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Número d'expedient: N111-2018-11
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Secretari/ària

Lluïsa Moret i Sabidó
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3r - Juan Antonio Tamayo Fernández (PSC-CP)
4a - Salut González Martín (PSC-CP)
5a - Alba Martínez Vélez (ICV-EUiA-ME-E)
Laura Solís González (PSC-CP)
Javier López Herranz (PSC-CP)
Antonia Barragán Prieto (PSC-CP)
Marc Aguilà Esteve (PSC-CP)
Elena Amat i Serrano (PSC-CP)
Daniel Martínez Redondo (ICV-EUiA-ME-E)
Concepció Lerma Ballo (ICV-EUiA-ME-E)
Olga Amalia Puertas Balcell (C's)
Antonio Chanes Espigares (C's)
Miquel Salip i Serret (ERC-AM)
Rosa Maria Berrio i Hernández (ERC-AM)
Jaume Sans i Margenet (ERC-AM)
Jorge Romero Gil (GdSB-CUP-PA)
Andrés Castro Merino (GdSB-CUP-PA)
Marina Lozano Illescas (PP)
Rafael Cañedo Torrubiano (PP)
Jordi Garcia Mas (PDeCAT)
Ramón López Heredia

S'incorporen més tard els següents regidors
Regidors/res
Marina Lozano Illescas
També hi assisteixen
S'han excusat d'assistir-hi
Regidors/res
No hi assisteix

Jose Manuel Gonzalez Labrador
Ramón Núñez Nogueira

Convocatòria
Primera

Part resolutiva:
000. Recordatori de la commemoració del dia 10 de desembre de 2018 com a "Dia
Internacional dels Drets Humans"
Sr. Jordi Garcia:
"Bona tarda a tothom.
El Dia dels Drets Humans se celebra cada 10 de desembre, coincidint amb la data en què
l'Assemblea General de Nacions Unides va adoptar, el 1948, la Declaració Universal de Drets
Humans. Aquest any 2018, el Dia dels Drets Humans commemora el 70è aniversari d’aquesta
Declaració Universal, un document històric que va proclamar els drets inalienables inherents a
tots els éssers humans, sense importar la seva raça, color, religió, sexe, idioma, opinions
polítiques o d'una altra índole, origen nacional o social, propietats, lloc de naixement ni cap altra
condició.
La Declaració exposa valors universals i un ideal comú per a tots els pobles i nacions. A més,
estableix que totes les persones tenen la mateixa dignitat i el mateix valor. Gràcies a aquest
document que, amb les seves versions en cinc-cents idiomes, s'ha convertit en el més traduït
del món, i gràcies al compromís dels estats amb els seus principis, la dignitat de milions de
persones s'ha vist enfortida i s'han assegurat les bases d'un món més just.
Desafortunadament, una vegada més en la nostra història, els drets humans es troben
amenaçats. Observem a tot el món com poden ser fàcilment eliminats per estereotips
deshumanitzadors i per l'auge de discursos intolerants i excloents. Els conflictes, l'extremisme
violent i els desastres naturals poden provocar caos o menyscabar els drets de les persones
més vulnerables de la societat. Les noves tecnologies també poden plantejar un perill si no es
desenvolupen amb ple respecte dels drets humans. Hem de romandre alerta i vetllar per a què
els avanços realitzats en els últims setanta anys es mantinguin.
Tot i que encara queda molt de camí per recórrer perquè les promeses que proclama es
compleixin plenament, el fet que la Declaració hagi perdurat en el temps és prova inequívoca
de la universalitat dels seus valors sobre l'equitat, la justícia i la dignitat humana.
Com diu la directora general de la UNESCO, Audrey Azoulay:
"La Declaració ens enforteix a tots i a totes i els principis que recull són tan rellevants en
l'actualitat com ho van ser en 1948. Hem de lluitar pels nostres propis drets i pels de les altres
persones. Hem de passar a l'acció en les nostres vides diàries per defensar aquells drets que
ens protegeixen i així fomentar la unió de tots els éssers humans."
Gràcies."
000.bis. Recordatori de les víctimes de violència masclista.
Sra. Laura Solís
"Bona tarda, moltes gràcies, alcaldessa.
La ………………
Nom i cognoms desconeguts
I nosaltres afegim la ………………; la recollim perquè creiem que tots els feminicidis, tot allò
que són assassinats per homes són feminicidis, malgrat que no estan reconeguts per aquestes

xifres, aquestes dades oficials, perquè creiem que la violència masclista estructural ens viola,
ens mata i ens assetja.
Per tant, un cop més diem prou, ni una més ni una menys.
Gràcies."
001. Aprovació de l'acta de la sessió amb número d'expedient N111-2018-10

VOTACIÓ:
S’aprova per unanimitat dels 22 regidors presents pertanyents als grups municipals:
PSC-CP
ICV-EUiA-ME-E
C’s
ERC-AM
GdSB-CUP-PA
PP
PDeCAT

