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ACTA NÚM. 1/2020 CONSTITUCIÓ DEL PLENARI DEL PACTE DE CIUTAT 
DE SANT FELIU DE LLOBREGAT 

 
 
A la ciutat de Sant Feliu de Llobregat, el dia 29 de maig de 2020 quan són les setze 
hores, es reuneixen en sessió virtual per constituir el Plenari del Pacte de Ciutat de 
Sant Feliu de Llobregat, les persones que es relacionen a continuació: 
 

Il·lma. Sra. Lídia Muñoz Cáceres 

Alcaldessa   

Sr. Oriol Bossa i Pradas  
Primer tinent d’Alcaldia i president de l'Àrea de Govern Obert i Serveis Generals. 
Flavia Reina i Fajardo 
Tercera Tinent d’Alcaldia i presidenta de l'Àrea de Drets de Ciutadania i Polítiques 
Socials 
Sra. Mireia Aldana Llorens  
Quarta tinent d’Alcaldia i presidenta de l'Àrea de Territori, Sostenibilitat i Activitat 
Econòmica 
Sra. Loren Rider Jiménez  
Regidora d'Activitat Econòmica, Cooperativisme i Ocupació. Feminismes i LGTBI. 
Salut Pública i Consum 
Sra. Mercè Ariza i Martín  
Regidora de Comerç i Turisme. Gent Gran. Persones amb discapacitats i diversitat 
funcional. Solidaritat, Cooperació i Agermanaments.   
Sra. Lourdes Borrell Moreno  
Portaveu Grup Municipal PSC  
Sra. Manel Leiva Velázquez  
Portaveu Grup Municipal SFCP  
Sra. Bernat Dausà i Amigó  
Portaveu Grup Municipal ERC  
Il·ltre. Sra. Elisabeth Valencia Mimbrero 
Grup Municipal C'S  
Sr. Jaume Manyoses Canadell  
Portaveu Grup Municipal Tots Som Sant Feliu  
Sr. Silvestre Gilaberte Herranz  
Portaveu Grup Municipal VxSF 
Sra. Àngels Salas Alonso 
Gerent Municipal  
Sr. Mario Alguacil Sanz  
Director de l’Àrea de Govern Obert i Serveis Generals  
Sr. Rafael Bellido Cárdenas  
Director de l'Àrea de Territori, Sostenibilitat i Activitat Econòmica  
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Sr. Sergi Marí Pons  
Director de l'Àrea de Drets de Ciutadania i Polítiques Socials 
Sra. Clara Bosch Gómez  
Cap del Gabinet de l'Alcaldia  i secretària del Pacte de Ciutat 
Sr. Ricard Valls González,  
Tècnic de Participació Ciutadana i moderador de la sessió 
Sra. Julia Latorre Mingrat   
Síndica Municipal de Greuges 
Sra. Mònica Fisa Aregall    
Directora EAP El Pla 
Sr. Carlos de Pablo Torrecilla   
Secretari Comarcal UGT Baix Llobregat 
Sr. Josep M. Romero Velarde  
Secretari General CCOO Baix Llobregat   
Sr.  Joan Soler Moll   
President PIMEC Baix Llobregat-L’Hospitalet   
Sr. Joan Saliner Catalán 
Vicepresident d’AEPLA 
Sra. Pilar Delgado Montoya 
Tresorera  Cooperativa Sant Feliu Ciutat Viva 
Sr. Manel Carrion Ribas  
President Handbol Sant Llorenç   
Sr. Francesc Moliner Joaquín  
President de FETS  
Sra. Pilar Gonzalez Reyes   
Tècnica àmbits socials de l’Assemblea Local de la Creu Roja 
Sra. M. Luz Martínez Guerrero  
Cooperativa TARPUNA 
Sr. Oliver González Lorente  
Representant PAH Sant Feliu de Llobregat  
Sra. Bárbara Morales Pascual  
Presidenta AFA Pau Vila  
Sr. José Javier Sánchez Santos 
Secretari d’Amics de la Natura  
Sr. Manuel Guerra Sánchez  
Representant Gent Gran al Consell Comarcal del Baix Llobregat  
Sr. José Mancebo Pérez  
Secretari de l’AV La Salut  
Sr. Montse Blay Prat   
Consell de Dones - Associació d’Amics de l’Escola Mestre Esteve  
Sr. Isaac Amela Abellán  
President de l’Associació de Discapacitats Físics de Sant Feliu  
Sra. Ana M. Rius Roca   
Secretària de la Comissió de Pensionistes de Sant Feliu   
. 
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La Sra. Lídia Muñoz, alcaldessa de Sant Feliu de Llobregat, en la paraula per declarar 
oberta la sessió per constituir el Plenari del Pacte de Ciutat de Sant Feliu de Llobregat 
i tractar els assumptes continguts en l’Odre del dia, i comença agraint la participació a 
totes les persones assistents. 
 
