGON. Notificar el present acord al Consorci per a la Normalització Lingüística, 
i a Tresoreria i Intervenció per als efectes adients.”
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El  portaveu  del  grup  municipal  d’ERC,  Sr.  Bossa,  indica  que  només  vol 
recordar que a Sant Feliu dels 0 a 7 anys, són nivells diferents i, per tant, és 
una aportació totalment justificada.

Els  reunits,  aproven  el  dictamen  amb  els  vots  a  favor  de  tots  els  grups, 
excepte, el vot contrari del grup municipal Ciutadans.

14. - Aprovar aportació al Consorci de Comerç de Sant Feliu de Llobregat. 
(ATAE2017000002)

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

“Atès que el Ple de l’ajuntament, en sessió celebrada el dia 28 de setembre de 
2010, aprovà la constitució del Consorci de Comerç de Sant Feliu de Llobregat 
i els seus estatuts.

Atès que aquesta Entitat, integrada per l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 
i  cinc  associacions  de  Comerciants  de la  ciutat,  va  néixer  amb la  voluntat 
d’afavorir  la  cooperació  de  totes  les  entitats  consorciades  i  amb  l’objectiu 
d’assolir una major eficiència en la gestió dels recursos, una major eficàcia en 
els  processos de dinamització  comercial  i  una millora  de la  competitivitat  i 
innovació del comerç local.

Atès que l’Ajuntament com a membre majoritari i tenint en compte els recursos 
necessaris per assolir les finalitats establertes, ha aprovat la partida 300 43100 
46700 en l’exercici de 2017, amb un pressupost de 65.000€, per a l’aportació 
al  Consorci  de  Comerç  de  Sant  Feliu  de  Llobregat,  de  la  qual  ha  estat 
aprovada el 50% al Ple del mes de febrer.

Atès que per continuar portant a terme la programació, gestió i avaluació de les 
accions a desenvolupar pel Consorci de Comerç, per tal de donar resposta a 
les necessitats  detectades i  vinculades al  Pla de Gestió i  Activitats aprovat 
anualment, es necessària una nova aportació.

La Comissió Informativa de Govern Obert i Serveis Generals, a proposta de la 
regidora delegada de Comerç,  proposa a l’Ajuntament en Ple l’adopció dels 
següents 

ACORDS:

PRIMER.- Aprovar  l’aportació  al  Consorci  de  Comerç  de  Sant  Feliu  de 
Llobregat, corresponent al 25% per a l’exercici 2017, per import de 16.250,00€.

SEGON.- Aprovar l’autorització i obligació de la despesa ADO170009067.
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TERCER.- Notificar el present acord al Consorci de Comerç de Sant Feliu de 
Llobregat i comunicar als Serveis Econòmics municipals.”

Els reunits, per unanimitat, aproven el dictamen.

15.  -  Aprovar  l'acta  de  les operacions  de delimitació  entre  els  termes 
municipals de Sant  Cugat del Vallès i Sant Feliu de Llobregat, de data 1 
de juny de 2017. (T2102017000001)

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

“Atès  que  la  Direcció  General  d’Administració  Local  de  la  Generalitat  de 
Catalunya,  mitjançant  escrit  adreçat  a  aquest  ajuntament  en  data  20  de 
novembre de 2013, amb número de registre d’entrada 7.607, va convocar a les 
comissions de delimitació de terme dels ajuntaments de Sant Cugat del Vallès i 
de Sant Feliu de Llobregat, d’acord amb l’article 30.2 del Decret 244/2007, de 6 
de novembre, pel qual es regula la constitució i la demarcació territorial dels 
municipis, de les entitats municipals descentralitzades i de les mancomunitats 
de Catalunya, senyalant l’ inici de les operacions de delimitació pel dia 21 de 
gener de 2014, a les 13:00 h.,  a la seu de l’ajuntament de Sant  Cugat del 
Vallès, actuacions que no es van poder concloure en aquesta data, quedant 
pendent  de  fixar  una  nova  data  per  prosseguir  amb  les  operacions  de 
delimitació.

Atès que l’ajuntament Ple en sessió celebrada en data 30 de juliol de 2015, va 
acordar el nomenament dels membres de la Comissió de delimitació del terme 
municipal  de  Sant  Feliu  de  Llobregat  amb  els  municipis  limítrofes  com  a 
conseqüència  de  la  composició  del  nou  Consistori  fruit  de  les  eleccions 
municipals del passat 24 de maig de 2015. 

Atès  que  la  Direcció  General  d’Administració  Local  de  la  Generalitat  de 
Catalunya, mitjançant escrit adreçat a aquest ajuntament en data 18 d’abril de 
2017,  amb  número  de  registre  d’entrada  E2017006909,  convoca  a  les 
comissions de delimitació de terme dels ajuntaments de Sant Cugat del Vallès i 
de Sant Feliu de Llobregat, d’acord amb l’article 30.2 del Decret 244/2007, de 6 
de novembre, pel qual es regula la constitució i la demarcació territorial dels 
municipis, de les entitats municipals descentralitzades i de les mancomunitats 
de Catalunya, modificat pel Decret 209/2015, de 22 de setembre, senyalant la 
continuació de les operacions de delimitació pel dia 1 de juny de 2017, a les 
10:00h. a la seu de l’ajuntament de Sant Cugat del Vallès.

Atès que en data 1 de juny de 2017 es va celebrar la reunió de les comissions 
de delimitació de terme dels ajuntaments de Sant Cugat del Vallès i de Sant 
Feliu  de Llobregat  i  es va aixecar  un acta que és aprovada i  signada pels 
assistents la qual s’adjunta al present acord com a Annex 1.

Atès el que disposa l’article 31.3 del Decret 244/2007, de 6 de novembre, pel 
qual es regula la constitució i la demarcació territorial dels municipis,  de les 
entitats municipals descentralitzades i de les mancomunitats de Catalunya.
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Atès que l’article 22.2 de la Llei de Bases del Règim Local estableix que el Ple 
és l’òrgan competent per a l’adopció d’aquest acord i que aquest requerirà el 
vot  de la  majoria  absoluta  del  nombre legal  de membres segons estableix 
l’article 47 de l’ esmentada Llei de Bases.

Tenint en compte la proposta de la Comissió Informativa de l’Àrea de Govern 
Obert i Serveis Generals, es proposa al Ple l’adopció dels següents 

ACORDS:

PRIMER.- Aprovar l’acta de les operacions de delimitació de data 1 de juny de 
2017 entre els termes municipals de Sant Cugat del Vallès i de Sant Feliu de 
Llobregat, que s’adjunta com a Annex I al present acord.

SEGON.- Facultar a l’alcalde de la corporació, o regidor en qui delegui, perquè 
dugui a terme les actuacions necessàries per fer efectius aquests acords.

TERCER.-  Comunicar  aquest  acord  a  la  Direcció  General  d’Administració 
Local  del  Departament  de  Governació  i  Administracions  Públiques  de  la 
Generalitat de Catalunya, i notificar-lo a l’ajuntament de Sant Cugat del Vallès.”

El regidor del grup municipal PDeCAT, Sr. Carrión, indica que l’agradaria que li 
donessin explicacions de com està el tema de delimitació del territori. Creuen 
que Sant Joan Despí és el que tenia més problemàtica.

El portaveu del grup municipal Ciutadans, Sr. Alba, manifesta que el sentit del 
seu vot és una abstenció tècnica, no pel fons de l’assumpte, sinó perquè no els 
hi  sembla  que  la  documentació  que  han  donat  sigui  la  més  acceptable. 
Consideren que donar-lis  un llistat  de coordenades no és el  més adequat  i 
incorporar un plànol amb les límits seria més adequat.

El Tinent alcalde delegat de planejament, Sr. Rañe, indica que aquest acord 
venia  a  resoldre  la  nova  situació  que  s’havia  produït  desprès  de  què  es 
publiqués oficialment el límit territorial amb Barcelona. Havien fet un canvi, i, 
d’allò que abans havia a Barcelona ara li corresponia a Sant Feliu. En aquest 
sentit, era tant evident, i havia tant d’acord que, possiblement, no van aportar 
el plànol però si l’acta a on hi ha totes les referències de cadascuns dels punts. 
En quant, a la informació que demanava el Sr. Carrión, diu que ja s’han produït 
reunions amb altres Ajuntaments. En aquest mes tenen reunió amb el de Sant 
Vicenç,  i  amb els  municipis  que estan tocant  al  riu  el  criteri  és col·locar la 
delimitació a una equidistància entre els dos camins fixos que hi ha en zones 
assegurades. Per tant, superar la idea de que el límit era per a on venia el riu 
que, va canviant al llarg del temps. Ara tenen uns punts de referència que, a 
més a més, poden fixar-los. Diu que, preveuen que en totes les qüestions que 
falten hagi acord. Però, es manté el desacord, i està en mans de la Generalitat, 
amb Sant Joan Despí. Van aportar plànols per justificar la posició però no va 
ser possible arribar a acords. Per tant, qui acabarà decidint serà la Generalitat 
de Catalunya, que tindrà que situar el límit.
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Se sotmet el dictamen a votació, el qual s’aprova amb el vot a favor de tots els 
grups, excepte, l’abstenció del grup municipal Ciutadans.

16. - Designar Festes Locals 2018. (GEN52017000005)

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

“Atès l’Ordre TSF/101/2017, de 25 de maig, publicada en el DOGC el dia 31 de 
maig de 2018, per la qual s’estableix el calendari oficial de festes laborals per a 
l’any 2018, i en el seu article 2 disposa que, a més de les festes esmentades, 
mitjançant  una ordre d’aquest  Departament s’han de fixar  dues festes locals, 
retribuïdes i no recuperables, a proposta dels ajuntaments.

Atès que l’equip de govern municipal considera procedent la designació de les 
dues festes locals del municipi de Sant Feliu de Llobregat per a l’any 2018, els 
dies 21 de maig i 11 d’octubre de 2018.

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

ACORDS

PRIMER.- Proposar que les dues festes locals d’aquest municipi per a l’any 2018 
seguint les següents:

 21 de maig de 2018 (dilluns, 2ª Pasqua).

 11 d’octubre de 2018 (dijous, Festes de Tardor).

SEGON.- Comunicar aquest acord al Departament de Treball,  Afers Socials i 
Famílies de Barcelona de la Generalitat de Catalunya.”

Els reunits, per unanimitat, aproven el dictamen.

17.  -  Incorporar  de  manera  general  les  clàusules  ètiques,  socials  i 
ambientals en cadascuna de les fases dels procediments de contractació 
pública de l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat. (G0692017000008)

El Sr. Alcalde dóna la paraula al President de la Comissió Informativa de l’Àrea 
de Govern Obert i Serveis Generals, Sr. Rañé, que explicarà el dictamen que 
textualment diu el següent:

Atès que, el Pla d’Actuació Municipal (PAM) 2016-2019 estableix que la missió 
de l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat és contribuir conjuntament amb la 
ciutadania  a  satisfer  les  necessitats  i  expectatives  individuals  i  col·lectives 
mitjançant  la  gestió  acurada,  transparent  i  participativa  dels  recursos 
municipals  per  tal  de  garantir  la  qualitat  de  vida  en  igualtat  d’oportunitats, 
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cohesió social  i  equilibri  territorial  del municipi,  i  propugna,  entre d’altres, el 
valor de la  Responsabilitat social i ambiental.

Atès que en l’esmentat Pla d’actuació municipal 2016-2019 s’estableixen  com 
a eixos estratègics de ciutat fomentar la igualtat de drets, deures i oportunitats, 
impulsar el desenvolupament econòmic i vetllar pel dret al treball, consolidar 
l'entorn urbà i  natural,  adequant-lo  a les persones i  les seves necessitats i 
aprofundir en un model obert i participatiu de govern.

Atès que l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat entén que totes les seves 
actuacions  han  d'estar  encaminades  al  servei  del  benestar  col·lectiu  i  a  la 
consecució dels interessos socials, i que aposta perquè les seves activitats de 
contractació  i  compra  juguin  un  paper  exemplar  en  la  protecció  del  medi 
ambient, les polítiques socials i el foment de la innovació, tot això amb un ànim 
integrador, en el qual, d'una manera eficaç, quedin degudament conciliats els 
objectius  i  principis  inherents  a  la  contractació  pública,  principalment  els 
relatius  a  l'ocupació  -qualitat  i  manteniment-,  els  drets  de  les  persones 
treballadores i la qualitat en la prestació dels serveis públics, amb altres, que 
sense  ser  aliens  en  sentit  estricte  a  aquest  àmbit,  es  refereixen  al 
desenvolupament de polítiques de sostenibilitat d'ocupació i inserció social, de 
medi ambient i d'igualtat de gènere.

Vista la normativa vigent, especialment les Directives 23/2014 de concessions i 
24/2014 de contractació pública, la Comunicació interpretativa de la comissió 
de  les  Comunitats  europees  sobre  la  legislació  comunitària  de  contractes 
públic  i  les  possibilitats  d’integrar  els  aspectes  medi  ambientals  en  la 
contractació  pública  (4/07/2001  COM(2001)  274  final),  la  Comunicació 
interpretativa de la Comissió de les Comunitats europees sobre la legislació 
comunitària del contractes públics i possibilitats d’integrar aspectes socials ens 
aquests contractes (15/10/2001 COM(2001) 566 final), el Reial Decret legislatiu 
3/2011, de 14 de novembre, que va aprovar el text refós de la llei de contractes 
del sector públic, i el Decret Llei de la Generalitat de Catalunya  3/2016, de 31 
de maig,  de  mesures urgents en matèria de contractació pública.
 