9
4
2
3
2
1
1

JUNTA DE PORTAVEUS
002. Aprovació de la moció antifeixista.
Ponent: Sr. Jorge Romero
En la present situació de crisis genèrica del sistema polític s'ha fet un pas més enllà, allò que
no hi havia succeït fins ara -si més no de forma oberta- que era l'aparició parlamentària d'un
partit feixista en l'Estat Espanyol ja s'ha produït, així, l'aparent -més que real- excepció a la
regla que de moment ens deslliurava d'aquest corrent d'abast global -no tan sols europeu- ja
s'ha acabat.
En les darreres eleccions andaluses el partit feixista VOX -no confondre amb l'editorial de
diccionaris, per altra banda d'excel·lent qualitat- ha entrat amb força al parlament andalús. Es
podrà dir que ha estat la voluntat dels electors i és cert, però també es pot dir que el partit
nacionalsocialista alemany va apoderar-se del govern en bona mesura per la voluntat dels
electors -i en altra mesura per la complaença quan no complicitat dels partits reaccionaris que
representaven als "Junkers", exactament igual que a dia d'avui fan partits de la dreta espanyola
en relació a VOX-.
Els que som demòcrates -o quan menys preferim aquest sistema per sobre d'un altre autoritari i
que no garanteixi altre dret que el de la força de qui mana- tenim la necessitat i el deure de
combatre i frenar el feixisme en qualsevol de les seves formes. VOX és un partit feixista, ho es
mínimament disfressat de "respectabilitat" -però molt mínimament-, que entra dins de la
"subcategoria" dels anomenats partits "socials patriotes" sobradament coneguts per
l'antifeixisme. És el mateix tipus de partit que a Holanda va presentar amb força èxit el
malaguanyat Pym Fortuny i que a l'Estat Espanyol ja van provar sort partits com España 2000 o
Democracia Nacional sense gaire sort -aquest dos grups també entrarien en la categoria de
"socials patriotes", ara bé, ni era el seu moment ni tenien tampoc "líders" gaire presentables,
tan sols cal recordar que qui dirigia España 2000 dirigia també ANELA, la pretesa patronal de
la prostitució-. Òbviament hi ha altres tipus de feixisme, com els més exaltats grups de NS o
NR, o els més tradicionals i nostàlgics com la falange o grups declaradament franquistes però,

repetim. VOX no és un partit reaccionari és molt més, és un partit feixista que cau de ple dins la
categoria dels "socials patriotes".
Hem d'evitar que el missatge de la por, de l'odi per l'altre, el "xovinisme" més absurd i
desenfrenat, la discriminació i, en definitiva, la repressió i pèrdua no tan sols de drets sinó de
valors socials que tot això representa que s'estengui per tot l'Estat i hem de fer-lo reafirmant la
nostra aposta i confiança en els valors de la solidaritat, la llibertat, la radicalitat democràtica i
basant el dret en tots aquests valors, no podem, per tant, reivindicar els uns al mateix temps
que es manipula -i descaradament- l'altra.
Com bé va dir no fa gaire temps en un dels passats plens el company Carcelén, el feixisme se
sap com comença i com acaba, bé, cal exposar com acaba: amb tirania, tragèdia i repressió.
Sabent això no podem quedar-nos de braços encreuats i sense fer ni dir res en relació a aquest
lamentable fenomen. No podem caure en la temptació de dialogar o debatre amb els feixistes
per disfressats de "respectabilitat" que vulguin presentar-se, no hi ha diàleg possible, tan sols hi
ha la màxima, ja repetides diverses vegades en aquest ple, del company Buenaventura Durruti:
"con el fascismo no se discute, se le destruye". Doncs bé, entenem que ha arribat el moment
d'aplicar exactament això.
Hem parlat de l'Estat, però també podem parlar de la nostra pròpia ciutat, el passat 20
d'octubre es va presentar VOX al Casal de Marianao a Sant Boi de Llobregat, i el 19 d'octubre imaginem que com "anticipació" de la festa i del que promet VOX- es van repetir pintades
feixistes amenaçant a una companya santboiana, en diversos llocs i en la façana de casa seva.
Que sàpiguen els autors que no deixarem passar això, que si toquen a una ens toquen a totes i
que no haurà cap acció sense reacció. Ara bé, la reacció ha de ser l'adequada, en el cas d'una
amenaça és buscar i trobar al qui fa l'amenaça i portar-lo davant els tribunals de justicia per
incurrir en allò previst en els articles 169, 170 i 171 de la "Ley Orgánica 10/1995, de 23 de
noviembre, del Código Penal" i que no es dubti que això farem, és més, ja ho estem fent.
Que sàpiguen els autors d'aquestes amenaces en particular i els feixistes en general que farem
tot allò que sigui necessari per què Sant Boi de Llobregat continuí sent una ciutat lliure de
feixisme i una ciutat amiga de tota convivència.
Citant novament al company Durruti “llevamos un mundo nuevo en nuestros corazones, y ese
mundo está creciendo en este instante”.
Per tot això és proposa al Ple l'adopció dels següents acords:
S'acorda:
1. Denunciar enèrgicament al feixisme en qualsevol de les seves manifestacions i formats.
2. Contrarestar els missatges i imaginaris feixistes de la por, l'exclusió, la xenofòbia i l'exaltació
del "xovinisme" amb el de la realitat social d'absència d'inseguretat, d'inclusió, de solidaritat i
del valor de la diversitat de totes les cultures -siguin pròpies o alienes-.
3. Condemnar els intents d'intimidació i les amenaces envers qualsevol ciutadà o ciutadana
santboià en general i les rebudes per la companya agredida el passat 19 d'octubre de 2018 en
particular.
4. Estudiar la personació de l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat com acusació particular en
qualsevol procés derivat d'atacs feixistes, bé sigui en forma de delicte d'amenaces -articles 169,
170 i 171 de la "Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal"- o bé sigui en
qualsevol altra forma delictiva.
5. Estudiar la realització d'actes institucionals d'informació i denúncia del feixisme, dels seus
mètodes i les seves conseqüències així com del seu nefast paper a l'Història.
6. Estudiar la realització d'actes institucionals de foment dels valors de la democràcia radical,
de l'humanisme i de la solidaritat.

