ACTA NÚM. 2/2020 2a SESSIÓ DEL PLENARI DEL PACTE DE CIUTAT DE
SANT FELIU DE LLOBREGAT

A la ciutat de Sant Feliu de Llobregat, el dia 27 de juliol de 2020 quan són les setze
hores, es reuneixen en sessió virtual per celebrar la 2a sessió del 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. Xavier Alegre Buxeda
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. 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
Sr. Albert Ferrer Jimenez
Cap de l'Oficina Tècnica del Soterrament i tècnic de suport del Pacte
Sra. Mireia Suñer Campanales
Tècnica de l'Oficina Tècnica del Soterrament i tècnica de suport del Pacte
Sra. Dolors Turu Balmes
Cap del departament de Promoció Econòmica i tècnica de suport del Pacte
Sra. Julia Latorre Mingrat
Síndica Municipal de Greuges
Sr. Josep M. Romero Velarde
Secretari General CCOO Baix Llobregat
Sr. Joan Saliner Catalán
Vicepresident d’AEPLA
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
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. Montse Blay Prat
Consell de Dones - Associació d’Amics de l’Escola Mestre Esteve
Sra. Virtudes Giraldes de Oses
Presidenta Associació Comerciants Amics C/ Santa Creu
Sr.Ramon Pons
Ramón Pons
Sr. Pere León Ponsa
Vicepresident d'ASPRODIS
.
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El Sr.Ricard Valls, moderador de l'acte, pren la paraula per declarar oberta la 2a
sessió per del 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.
Pren la paraula la Sra. Lídia Muñoz, Alcaldessa de Sant Feliu de Llobregat, per
presentar i explicar el text del Pacte de Ciutat. Tot seguit manifesta que el text pretén
que tothom es senti identificat amb el mateix, que pretén donar resposta a totes les
disciplines de l'àmbit municipal, que no és un document tècnic, i que està obert a
modificar les accions en funció de les contingències. Manifesta que el document que
es va enviar el dia 22 de juliol ha estat modificat amb algunes de les aportacions que
s'han fet arribar. A continuació, agraeix la participació dels i les membres de la taula.
Seguidament fa esment a que el virus no ha donat treva i això fa que haguem d'estar
atents al seguiment de la pandèmia i a les mesures que es volen aplicar en el Pacte.
També manifesta que cal aprendre a conviure amb el virus i posar èmfasi en les
mesures de prevenció bàsiques. A continuació comparteix pantalla per presentar el
document i fa esment a les modificacions que s'han fet arribar des de comissions
obreres i per part del Sr. Manel Carrión (referents a l'àmbit de l'esport) i que s'han
incorporat. Manifesta que també va haver-hi una reunió amb la Sra. Lourdes Borrell
per veure les l'encaix de les propostes del PSC, algunes podran anar al Pla de Mandat
i altres més concretes tenen cabuda al Pacte. També fa palès que aquesta és una
primera exposició de les propostes, però que en paral·lel s'està treballant en les
partides concretes i la quantificació pressupostària i que és una feina que ja està molt
avançada. Esmenta que posteriorment caldrà treballar amb els indicadors per fer el
seguiment. El text l'enviarem després de la sessió amb les modificacions que es
decideixen incorporar durant la sessió. Tot seguit fa una lectura del redactat del Pacte,
manifestant que han afegit un objectiu de les polítiques de transició verda, un punt de
seguiment del Pacte, un apartat de reivindicacions transversals. A continuació inicia la
lectura de les mesures i manifesta que no hi ha grans canvis en les mesures del Pacte
de Ciutat. En la primera mesura s'ha incorporat un punt sobre la targeta moneder. En
la mesura sobre el teixit associatiu posa de manifest que vol cobrir la totalitat del teixit,
de manera transversal. En la mesura sis menciona que s'ha afegit l'enquesta de
percepció com un element de diagnosi per millorar l'atenció interseccional. També
manifesta que en l'apartat de mesures de revitalització econòmica s'ha afegit un
apartat sobre el que ja s'ha treballat amb la Junta de Portaveus i el que s'ha dut a
terme en el Pla de Xoc que encara està vigent. Manifesta que es vol treure del Pacte
tot el que tingui a veure amb el PAM en matèria de residus, per tant s'ha incorporat el
"distintiu de comerç sostenible" i altres punts s'incorporaran al PAM, que es debatrà al
setembre. Amb tot, conclou esmentat que aquestes mesures han d'arribar a tota la
ciutadania, que és un document viu, que cal ser flexibles amb l'adaptació d'aquest Pla i
fer-ne un seguiment intern i de ciutat.