Vista la memòria del Director de l’Àrea de Govern Obert i Serveis Generals de 
data 19 de juny de 2017, per a l’ aprovació de mesures de govern, per al nou 
impuls de la contractació  pública de l’ajuntament de Sant Feliu de Llobregat, 
d’acord amb criteris ètics, socials i  ambientals.

Tenint en compte que la integració d’aspectes socials, ètics  i ambientals en la 
contractació  pública  ha  estat  objecte,  en  els  darrers  anys,  d’anàlisi  i  de 
regulació mitjançant instruments diversos, tant en l’àmbit comunitari,  com  a 
Catalunya i Espanya.  En aquest sentit,  el Síndic de Greuges de Catalunya, 
mitjançant  escrit  de  data  9 de febrer  de 2017,  va sol·licitar   informació   a 
l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat per tal d’avaluar el compliment de les 
obligacions que la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a 
la informació pública i  bon govern, en l’aplicació de criteris ètics; i el Ple del 
Consell Comarcal del Baix Llobregat , en sessió de 20 de març de 2017, va 
acordar fer els passos necessaris per assegurar que les licitacions en matèria 
de contractació pública,  no afavoreixin  a les empreses multiserveis  o a les 
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ETT’s  propietat  d’alguna  empresa  multiservei,  així  com  estudiar,  detectar  i 
activar  els  mecanismes  necessaris  per  a  evitar  la  contractació  d’empreses 
multiserveis, mitjançant conveni  per a prestar serveis públics, i obligar a que 
aquest tipus d'empreses apliquin les condicions laborals pactades al conveni 
col·lectiu sectorial que sigui d'aplicació, demanant accions en aquest sentit per 
part dels Plens dels municipis de la comarca.

Atès que és voluntat d’aquest Ajuntament millorar la contractació pública amb 
la millora dels actuals criteris ètics de sostenibilitat i responsabilitat social, amb 
la  incorporació  de  noves  clàusules  que  aprofundeixin  en  el  desplegament 
d’una política de contractació pública que vagi en la línia no només d’executar 
obres, prestar serveis o adquirir béns, sinó que permeti desenvolupar i assolir 
objectius socials, ètics i mediambientals, relatius essencialment a l’establiment 
de criteris: 

Socials:

 Oportunitats d'ocupació 
 Treball digne, estable i de qualitat 
 Compliment amb els drets socials i laborals
 Vetllar pel respecte a la convencions de l'OIT
 Vetllar  pel  compliment  de  condicions  laborables  mínimes  de  les 

cadenes de producció i subministrament
 La inserció  i  inclusió  sociolaboral  de persones en situació d’exclusió 

social i/o persones amb diversitat funcional 
 Igualtat d'oportunitats 
 El foment de la igualtat efectiva entre dones i homes 
 Les condicions facilitadores de la conciliació familiar i laboral 
 Disseny d'accessibilitat per a tothom 
 El foment del cooperativisme, l’economia social i del bé comú 
 Altres d’anàloga naturalesa i de finalitat social. 

Mediambientals:

 Respectar  la  capacitat  de  càrrega  de  l’ecosistema  i  utilitzar-ne  els 
recursos de manera eficient i d’acord amb el principi de precaució.

 Assumir la responsabilitat social i ecològica de la situació actual tenint 
presents els  principis  d’equitat  i  solidaritat  intra i  intergeneracional  a 
dins i fora del territori de Catalunya.

 Millorar la qualitat de vida de les persones, desacoblar aquest concepte 
del  de  creixement  econòmic  en  termes  estrictes  de  PIB  i  garantir 
l’equitat i la justícia socials.

 Minimitzar l’impacte socioambiental de Catalunya en el món i treballar 
per  la  solidaritat  i  la  cooperació  en  projectes  que  afavoreixin  el 
desenvolupament sostenible.

Ètics:

 Millorar els nivells de transparència i bon govern. 
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 La lluita contra la corrupció. 
 La promoció dels drets humans. 
 La prevenció de l'explotació infantil. 
 La lluita contra la pobresa. 
 Potenciar el comerç just. 
 Altres finalitats anàlegs 

Atès  que  la  inclusió  de  les  clàusules  que  recullin  aquests  criteris  socials, 
ètiques  o  mediambientals  en  cadascuna  de  les  fases  del  procediment  de 
contractació s'han d'ajustar als principis comunitaris de contractació pública, i 
als següents principis: 

a) Hi ha d'haver vinculació entre la clàusula corresponent i  l'objecte del 
contracte, entenent que tal vinculació pot donar-se en qualsevol dels 
aspectes i en qualsevol de les fases del contracte, comprenent tots els 
factors que intervenen en el procés específic de producció, prestació o 
comercialització. 
En relació a la fase de valoració de les ofertes, la vinculació s'estableix 
a  partir  de  la  finalitat  o  objecte  social,  ètic  o  mediambiental  del 
contracte, per la qual cosa la introducció de la clàusula com a criteri 
d'adjudicació  ha  de  suposar  una  avantatge  en  les  condicions  del 
mateix.

b) Es  considera  que  l'estabilitat  en  l'ocupació  i  el  manteniment  de  les 
condicions de les persones treballadores que presten el servei durant la 
vigència  del  contracte,  implica  majors  avantatges  en  la  prestació  i 
afegeix valor  al  servei de què es tracti  en aquells  contractes en els 
quals concorrin els següents requisits: 

‒ Que d'acord amb el seu estudi econòmic, el component de mà 
d'obra sigui essencial. 

‒ Que  el  plec  de  prescripcions  tècniques  descrigui  i  detalli  la 
relació de personal  adscrit  o  necessari  per a la prestació del 
servei o gestió del servei públic. 

‒ I que en la memòria de necessitat del contracte es justifiqui que 
aquesta  relació  de  personal  i  les  seves  condicions  són  les 
idònies per a la prestació adequada del servei.

 
c) Ha d’existir proporcionalitat entre la clàusula que s’incorpora l i l'objecte 

del contracte, el que comporta que la selecció de les clàusules socials, 
ètiques o mediambientals que s’incorporaran en cada contracte haurà 
d'adaptar-se al seu objecte, import i durada; així  com al sector de la 
activitat en què es desenvolupa, la finalitat, la naturalesa i el contingut 
de cada contracte. 

d) La  incorporació  de  la  clàusula  ha  de  complir  amb  els  principis 
fonamentals  de la  normativa  de la  Unió  Europea sobre contractació 
pública, és a dir,  els principis de concurrència, llibertat d'accés a les 
licitacions,  publicitat  i  transparència  dels  procediments,  i  no 
discriminació i igualtat de tracte entre els candidats. 
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En virtut d’aquestes consideracions, el President de l’Àrea de Govern obert i 
serveis generals proposa a la Comissió Informativa de Govern Obert i Serveis 
Generals l’adopció del següents:

ACORDS:

PRIMER: Incorporar de manera general clàusules que recullin criteris ètiques, 
socials  i  ambientals  en  cadascuna  de  les  fases  dels  procediments  per  a 
l’adjudicació  dels  contractes  públics  de  l’Ajuntament  de  Sant  Feliu  de 
Llobregat,  de  conformitat  amb  les  disposicions  legals  vigents  que  resultin 
d’aplicació,  de  manera  que  part  d’aquestes  clàusules  siguin  d’incorporació 
obligada en els corresponents plecs, i d’altres es configurin com a exemples a 
incorporar  en  funció  de  les  possibilitats  d’implementació  i  del  resultat 
d’avaluació prèvia de la seva idoneïtat.

SEGON.- Encarregar al  grup de treball  que està desenvolupant  l’oficina  de 
contractació, compres i gestió patrimonial,  l’elaboració del document guia que 
identifiqui  el  tipus  de  clàusules  que  s’hauran  d’aplicar  tenint  en  compte  la 
normativa  de  contractes  del  sector  públic,  les  instruccions  en  matèria  de 
contractació i els plecs de clàusules administratives generals  i, atribuir-li, en la 
seva  globalitat, les  competències  de  seguiment,  control  i  supervisió  de 
l’aplicació  d’aquestes  clàusules  en  els  plecs  de  clàusules  administratives 
particulars.

TERCER.- Comunicar  els presents acords al Síndic de Greuges de Catalunya, 
al  Consell  Comarcal  del  Baix  Llobregat,   a  la  Secretaria  i  la  intervenció 
municipal, i a tots els membres de l’equip directiu, i publicitar-la als mitjans de 
comunicació municipals, per al general coneixement.  

El regidor Sr. Serrano, indica que l’agradaria que passessin informació sobre si 
alguna vegada l’Ajuntament  de Sant  Feliu  ha tingut  problemes amb alguna 
empresa, i el llistat de les empreses. 

El  portaveu  del  grup  municipal  CC  Veïns,  Sr.  Gilaberte,  indica  que  estan 
d’acord en que s’introdueixin clàusules que millorin tots els conceptes que hi 
ha  d’adjudicació.  Però  diu  que,  el  document  és  llarguíssim,  repetitiu,  i  es 
podrien  fer  documents  molt  més  senzills  i  molt  més  entenedors.  Es  parla 
d’evitar la contractació d’empreses de serveis, obligar a complir les condicions 
laborables pactades en el Conveni Col·lectiu Laboral demandant accions als 
Plens municipals i pregunta si no s’està fent en l’Ajuntament perquè, si no es 
fa, demanen d’immediat que es faci en tots els plecs de condicions. Es tindrà 
que controlar, encara els sorprèn que vingui en el text perquè d’alguna manera 
es generin dubtes que en aquests moments no tenen.

Afegeix  que  pensaven  que,  a  part  de  les  polítiques  socials  i  ambientals, 
s’abordaria gran polèmica de fa molt de temps, en relació amb els grans plecs, 
el  plec a tot risc, o el  plec a tercers, que és la discussió eterna en aquest  
Ajuntament, que mai s’ha aclarit i volen aclarir.  El plec a tot risc és el contracte 
de serveis i la seva qualitat, no el plec a tercers que seria el contracte amb 
recursos humans i materials; històricament, en l’Ajuntament s’ha fet el segon, 
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el contracte amb recursos humans i materials. Encara que no és el Ple el lloc 
adequat per a discutir-los, seria molt important que l’equip de govern tingués 
en compte aquest  tema perquè hi  ha Ajuntaments que ho tenen des de fa 
temps. El primer concepte que acaben de dir és moltíssim més fàcil el control, 
garanteix els serveis i, en tot cas, si els costos en alguns casos són superiors, 
val la pena garantir en profunditat aquest tema És una qüestió que apunta i els 
hagués  agradat  que  en  el  llarguíssim  document,  aquest  tema s’abordés,  i 
voten a favor.

El regidor del grup municipal PDeCAT, Sr. Carrión, indica que voten a favor. 
Diu que aquest és un document polític, no és jurídic en el sentit de què això 
s’ha de vetllar i seguir en els diferents plecs que es vagin posant, igual que, 
entenen, s’ha fet anteriorment. Per altra banda, fa una esmena perquè fa una 
mica més d’un any, en el plec de 26 de maig de l’any passat, van aprovar una 
moció  sobre  el  salari  mínim de mil  euros que estaria  bé posar  dintre  dels 
criteris  socials.  Demana que això,  també,  s’aportés  als  diferents  plecs  que 
haguessin aprovat, en ares a refondre un únic document.

El regidor del grup municipal Ciutadans, Sr. Cano, manifesta que estan a favor, 
veuen ve que s’aprovin els plecs, però desprès es té que vetllar  per a què 
s’apliquin, i no caiguin en paper mullat, com a vegades acaben.

El President delegat de l’Àrea de Govern Obert i Serveis Generals, Sr. Rañe, 
considera que tots coincideixen en què col·locar les clàusules es tenir  més 
capacitat  de  controlar  que  això  no  es  produeixi,  com  en  temes  de 
subcontractació  que  hi  ha  hagut  una  de  les  empreses que  està  fent  unes 
obres. El que pretén aquest acord es incorporar dintre dels contractes aquests 
elements per a què es faci  un seguiment.  Quan es parla de les empreses 
multiserveis és perquè és un sistema que tracta de defugir una obligació que 
s’havia aprovat per les ETT. En les empreses de treball temporal la legislació, 
al  principi,  permetia contractar  per sota del  salari,  la  llei  es va canviar,  i  si 
l’empresa contracte una ETT, té les mateixes  condicions  que el  treballador 
que té al seu costat. Ha aparegut aquesta formula i les empreses multiserveis, 
com no són ETT, resulta que fan de tot una mica i poden contractar per sota. 
Per això, han fet esment, s’ha de regular i veure com queda per a què no passi 
això.  Indica  que,  evidentment,  ja  estan  començant  a  incorporar,  com  van 
aprovar en el Ple l’obligació d’aquests mil euros de salari brut per 14 pagues. 
Creuen  que  en  el  desplegament  d’aquests  elements  és  a  on  ho  poden 
incorporar  perquè  aquí  estan  fixant  els  acords  de  les  clàusules,  però  no 
regulen les clàusules.  En aquest  sentit,  com plantejava el  Sr.  Carrión,  han 
d’incorporar aquest element en el desplegament de tots els acords que han 
anat prenen.  Esperen que si algun dia tenen que posar 1.075 o 1.100 euros, 
doncs,  ja  ho  aniran  canviant,  perquè  la  idea  bàsica  és  aquesta.  Per  tant, 
aquest  acord pretén crear les condicions per a què sigui  més fàcil  seguir  i 
perseguir aquestes activitats que l’Ajuntament, quan les coneix, les denúncia.