7. Declarar a Sant Boi de Llobregat com a "ciutat lliure de feixisme".
8. Publicar aquesta moció en els mitjans de comunicació santboians i en tots aquells que es
consideri pertinents.
9. Comunicar la present moció a Unitat Contra el Feixisme i el Racisme
La present moció la subscriu Jorge Romero Gil Portaveu del Grup Municipal Gent de Sant BoiCUP-PA
INCIDÈNCIES:
S'incorpora a la sessió la regidora Sra. Marina Lozano.
VOTACIÓ:
S'aprova per:
A favor: 21 vots dels regidors presents pertanyents als grups municipals:
PSC-CP
ICV-EUiA-ME-E
ERC-AM
GdSB-CUP-PA
PDeCAT
C’s

9
4
3
2
1
2

Abstencions: 2 vots dels regidors presents pertanyents al grup municipal:
PP

2

EXPLICACIÓ DE VOT:
Sr. Miquel Salip:
"Gràcies, alcaldessa.
Molt breument, nosaltres hem votat a favor perquè creiem que qualsevol acció que serveixi per
arraconar el feixisme i per combatre, des de tots els fronts possibles, sempre comptarà amb el
nostre suport. I creiem que, en aquest sentit, és interessant que la nostra ciutat s'hagi declarat,
després d'aquesta votació, com a ciutat antifeixista de manera clara i demés, tot i que ho
sabíem, que ho és, i que la seva ciutadania ho és.
I només afegir que, si bé és evident el que deia el Jorge, respecte de les causes
socioeconòmiques del creixement del feixisme, de la penetració del discurs feixista entre la
ciutadania, especialment entre les classes populars, també cal tenir en compte, i nosaltres
també creiem, que influeix el discurs i l'acció política de determinades formacions polítiques,
que formen part més del sistema, de la part central del sistema polític del país que, amb els
seus discursos i les seves accions, poden arribar a blanquejar i a facilitar i a aplanar el camí
d'aquest discurs de les organitzacions que, declaradament, tot i que no s'atreveixen a dir-ho
clarament, són feixistes.
Gràcies."

Sra. Alba Martínez:
"Moltes gràcies.
Hem votat a favor, com no pot ser d'una altra manera, perquè ens sumem a aquesta denúncia
enèrgica que fa la moció de qualsevol tipus de manifestació, de qualsevol actitud feixista.
Condemnem aquests intents d'intimidació i d'amenaces, sigui qui sigui el ciutadà o la ciutadana
de Sant Boi que els hagi rebut, i ens agrada això de declarar-nos ciutat lliure de feixisme. Ara
bé, volia aprofitar, en aquest cas més des del meu barret de tinenta d'alcaldessa de Ciutat
Educadora, i tenint vinculades competències com la convivència, la memòria, la cooperació i la
pau, per dir-vos que a Sant Boi no ens cal cap moció que demani estudiar la realització d'actes
institucionals d'informació i denúncia del feixisme, o d'actes institucionals de foment dels valors
de la democràcia i la solidaritat, perquè són part fonamental, ja no dels últims anys sinó,
històricament, del que ha defensat aquesta ciutat, i especialment en l'àmbit educatiu, però
també en altres àmbits.
I m'agradaria donar alguns exemples perquè potser no es coneixen, o potser no els hem
explicat prou, tot i que m'he esforçat al màxim en fer partícip a tot el consistori de totes les
polítiques que tenen relació, precisament, amb totes aquestes qüestions:
En el curs 14-15, l'Ajuntament i l'Amical de Mauthausen van començar a treballar conjuntament
per conservar la memòria històrica de la deportació republicana, i també per la prevenció del
feixisme i la defensa dels drets humans. Aquest inici de relació es va normalitzar el 2017, amb
un conveni de col·laboració.
I també us avanço que en la primavera del 2019 celebrarem, a Sant Boi, la trobada dels
alumnes d'aquesta xarxa antifeixista que promou l'Amical de Mauthausen.
Des d'aleshores hem promogut exposicions com Imágenes y Memoria de Mauthausen, Les
dones i les guerres, L'horror nazi als llibres, Els republicans als camps nazis, Setantè Aniversari
de l'alliberament, Niños de la guerra.
També vàrem dedicar el 2015, el Dia Internacional de la Pau, a la commemoració, precisament,
d'aquest setantè aniversari de l'alliberament dels camps de concentració nazis.
El 2016 vàrem dedicar el Fòrum Local de Convivència, precisament amb moltíssims joves,
reflexionant durant mesos, i amb un bon grapat. també, de docents de la ciutat, sobre els
discursos de l'odi, amb el lema: "No hate, ideologies de la diversitat i la convivència".
El gener d'aquest any vam celebrar la Mostra del cinema i l'holocaust, amb la col·laboració,
també de l'Amical de Mauthausen.
El passat 6 d'abril, alguns regidors hi van assistir, amb col·laboració amb la Diputació de
Barcelona, vam celebrar l'Audiència Memorial perquè persones afectades en segona, primera o
tercera persona de les diferents violències que van envoltar la Guerra Civil o la dictadura
franquista poguessin trencar el seu silenci.
Enguany també vàrem dedicar la Mostra Local de Cinema i Convivència a analitzar el binomi
seguretat i llibertats en un moment en què ens trobem amb un nivell 4 d'alerta per terrorisme a
les nostres societats.
Som ciutat lliure de simbologia feixista, gràcies a un protocol que incorporava la ciutadania, les
àrees de Comunicació de l'Ajuntament, de l'OMAP i el Servei de Manteniment de Ciutat.
Hem parlat del Programa d'identificació genètica de la Generalitat per identificar restes
exhumades de persones desaparegudes durant la Guerra Civil i la dictadura.
I podria seguir fins que acabés aquest plenari.