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Pren la paraula el Sr. Ricard Valls, moderador de la sessió i tècnic de participació,
exposa una presentació amb un resum de les etapes i les dades relatives a la
participació del Pacte de Ciutat. Manifesta el document estarà disponible a la
plataforma de participació digital.
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, que manifesta que tant
important és la seva aprovació com el seu seguiment. Esmenta que la proposta és fer
un seguiment del Pacte amb una doble direcció: a través dels representants legímtims
de la ciutat; regidors i portaveus, que estaran en una comissió de seguiment interna
del Pacte per fiscalitzar-ne l'aplicació. L'altra via és que la mateixa taula del Pacte sigui
la comissió de seguiment i que es convoqui trimestralment per retre comptes i veure
quines accions estem assolint, quins dubtes sorgeixen i poder replantejar noves
accions i nous reptes. Esmenta que s' incorporarà un acord de seguiment al Pacte. Per
últim, manifesta que si algú té algun dubte pot posar-se en contacte amb el tècnic de
participació o ell mateix per resoldre el que calgui.
comença agraint la participació a totes les persones que formen part del Pacte de
Ciutat. Tot seguit, manifesta que el
Pren la paraula el Sr. Francesc Moliner, president de FETS, per agrair l'esforç
col·lectiu. Afegeix que li agradaria que la unitat i l'esperit inicial del Pacte es pogués
mantenir al llarg dels divuit mesos i que no es veiés desvirtuat el document. Manifesta
que aquest és un Pacte que ha de ser per tota la ciutadania. També esmenta que seria
crear uns indicadors ràpida i vàlidament per donar validesa al Pacte. Conclou que no li
agradaria que quedés en l'oblit aquest esperit d'unitat i universalitat de les persones i
que no li agradaria que el Pacte es polititzés a la llarga.
Pren la paraula el Sr. Oliver González en representació de la PAH Sant Feliu per
formular la pregunta si es pressionarà al banc perquè posin en lloguers social els
habitatges que tenen buits per pal·liar la situació que ve ara. Agraeix la feina que
estem fent totes.
Pren de nou la paraula el Sr. José Javier Sánchez manifesta que no estan prou
concretades les accions i tampoc està present la quantificació de les mesures. A
continuació esmenta que manca una memòria econòmica en aquest document o, si no
es pot en aquest, que estigui present en algun moment. Formula la pregunta sobre si
la memòria es tindrà en la primera reunió de seguiment.
Pren la paraula el Sr. Silvestre Gelaberte, 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 a través de
dos comissions: els serveis socials i la promoció econòmica, els dos eixos que han de
vertebrar-ho tot. Esmenta que s'ha de fer un pla específic i concret. Manifesta que s’ha
fet molta feina però que caldria que disposar d’un document que concretés i precisés
Plaça de la Vila, 1 – Tel. 93 685 80 00 – Fax 93 685 80 19 – 08980 Sant Feliu de Llobregat
ajuntament@santfeliu.cat

les noves necessitats perquè es pugui treballar amb eficàcia. Reitera el que ja ha dit en
les seves aportacions i els seus escrits al butlletí.