Respecte  el  que  ha  plantejat  el  Sr.  Gilaberte,  sobre  l’elecció  del  tipus  de 
contracte, això no és tema d’aquest acord. El que correspon aquí és l’aplicació 
de la Llei de contractes de l’Estat i triar adequadament per a cada una de les 
contractacions, de totes les figures que hi ha, la més adient des del punt de 
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vista legal, o si hi ha alguna cosa, tant la intervenció, com la secretària, ja els 
diuen el tipus de contracte que s’ha de fer, el que correspongui. El que intenten 
es incorporar les clàusules socials,  però no poden depassar o sobrepassar 
l’aplicació de la Llei de contractes de l’Estat, que és la norma vigent. El que 
intenten es millorar que la seva aplicació contingui aquests objectius.

Els reunits, per unanimitat, aproven el dictamen.

ÀREA DE DRETS DE CIUTADANIA I POLÍTIQUES SOCIALS:

18. - Aprovar definitivament el Pla de Rescat Social. (G0692016000002)

El Sr. Alcalde dóna la paraula a la Presidenta de la Comissió Informativa de 
l’Àrea de Drets de Ciutadania i  Polítiques Socials,  Sra.  Aldana,  que fa una 
explicació del dictamen que textualment diu el següent:

“Atès que el Pla d’Actuació del Mandat 2016-2019 (PAM) de  l’Ajuntament de 
Sant Feliu de Llobregat aprovat pel Ple en sessió celebrada el mes d’abril de 
2016 estableix que la missió de l’Ajuntament és esdevenir  una organització 
que impulsi un model de ciutat generadora de drets i oportunitats, cohesionada 
social i territorialment, sensible i solidària amb les necessitats de les famílies i 
persones  amb  menys  recursos,  capdavantera  en  el  desenvolupament 
sostenible i compromesa amb el medi ambient, a través del treball en xarxa, la 
participació i la col·laboració amb la ciutadania i els agents socioeconòmics, i 
una  gestió  intel·ligent  i  eficient  dels  seus  recursos  al  voltant  d’una  nova 
economia del coneixement. 

Atès que en el mateix document de planificació estratègica, l’Equip de Govern 
de l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat  va fixar com un del seus principals 
objectius estratègics per a aquest mandat “Combatre les situacions d’urgència 
social i de pobresa del municipi, incorporant la perspectiva de gènere” i una de 
les  principals accions que es preveuen desenvolupar és l’elaboració d’un Pla 
de Rescat Social. Per tal d’assegurar els mínims vitals per a tota la població, 
fent especial incidència en els col·lectius més vulnerables.

Atès que l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat, és conscient de la situació 
de precarietat econòmica en que es troben moltes de les famílies de la nostra 
població i que les prestacions socials són cada vegada més escasses.

Atès que el Ple de l'Ajuntament, en sessió celebrada en data 27 d’octubre de 
2016, va  aprovar inicialment el Pla de Rescat Social.

Atès que,  per una construcció compartida del  Pla,  el  document d’aprovació 
inicial s’ha sotmès a un procés de participació ciutadana amb la participació 
d’entitats  del  tercer  sector,  grups  polítics  municipals  i  persones  a  títol 
individual, que ha tingut com a resultat la realització de diverses aportacions 
recollides  al  document  “Informe final  del  procés  de  participació  del  Pla  de 
Rescat Social”, que s’annexa.

Atès  que  les  aportacions  del  procés  de  participació  ciutadana  han  estat 
revisades  per  l’equip  tècnic  que  les  haurà  de  desenvolupar  i  han  estat 
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quantificades econòmicament i posteriorment validades per l’equip de govern 
municipal.

Atès que,  de les aportacions del  procés de participació ciutadana,  i  un cop 
superada la fase de revisió tècnica i validació de l’equip de govern tal i com es 
recull a l’annex del document “Informe final del procés de participació del Pla 
de Rescat Social”, anomenat “Aportacions ciutadanes al document definitiu del 
Pla de Rescat Social” hi ha aportacions que s’incorporen al document definitiu 
del Pla de Rescat Social com una nova actuació, d’altres que enriqueixen o 
complementen actuacions que ja es preveien en el document de l’aprovació 
inicial, d’altres que es consideren aportacions a altres àmbits d’actuació i que 
per  tant  no  es  poden  desenvolupar  en  el  marc  del  Pla  de  Rescat  Social, 
d’altres  aportacions  que  no  es  troben  en  el  marc  competencial  de 
l’administració local i que per tant no es poden impulsar, però si es traslladaran 
als  òrgans  competents  en  la  matèria,  i  per  últim  d’altres  aportacions  que 
donades les seves característiques no han superat la fase de revisió tècnica i 
validació política, ja sigui per aspectes de viabilitat o de recursos econòmics o 
humans, i que no s’incorporen al document final.

Vist que el document del Pla Local d’Habitatge, aprovat inicialment pel Ple de 
l’Ajuntament, en sessió celebrada en data 27 d’octubre de 2016, ha desplegat 
el  pla  d’acció,  objectius  estratègies  i  actuacions,  i  l’avaluació 
economicofinancera i seguiment del pla.

Atès que una de les línies estratègiques del Pla de Rescat Social és el “Dret a 
l’Habitatge” i que el Pla de Rescat Social ha d’incorporar les actuacions d’àmbit 
social del Pla Local d’Habitatge, intentant mantenir la nomenclatura per facilitar 
la seva interrelació.

Atès que el document de l’aprovació inicial del Pla de Rescat Social comptava 
amb una  diagnosi  de  la  situació  actual  basada  en  les  dades  més  recents 
disponibles i que en aquell moment eren majoritàriament les de 2015, però que 
actualment de moltes de les dades estan disponibles les de 2016.

Vist  que  el  Pla  d’Actuació  de  Mandat  preveu  algunes  de les  actuacions  a 
desenvolupar en el marc del Pla de Rescat Social.

En el  document  per  a l’aprovació  definitiva  del  Pla  de Rescat  Social  s’han 
introduït les següents modificacions: 

Part 1: Antecedents i diagnosi de la situació actual

- Dins de l’apartat “1. De les polítiques socials al Pla de Rescat Social” 
s’ha referenciat el Pla d’Actuació de Mandat i el Pla Local d’Habitatge i 
el procés de participació ciutadana que s’ha dut a terme. 

- Dins  de  l’apartat  “2.  Diagnosi”  s’han  actualitzat  les  dades  amb  les 
dades més actuals disponibles.

Part 2: El Pla de Rescat Social com a garantia vital
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- S’han modificat  els programes d’actuació  i  les actuacions de la  línia 
estratègica de “Dret a l’habitatge” per fer coincidents les actuacions en 
matèria d’habitatge amb les del Pla Local d’Habitatge. Únicament s’han 
introduït com a Pla de Rescat Social aquelles actuacions del Pla Local 
d’Habitatge amb una vessant eminentment social i  que en principi  la 
seva realització recau directament sobre col·lectius amb vulnerabilitat o 
risc social.

- S’han referenciat totes les actuacions que ja estan incloses en el Pla 
d’Actuació de Mandat, indicant el número de actuació del PAM.

- S’han  inclòs  també  les  actuacions  noves  que  han  sorgit  de  les 
aportacions del procés de participació ciutadana.

Part 3:  Pla d’acció i dotació de recursos

- S’ha desenvolupat aquest apartat ja que a l’aprovació inicial encara no 
estava desenvolupat, amb les actuacions que ja estan en execució, les 
que es desplegaran durant 2017, 2018 i 2019.

- Quant a la dotació de recursos, s’ha explicat que per desenvolupar el 
Pla calen recursos humans en totes les actuacions.  Per altra banda 
s’ha calculat la despesa de les actuacions.

Part 4:  Seguiment i avaluació del Pla

- S’ha definit la Comissió de Seguiment del Pla de Rescat Social, quines 
són les seves funcions i en quin òrgan s’emmarca.

- S’han enumerat tots el indicadors: els de context, que permeten fer una 
radiografia de la situació socio-econòmica de la ciutat amb les dades 
disponibles,  i  els  indicadors  d’actuació,  que són  els  que  ens donen 
informació sobre el desenvolupament de cadascuna de les actuacions 
del Pla.

Annex: Fitxes de les actuacions

- S’han  afegit  les  actuacions  noves  fruit  del  procés  de  participació 
ciutadana i s’han modificat les que el procés de participació ha enriquit 
o complementat.

- S’han modificat  els programes d’actuació  i  les actuacions de la  línia 
directriu de “Dret a l’habitatge” d’acord amb el Pla Local d’Habitatge, 
incloent les actuacions d’àmbit social.

Totes aquestes modificacions queden recollides al document per a l’aprovació 
definitiva del Pla de Rescat Social, que s’incorpora a aquest expedient com a 
annex.
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Tenint en compte el  que s’ha exposat,  la Comissió Informativa de Drets de 
Ciutadania i Polítiques Socials proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels 
següents

ACORDS

PRIMER.- Incorporar  al  Pla  de  Rescat  Social,  les  modificacions  aportades 
mitjançant un procés de participació ciutadana, per entitats del tercer sector, 
grups polítics municipals i persones a títol individual, les quals s’incorporen al 
present  dictamen,  d’acord  amb els  documents  “Informe final  del  procés  de 
participació del Pla de Rescat Social” i el seu annex “Aportacions ciutadanes al 
document definitiu del Pla de Rescat Social”, els quals s’annexen.

SEGON.- Modificar  la  nomenclatura  de  les  actuacions  i  dels  programes 
d’actuació  de la  línia  estratègica  de  “Dret  a  l’habitatge”  del  Pla  de  Rescat 
Social, d’acord amb el que estableix el Pla Local d’Habitatge. 

TERCER.- Actualitzar l’apartat  de diagnosi  del document del Pla de Rescat 
Social amb la informació més actual disponible. 

QUART.- Incorporar la vinculació de les actuacions del Pla de Rescat Social 
amb el Pla d’Actuació del Mandat 2016-2019.

CINQUÈ.-  Aprovar  definitivament  el  Pla  de  Rescat  Social.  S’annexa  a 
l’expedient el document d’aprovació definitiva.”

El regidor Sr. Serrano felicita a tots pel treball que han fet, i vota a favor. El que 
s’ha de fer es posar-ho en pràctica i tenir un informe periòdic de la comissió 
que s’ha creat per a treballar això, per veure com funciona en la realitat de la 
ciutat.

La portaveu del grup municipal PP, Sra. Ortega, manifesta que votaran a favor. 
Creuen que és un Pla molt ambiciós, que ha estat molt treballat i desitgen que 
això marqui un abans i un desprès en el que són els serveis socials de la ciutat 
perquè tots volen que els ciutadans siguin ben atesos, en especial totes les 
mesures del punt 3, que fa referència a l’educació, que són base per poder 
evitar que en un futur es tingui que fer la resta de mesures. Si en el punt 3 es 
treballa bé esperen que la resta es pugui aconseguir.

El regidor del grup municipal CC Veïns, Sr. Sospedra, indica que ells votaran 
afirmativament. Però, com van avançar en alguns moments anteriors, creuen 
que  tota  aquesta  parafernàlia  que  s’ha  muntat  amb  el  nom  no  clarifica. 
Reconeixen el treball que s’ha fet, que és bo una certa integració, encara no 
els hi sembla oportú que aquesta integració inclogui l’habitatge perquè és una 
cosa diferenciat.  Entenen que la  política social  està en la  direcció  que ells 
volen, precisament, com està ben orientada, no entenen que els canviïn els 
rètols, es posin pancartes i es faci tota aquesta espècie de màrqueting una 
mica  angulós.  No  creuen  que  això  faci  més  entenedor  el  tema.  Tot  i 
reconeixent que hi ha aportacions noves, que ha sigut un esforç en el tema de 
participació, els hi sembla que mostra la debilitat perquè quan algú fa les coses 
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ben fetes no té que inventar-se noms i copiar els noms que utilitza la Sra. Ada 
Colau a Barcelona, entre altres raons perquè ella mai a la vida copiaria el que 
fan altres Ajuntaments. Hi ha alguns aspectes que són clarament positius, hi 
ha un esforç d’actualització del Pla, però el que reflexa, en certa manera, és la 
dèria que existeix en els partits clàssics de governar, no per la gent, perquè la 
gent ho entengui, sinó governar perquè els aparells, valorin els seus mèrits, i, 
en aquest punt, ho han aconseguit.

La portaveu del grup municipal PDeCAT, Sra. Martí, indica que votaran a favor, 
tal i com ho van fer en el mes d’octubre en l’aprovació inicial. Però aquest Pla 
no deixa de ser tots els serveis que es feien, quan ella era regidora. Considera 
que han posat un nom, completament desencertat, potser no en el sentit que 
deia el Sr. Sospedra, sinó perquè creuen que és un nom que segrega, un nom 
que estigmatitza totes aquelles persones que necessiten serveis socials i no 
les normalitza. Pensen que,  quan parlen de cohesió i  normalització,  aquest 
nom és gens encertat, com han dit moltes vegades. Però, evidentment, el Pla 
ha estat molt treballat i demanen un control exhaustiu per l’Ajuntament de totes 
aquelles  persones,  famílies  amb  problemes  que,  per  desgràcia,  tenen 
tendència  a  la  clonificació  i  als  subsidis.  Han  de  posar  molt  alerta  amb 
aquestes  famílies  que  no  s’ha  repengin  i  ajudar  a  les  famílies  que  ho 
necessiten.  Per  una  altra  banda,  reitera  que  les  actuacions  han  de  ser 
transversals, és a dir, han de ser entre serveis socials, salut i educació, perquè 
podran  diagnosticar,  detectar,  tractar  i  poder  fer  una  avaluació  d’aquestes 
famílies. Han d’estar molt conjuntades totes les institucions que estiguin al seu 
abast, escoles, ambulatoris, per poder detectar els problemes que hi ha a la 
família. Demana quantes ajudes han donat en temes de pobresa energètica i 
com tenen distribuïts pressupostàriament aquests ajuts, perquè els consta, per 
exemple, que tenen concedits per part de l’Àrea Metropolitana, entre el 2015 i 
2016, 270.140 euros, dels quals només han utilitzat el 17,8%, és a dir, dels 
270.140 euros només 48.000 euros. Pregunta quins diners estan utilitzant per 
a la pobresa energètica de Sant Feliu, diners propis, o de l’Àrea Metropolitana, 
de  la  Diputació  que,  també,  hi  ha  ajudes.  Vol  tenir  un  informe  del  què 
representa això i, tenir clar quanta gent ajuden i si arriben a tota la gent.