Com podeu veure, més enllà de les mocions que anem aprovant, i que està molt bé i que
sempre rebran el nostre suport, la nostra ciutat és viva, és compromesa amb els valors
antifeixistes, i són molts els grups polítics i les persones, també, que a títol individual seguirem
dient: No passaran!
Gràcies."
Sr. J. Ángel Carcelén:
"Bona tarda.
El grup municipal Socialista ha votat a favor de la moció presentada pel grup municipal Gent de
Sant Boi-CUP-Poble Actiu, perquè el nostre partit sempre ha treballat per la consecució d'una
societat democràtica, igualitària i justa socialment, com a base del progrés compartit.
Aquests nous temps que estem vivint en el que els moviments populistes, el creixement del
nacionalisme i l'extrema dreta al conjunt d'Europa i del món estan en auge, mostrem la nostra
preocupació per l'amenaça que aquests nous moviments representen en la lluita per a la
consecució d'una societat més justa, lliure, igualitària, feminista, fraternal i plural, així com dels
valors de l'europeisme que han contribuït al major període de pau al nostre continent. Aquests
valors avui es veuen amenaçats amb l'entrada, també, al nostre país, de forces polítiques
xenòfobes, misògines i antidemocràtiques com, malauradament, hem pogut veure a Andalusia.
Cohesió social i convivència són dos béns preuats que cal preservar per damunt de tot. Estem
convençuts i convençudes que només des del respecte de la diversitat d'idees la llei i les
institucions serem capaços de traçar un futur millor. Per això els socialistes i les socialistes ens
comprometem a barrar el pas a les forces d'extrema dreta i instem a Ciutadans i al Partido
Popular que també ho facin. Tots i totes hem d'estar compromesos amb el respecte i la
convivència, per això impulsarem un pacte per la convivència amb el conjunt de la societat civil,
associacions i sindicats, i només així evitarem que el discurs de l'odi obtingui cap aparença de
legitimitat, es normalitzi o es banalitzi per mitjà de qualsevol ens democràtic."
TERRITORI I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC
003. Aprovació de la moció per elaborar un estudi de viabilitat d’una moratòria sobre els
planejaments urbanístics promoguts o participats per l’Ajuntament a Sant Boi de
Llobregat
Número d'expedient M265-2018Ponent: Sr. Miquel Salip
ESMENES:
El regidor Sr. Jordi Garcia demana afegir la subscripció del seu grup a la moció. El regidor
ponent ho accepta.
MOCIÓ QUE SE SOTMET A APROVACIÓ AMB LA INTRODUCCIÓ DE L'ESMENA:
Atès que l´Agenda 21 Local de Sant Boi, després d’un ampli procés participatiu, va apostar de
manera decidida i consensuada, per un model de ciutat compacta (que cosís l’interior de la
ciutat), enfront d’un model de ciutat extensa, que malmetés l´entorn natural de Sant Boi.
D’aquesta manera es va aconseguir fer el canvi de planejament urbanístic de la Vall de Can
Carreres (zona 21) per traslladar els drets edificatoris a altres indrets, a l’interior de la ciutat).