Pren la paraula el Sr. Oriol Bossa per respondre les qüestions que s’han plantejat
durant la sessió: el document que avui aprova la mesa es fruit d'un procés participatiu
si algú considera que podria ser millor el mèrit o el demèrits són fruit d'un treball
col·laboratiu es el primer cop que es fa un procés de manera virtual i amb tant poc
espai de temps. valora molt positivament i les dades presentades quantitatives i
qualitatives son molt satisfactòries . el document son fruit de les propostes que s'han
fet en les comissions
Pren la paraula la Sra. Lídia Muñoz per donar resposta a les intervencions: manifesta
que caldrà concretar moltes de les accions que no sempre porten implicades diners, si
no un valor afegit o un reconeixement, com en el cas del "segell". Per altra banda,
menciona el tema de la targeta moneder per manifestar que ja està molt treballat i que
aquesta mesura enforteix l'autonomia de les famílies. En aquest cas això sí que té una
implicació monetària que, com esmentava al començament, ja està treballat i que
s'està filant prim. De cara al setembre es treballarà en aquesta direcció i que la
memòria econòmica és necessària per tenir un Pacte creïble. També esmenta que de
cara al Ple es podrà fer una aproximació per àrees. Malgrat està treballada aquesta
aproximació però a nivell polític es vol mantenir la precaució per mirar-ho tot bé. En
resposta al Sr. Oliver de la PAH esmenta que es fa una ronda amb les entitats
bancàries que tenen pisos buits perquè posin els pisos buits a la borsa de
l'Ajuntament. Posar-ho en el Pacte ho pot enriquir però en el PAM pot aparèixer
perquè es fa de manera recurrent.
Pren la paraula el Sr. José Javier Sánchez pren la paraula per agrair respostes.
Troben correcte el document malgrat torben a faltar coses com qualsevol que ha fet
propostes. Per ex. el tema del consum dels ciutadans. Fa menció a la memòria tècnica
com a element necessari per avaluar els indicadors. El document que s'ha presentat
encara no es avaluable. Troba correcte que s'hagi posat la data al setembre per tal
que es presenti la memòria econòmica i les mesures concretes. Finalment, argumenta
que no tenen una crítica general projecte, pensen que és una bona cosa i que al
setembre s'acabarà de veure amb les mesures concretes.
Pren la paraula la Sra. Bàrbara Morales posa sobre la taula un tema a tractar en la
comissió de seguiment i que ja han comentat al Consell Escolar: demanen flexibilitat
en les subvencions; si la biblioteca no s'obre totes les hores, planteja que es pugui
destinar aquesta part de la subvenció per a la contractació de personal per al
menjador, ja que han de contractar més treballadores/s per garantir les mesures
davant de la COVID-19 i l'empresa que ho gestiona no ho pot assumir. Per últim,
manifesta que la comissió de seguiment està molt ben pensada perquè la realitat pot
canviar. Agraeix tota la feina realitzada.
Pren la paraula el Sr. Silvestre Gelaberte per considerar que hi ha dos enfocaments
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diferenciats sobre el problema que estan discutint. Estan sols i no canviaran la seva
opinió del principi. No crea ningun problema simplement que hi ha diferents

enfocaments en aquest tema. Per res comentarà ni comentarà el tema del procés
participatiu i ha escrit que les comissions son importants a nivells de ciutat. no estan
en desacord amb la participació Busquen un pacte més concret en el COVID-19.
Pren la paraula la Sra. Lourdes Borrell. En primer lloc agraïments al tècnic de
participació per la feina realitzada. Ha de ser un Pacte viu i adaptable als canvis que
ens toqui viure. Com a Consellera agrair la inclusió del pacte de comarca del consell
comarcal per anar a la una amb tots els municipis de la comarca. Per últim menciona
que tothom voldria veure totes les seves propostes acceptades però ens hem de
felicitar com a ciutat.
Pren la paraula la Sra. Lídia Muñoz per finalitzar la sessió, agraint la participació a
totes les persones que han format part de la Taula del Pacte. Manifesta també la
importància de disposar de tota la informació i fer el seguiment.
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.
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