El  portaveu del  grup municipal  Ciutadans,  Sr.  Cano,  recorda que el  dia de 
l’aprovació inicial,  que tots van jugar a posar notes, el seu grup va posar un 
bé, i avui posaran un bé alt, perquè aquest Pla va creixent cada dia i no es pot 
quedar  aquí.  Són  molt  bones  iniciatives,  propostes  millorades,  noves 
propostes,  com  la  targeta  moneder  per  comprar  aliments  frescs,  reforçar 
l’alimentació dels nens a l’estiu, encara que hauria de ser en totes les èpoques 
perquè no poden  permetre  que nens o nenes no puguin  menjar  cada dia. 
També en temes educatius  veuen bones propostes com és la  comunicació 
entre les AMPES i els serveis socials. Creuen que és un bon camí, però en 
temes  socials  sempre  hi  ha  que  seguir  treballant,  per  tant,  el  seu  vot  és 
favorable i continuaran treballant.

El regidor del grup municipal d’ERC, Sr. Dausà, manifesta que votaran a favor 
perquè és bon projecte per a Sant Feliu, no només per al seu contingut, el qual 
aplaudeixen, sinó pel procés com s’ha elaborat. Consideren que cal emancipar 
a la ciutadania i oferir-li la oportunitat de participació a aquells que ho vulguin, 
creuen que cal estimular-lo demostrant que la veu d’aquells que hi participin 
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sigui no tant sols escoltada, sinó, també, assumida com a pròpia. Diu que, cal 
mà estesa,  com també mà de ferro,  en  moments  com els  que  viuen.  Ser 
exigents i fer propostes com aquest Pla de Rescat, i apostar per la participació, 
perquè aquesta sigui estesa i que la ciutadania ha de poder prendre decisions 
directament. Indica que seguiran treballant amb mà estesa i amb mà de ferro 
perquè no quedi aquí la participació, com també la transparència, i que sigui 
una pràctica molt habitual, han estat partícips del procés i volen felicitar als 
tècnics que l’han dut a terme, com també la regidoria que l’ha fet possible.

El  Sr.  Alcalde  indica  que  es  tenen  que  felicitar  tots  perquè  un  document 
d’aquesta  importància,  amb  aquest  nivell  de  treball,  de  profunditat,  i  amb 
aquests objectius s’hagi aprovat per unanimitat, i es traslladarà l’agraïment a 
totes les persones que han treballat.

19.  -  Aprovar  criteris  per  a  incorporar  als  Plans  d'Ocupació. 
(G0692017000009)

El Sr. Alcalde diu que ara es tracta d’un punt en relació als Plans d’Ocupació, 
perquè val la pena unificar i explicar bé els criteris concrets de cadascun dels 
Plans d’Ocupació, amb criteris generals d’organització, selecció, etc., i dóna la 
paraula a la Regidora d’Ocupació, Sra. Daudé, que explica el dictamen que 
textualment diu:

Ates que el principal objectiu dels Plans d'Ocupació és contribuir a rebaixar les 
taxes d'atur  i  el  nombre de persones amb dificultats socio-econòmiques del 
municipi, situacions agreujades actualment per la crisi i la precarització, cada 
cop més estructural, dels llocs de treball.

Atès que els Plans d’Ocupació també tenen com a objectiu millorar i fomentar 
l'ocupació  i  les possibilitats  de reinserció  al  mercat  laboral  de les persones 
aturades, així com contribuir al desenvolupament econòmic del municipi.

Vista  l’aposta del Govern Municipal per el Rescat Social, i per la garantia del 
Dret al Treball com a dret fonamental de la Ciutadania es proposen els criteris 
que estableix aquest document per a la seva incorporació als Plans d’Ocupació 
que a partir d’ara es portin a terme.

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

ACORDS

PRIMER.-   Aprovar els  criteris  continguts en el  document  de Criteris  per a 
incorporar en els plans d'ocupació. 

SEGON.-  S’annexa a l’expedient el document amb la relació dels criteris per a 
incorporar en els Plans d’Ocupació.”
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El portaveu del  grup municipal  CC Veïns, Sr.  Gilaberte,  indica que voten a 
favor perquè estan totalment d’acord amb els principis generals. Els hi sembla 
summament important rebaixar la taxa d’atur, la inserció en el mercat laboral i 
contribuir  al  desenvolupament econòmic del municipi,  que són tres principis 
molt importants tots ells. En el tema de l’atur en la seva ciutat, relacionant-lo 
amb la situació general és molt positiva i, això, és producte de molts anys de 
treball i d’haver encertat en les polítiques d’ocupació. La seva preocupació és 
de què forma els grups municipals de l’oposició tenen possibilitat de tenir més 
participació  en  relació  amb  aquest  tema.  Entenen  que  és  un  dels  temes 
prioritaris,  no  fan  cap  proposta  en  concret,  però  plantegen  aquesta 
preocupació, i el seu vot és a favor.

La portaveu del grup municipal PDeCAT, Sra. Martí,  manifesta que voten a 
favor i estan contents de què aquí no s’hagi deixat el tema dels mil euros de la 
retribució mínima.

El Sr. Alcalde diu que, aquest punt s’aprova per unanimitat. Comenta que el 
portaveu de Veïns ha fet esment a l’evolució positiva de la taxa d’atur i  és 
important  recordar  que  Sant  Feliu  va  ser  dels  primers  Ajuntaments  en  la 
creació dels serveis municipals d’ocupació, en els anys 90. Per tant, porten a 
prop  de  25  anys  de  treball,  de  serveis  de  la  casa  treballant  amb  el  teixit 
econòmic industrial i comercial de la ciutat amb aquesta funció. Estar entre 2 i 
3 punts per sota dels índexs d’atur de la comarca és una notícia positiva que 
no és fruit  de la casualitat.  Igual que abans es parlava de la necessitat  de 
donar l’agraïment a tota la gent que ha fet possible el Pla de Rescat, aprofitant 
les paraules del Sr. Gilaberte, vol traslladar l’agraïment de tot el Consistori a 
totes  les  persones  que,  des  de  fa  molts  anys,  estan  protagonitzant  les 
polítiques d’ocupació, que és un tema que estructuralment no està en les mans 
dels Ajuntaments.

La regidora d’Ocupació,  Sra. Daudé,  indica,  en relació a la petició del grup 
municipal de Veïns, que troba molt interessant la seva proposta. Pensa que 
podrien  incorporar  la  participació  en  els  Plans  d’Ocupació  en  la  mesa  pel 
desenvolupament  econòmic  i  la  cohesió  social,  i  treballar-ho  entre  tots  els 
grups municipals. 

A continuació el Sr. Alcalde proposa canviar l’ordre del dia i es passa a tractar 
el punt 24.

24.  -  Aprovació  definitiva  del  Pla  Local  d'Habitatge  de  Sant  Feliu  de 
Llobregat. (G0692016000003)

El  Sr.  Alcalde  dóna  la  paraula  a  la  Presidenta  de  l’Àrea  de  Territori, 
Sostenibilitat i Activitat Econòmica, Sra. Muñoz, que explica el dictamen que 
textualment diu:

Vist l’acord del Ple de l’Ajuntament de data 27/10/2016 en el que es va aprovar 
inicialment el Pla Local de l’Habitatge de Sant Feliu de Llobregat pel període 
2017-2022,  elaborat  per  l’Institut  d’Estudis  Regionals  i  Metropolitans  de 
Barcelona.
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Atès que tal  com preveia l’esmentat  acord,  el  Pla  es va sotmetre al  tràmit 
d’informació pública pel termini de 3 mesos per a la formulació de possibles 
al·legacions,  mitjançant  anunci  al  BOPB  de  data  1/12/2016,  en  el  tauler 
d’anuncis  de la  corporació,  i  la  seu electrònica municipal,  i  s’ha realitzat  la 
difusió adient per garantir la participació ciutadana.

Atès que dins del període d’informació pública es va remetre el Pla Local de 
l’habitatge de Sant Feliu de Llobregat a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, 
als efectes d’emetre informe, segons les previsions de l’article 14.11 de la Llei 
18/2007 de 28 de desembre del dret  a l’habitatge,  i  que no s’ha rebut cap 
informe.
 
Vist l’informe de l’Arquitecte Tècnic de l’Àrea de Territori de data 15/06/2017 
que  consta  en  el  present  expedient,  en  el  que  justifica  les  modificacions 
incorporades al Pla Local de l’Habitatge de Sant Feliu de Llobregat, que donen 
resposta al procés participatiu ciutadà.  

Tenint en compte el que s’ha exposat,  la Comissió Informativa de l’Àrea de 
Territori,  Sostenibilitat  i  Activitat  Econòmica,  proposa al  Ple de l’Ajuntament 
l’adopció del següents: 

ACORDS

PRIMER.- Aprovar definitivament el Pla Local de l’Habitatge de Sant Feliu de 
Llobregat pel període 2017-2022, elaborat per l’Institut d’Estudis Regionals i 
Metropolitans  de  Barcelona,  que  inclou  les  modificacions  incorporades  que 
donen resposta al procés participatiu de la ciutadania.

SEGON.-   Comunicar  el  precedent  acord  a  l’Agència  de  l’Habitatge  de 
Catalunya,  a  l’Institut  d’Estudis  Regionals  i  Metropolitans  de  Barcelona,  a 
l’Àrea de Territori, Sostenibilitat i Promoció Econòmica, i publicar un anunci en 
el BOPB.

El regidor Sr. Serrano indica que vota a favor, però igual que el Pla de Rescat 
ha de veure com es desenvolupa. Diu que amb aquest punt són set en el Ple 
d’avui que parlen de participació, comissions ciutadanes i han de veure com 
fan que les entitats, plataformes ciutadanes que hi ha a Sant Feliu participin 
d’una manera més activa a l’hora  de desenvolupar  aquests tipus de plans. 
Agraeix aquest Pla d’Habitatge de Sant Feliu que tenia que haver estat fa anys 
i haver desenvolupat polítiques d’habitatge. Demana el mateix que ha demanat 
a la Sra. Aldana, informes periòdics per saber com es va treballant i com estan 
les negociacions dels diferents punts de la ciutat que s’estan negociant.

La portaveu del grup municipal PP, Sra. Ortega manifesta que en octubre 2016 
van  votar  abstenció  i,  lamentablement,  mantenen  aquesta  abstenció.  No 
perquè no s’hagi treballat, es veu clarament que tota la part de la diagnosi i 
anàlisis és un treball exhaustiu, i agraeix a tots els tècnics que l’han fet, però 
veuen que el Pla és generalista i poc concret. En moltes parts els sembla que 
la plasmació de la legislació que ja existeix, els sap a poc, hi ha lleis que les 
adapten a Sant Feliu, ho van comentar a la Comissió i ho tornen a dir aquí, 
però no es senten còmodes aprovant un document que recull una opció que 
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l’Ajuntament expropií pisos, ni causi inseguretat jurídica. Tampoc els hi agrada 
que  es  parli  del  control  del  preu de  lloguer  lliure  perquè  el  mercat  té  que 
moure’s de la seva pròpia manera. Estan a favor de què hi hagi lloguer social i 
preu assequible públic, però que el privat ho tenen que deixar a part. Respecte 
a les actuacions que se presenten a curt termini, la primera fase no s’ha aplicat 
i dos de tres ja estan aprovades, això ja està en tràmit i la tercera que tenen a 
curt termini és l’edifici de SAREB, que van preguntar l’última vegada setmana i 
encara no saben res. Pensa que és molt treball, és d’agrair a tots els tècnics 
que han intervingut, però no comparteixen tot el pla.

El portaveu del grup municipal CC Veïns, Sr. Gilaberte, planteja com reflexió 
inicial que en un Ple amb temes tan densos com els que tenen, valdria la pena, 
menys punts,   o més trobades.  Considera que tenir  poca informació és un 
defecte, però  molta informació els porta a una situació de saturació important 
de qüestions fonamentals. En relació amb el Pla d’Habitatge ha hagut un bon 
grau d’informació i discussió, encara és un Pla molt limitat en quantitat als que 
veritablement es poden posar en funcionament.  A més, no s’han incorporat 
parcel·les de possible vivenda, que venen en la tercera fase, però que queda 
molt  lluny.  Sobre  la  primera  fase,  Anselm  Clavé  ja  està  aprovada  i  està 
d’acord, igual que el Pla, però en relació amb el tema SAREB, la seva opinió 
és  que  les  dificultats  poden  augmentar,  perquè  en  aquests  moments  el 
concepte de vivenda s’està incrementant, i, el que es podia haver negociat fa 
uns anys, en aquest moments pot ser molt més complicat, tenen dubtes per la 
situació, no perquè no es posin els esforços per a què es pugui aconseguir.