A continuació explica que el Pacte de Ciutat neix  per afrontar de manera unitària els 

reptes de ciutat arran de la crisi sanitària i destaca la feina que ha fet l’Ajuntament 

durant aquests dos mesos i que es resumeixen en diferents fases: en una primera fase 

inicial en què es decreta l’estat d’alarma el 14 de març de 2020, es procedeix a 

reorienten tots els servies de drets bàsics de ciutadania per vies telemàtiques. Es posa 

especial atenció als col·lectius més vulnerables amb la creació de la línia 900 en 

coordinació amb Creu Roja i la Xarxa Santfeliuenca; es gestionen les beques 

menjador, s’estableixen circuits per als casos de violència masclista, i es prioritza 

l’atenció a la gent gran. En una segona fase, es fa un seguiment exhaustiu de la crisi 

sanitària amb la col·laboració dels centres de salut i destaca la gran importància 

d’aquesta coordinació posant en valor el gran esforç  que han fet els serveis sanitaris i 

també el personal de les residències, majoritàriament format per dones. A continuació 

fa un recompte de les defuncions que ha hagut a la ciutat a causa de la covid-19 (18), 

així com també dels casos positius (242), destacant que l’augment dels casos positius 

coincideix amb el moment en què es van començar a fer els tests. En paral·lel s’ha 

estat treballant per reconstruir la ciutat de cara al futur, tot i no conèixer l’impacte real 

de la crisi. Les xifres sanitàries són clares, però l’impacte social i econòmic no el 

coneixerem fins que no acabi l’estat d’alarma. A continuació ofereix dades sobre 

l’augment de les persones aturades (2%) i manifesta que caldrà sumar esforços per 

revertir aquesta situació. Fa un esment als canvis que s’han produït en la manera de 

relacionar-nos arran de la pandèmia i que aquest fet obliga a construir conjuntament 

noves fórmules en les relacions.  Considera que el Pacte de Ciutat ha d’establir les 

línies de treballs que s’han de dur a terme amb la representativitat de tots els 

col·lectius, polítics, socials i econòmics per construir una ciutat millor, més habitable, 

més saludable i mediambientalment sostenible. Informa que una de les propostes que 

l’Ajuntament farà al Pacte és realitzar una enquesta qualitativa dels canvis en la 

quotidianitat de la ciutadania. Indica que la davallada dels ingressos que ha sofert 

l’Ajuntament (1.700.00€) i que afecta considerablement en les seves tasques 

ordinàries, per tant, caldrà que a través del Pacte es recavi tota la informació possible 

sobre com ha afectat la crisi a la ciutadania i a l’Ajuntament, i de com s’han de 

gestionar els diners per fer-ho de la millor manera possible.  

 

Pren la paraula el Sr. Oriol Bossa, primer tinent d’Alcaldia i President de l'Àrea de 

Govern Obert i Serveis Generals de l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat, qui també  
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comença agraint la participació a totes les persones que formen part del Pacte de 

Ciutat. Tot seguit, manifesta que el Pacte de Ciutat és un procés participatiu que ha de 

ser eficient i eficaç i ha de permetre un debat d’on surtin propostes viables i 

assumibles per al govern de la ciutat i pal·liar els efectes de la crisi en la ciutadania. 