Alhora, es va optar per protegir les zones 21 restants de qualsevol desenvolupament urbà
(sector Eucaliptus, al costat del Club de Tennis de Sant Boi, i sector Can Gavarrot).
Atès que Sant Boi de Llobregat ha de continuar sent una ciutat capdavantera en què totes les
persones tinguin dret a viure en un medi sostenible i respectuós amb la salut, a gaudir dels
recursos naturals i del paisatge en condicions d’igualtat, i a la protecció envers les diferents
formes de contaminació.
Atès que la sostenibilitat és una condició per a la justícia entre generacions, un imperatiu per a
la justícia global i un repte que exigeix mantenir l’equilibri entre els aspectes econòmics, socials
i ambientals.
Atès que l’estratègia de l’Agenda 21 aprovada per l’Ajuntament de Sant Boi l’any 2003, en el
marc de les normatives autonòmiques, estatals i internacionals, ha de continuar sent una eina
fonamental per orientar l’acció del govern municipal i influir en els comportaments de tota la
societat per transitar cap a un nou model de ciutat fonamentat en la sostenibilitat que ens
condueixi cap a un futur pròsper, igualitari i amb qualitat de vida per a la generacions
santboianes presents i futures.
Atès que els avanços assolits a la nostra ciutat fins al moment actual faciliten les condicions
oportunes per poder garantir la realització efectiva i inajornable del canvi a favor de la
sostenibilitat. L’estratègia de l’Agenda 21 de Sant Boi té la vocació d’integrar els seus objectius
a llarg termini al conjunt de polítiques sectorials per garantir que les decisions a curt i mitjà
termini es prenguin sobre la base de la sostenibilitat, i facilitar l’efectivitat d’aquestes polítiques i
mesures que se’n derivin.
Atès que recentment, la ciutat de Sant Boi ha rebut el Premi “Ciutat més Sostenible 2017” per
part de la Fundación Fórum Ambiental, amb el suport del Ministerio de Agricultura y Pesca,
Alimentación y Medio Ambiente i la col·laboració d’Ecoembes. La ciutat de Sant Boi és la
primera que aconsegueix aquest guardó per segona vegada en quinze anys d’història dels
premis. L’any 2003 aquest mateix premi reconeixia el treball de l’Ajuntament de Sant Boi per
preservar els valors de l’entorn natural local, a partir de tot el procés participatiu que es va
desenvolupar en el marc de la confrontació d’interessos pel planejament urbanístic a la Vall de
Can Carreres.
Atès que, en una època de forta especulació immobiliària, la planificació urbanística sostenible i
la implantació pionera d’una Agenda 21 Local van permetre a Sant Boi preservar l’entorn
natural privilegiat de la Vall de Can Carreres, esdevenint un referente en aquest tipus de
polítiques i obtenir per primer cop el Premio Ciudad Sostenible. El paper rellevant de
l´Ajuntament de Sant Boi novament s’ha significat amb la propera creació del Parc Ambiental
Masia Torre de La Vila, que l’Ajuntament està impulsant amb el suport de fons econòmics
europeus, i que esdevindrà una gran oportunitat per generar un pulmó verd i d´educació
ambiental, i un referent en l´entorn metropolità.
Atès que el paper significatiu de Sant Boi, amb l´acció decidida del seu Ajuntament i d’una
ciutadania organitzada, va ésser molt rellevant a l’hora de que, l’any 2006 i posteriors, el
Consell Comarcal i els ajuntaments signessin el Conveni marc de col·laboració en la protecció,
millora i gestió integrada de les zones agrícoles i forestals de les Muntanyes del Baix.
Atès que al juny de 2018 setze ajuntaments i el Consell Comarcal del Baix Llobregat van
aprovar un nou conveni de les Muntanyes del Baix, actualitzant els compromisos, amb l’objectiu
d’aconseguir que el territori de muntanya no urbanitzable d’aquests municipis, no inclòs en cap
parc i que forma un espai continu, tingui un futur com a espai natural, preservant tots els seus
valors, i com espai actiu amb el desenvolupament de les seves potencialitats econòmiques i
agroforestals i de lleure.
Atès que aquest nou Conveni Marc enfortirà de manera molt significativa la col·laboració per a
la protecció, millora i desenvolupament integral del territori agroforestal de les Muntanyes del
Baix. que inclou els espais no urbanitzables de muntanya de la comarca del Baix Llobregat
situats entre el delta del Llobregat, el riu Anoia i el Parc del Garraf. Els municipis que l’integren