Diu que de la segona fase Armenteres és privat, i van comentar en la Comissió 
Informativa que s’havia aconseguit un equilibri en tot el que eren els interessos 
privats i  els interessos de l’Ajuntament.  Ha hagut  una bona negociació i  ho 
valoren molt positivament. Tovalloles és un tema que ja s’ha tractat, i no hi ha 
cap problema. Però el  tema de Mas Lluí,  Clementina-Joan de Batlle  els  hi 
preocupa  perquè hi  ha  propostes  diverses,  que  consideren  molt  ajustades, 
molt  relacionades i  l’acord,  en aquests moment,  no les contempla.  La seva 
proposta és que les avantatges i inconvenients de cadascuna de les propostes 
estiguin ben clarificades i explicades, que hi hagi un procés participatiu, que 
sigui amb temps suficient i que acabi amb una consulta popular ben plantejada 
i organitzada. Aquest Pla tarda temps, no es fa demà, i  permet recollir totes 
les propostes, concretar-les amb els seus pros i contres, analitzar-les i que es 
pugui realitzar en una consulta bé organitzada i plantejada. La constitució de la 
taula social  de la vivenda els hi  sembla important,  però hi ha un tema que 
haurien de millorar-lo i és que els indicadors que hi ha en tot el Pla per siguin 
molt més fàcil de seguir en una cosa tan complexa com és aquest Pla. Voten 
favorablement.

La  portaveu  del  grup  municipal  PDeCAT,  Sra.  Martí,  indica  que  ells 
diferenciarien dues parts. Per un cantó hi ha la part del sòl i de la construcció 
d’aquestes vivendes, i per altra banda hi ha la part social. La part del sòl i de la 
construcció  aplaudeixen  que  el  govern  pensi  que  s’haurà  de  fer  amb 
col·laboració públic - privada, però els preocupa si tenen inversors, empreses, 
que  estan interessades  en  invertir  a  Sant  Feliu  per  fer  vivenda  de  lloguer 
social, de lloguer assequible o de venda privada, per tema de sostenibilitat i de 
la política de terços. Hi ha una part que tenen molt clara que és la que està 
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finançada o acompanyada per l’Àrea Metropolitana, però no veuen en lloc, com 
a mínim no s’ha parlat, tot el que és privat, si poden treure benefici d’alguna 
vivenda de protecció oficial. Els fa por que no hagi cap institució, ni de l’Àrea 
Metropolitana, ni de la Generalitat, ni de Sant Feliu que marqui cap criteri per 
fer una rotació d’aquests pisos de lloguer social. Està molt clar que tenen que 
eliminar la emergència habitacional, les persones que ara estan en habitacions 
seran les primeres que han d’anar a parar a aquest pis de lloguer social, que 
pagaran 100 o 200 euros, en funció de la seva renda i de la seva necessitat. 
Però es pregunta com faran si  aquestes persones milloren la seva situació 
econòmica amb el Plans d’Ocupació que acaben d’aprovar, i el Pla de Rescat 
Social, com faran per a què abandonin aquests pisos de lloguer social i passin 
a lloguer assequible. Creuen que seria el següent pas, que donaria pas a altres 
persones  que  tinguin  les  necessitats  que  aquestes  persones  deixen.  Els 
preocupa això,  qui,  com, amb quins criteris,  de quina manera serà aquesta 
rotació, i com ho contempla aquest Pla. Han estudiat profundament el Pla de 
l’Àrea Metropolitana i passa exactament igual. Voten a favor perquè és millor 
del que tenen.

El portaveu del grup municipal Ciutadans, Sr. Alba, manifesta que el Pla inicial 
era  ambiciós  i  en  molts  anys.  Però  s’han  donat  compte  que  els  Plans  de 
vivenda són a sis anys, i ho han adequat. Pensen que la diagnosi està bé, els 
consultors que treballen per a l’Àrea Metropolitana ho fan molt bé, però en la 
part concreta es resumeix en  dos plànols i dos quadres. Això és decebedor 
perquè Sant Feliu sempre ha estat una ciutat cara, molta gent s’ha tingut que 
anar perquè no podia accedir a una vivenda; ara amb tota la situació que està 
prenen tota la ciutat de Barcelona i  la pujada dels lloguers,  que la vivenda 
protegida de lloguer ha tingut unes magnituds de gran reducció, no els agrada, 
perquè  és  un  mini  pla  de  vivenda.  Reconeix  que  en  el  tema  social  han 
rectificar, i, a diferència del Sr. Serrano que comentava que ara toca parlar de 
participació,  aquí  no entra participació  sinó mobilització,  perquè no han tret 
zones però ho han deixat “a determinar”, amb el qual s’ha plasmat la por. Diu 
que en la fase 1, està tot el tema del hotel, el tema de Mercadona, però s’ha 
perdut temps de manera ridícula i, ara, el de SAREB que estava en la fase 2 
passa a la fase 1. Abans semblava molt improbable ara és més probable, tant 
de bo, ho implementin per al bé de tots. En la fase 2, l’edifici d’Armenteres de 
promoció privada, si té cinc pisos de protecció de lloguer els hi sembla poc 
contingut com per posar en un Pla.  Respecte de Tovalloles no saben que els 
passa,   ells  ho posarien com una prioritat.  Diu que mirin  tot  el  que tinguin 
disponible i ho incorporin perquè sembla que tinguin parcel·les que hi ha una 
espècie de por que allà pot anar dotacional en zones millors que Mas Lluí, ho 
fan i  haver  d’explicar  els  motius.  Pel  que fa als  solars de Mas Lluí,  ells  hi 
sembla bé el tema de participació i consulta. Diu que, tenint en compte que 
estan a la meitat del mandat i que això es farà a sis anys, en la primera fase 
arribaran pels pèls en algunes coses, però en el seu pla de govern faran una 
esmena radical a aquest Pla de vivenda, incorporaran un Pla que agradi als 
veïns, i, evidentment, incorporaran les propostes dels veïns. Ells els hi sembla 
que aquest Pla arriba tard, afortunadament, una part important han rectificat, 
però no s’aplicarà mai perquè no estaran en el govern. El seu vot és abstenció.
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El portaveu del grup municipal d’ERC, Sr. Bossa, indica que voten a favor del 
Pla d’Habitatge perquè coincideixen en tots els objectius del  Pla,  prevenir  i 
atendre la emergència habitacional, ampliar el parc públic habitatge, i establir 
mecanismes  de  desenvolupament  i  compliment  del  Pla  Local  d’Habitatges. 
Però en certa manera el troben poc ambiciós en el sentit de que aquest Pla 
hauria d’haver suposat, també, com un objectiu macro,  un canvi de mentalitat 
perquè  la  bombolla  està  emergint,  Barcelona  està  expolsant  moltíssims 
habitants, hi ha grans capitals d’inversió fent-se amb edificis de Barcelona, i, 
per tant, creuen que a la llarga l’únic que pot salvar l’habitatge, que la gent 
tingui dret a un habitatge, és treure del mercat l’habitatge i procurar que no 
sigui motiu d’especulació de grans fortunes i grans capitals,. Per això, troben a 
faltar en el Pla, que ho cita de passada, posar en prova noves experiències 
com habitatge cooperatiu i col·laboratiu en la cessió d’ús, tot i reconeixent les 
dificultats d’implementar aquestes noves experiències per motius que ara no 
venen al cas. Creuen que en la estratègia d’adquisició d’habitatge en el mercat 
privat  per  destinar-lo  a  lloguer  social,  també,  es  podia  preveure  destinar 
aquests  habitatges  a  la  cessió  d’us  de  cooperatives  o  als  habitatges  vuits 
d’entitats  financeres.  Els  hi  sembla  interessant  ser  un  referent  d’aquestes 
experiències com s’està fent al Poble Nou, perquè entenen que és un futur que 
porta l’habitatge com en països nòrdics, com Suècia, etc. Diu que votaran a 
favor perquè coincideixen en les línies estratègiques del Pla, i la de totes les 
estratègiques, com en els 70 habitatges desocupats de grans tenidors, estan a 
favor de mobilitzar aquests habitatges cap usos socials, coincideixen amb la 
necessitat  de la  inspecció,  la sanció,  l’expropiació temporal  i  que el  govern 
sigui implacable amb els habitatges vuits amb una política social en tots els 
sentits.  També  coincideixen  amb  la  necessitat  de  crear  la  Taula  Social 
d’Habitatge i la  Comissió Municipal del Pla Local d’Habitatge. En tot cas, el Pla 
Local d’Habitatge tindrà èxit en el futur si la seva avaluació i adequació a la 
realitat de les circumstàncies canviants es constant i periòdica, i com què les 
circumstàncies  són  canviants  volen  expressar  al  Ple  que  se  sumen  a  la 
proposta que ha llançat Veïns per Sant Feliu referent a la parcel·la de Mas Lluí, 
i que contin amb ells per treballar-la i desenvolupar-la.

La  Presidenta  delegada  de  l’Àrea  de  Territori,  Sostenibilitat  i  Activitat 
Econòmica, Sra. Muñoz, indica que està contenta amb el resultat, encara  que 
les  intervencions,  moltes  vegades,  són  contradictòries  perquè  el  mateix 
document  desperta  sensacions  diferents.  Creuen  que  gestionar-lo  és 
complicat. Però respecte al que ha manifestat el Sr. Serrano diu que aquesta 
Taula d’habitatge farà el seguiment de tot el Pla i el desenvolupament de les 
línies que queden sense concretar. El posicionament del PP no els hi sorprèn 
perquè  és  la  mateixa  línia  que  segueix  en  altres  institucions.  Part  dels 
problemes  d’avui  són  perquè  no  hi  ha  una  política  valenta  en  matèria 
hipotecaria i la expropiació forçosa que està en la Llei és de la possessió, no 
de la propietat perquè el que estan dient és que quan l’habitatge no compleix la 
seva  funció  social,  es  pugui  exercir  aquest  dret  a  la  expropiació  forçosa, 
encara que troben lògic que, també, és coherent el seu posicionament.

Sobre la proposta que ha plantejat el Sr. Gilaberte, és cert que tenen algunes 
línies de desacord perquè no s’han concretat, però com ja han explicat aquest 
és un Pla que dibuixa les línies estratègiques, i tot això s’ha de desgranar i 
concretar. El que han concretat en diverses ocasions i en un acte públic que 
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van fer a Mas Lluí, també en diferents comunicats al veïnat, és que la pastilla 
de Clementina Arderiu-General Manso volen que continuí sent d’equipaments, 
que hagi un equipament amb planta baixa per la gent gran i habitatges tutelats 
per la gent gran. Tot això, s’anirà concretant, i tenen diferents processos a on 
la gent hi participarà, des de la gestió que s’ha de dur a terme, el model per a 
dur a terme en aquest equipament, que ells ja han dit que és el Mil·lenari de 
Sant  Just,  i  hauran  de  treballar  el  projecte  executiu  d’aquest  equipament. 
Tindran diferents moments per a treballar i per parlar d’aquest equipament, o 
sigui, no és un tema que estigui tancat, sinó que estan les línies estratègiques 
dibuixades i han de continuar treballant. 

Diu que la Sra. Martí fa èmfasi, també, en les mateixes incògnites de sempre, i 
aquí hi ha un tema que cal desestigmatitzar perquè volen que els habitatges 
d’emergència  social  sigui  d’això,  de situacions d’emergència,  que no siguin 
clonificades.  El tema de l’habitatge és una de les peces importants, és una 
eina de treball molt important i volen desclonificar actuacions, que la gent pugui 
emancipar-se i complir els seus mínims vitals sense cap intervenció.

Respecte la intervenció del Sr. Alba, la Sra. Muñoz considera que és una mica 
contradictori perquè parla de què la diagnosis és molt acurada i desprès que la 
ciutat  és  una  ciutat  cara.  Però  en  la  diagnosi  consta  que  Sant  Feliu  s’ha 
mantingut  sempre en  una  part  mitjana  de  preu  de  l’Àrea  Metropolitana  en 
general, comparat amb la mitjana de l’Àrea Metropolitana no estan a la part 
alta. Sobre les seves valoracions de format i temps les respecten. Per últim la 
Sra. Muñoz està d’acord amb el Sr. Bossa, hi ha tot un món per explorar que té 
a veure amb habitatge col·laboratiu, amb la cessió d’ús, amb iniciatives com 
les de sostre cívic. Són qüestions pioneres que cal investigar i saber que els 
límits que tenen, a vegades, no donen cabuda a aquest tipus de gestió més 
novadora. Creuen, també, que els temes dels habitatges vuits són una prioritat.

La portaveu del grup municipal PDeCAT, Sra. Martí, indica que la Sra. Muñoz 
ha  explicat  més  aviat  el  tema  social,  però  quan  ells  han  parlat  si  tenen 
inversions anaven en el sentit de què a la pastilla de Clementina Arderiu amb 
Joan de Batlle s’ha de fer tot; en canvi, quan parlen d’equipaments i de pisos 
tutelats tenen Tovalloles que és més fàcil trobar un inversor en un lloc que està 
pràcticament fet, que no pas en un de nou. Això, ho traslladen a tot el que s’ha 
de fer alhora de desenvolupar el Pla.

El  Sr.  Alcalde  manifesta  que  són  elements  que  s’hauran  d’anar 
desenvolupament segons l’aplicació. Sotmès el punt a votació s’aprova amb el 
vot a favor de tots els grups, excepte l’abstenció de Ciutadans i del PP.