També destaca i posa en valor que el Pacte de Ciutat s’ha elaborat en un temps 

rècord i que caldrà ser molt diligents. Tot seguit fa un resum de la metodologia de 

treball que s’emprarà i que consisteix en la creació de tres comissions: la Comissió de 

revitalització econòmica, la Comissió de garantia de drets bàsics de la ciutadania, i la 

Comissió de nous usos de l'espai públic i equipaments. Cada comissió, a traves de la 

deliberació, haurà de triar les propostes per al document final que s’elevarà al Ple del 

mes de juliol.  També explica el calendari previst i que tot el procés es canalitzarà a 

través de la Plataforma Decidim.   

 

El Sr. Josep Maria Romero, secretari general del CCOO Baix Llobregat inicia el torn 

de paraules amb un agraïment general, tant a l’Ajuntament com a tots els agents social 

i econòmics representats en el Pacte de Ciutat i manifesta la importància que les 

aportacions al Pacte tinguin una mirada local i metropolitana. Des de CCOO volen 

participar principalment en la reactivació econòmica basant-se en tres línies d’actuació: 

desenvolupar propostes en matèria d’ocupació, ajuts a empreses i autònoms, i en la 

renda garantida per a les persones més vulnerables. Assenyala també que ja existeix 

un treball previ dels sindicats amb el Consell Comarcal del Baix Llobregat i que per 

tant ja s’ha treballat en una guia de mesures que serà de gran utilitat. 

 

Pren la paraula el Sr. Joan Saliner, president d’AEPLA manifestant el seu suport a 

qualsevol  iniciativa que ajudi a pal·lia els efectes de la crisi i creu molt important la 

creació de comissions de treball per poder donar opinions i que en la segona sessió es 

podrà avançar i començar a parlar d’accions concretes. 

 

Continua el torn de paraules amb la intervenció del Sr. Joan Soler, president de 

Pimec Baix Llobregat-L’Hospitalet, qui se suma als agraïments i també a les paraules 

del Sr. Josep Maria María Romero, posant el valor la feina feta conjuntament amb el 

Consell Comarcal del Baix Llobregat.  Manifesta que tant les empreses com els 

treballadors i treballadores tenen un problema de temps donat que els recursos 

s’acaben i cal actuar de manera que s’avanci en la cerca de solucions en el menor 

temps possible  
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Intervé la Sra. Pilar Delgado, tresorera de la Cooperativa Sant Feliu Ciutat Viva, per 

fer també un agraïment i destacar que treballaran en tot el que sigui necessari per tal 

que es pugui avançar amb rapidesa. Manifesta que Sant Feliu Ciutat Viva parteix d’una 

visió sostenible i de proximitat i destaca la importància de comptar amb el comerç 

local.  

 

Pren la paraula el Sr. Francesc Moliner, president de FETS, per subscriure tot el que 

s’ha dit anteriorment i afegeix que és necessari crear nous plantejaments en els àmbits 

culturals, socials i econòmics per disposar de recursos en aquesta nova situació i que 

l’Ajuntament sigui més flexible en relació amb les normatives. Apel·la a la 

responsabilitat de tothom per no haver de fer passos enrere. 

 

Pren la paraula el Sr. José Javier Sánchez, secretari d’Amics de la Natura, per 

felicitar a l’Ajuntament per aquesta iniciativa, també felicita a totes les entitats, 

especialment a les entitats socials, i a totes les persones a títol individual que hi han 

estat treballant. Exposa que Amics de la Natura treballen en la sostenibilitat i és la línia 

d’actuació que tindran en el Pacte de Ciutat. Fa una crida a totes les entitats per tal 

que en les seves activitats s’interessin per aquesta qüestió.  Manifesta que Amics de la 

Natura participarà en les comissions i reitera que cal reforçar la participació de les 

entitats en temes de sostenibilitat, així com la importància en l’organització i en com 

s’alineen tots els esforços conjuntament perquè els projectes es puguin fer amb 

capacitat i organització.  