són: Begues, Castellví de Rosanes, Cervelló, Corbera de Llobregat, Gavà, La Palma de
Cervelló, Martorell, Pallejà, Sant Andreu de la Barca, Sant Boi de Llobregat, Sant Climent de
Llobregat, Sant Vicenç dels Horts, Santa Coloma de Cervelló, Torrelles de Llobregat, Vallirana
i Viladecans.
Atès que el passat mes de juny el Ple municipal de Sant Boi de Llobregat va aprovar per
unanimitat proposar la creació de la figura institucional del “Defensor/a de les Generacions
Futures”. Així, el nostre municipi es converteix en el primer municipio català que dóna suport a
aquesta idea impulsada per la Fundación Savia.
Atès que la figura de “Defensor/a de les Generacions Futures”, molt vinculada a la protecció
ambiental i també social, existeix a diferents països europeus (com ara Suècia, Finlàndia,
Alemany o Bèlgica), però no té cap equivalent ni a Catalunya ni a Espanya, i que la seva tasca
ha de contribuir a lluitar contra problemàtiques ambientals del món actual com el canvi climàtic,
la despoblació o la deforestació i problemàtiques socials com la pobresa extrema, l’exclusió o la
discriminació.
Atès que el projecte presentat per l´Ajuntament de Sant Boi sobre la zona 21 de Can Gavarrot
ha rebut al·legacions i propostes de diverses entitats veïnals i ciutadanes, i l´equip de govern
municipal ha expressat la seva voluntat política de consensuar amb les entitats ciutadanes
qualsevol decisió sobre aquesta zona. Atès que el Projecte Cosint Barris de Muntanya està
pendent de l’aprovació definitiva per part de l’Ajuntament de Sant Boi, i en aquests moments
s’ha ampliat un procés de diàleg i recollida de propostes amb entitats veïnals i ciutadanes, i
existeix la voluntat política per part de l´equip de govern municipal de generar el màxim de
consens sobre l´esmentat projecte.
Atès que el Pla Director Urbanístic (PDU-Delta), si bé està aprovat de manera definitiva, encara
no s’ha desenvolupat a Sant Boi, i existeixen recursos judicials presentats per entitats diverses i
col·lectius d´afectats.
Atès que existeixen sectors pendents de desenvolupament, com és la zona 21 Marianao-Carrer
Eucaliptus, la Riera de Can Soler i altres sectors urbans.
Atès que diverses entitats santboianes han expressat la seva preocupació per determinades
propostes dels projectes urbanístics esmentats i han presentat una proposta perquè el Ple
Municipal aprovi una moratòria urbanística amb suspensió de llicències i tramitació de
planejament urbanístic derivat per un període d´un any, d’acord amb l’article 73 del Text Refós
de la Llei d’Urbanisme de Catalunya aprovada pel Decret Legislatiu 1/2010 de 3 d’agost, dels
sectors promoguts per l´Ajuntament de Sant Boi (“PDU-Delta”, “Cosint Barris de Muntanya” i
“Zona 21 Can Gavarrot”), i altres que es puguin preveure com “Zona 21 Marianao-Eucaliptus”,
“Riera de Can Soler”, etc..., amb l´objectiu de promoure un procés participatiu ampli amb la
ciutadania i les entitats ciutadanes, per tal de reflexionar sobre el model present i futur de ciutat,
generant i sumant esforços i voluntats, de manera dialogada, constructiva i consensuada, i
contribuir a fer possible que Sant Boi continuï esdevenint una ciutat referent en les polítiques de
sostenibilitat ambiental i social.
Atès que l’Ajuntament de Sant Boi ha expressat la voluntat de generar un procés participatiu
ampli amb tota la ciutadania sobre el model de creixement present i futur de la nostra ciutat,
cercant el consens, les aliances i el treball cooperatiu, al servei del benestar de la població, la
sostenibilitat i la preservació del nostre entorn natural.
És per tots aquests motius que es proposa al Ple Municipal l’adopció dels següents
S'acorda:
1.- Instar al govern municipal a realitzar, en el termini de dos mesos, els informes pertinents
que permetin fer un estudi de viabilitat sobre una moratòria urbanística amb suspensió de
llicències i tramitació de planejament urbanístic derivat per un període d´un any, d’acord amb
l’article 73 del Text Refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya aprovada pel Decret Legislatiu
1/2010 de 3 d’agost, dels sectors promoguts per l´Ajuntament de Sant Boi (“PDU-Delta”,

“Cosint Barris de Muntanya” i “Zona 21 Can Gavarrot”), i altres que es puguin preveure com
“Zona 21 Marianao-Eucaliptus”, “Riera de Can Soler”, etc..., amb l´objectiu de promoure un
procés participatiu ampli amb la ciutadania i les entitats ciutadanes, per tal de reflexionar sobre
el model present i futur de ciutat, generant i sumant esforços i voluntats, de manera dialogada,
constructiva i consensuada, i contribuir a fer possible que Sant Boi continuï esdevenint una
ciutat referent en les polítiques de sostenibilitat ambiental i social.
2.- Promoure des del Consell de Medi Ambient, Sostenibilitat i Territori un procés participatiu
per definir el model present i futur de ciutat, convocant a tots els sectors implicats.
3.- Comunicar aquest acord a la Direcció General d´Urbanisme de la Generalitat de Catalunya i
a l´Oficina Territorial d'Acció i Avaluació Ambiental per tal de que aquest estudi sobre la
viabilitat de moratòria urbanística es tingui en compte en els procediments administratius
pendents de resoldre per part de la Generalitat en relació als planejaments urbanístics
esmentats promoguts o participats per l´Ajuntament de Sant Boi.
La present moció la subscriuen els grups municipals d'Esquerra Republicana i PDeCAT.
Paraula de la ciutadania:
L'alcaldessa dona la paraula, prèviament sol·licitada, al Sr. ………………, en representació de
la Federació de l'Associació de Veïns, per parlar sobre aquest punt.
Sr. ………………:
"Bona tarda a tothom."
Sóc ………………, president de la Federació de l'Associacions de Veïns de Sant Boi, i parlo en
nom de la Federació i també de les entitats Unió de Pagesos, Lliga per la Defensa del
Patrimoni Natural, DEPANA, Plataforma Serres Garraf Ordal, Grup Benviure de la Fundació
Marianao, Sant Boi Camina, Òmnium Cultural Sant Boi i Bici Baix.
Aquestes entitats hem presentat a tots els grups polítics municipals una proposta perquè
s'aprovi avui una moratòria dels planejaments urbanístics promoguts per l'Ajuntament.
Demanem que l'Ajuntament de Sant Boi acordi una moratòria urbanística amb suspensió de
llicències i tramitació de planejament urbanístic derivat per un període d'un any, d'acord amb
l'article 73 del text refós de la Llei d'urbanisme de Catalunya, aprovada pel decret legislatiu
1/2010, de 3 d'agost, dels sectors promoguts per l'Ajuntament de Sant Boi PDU Delta, Cosint
Barris de Muntanya i Zona21 Can Gavarrot, i altres que es puguin preveure com a zona 21
Marianao Eucaliptus, Riera de Can Solé, etc.
La moratòria té l'objectiu de promoure un procés participatiu ampli amb la ciutadania i les
entitats ciutadanes, per tal de reflexionar sobre el model present i futur de la ciutat, generant i
sumant esforços i voluntats de manera dialogada, constructiva i consensuada, i contribuir a fer
possible que Sant Boi continuï esdevenint una ciutat referent en les polítiques de sostenibilitat
ambiental i social. Les entitats considerem que amb l'aprovació d'aquesta moratòria l'equip de
govern municipal de Sant Boi concretaria allò que ha manifestat de manera reiterada a les
entitats, la seva voluntat política de generar un procés participatiu ampli, amb tota la ciutadania,
sobre el model de creixement present i futur de Sant Boi, cercant el consens, les aliances i el
treball cooperatiu, al servei del benestar de la població, la sostenibilitat i la preservació del
nostre entorn natural.
Les entitats volem que les paraules es converteixin en fets. Les entitats sol·licitem que aquesta
moratòria tingui efecte sobre quatre sectors de planejament urbanístic de la ciutat:
Primer, el projecte presentat per l'Ajuntament de Sant Boi sobre la Zona 21 de Can Gavarrot,
que ha rebut al·legacions i propostes de diverses entitats veïnals i ciutadanes, i l'equip de