20. - Concedir subvencions, per concurs, a diverses entitats ciutadanes, 
per a projectes de l'any 2017 i aprovar els convenis corresponents, amb 
les entitats següents: (ORGC2017000002)

El Sr. Alcalde indica que passa a tractar el punt número 20, que pertany a la 
Comissió Informativa de l’Àrea de Dret a la Ciutadania i Polítiques Socials, i 
com saben és un tema que l’agrada citar-les totes perquè formen part del tota 
el que és la potència associativa de la ciutat, i que textualment diu el següent:
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“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 les Dones,  de Participació  Ciutadana,  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 les entitats 
de l’àmbit de les dones que es relacionen a continuació, significant que, de 
conformitat  amb  l’article  11  de  les  Bases  reguladores  es  fa  constar  que 
aquestes  entitats  hauran  de  justificar  el  mateix  import  subvencionat  per 
l’Ajuntament

Número d’expedient: G1762017000039

Entitat: GRUP DE DONES 21

Projecte o activitat:
ASSOLIMENT  DE  LA  IGUALTAT  DE  LES  DONES,  TANT 
MIGRADES COM AUTÒCTONES

Puntuació obtinguda: 29

Import total de la subvenció: 1250

Import del 75% a pagar quan es concedeixi la subvenció: 937.5

Tipus Op. Partida Número Operació Import

DO 2017 400 23103 48900 DO 170007191 937.5

Import del 25% a pagar un cop justificada la despesa: 312.5

Tipus Op. Partida Número Operació Import

AD 2017 400 23103 48900 ADf 170007190 312.5

Número d’expedient: G1762017000055

Entitat: CASAL DE LA DONA

Projecte o activitat:
PROJECTE ACTIVITATS CASAL DE LA DONA DE SANT FELIU 
DE LLOBREGAT
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Puntuació obtinguda: 73

Import total de la subvenció: 3750

Import del 75% a pagar quan es concedeixi la subvenció: 2812.5

Tipus Op. Partida Número Operació Import

DO 2017 400 23103 48900 DO 170007188 2812.5

Import del 25% a pagar un cop justificada la despesa: 937.5

Tipus Op. Partida Número Operació Import

AD 2017 400 23103 48900 ADf 170007187 937.5

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

Número d’expedient: G1762017000022

Entitat: ASSOCIACIO DE VEÏNS/ES ROSES DE LLOBREGAT

Projecte o activitat: Fem particips als ciutadans-veïns

Puntuació obtinguda: 84

Import total de la subvenció: 2050

Tipus Op. Partida Número Operació Import

DO 1792448905 170007293 2050

Número d’expedient: G1762017000029

Entitat: ASSOCIACIO DE VEÏNS DE MAS LLUI

Projecte o activitat: Projecte Barri Mas Lluí

Puntuació obtinguda: 100

Import total de la subvenció: 3250

Tipus Op. Partida Número Operació Import

DO 17 924 48905 170007291 3250

Número d’expedient: G1762017000038

Entitat: ASSOCIACIO DE VEINS DE CAN MAGINAS

Projecte o activitat: PROYECTO DE COHEXION SOCIAL DEL BARRIO
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Puntuació obtinguda: 96

Import total de la subvenció: 2950

Tipus Op. Partida Número Operació Import

DO 17 924 48905 DO 170007285 2950

Número d’expedient: G1762017000060

Entitat: ASSOCIACIO DE VEINS FALGUERA

Projecte o activitat: Festes de primavera i dinimització de l'associació falguera

Puntuació obtinguda: 80

Import total de la subvenció: 3050

Tipus Op. Partida Número Operació Import

DO 17 924 48905 DO 170007289 3050

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

Número d’expedient: G1762017000027

Entitat: AMICS DE L'ESCOLA MESTRE ESTEVE

Projecte o activitat: Acollida i Orientació de persones nouvingudes

Puntuació obtinguda: 90

Import total de la subvenció: 1500

Tipus Op. Partida Número Operació Import

DO 174002310448900 170006731 1500

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

Número d’expedient: G1762017000008

Entitat: VOLUNTARIAT DE SANT FELIU

Projecte o activitat: ¿El dret a una vida digna V¿

Puntuació obtinguda: 87

Import total de la subvenció: 3000
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Tipus Op. Partida Número Operació Import

DO 4002310548901 170006727 3000

Número d’expedient: G1762017000016

Entitat: CINEBAIX

Projecte o activitat: Cicle "Cinema i drets humans" per a centres educatius

Puntuació obtinguda: 87

Import total de la subvenció: 3000

Tipus Op. Partida Número Operació Import

DO 4002310548901 170006726 3000

CINQUÈ.- Aprovar la concessió de subvenció, 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 
aquestes  entitats  hauran  de  justificar  el  mateix  import  subvencionat  per 
l’Ajuntament

Número d’expedient: G1762017000017

Entitat: FUNDACIO COMAPOSADA- SINDICALISTES SOLIDARIS

Projecte o activitat:
Programa de Formació Treball Decent per atots totes. Campanya 
d'acció  i  sensibilització  a  Casablanca i  Mohammadia.  Regió  du 
Grand Casablanca. Marroc 2017-2018

Puntuació obtinguda: 92

Import total de la subvenció: 7360

Tipus Op. Partida Número Operació Import

DO 174002310548900 170006579 7360

Número d’expedient: G1762017000020

Entitat: ESPLAI SANT LLORENÇ

Projecte o activitat: Every child smiles in the same language

Puntuació obtinguda: 52

Import total de la subvenció: 2500

Tipus Op. Partida Número Operació Import

DO 174002310548900 170006585 2500

Número d’expedient: G1762017000053

Entitat: ASSOCIACIO ACCIO SOLIDARIA I LOGISTICA
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Projecte o activitat:
Millora de les activitats productives de les hortes comunitàries de 
Medina Boudialabou (Senegal).

Puntuació obtinguda: 92

Import total de la subvenció: 7360

Tipus Op. Partida Número Operació Import

DO 174002310548900 170006578 7360

Número d’expedient: G1762017000059

Entitat: FUND IPI COOPERACIO

Projecte o activitat:
Projecte a l’escola TIGIL FIRE (Dessie, ETIOPIA): Construcció del nou 
espai d'higiene compost per lavabos i wc per als infants de 3 a 5 anys i 
infants amb discapacitats

Puntuació obtinguda: 70

Import total de la subvenció: 5600

Tipus Op. Partida Número Operació Import

DO 174002310548900 170008358 5600

SISÈ.- Significar que, finalitzada la reunió de l’Òrgan Col·legiat s’ha detectat la 
omissió, per error, de la concessió d’una subvenció, de l’àmbit de cooperació, 
pertanyent  a  l’entitat  ONG Mans Mercedàries,  i  havent  consultat  a  tots  els 
regidors i membres de l’Òrgan, assistents a aquesta reunió, han donat la seva 
conformitat a l’inclusió de la concessió de la subvenció d’aquesta entitat, i en 
conseqüència l’Òrgan Col·legiat proposa aprovar la concessió de subvenció, 
mitjançant  concurs a l’entitat  de l’àmbit  de cooperació  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

Número d’expedient: G1762017000023

Entitat: ONG MANS MERCEDARIES

Projecte o activitat:
Reconstrucció  de  l’Unitat  Educativa  ¿Mercedes¿  de  Calceta 
(Equador)

Puntuació obtinguda: 92

Import total de la subvenció: 7360

Tipus Op. Partida Número Operació Import

DO 174002310548900 170006583 7360

SETÈ.- Significar  que,  de conformitat  amb el  que preveu l’article  22 de les 
Bases reguladores per  a la  concessió  de subvencions,  el  primer  pagament 
s’abonarà,  un cop s’hagi acceptat la subvenció, mitjançant tràmit telemàtic 
en  el  termini  màxim  d’un  mes,  comptat  a  partir  del  dia  en  que  rebin  la 
66



notificació de la resolució del Ple Municipal, de conformitat amb l’article 15.a) 
d’aquestes  Bases,  i  el  segon  pagament  s’efectuarà  un  cop  justificada  la 
despesa realitzada. Així mateix, excepcionalment es realitzarà un pagament a 
compte, en un sol termini, mitjançant transferència bancària, corresponent al 
100%  de  la  subvenció  concedida,  per  a  les  entitats  que  necessiten 
finançament per a iniciar les activitats, el qual es farà efectiu per transferència 
bancària, un cop s’accepti la subvenció.

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.

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

Aquestes  subvencions  s’aproven  amb  el  vot  a  favor  de  tots  els  grups 
municipals, excepte l’abstenció de CC Veïns.

21.  -  Concedir  subvenció,  de  caràcter  finalista,  a  diverses  entitats 
ciutadanes. (ADTC2017000017)

El Sr. Alcalde dóna compte del següent punt de la Comissió Informativa de 
l’Àrea de Dret  a la Ciutadania i  Polítiques Socials,  i  que textualment  diu el 
següent:

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

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

Vist  que les  subvencions  sol·licitades  estan consignades  a  la  corresponent 
partida  pressupostària,  que  s’ha  comprovat  que  compleixen  amb  tots  els 
requisits exigits a l’article 6 del Reglament General de Subvencions i que han 
justificat  adequadament  la  subvenció  rebuda  l’any  anterior,  s’ha  formalitzat 
amb  les  entitats  sol·licitants  un  conveni  que  regula  les  condicions  i 
compromisos aplicables a la gestió de la subvenció de conformitat amb el que 
disposa el precepte legal indicat.
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Tenint en compte el que s’ha exposat i vistos els informes favorables emesos 
pels Responsables dels diferents programes i pel Cap d’Esports i el Cap 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 la subvenció prevista nominativament en 
el  pressupost  municipal  de  l’any  2017,  per  l’entitat  de  l’àmbit  de  nova 
ciutadania  que  es  relaciona  en  el  present  dictamen,  significant  que,  de 
conformitat  amb  l’article  11  de  les  Bases  reguladores  es  fa  constar  que 
aquestes entitats hauran de justificar  el  mateix  import  que ha subvencionat 
l’Ajuntament:

Número d’expedient: G1762017000007

Entitat:
ASSOCIACIO  CULTURAL  MUSULMANA  AL  RAHMA  Y  AL 
TAOUHID

Projecte o activitat: Projecte intercultural de ciutat

Import total de la subvenció: 1750

Import del 75% a pagar quan es concedeixi la subvenció: 1312.5

Tipus Op. Partida Número Operació Import

ADO 400 2310448900 170008361 1312.5

Import del 25% a pagar un cop justificada la despesa: 437.5

Tipus Op. Partida Número Operació Import

AD F/ 400 2310448900 170008368 437.5

SEGON.- Aprovar la concessió, de la subvenció prevista nominativament en 
el  pressupost  municipal  de  l’any  2017,  per  a  les  entitats  de  l’àmbit  de 
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 doble de l’import que ha 
subvencionat l’Ajuntament:

Número d’expedient: G1762017000076

Entitat:
ASSOCIACIO  PRO  DISCAPACITATS  DE  SANT  FELIU  DE 
LLOBREGAT (ASPRODIS)

Projecte o activitat:
Activitats  i  integració  social  i  promoció  per  les  persones  amb 
discapacitat.

Puntuació obtinguda:

Import total de la subvenció: 3400

Import del 75% a pagar quan es concedeixi la subvenció: 2550
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Tipus Op. Partida Número Operació Import

ADO 23102 48902 170008659 2550

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

Tipus Op. Partida Número Operació Import

AD 23102 48902 170008664 850

Número d’expedient: G1762017000085

Entitat: LLARS DE L'AMISTAT CHESHIRE (LLAR CAN LLOVERA)

Projecte o activitat: Projecte Gestió d' emocions

Import total de la subvenció: 1300

Tipus Op. Partida Número Operació Import

ADO 23102 48904 170008586 1300

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

Número d’expedient: G1762017000091

Entitat: CLUB BASQUET SANTFELIUENC

Projecte o activitat: subvenció capitalitat bàsquet femení 2017

Import total de la subvenció: 10.000 €

Tipus Op. Partida Número Operació Import

ADO 17400 34100 48901 17/2486 10.000 €

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

Número d’expedient: G1762017000092

Entitat: CASTELLERS DE SANT FELIU

Projecte o activitat: TEMPORADA 2017

Import total de la subvenció: 3200
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Import del 75% a pagar quan es concedeixi la subvenció: 2400

Tipus Op. Partida Número Operació Import

ADO 3340048905 170008643 2400

Import del 25% a pagar un cop justificada la despesa: 800

Tipus Op. Partida Número Operació Import

AD/F 3340048905 170008646 800

CINQUÈ.- 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.

QUART.- Aprovar  els  convenis  que  regulen  la  concessió  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 dels mateixos.

CINQUÈ.- Notificar  els  precedents  acords  a  les  entitats  interessades  i 
comunicar-ho a la Oficina Econòmica i a la Tresoreria municipal als efectes 
oportuns.”

Aquestes  subvencions  s’aproven  amb  el  vot  a  favor  de  tots  els  grups 
municipals, excepte l’abstenció de CC Veïns.

22.  -  Rectificar  error  en l'acord de subvenció a l'entitat  Sant  Feliu Viu 
SCCL. (G1762017000044)

El Sr. Alcalde dóna compte del següent punt de la Comissió Informativa de 
l’Àrea de Dret  a la  Ciutadania  i  Polítiques Socials,  i  que textualment  diu el 
següent:

“Vista la instància presentada per l’entitat Sant Feliu Viu SCCL  sol·licitant una 
subvenció  inclosa  nominativament  en  el  pressupost  municipal  de  l’exercici 
2017.