Pren la paraula la Sra. Montse Blay, representant Consell de Dones - Associació 

d’Amics de l’Escola Mestre Esteve per fer una puntualització que creu es molt 

important i demana que a les comissions es treballi des de una visió de gènere i 

diversitat perquè és tracta d’una qüestió transversal.  

 

Intervé el Sr. Carlos de Pablo, secretari comarcal d’UGT Baix Llobregat, per recordar 

les paraules inicials de l’alcaldessa en relació amb les víctimes mortals al municipi i fa 

un recordatori de totes elles i de les seves famílies, així com també a totes les víctimes 

arreu del país. Manifesta la satisfacció de poder ser-hi present i recorda la gran tradició 

participativa que té Sant Feliu. Apunta que participaran en les tres comissions 

activament, malgrat les dificultats amb les que es troben actualment. També fa esment 

de la feina que ja s’ha fet des del Consell Comarcal i que s’ha posat a disposició dels 

municipis i apel·la al diàleg social. Resumeix la situació generada per la pandèmia com  

 

 



 

Plaça de la Vila, 1 – Tel. 93 685 80 00 – Fax 93 685 80 19 – 08980 Sant Feliu de Llobregat 
ajuntament@santfeliu.cat 

 

 

un moment de debilitat dels serveis públics i d’amenaces que arran de la pandèmia 

han generat oportunisme, però també de fortalesa i oportunitats ja que la proximitat 

permet al municipis organització i capacitat de reacció, i ara existeix la possibilitat de 

redreçar la nostra societat. Per acabar, felicita a l’alcaldessa i al primer tinent d’Alcaldia 

per la feina feta, així com també a la Sra. Lourdes Borrell per la seva tasca al Consell 

Comarcal, tot reiterant que s’està fent una molt bona feina.  

 

Pren la paraula la Sra. Julia Latorre, Síndica Municipal de Greuges, que agraeix a 

l’Ajuntament la creació del Pacte de Ciutat i el felicita per com s’ha portat la situació de 

pandèmia ja que no s’han rebut queixes a la Sindicatura que pugin considerar-se 

importants. Considera que la crisi que ve ara és molt important i que cal garantir els 

drets bàsics la ciutadania. Assenyala que formarà part de la Comissió de garantia de 

drets bàsics i fa una menció especial a les dones que han patit molt durant la 

pandèmia. Per finalitzar afirma que està disposada a treballar en tot allò que estigui al 

seu abast.  

 

Pren la paraula el Sr. Manel Leiva, Portaveu Grup Municipal SFCP que comença fent 

un agraïment generalitzat, especialment als grups polítics de l’Ajuntament, per les 

seves aportacions i pel consens que hi hagut i que és del tot necessari als sindicat per 

la gran feina que estan fent a la comarca. Agraeix també als serveis públics i als 

serveis sanitaris la seva feina. A continuació, fa una menció a la situació que estan 

vivint els treballadors i treballadores de Nissan per demanar que tots els esforços dels 

ajuntaments, dels sindicats, de les empreses i del a Patronal. Destaca siguin 

coordinats de manera conjunta. Destaca el bagatge i el patrimoni del Baix Llobregat 

quant al coneixement des sector industrial i que la força i la capacitat de la ciutat i de la 

comarca cal posar-la en valor. Finalitza dient que tenim l’obligació moral de fer un 

esforç, no només a Sant Feliu, sinó a la comarca i a tot l’ Estat perquè tothom tingui 

una vida digna ara i en el futur. 