govern municipal ha expressat la seva voluntat política de consensuar amb les entitats
ciutadanes qualsevol decisió sobre aquesta zona.
Segon, el projecte Cosint Barris de Muntanya, que està pendent d'aprovació definitiva per part
de l'Ajuntament de Sant Boi, i en aquests moments s'ha ampliat un procés de diàleg i recollida
de propostes amb entitats veïnals i ciutadanes, i l'equip de govern municipal ha expressat la
seva voluntat de generar el màxim de consens sobre l'esmentat projecte.
Tercer, el Pla director urbanístic PDU Delta, Sector Llevant, que si bé està aprovat de manera
definitiva, encara no s'ha desenvolupat a Sant Boi i existeixen recursos judicials presentats per
entitats diverses i col·lectius d'afectats.
Quart, altres sectors pendents de desenvolupament com és la Zona 21 Marianao, Carrer
Eucaliptus, la Riera de Can Solé, i altres sectors urbans. En el sector de la Riera de Can Solé a
l'Ajuntament i l'Associació de Veïns de Ciutat Cooperativa-Molí Nou s'està treballant un procés
consensuat de definició de projecte, i així mateix, amb l'Associació de Veïns La Unió de Camps
Blancs, en la concreció d'algunes reivindicacions veïnals.
Aquest és l'esperit que volem, avui, destacar: la necessitat de sumar voluntats, generant espais
de reflexió, diàleg i consens per contribuir a una ciutat més justa, sostenible, amable i solidària.
Les entitats proposem que l'Ajuntament promogui, des del Consell de Medi Ambient,
Sostenibilitat i Territori, un procés participatiu per definir el model present i futur de ciutat,
convocant a tots els sectors implicats.
Hem de dir que el Consell de Medi Ambient, Sostenibilitat i Territori s'havia d'haver convocat el
passat mes de setembre, ja que, segons el seu reglament, s'ha de reunir cada dos mesos, i
volem preguntar: Quan preveu, l'Ajuntament, convocar aquest Consell?
Les entitats santboianes fonamentem la nostra proposta de moratòria en diverses raons per tal
de fer possible que la ciutat de Sant Boi continuï sent una ciutat referent en la defensa del medi
ambient i la sostenibilitat. L'Agenda 21 Localde Sant Boi, després d'un ampli procés participatiu,
va apostar de manera decidida i consensuada per un model de ciutat compacta que cosís
l'interior de la ciutat, enfront d'un model de ciutat extensa que malmetés l'entorn natural de Sant
Boi, d'aquesta manera, es va aconseguir fer el canvi de planejament urbanístic de la Vall de
Can Carreres, Zona 21, traslladant els drets edificatoris a altres indrets a l'interior de la ciutat;
alhora, es va optar per protegir les zones 21 restants, de qualsevol desenvolupament urbà, com
Sector Eucaliptus, al costat del Club de Tennis de Sant Boi i Sector de Can Gavarrot.
La ciutat de Sant Boi de Llobregat ha de continuar sent una ciutat capdavantera en què totes
les persones tinguin dret a viure en un medi sostenible i respectuós amb la salut, a gaudir dels
recursos naturals i del paisatge en condicions d'igualtat, i a la protecció envers les diferents
formes de contaminació. La sostenibilitat és una condició per a la justícia entre generacions, un
imperatiu per a la justícia global i un repte que exigeix mantenir l'equilibri entre els aspectes
econòmics socials i ambientals.
L'estratègia de l'Agenda 21 aprovada per l'Ajuntament de Sant Boi l'any 2003 en el marc de les
normatives autonòmiques estatals i internacionals ha de continuar sent una eina fonamental
per orientar l'acció de govern municipal i influir en els comportaments de tota la societat per
transitar cap a un nou model de ciutat fonamentat en la sostenibilitat, que ens condueixi cap a
un futur pròsper, igualitari i amb qualitat de vida per a les generacions santboianes presents i
futures.
Els avenços assolits a la nostra ciutat fins al moment actual faciliten les condicions oportunes
per poder garantir la realització efectiva inajornable del canvi a favor de la sostenibilitat.
L'estratègia de l'Agenda 21 de Sant Boi té la vocació d'integrar els seus objectius a llarg termini
al conjunt de polítiques sectorials per garantir que les decisions a curt i mitjà termini es
prenguin sobre la base de la sostenibilitat i facilitant l'efectivitat d'aquestes polítiques i mesures
que es derivin.