Vist que en data 28 de març de 2017 es va informar favorablement per part del 
departament de Cultura a la petició de subvenció realitzada per al Projecte de 
comunicació Fet a Sant Feliu 2017, indicant que l’import a atorgar era de 4000 
€ amb càrrec a la partida 33400.48929 del pressupost 2017.
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Vist  que el  Ple de l’Ajuntament,  en sessió celebrada en data 27 d´abril  de 
2017,  va  aprovar  la  concessió  d’una  subvenció  a  SANT  FELIU  DE 
LLOBREGAT VIU, SCCL per al Projecte de comunicació Fet a Sant Feliu 2017 
per un import de 4000 €. 

Vist  que  la  consignació  pressupostària  prevista  en  la  partida  nominativa 
d’aquesta  entitat  per  a  l’exercici  de  l’any  2017  és  de  5000  €,  destinats  a 
subvencionar de forma directa el projecte de SANT FELIU DE LLOBREGAT 
VIU, SCCL, tal com s’estableix al punt 7. 2 de les Bases reguladores.

Vist que s’ha constatat l’error material en l’import fixat per a la concessió de la 
subvenció nominativa a l’entitat a dalt esmentada, s’ha rectificar la discordança 
existent  entre  la  quantitat  proposada  i  la  quantitat  existent  a  la  partida, 
realitzant l’aportació complementaria de1.000,- € restants.

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

ACORDS

PRIMER.- Rectificar  l’acord  de  data  27  d’abril  de  2017,  en  la  part  que 
correspon a l’import atorgat a l’entitat SANT FELIU VIU, SCCL, essent 5.000,- 
€ la quantitat atorgada per al desenvolupament del Projecte de comunicació 
Fet a Sant Feliu 2017.

SEGON.-  Aprovar l’autorització, disposició i reconeixement de l’obligació per 
1.000,- €, import restant corresponent a la subvenció prevista nominativament 
en el pressupost municipal de l’any 2017, a l’entitat SANT FELIU VIU , SCCL, 
que es troba reservada en la operació comptable 17-7328.

TERCER.- 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.

23. - Aprovar protocol amb Aigües de Barcelona Empresa Metropolitana 
de Gestió  del  Cicle  Integral  per  afrontar  l'emergència  en  l'àmbit  de la 
pobresa energètica. (G3472017000027)

El Sr. Alcalde dóna compte del següent punt de la Comissió Informativa de 
l’Àrea de Dret a la Ciutadania i Polítiques Socials que ho explica el regidor Sr. 
Leiva, i que textualment diu el següent:

Atès que l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat i Aigües de Barcelona tenen 
una llarga trajectòria de col·laboració per ajudar als col·lectius més vulnerables 
del municipi i, a tal efecte, el 25 de maig de 2012 van signar un conveni de 
col·laboració per tal de difondre, a través dels Serveis Socials de l’Ajuntament, 
el Fons de Solidaritat d’Aigües de Barcelona i que posteriorment, en data 22 de 
març de 2013, es va signar el Protocol d’Intencions per a una aplicació eficient 
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del  Fons de Solidaritat,  a efectes de contribuir  a superar situacions de risc 
d’exclusió  social,  mitjançant  l’atorgament  d’ajuts  al  pagament  de  la  factura 
d’aigua, dins de l’objectiu que Aigües de Barcelona va adoptar voluntàriament 
de garantir el subministrament d’aigua potable a tothom que tingui dificultats de 
pagament,  des  del  mateix  moment  en  què  Aigües  de  Barcelona  és 
coneixedora d’aquestes dificultats.

Atès  que  la  Llei  12/2007,  d’11  d’octubre,  de  Serveis  Socials,  atribueix  als 
Ajuntaments competències pròpies en matèria de Serveis Socials Bàsics, així 
com en aquelles altres que els atribueixin les lleis.

Atès que és voluntat de l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat i d’Aigües de 
Barcelona establir  el procediment a seguir a efectes d’assegurar l’adequada 
coordinació en el compliment de les previsions contingudes a la Llei 24/2015, 
de 29 de juliol, de mesures urgents per a afrontar l’emergència en l’àmbit de 
l’habitatge i la pobresa energètica.

Atès que de conformitat amb l’article 6 de la Llei 24/2015, de 29 de juliol, de 
mesures  urgents  per  a  afrontar  l’emergència  en  l’àmbit  de  l’habitatge  i  la 
pobresa energètica, s’ha d’establir,  com a principi  de precaució, un protocol 
obligat  de comunicació als Serveis Socials  i  d’intervenció d’aquests serveis, 
prèviament a la concessió dels ajuts necessaris per a evitar les suspensions de 
subministrament  en  els  casos  d’impagament  per  manca  de  recursos 
econòmics de les famílies afectades, el qual Aigües de  Barcelona, Empresa 
Metropolitana de Gestió del Cicle Integral, ens ha tram`s i s’adjunta la present 
dictamen.

Atès que, l’esmentat article 6 de la Llei 24/2015 també estableix que, per tal 
que s’apliqui el principi de precaució, quan l’empresa subministradora hagi de 
fer una suspensió de subministrament d’aigua ha de sol·licitar, prèviament, un 
informe als Serveis Socials municipals per a determinar si la persona o la unitat 
familiar  es  troba  en  una  de  les  situacions  de  risc  d’exclusió  residencial 
determinades per l’article 5.10 i  en cas que es compleixin aquests requisits 
s’ha  de  garantir  el  subministrament  d’aigua  i  s’han  de  garantir  els  ajuts 
necessaris.

Atès l’informe emès per la Cap de Serveis Socials, la Comissió Infgormativa de 
Drets  de  Ciutadania  i  Polítiques  Socials  proposa  al  Ple  de  l’Ajuntament 
l’adopció dels següents 

ACORDS

PRIMER.- Aprovar el Protocol, entre l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat i 
Aigües de Barcelona, Empresa Metropolitana de Gestió del Cicle Integral de 
l’Aigua, S.A., per afrontar l’emergència en l’àmbit de la pobresa energètica, el 
qual s’adjunta al present dictamen i es dóna íntegrament per reproduït.

SEGON.- Notificar  aquests  acords  a  Aigües  de  Barcelona,  Empresa 
Metropolitana de Gestió del Cicle Integral de l’Aigüa S.A.: i comunicar-ho als 
serveis socials municipals als efectes que corresponguin.”
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El portaveu del grup municipal CC Veïns, Sr. Gilaberte, indica de què forma es 
podria ampliar a altres energies com llum i gas, pensen que podria ser un dels 
temes més importants.

Els reunits, per unanimitat, aproven el dictamen.

ÀREA DE TERRITORI, SOSTENIBILITAT I ACTIVITAT ECONÒMICA.

26.  -  Donar  conformitat  al  projecte  d'urbanització  de  la  modificació 
puntual de PGM del polígon d'actuació de Can Ricart de Sant Feliu de 
Llobregat. (OURB2017000001)

El Sr. Alcalde dóna la paraula a la Presidenta de la Comissió Informativa de 
Territori,  Sostenibilitat  i  Activitat  Econòmica,  Sra.  Muñoz,  que  explicarà  el 
dictamen que textualment diu:

“Atès que mitjançant acord de la Junta de Govern Local de data 31 de maig de 
2017 es va aprovar inicialment el projecte d’urbanització de la modificació puntual 
de PGM del polígon d’actuació de Can Ricart de Sant Feliu de Llobregat, el qual 
ha estat redactat pel Sr. Alberto Cardenal Cardenal i presentat a l’ajuntament per 
a  la  seva  tramitació  pels  Srs.  Joan  i  Lluís  Ricart  Martí,  la  Sra.  Helena 
Hungerbühler  Valls  i  pel  Sr.  Joan Torres Viver,  com a propietaris  de l’àmbit 
d’actuació de la MPGM de l’àmbit de Can Ricart, i pel Sr. Ramon Martínez Jorba 
en qualitat  d’administrador de la mercantil  Inversiones Cucufato, SL, i  actuant 
com a persona designada per l’esmentada entitat mercantil a qui, a la vegada, li 
correspon l’administració de la mercantil Illa Passeig Nadal SFC, SL, mitjançant 
instància E2017008649,  de data 12 de maig de 2017,  el  pressupost  material 
d’execució  del  qual  ascendeix  a 358.952,09 €,  als  que afegits  les  despeses 
generals, benefici industrial i IVA dóna un total de PEC de 427.152 €.

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

ACORDS:

PRIMER.- Donar conformitat al projecte d’urbanització de la modificació puntual 
de PGM del  polígon d’actuació de Can Ricart  de Sant  Feliu  de Llobregat,  el 
pressupost material d’execució del qual ascendeix a 358.952,09 €, als que afegits 
les despeses generals, benefici industrial i IVA dóna un total de PEC de 427.152 
€.”

La portaveu del grup municipal PDeCAT, Sra. Martí, indica que tenien dubtes 
respecte als dos propietaris menors, però veuen que s’ha arribat a un acord i 
voten a favor.

El portaveu del grup municipal Ciutadans, Sr. Alba, creu que el promotor ha fet 
un bon treball defensant els seus interessos, que no són els seus, que es fer 
una plaça, bàsicament, low cost, entre altres coses. Però creuen que aquesta 
plaça podria ser molt millor, encara que, evidentment, el promotor l’interessa 
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fer una placa barata i que li costi poc, encara a ells no els compensa. Quan fan 
projectes en via pública tenen l’afició de posar mobiliari urbà de marca i bona, 
però aquí el promotor posa mobiliari equivalent de marca blanca. En l’informe 
d’aprovació de la Junta de Govern diu el  banc de marca i  a sobre citen la 
marca, i citar la marca en un informe oficial no els hi sembla raonable. Com 
parc infantil posen el quadrat que ocupa l’espai de la parcel·la 7B, equipament 
esportiu, suposa que quan facin l’edifici això desapareixerà, però és que no 
tenen capacitat  ni  de que posin  un joc nou,  que sembla  que tenen un joc 
elèctric que ara el traslladen aquí. Tampoc han vist partida de trasllat, amb el 
qual,  suposen  que  l’hauran  d’assumir.  Els  hi  sembla  que  en  un  projecte 
d’aquest tipus es podria haver negociat amb el promotor col·locar peces noves. 
Manifesta  que,  quan  parlaven  de  la  modificació  urbanística,  van  comentar 
l’accés a l’edifici per zona verda, ja ho tenen en l’extrem mig de la regadora hi 
ha una guia perfecte. L’edifici encara no l’han vist, però entrarien en un greuge 
comparatiu si això és així amb aquells veïns que han demanat a la Plaça de la 
Salut entrar a la part de les cases per la zona verda, que han dit que no, amb 
el qual, si els veïns volen entrar, accedir a la seva casa, tindrà que accedir pel 
carrer principal, no per aquí, perquè urbanísticament no està adaptat,. Diu que 
no parlen del tema de tancament de la plaça, que en altres llocs diuen que la 
plaça no pot  estar  tancada.  Comenta que l’haurien  de revisar  el  document 
perquè el projecte que van aprovar inicialment per la Junta de Govern Local de 
data 31 de maig de 2017, directori i normes a seguir del Pla de Seguretat i 
Estudi de Salut, normes a seguir en cas d’accidents greus consta que tenen 
que anar a La Paz, a Madrid, Avinguda del Generalísimo, 175, que van canviar 
el carrer fa anys. Voten en contra.

El Sr. Alcalde indica que aquest dictamen s’aprova amb tots els vots a favor, 
excepte  el  grup  municipal  Ciutadans  que  voten  en  contra.  Considera  que 
aquest tema és important i haver posat d’acord totes les parts és una bona 
notícia. Tindran un espai central ampli,  perquè la Plaça Lluís Companys els 
queda justeta en moments rellevants, com el seguici de les nostres festes; fer-
lo  créixer  en  un  40%  és  molt  bona  notícia.  Amb  l’aprovació  del  projecte 
d’urbanització vol dir que aviat es començaren a tenir calendaris de treball i es 
començarà a veure que això es convertirà en realitat, de manera que puguin 
disposar en les Festes de Tardor d’un espai molt millorat.

27. - Concessió de subvencions 2017: Promoció i dinamització del Mercat 
Municipal. (G1762017000088)

El Sr. Alcalde dóna compte del següent punt de la Comissió Informativa de 
Territori, Sostenibilitat i Activitat Econòmica, que textualment diu el següent:

“Vista la instància presentada per l’Associació de Concessionaris del Mercat 
Municipal en data 15 de maig de 2017 amb número de registre E2017008941, 
on sol·licita una subvenció per al desenvolupament del projecte: Promoció i 
dinamització del Mercat Municipal.

Atès les Bases reguladores específiques per a la concessió de subvencions 
aprovades pel Ple de l’ajuntament en sessió celebrada el 22 de desembre de 
2016, estableix en el seu article 7 i 15 que podran concedir-se de forma directa 
les subvencions que no ultrapassin la quantitat  de 1.500 € per a un mateix 
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beneficiari, una mateixa activitat i en un mateix exercici i que en el cas de les 
subvencions  concedides  pel  procediment  directe,  l’aprovació  d’un  conveni 
associat a la subvenció tindrà caràcter obligatori.

Atès  que  la  subvenció  sol·licitada  es  troba  consignada  a  la  partida 
pressupostària 17300 4312048900 i 18300 4312048900 per import de 1.000 €, 
que s’ha comprovat que la citada entitat compleix amb tots els requisits exigits 
a l’article 3 del Reglament General de subvencions, que es troba aprovada la 
justificació de la subvenció municipal rebuda l’any 2016 i que amb l’esmentada 
entitat  s’ha formalitzat  un conveni  que regula les condicions  i  compromisos 
aplicables  a  la  gestió  de  subvenció  de  conformitat  amb el  que  disposa  el 
precepte legal indicat.