 

Intervé la Sra. M. Luz Martínez, en representació de TARPUNA, per manifestar que 

aportaran idees a la Comissió de nous usos de l'espai públic i equipaments. Assenyala 

que ha passat el pic de la crisi però creu que els projectes hauran de contemplar la 

possibilitat que en el futur es puguin produir confinaments.  Destaca que TARPUNA 

treballa en espais d’agricultura ecològica i que tenen molta gent formada en aquest 

àmbit.  
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Pren la paraula el Sr. Manel Carrion, president de l’Handbol Sant Llorenç, agraint la 

invitació per participar en el Pacte i ell ho farà  en representació dels clubs esportius de 

la ciutat. Assenyala que davant la incertesa de l’evolució de la pandèmia, els clubs es 

mostren molt preocupats perquè no saben si es podran reprendre les activitats 

esportives o de quina manera ho faran. L’esport és formació, desenvolupament 

personal cohesió social i salut però es troben davant una situació de subsistència i 

costarà molt reprendre l’activitat. Finalitza manifestant que li hagués agradat que 

existís un document previ bàsic de les diferents comissions per ajudar-los a fer la tria. 

 

Pren la paraula el Sr. Oliver González en representació de la PAH Sant Feliu per 

agrair la invitació per formar part del Pacte. Recorda que des de la PAH no es pot 

deixar a ningú enrere i que continuaran treballant per garantir el dret fonamental a un 

habitatge digne, sigui de compra o de lloguer, i en la seva regularització. Finalitza 

manifestant que participaran a les tres comissions.  

 

Intervé la Sra. Lourdes Borrell, portaveu del Grup Municipal PSC, sumant-se als 

agraïments i posant en valor en consens de tots els grups polítics de l’Ajuntament així 

com també el fet de tenir al costat a totes les entitats i a tots els agents socials i 

econòmics de la comarca. Manifesta que podem parlar de quatre crisis: la sanitària, 

centrada en salvar vides; la social, que no ha de deixar ningú enrere; l’econòmica que 

ha de mantenir l’ocupació i crear-ne de nova, tenint en compte el comerç locals les 

PIMES; i la relacionada amb l’emergència climàtica. A continuació agraeix als agents 

econòmics i socials, en especial als sindicats més forts de la comarca, UGT i CCOO, i 

a AEBALL i PIMEC la creació conjunta d’una guia de mesures que serà molt útil per a 

prendre accions sota una mirada comarcal. Assenyala que caldrà lluitar perquè ningú 

quedi enrere, pel canvi climàtic, per una ciutat més sostenible, per l’educació, la 

culturai l’esport, també per la justícia social, i tot sota una mirada d’entitat de gènere. 

Se summa a altres intervencions sobre la situació de Nissan i recorda que hi ha moltes 

persones a Sant Feliu afectades. Creu que som forts, que tenim un futur i que , malgrat 

la incertesa, cal treballar units i generar noves oportunitats. 

 
Pren la paraula la Sra. Mònica Fisa, directora EAP El Pla, qui també agraeix la 
possibilitat que els han donat de participar en el Pacte per aportar entre tothom tot allò 
que pugui assegurar una bona atenció a la ciutadania. Manifesta que malgrat, ’àmbit 
sanitari ha patit i està patint molt d’estrès participaran per ajudar a entendre els grans 
canvis  que produiran en l’atenció als centres d’atenció primària, tant pels 
professionals com per a la ciutadania. Es tracta d’un canvi de paradigma en salut i 
ajudaran en tot allò que sigui possible participant qualsevol de les comissions.   
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Intervé el Sr. Isaac Amela, president de l’Associació de Discapacitats Físics de Sant 
Feliu, donant les gràcies a l’Ajuntament per convidar-lo. Com a representant del 
col·lectiu de discapacitats de la ciutat, creu que la seva aportació a les comissions, tot i 
a nivell bàsic, pot ser important i far referència  a les subvencions que reben les 
entitats i que fan que subsisteixin. Manifesta que en aquesta situació i sent un col 
·lectiu de risc, es troben amb que no saben què, com, ni quan podran fer activitats i és 
per això que creu que si les subvencions es veuen afectades i desapareixen, moltes 
entitats no podran subsistir i això no seria bo per ningú. Demana  que l’Ajuntament 
s’ajusti el màxim possible a la realitat actual i tenir present que totes les entitats tenen 
petites despeses a les que han de fer front, malgrat no poder fer activitats.  
 