Tenint  en compte el  que s’ha exposat,  vist  l’informe favorable  emès per  la 
Directora de l’àmbit d’Ocupació, Promoció Econòmica i Comerç, la Comissió 
Informativa de l’Àrea de Territori, Sostenibilitat i Activitat Econòmica proposa al 
Ple de l’ajuntament l’adopció dels següents

ACORDS

PRIMER.- Aprovar la concessió d’una subvenció sol·licitada per l’Associació de 
concessionaris del Mercat Municipal amb el detall següent:

Entitat: ASSOCIACIÓ DE CONCESSIONARIS DEL MERCAT MUNICIPAL
Projecte o activitat: Sol·licitud subvenció entitats 2017

Import del 75% a pagar quan es concedeixi la subvenció: 750 €
Tipus Op. Partida Número Operació Import 
ADO 17300 4312048900 170007301 750 €

Import del 25% a pagar un cop justificada la despesa: 250 €
Tipus Op. Partida Número Operació Import 
AD 18300 4312048900 170007312 250 €

SEGON.-  Aprovar el conveni que regula aquesta subvenció i 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.

TERCER.-  Establir de conformitat amb el que s’estableix a l’article 22 de les 
Bases  reguladores  específiques  per  a  la  concessió  de  subvencions,  el 
pagament de la subvenció es realitzarà en un import corresponent al 75% de la 
subvenció atorgada,  a partir  de la  notificació de l’acord de concessió de la 
mateixa, prèvia justificació per part del beneficiari, de l’acreditació que es troba 
al corrent en el compliment de les seves obligacions fiscals i amb la Seguretat 
Social.

El  pagament  del  25%  restant  s’efectuarà  un  cop  justificat  el  100%  de  la 
subvenció  atorgada,  d’acord  amb  el  que  preveuen  els  articles  18,19  i  20 
d’aquestes Bases.
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QUART.- Notificar els precedents acords a l’entitat interessada i comunicar-ho 
als departaments d’Intervenció i Oficina Econòmica als efectes oportuns.”

El Sr. Alcalde indica que s’aprova aquest dictamen amb els vots a favor de tots 
els grups municipals, excepte el grup municipal de CC Veïns que s’absté.

MOCIONS D’ÀMBIT GENERAL:

28. - Moció de la Junta de Portaveus de suport a la declaració amb motiu 
del dia de l'orgull gai, lèsbic, transsexual i bisexual. (MOCI2017000041)

El Sr. Alcalde dóna compte de la moció presentada per la Junta de Portaveus, 
en principi un membre de la organització Violeta l’havia de presentar però al 
final no ha pogut ser, i, per tant, donarà lectura la regidora Sra. Muñoz, que 
textualment diu el següent:

“Des que el 1969 es produïssin els disturbis de Stonewall a Nova York (Estats 
Units) la comunitat mundial celebra, cada 28 de juny, una jornada de reflexió 
amb l'objectiu de visibilitzar valors universals com ara la igualtat, el respecte, la 
diversitat, la llibertat i la no discriminació.

Malgrat el progressiu reconeixement dels drets de les persones LGTBI en el 
sistema de protecció de drets de les Nacions Unides en els últims trenta anys i 
particularment, a Europa, no és menys cert que, avui dia, la diversitat sexual 
segueix  sent  víctima  d'una  brutal  intolerància  i  discriminació  soferta,  en 
diferents formes i manifestacions, per lesbianes, gais, bisexuals, transsexuals i 
intersexuals.

A  dia  d'avui,  els  governs  locals  espanyols  estem  a  l'avantguarda  en  el 
reconeixement  legal  dels  drets  del  col·lectiu  LGTBI  però  lamentem que  el 
reconeixement  d'aquests  drets  no  s'hagi  produït  a  nivell  universal,  ni  de 
manera plena.

Cal avançar cap al reconeixement i protecció universal de la diversitat sexual, 
desenvolupant  polítiques públiques  i  implementant  serveis  que assegurin  la 
igualtat  efectiva  de  totes  les  persones,  amb  independència  de  la  seva 
orientació  sexual  i  identitat  de  gènere,  com  a  element  essencial  per  a  la 
convivència, el progrés i el desenvolupament social i econòmic sostenible.

I, precisament, és en aquest context d'igualtat efectiva on els Governs Locals, 
porta d'entrada directa i real del sentir de la ciutadania, estem cridats a jugar 
un paper clau per garantir  la convivència ciutadana i la no discriminació de 
lesbianes, gais, transsexuals , bisexuals i intersexuals.

Ajuntaments,  Diputacions,  Consells  i  Cabildos  Insulars  reclamem  el  nostre 
paper  com  a  agents  essencials  en  el  disseny  i  el  desenvolupament  de 
polítiques transversals i estratègiques que garanteixin la igualtat de tracte i la 
no discriminació.

Per tot això, la Junta de Portaveus proposa al Ple de l’Ajuntament els següents 
acords:
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- Convidem a totes les entitats locals a adherir-se a aquesta Declaració i ens 
sumem a totes les veus que clamen per un futur en igualtat.

- Reconeixem la necessitat d'invertir en polítiques a favor de la diversitat sexual 
i la no discriminació de les persones per la seva orientació sexual o identitat de 
gènere  a  través  del  desenvolupament  de  programes  i  projectes  d'atenció, 
informació, formació i sensibilització que facin de les nostres ciutats i pobles 
espais segurs per a la diversitat sexual.

- Reafirmem el nostre compromís amb els drets humans i, en conseqüència, 
amb el principi  d'igualtat  efectiva entre les persones, del qual forma part  la 
diversitat sexual, així com de la no discriminació de les persones per la seva 
orientació  sexual  o  identitat  de  gènere,  reconeixent  els  avenços  en aquest 
marc,  alhora  que  reiterem  la  nostra  ferma  determinació  d'avançar  en  la 
superació de les barreres que encara perviuen avui dia.

- Manifestem la nostra preocupació i condemna davant l'augment de nombre 
d'agressions cap a persones LGTBI al nostre país i treballarem des del nostre 
àmbit  per  respondre  adequadament  a  aquesta  situació,  especialment 
mitjançant la informació i formació de la Policia Local.

- No són possibles les polítiques d'igualtat sense els Ajuntaments. Per aquest 
motiu,  reivindiquem  la  necessitat  de  dotar  les  entitats  locals  de  les 
competències en aquesta matèria així com de suficients mitjans i recursos per, 
en  col·laboració  amb  el  Govern  i  les  comunitats  autònomes,  assegurar  la 
implementació adequada de totes les polítiques i iniciatives necessàries per 
garantir la igualtat efectiva de les persones en tots els nostres pobles i ciutats.”

El Sr. Alcalde manifesta que com és una moció de la Junta de Portaveus, no 
es sotmet a debat i s’aprova per unanimitat.

30.  -  Moció  de  la  Junta  de  Portaveus  de  suport  al  manifest  per 
commemorar el dia internacional de les persones refugiades sumant-se a 
la campanya #VeniuJa. (MOCI2017000043)

El Sr. Alcalde dóna compte de la moció presentada per la Junta de Portaveus 
que presenta la regidora responsable dels temes de solidaritat,  Sra. Borrell, 
que textualment diu el següent:

“El  15 de setembre  de 2015  l'Estat  Espanyol  es  va  comprometre  a  acollir 
17.337 persones refugiades procedents de Síria i altres països en conflicte en 
un període de dos anys, a proposta de la Comissió Europea. Avui, 20 de juny 
de 2017, Dia internacional de les persones refugiades, l’ajuntament de Sant 
Feliu de Llobregat  es suma a la denúncia que fa el Fons Català de Cooperació 
al Desenvolupament:  quan només queden 98 dies per arribar a la data límit 
que  el  govern  de  l’Estat  es  va  marcar,  encara  falten  per  arribar  16.033 
persones refugiades,  el  92,5% del  total  de  les  que es  van comprometre  a 
acollir. Ahir no en va arribar cap.
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Davant d’aquest incompliment flagrant, l’ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 
com soci  del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament ens sumem a la 
campanya  #VeniuJa,  que té com a objectiu  que Espanya compleixi  el  seu 
compromís i aculli 17.337 persones refugiades, a la qual ja s’han adherit 245 
entitats, i  es compromet a posar al seu lloc web en un espai ben visible el 
comptador que diu quant temps queda fins el termini del compromís, tal com 
es proposa des de la campanya #VeniuJa.

En aquest  sentit,  que l’ajuntament  de Sant  Feliu  de Llobregat  mantenim el 
nostre compromís amb el refugi i ens sumen a les iniciatives del Fons Català 
de Cooperació, Així  mateix volem recordar que, des del primer moment, els 
ens  locals  catalans  han  mostrat  la  seva  predisposició  a  acollir  persones 
refugiades,  malgrat  no  disposar  de  les  competències  d’asil,  i  han  dedicat 
recursos per ajudar-les mitjançant la campanya d’emergència del propi Fons 
Català  #mónlocalrefugi  per  donar  assistència  a  les  persones  que  cerquen 
refugi a Europa i sensibilitzar sobre la situació en què viuen i les causes que 
han provocat la seva fugida

Per  aquesta  i  moltes  altres  raons  fem  una  crida  als  ciutadans,  entitats, 
municipis i altres governs locals catalans a sumar-se a la campanya #VeniuJa 
amb l’objectiu de fer evident l’incompliment humanitari de l’Estat i refermin el 
seu  compromís  perquè  Catalunya  i  els  seus  municipis  esdevinguin  terra 
d’acollida.”

El Sr. Alcalde manifesta que com és una moció de la Junta de Portaveus, no 
es sotmet a debat i s’aprova per unanimitat.

B) PART DE CONTROL:

31.  -  Donar  compte  de  les  resolucions  d'Alcaldia  i  Regidors/es 
delegats/des des del núm. 1648 de data 22/05/2017 al núm. 2092 de data 
23/06/2017.

Per  part  del  Sr.  Alcalde  es  dóna  compte  de  les  resolucions  d’Alcaldia  i 
Regidors/es delegats, que van des del núm. 1648 de data 22 de maig de 2017 
fis al número 2092 de data 23 de juny de 2017, ambdós inclusives.

Els reunits es donen per assabentats.

32. - Aprovar les actes de la Junta de Govern Local de dates 17, 24 i 31 de 
maig i 07 i 14 de juny del 2017.

Per part del Sr. Alcalde es dóna compte de les Actes de la Junta de Govern 
Local de dates 17, 24 i 31 de maig, i, 7 i 14 de juny de 2017.

Els reunits es donen per assabentats.

33. - MOCIONS URGENTS:

No n’hi ha.
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34. - PRECS I PREGUNTES:

La portaveu del grup municipal PDeCAT, Sra. Martí, indica que vol aprofitar per 
felicitar-se com a país perquè, avui , el Parlament de Catalunya ha aprovat per 
unanimitat la Llei que declara nuls els judicis franquistes. Pensen que s’han de 
congratular tots, i esperen que les Corts Espanyoles facin el mateix.

El portaveu del grup municipal Ciutadans, Sr. Alba, s’interessa per la resposta 
a les preguntes que van fer en l’anterior Ple. 

El Sr. Alcalde contesta que seguidament es dóna resposta per escrit als precs 
efectuats en l’anterior Ple.

El Sr. Alba pregunta si algú els podria aclarir, el govern, la Sra. Martí, el sentit 
de les afirmacions que van fer en l’entrevista de Fet a Sant Feliu sobre els 
sistemes de selecció en l’Ajuntament. Es fan insinuacions que els preocupen, 
perquè  es  parla  de  què  no  es  selecciona  el  millor.  Indica  que,  a  part  de 
l’interessat, els agrairia que contestes el govern.

El Sr. Alcalde respon que en la mesura que hi ha una persona interpel·lada, si 
vol contestar, que contesti, ja que de les intervencions en una revista no té que 
intervenir en res.

La portaveu del grup municipal PDeCAT, Sra. Martí, contesta que l’oposició fa 
preguntes al govern, no a l’oposició.

El portaveu del grup municipal Ciutadans, Sr. Alba, indica que són afirmacions 
dirigides al grup de govern i estaria bé que diguessin alguna cosa en relació 
amb aquest tema.

El Sr. Alcalde manifesta que ells no tenen que contestar del què pensa la Sra. 
Martí, no es poden posar en el cap de ningú.

El regidor Sr. Leiva manifesta que l’acord que ha fet referència la Sra. Martí va 
ser per unanimitat. Creuen que és un orgull de país haver aprovat una Llei que 
parla de justícia, de reparació i de garantia de no repetició. En definitiva, és la 
Llei de Memòria Històrica, que hauria de ser la culminació de la política de 
reconciliació nacional, que és una política que va impulsar el Partit Comunista 
d’Espanya i el PSUC a partir de 1956.

El  portaveu  del  grup  municipal  CC  Veïns,  Sr.  Gilaberte,  indica  que  tenen 
informació de què ha hagut dos sentències en relació amb l’escola Fàbregas, i 
els interessaria que hagués un informe de l’equip de govern explicant quina és 
la resolució que va a fer.

El Sr. Alcalde respon que es contestarà per escrit.

El portaveu del grup municipal Ciutadans, Sr. Alba, insisteix que segueix faltant 
resposta a la pregunta que van fer en i referència a l’esfinx de Sa Majestat el  
Rei, si el contestarà o no, i tindran que anar per altres camins.
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El Sr. Alcalde contesta que queda pendent.

Sense més assumptes a tractar, el President aixeca la sessió, essent les zero 
hores  i  trenta  minuts,  de  la  qual  s’estén  aquesta  acta,  que  jo  el  Secretari 
certifico.

L’Alcalde president El Secretari

[Firma02-01] [Firma01-01]
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