Pren de nou la paraula el Sr. José Javier Sánchez per fer un incís en relació amb la 

intervenció de la Sra. Mònica Fisa i llença la pregunta de com s’encaixarà la Salut 

Pública en les comissions ja que pot reballar-se des de totes tres. També fa referència 

a les paraules del Sr. Manel Carrion pel que fa a la necessitat d’un document previ 

amb els punts principals de cada comissió i on sortís explícitament la Salut Pública.  

Pren la paraula el Sr. Silvestre Gilaberte, portaveu del Grup Municipal VxSF per 

explicar que des del plantejament del pla unitat volen posar l’accent en una qüestió 

d’urgència i en dos temes fonamentals que considera s’han de prioritzar: els serveis 

socials i la promoció econòmica, els dos eixos que han de vertebrar-ho tot. Manifesta 

que s’ha fet molta feina però que caldria que disposar d’un document que concretés i 

precisés les noves necessitats perquè es pugui treballar amb eficàcia. 

Pren la paraula el Sr. Oriol Bossa per respondre les qüestions que s’han plantejat 

durant la sessió: pel que fa al document base previ que s’ha sol·licitat diverses 

persones, informa que s’hi està treballant i estarà disponible en els espais de les 

comissions. Hi haurà uns indicadors que facilitaran la feina i ajudaran a que tothom 

pugui formar-se o reforçar la seva opinió. També es disposarà de documentació que 

conté totes les mesures que ha pres l’Ajuntament des de l’inici de la pandèmia. En 

relació a la qüestió plantejada pel Sr. José Javier Sánchez sobre la salut pública a les 

comissions, manifesta que aquesta, entesa com a un dret bàsic, hi serà present a la 

Comissió de garanties de drets bàsics de la ciutadania, la voluntat és que s’hi treballi 

des d’aquesta comissió.   

 

Pren la paraula la Sra. Lídia Muñoz per finalitzar la sessió, agraint l’assistència a totes 

les persones que hi han assistit i agraeix totes i cadascuna de les intervencions, les 

quals subscriu i que han tingut un mateix fil conductor quant a la necessitat de treballar 

i crear aliances que permetin superar la crisi. Creu necessari aprofundir en el nostre  
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model de ciutat, perquè continuï viva, cohesionada, amb un gran teixit social ric i actiu, 

i aquest ha de se l’objectiu i la finalitat del Pacte de Ciutat. 

 

 

Sense més assumptes a tractar, l’alcaldessa aixeca la sessió, essent les divuit hores i 

set minuts, de la qual s’estén aquesta acta, que signen l’alcaldessa i el tècnic de 

Participació Ciutadana. 

 

Es fa constar que la reproducció íntegra de la sessió es troba en el següent enllaç:   

https://santfeliu.zoom.us/rec/share/3u52N46g9z1OQ7PB1UDjGbZ5Dri7X6a8gyUc-

fNczDrzNuSmfr_4V-oK2urnfYc  

Paraula de pas: 2R&2=z9K  

 

 

Lídia Muñoz Cáceres                           Ricard Valls González 

L’alcaldessa       El tècnic de Participació Ciutadana 

[FIRMA02-01]       [FIRMA01-01] 

Ì00b4c6e1-0a1d-4dce-94ea-a9584c8c2a59=Î
00b4c6e1-0a1d-4dce-94ea-a9584c8c2a59

Document electrònic verificable a http://www.santfeliu.cat/sde

https://santfeliu.zoom.us/rec/share/3u52N46g9z1OQ7PB1UDjGbZ5Dri7X6a8gyUc-fNczDrzNuSmfr_4V-oK2urnfYc
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