La ciutat de Sant Boi ha rebut, recentment, el Premi Ciutat Més Sostenible 2017, i estem
contents. Per part de la Fundació Fòrum Ambiental, amb el suport del Ministeri d'Agricultura i
Pesca, Alimentació i Medi Ambient, i la Col·laboració d'Ecoembes, la ciutat de Sant Boi és la
primera que ha aconseguit aquest guardó per segona vegada en quinze anys d'història dels
premis. L'any 2003 aquest mateix premi reconeixia el treball de l'Ajuntament de Sant Boi per
preservar els valors de l'entorn natural local, a partir de tot el procés participatiu que es va
desenvolupar en el marc de la confrontació d'interessos pel planejament urbanístic de la Vall de
Can Carreres. I cal recordar que en aquest procés el paper de les entitats veïnals i ciutadanes
va ser fonamental per aconseguir-lo. El paper rellevant de l'Ajuntament de Sant Boi, novament,
s'ha significat amb la propera creació del Parc Ambiental Torre de la Vila, amb la Masia, que
l'Ajuntament està impulsant amb el suport de fons econòmics europeus i que esdevindrà una
gran oportunitat per generar un pont obert i l'educació ambiental i un referent amb l'entorn
metropolità.
Hem de recordar, també, que el paper significatiu de Sant Boi amb l'acció decidida de
l'Ajuntament d'una ciutadania organitzada, va ser mol rellevant a l'hora de que l'any 2006 i
posteriors el Consell Comarcal i els ajuntaments signessin el conveni marc de col·laboració en
la protecció i millora i gestió integrada de les zones agrícoles i forestals de les muntanyes del
Baix.
Al juny de 2018 setze ajuntaments i el Consell Comarcal del Baix Llobregat van aprovar un nou
conveni de les muntanyes del Baix, actualitzant els compromisos, amb l'objectiu d'aconseguir
que el territori de muntanya no urbanitzable d'aquells municipis, no inclòs en cap parc i que
forma un espai continu, tingui un futur com a espai natural, preservant tots els seus valors i com
a espai actiu en el desenvolupament de les seves potencialitats econòmiques i agroforestals i
de lleure. Aquest nou conveni marc enfortirà, de manera molt significativa, la col·laboració per a
la protecció i millora i desenvolupament integral del territori agroforestal de les muntanyes del
Baix, que inclou els espais no urbanitzables de muntanya de la comarca del Baix Llobregat,
situats entre el Delta del Llobregat, el riu Anoia i el Parc del Garraf, i els municipis que integren
són Begues, Castellví de Rosanes, Cervelló, Corbera de Llobregat, Gavà, La Palma de
Cervelló, Martorell, Pallejà, Sant Andreu de la Barca, Sant Boi de Llobregat, Sant Climent de
Llobregat, Sant Vicenç dels Horts, Santa Coloma de Cervelló, Torrelles de Llobregat, Vallirana i
Viladecans.
El passat mes de juny el Ple municipal de Sant Boi de Llobregat va aprovar per unanimitat
proposar la creació de la figura institucional del Defensor de les Generacions Futures, així, Sant
Boi es converteix en el primer municipi català que dona suport a aquesta idea impulsada per la
Fundació Sabia. La figura de Defensor de les Generacions Futures, molt vinculada a la
protecció ambiental i també social, existeix a diferents països europeus com ara Suècia,
Finlàndia, Alemanya o Bèlgica, però no té cap equivalent ni a Catalunya ni a Espanya, i que la
seva tasca ha de contribuir a lluitar contra problemàtiques ambientals del món actual com el
canvi climàtic, la despoblació o la deforestació, i problemàtiques socials com la pobresa
extrema, l'exclusió o la discriminació.
Per tot això que hem expressat, demanem a totes les regidores i regidors que conformin el Ple
municipal de Sant Boi que votin favorablement la moció que hem presentat les entitats
ciutadanes.
Moltes gràcies."

VOTACIÓ:
Es rebutja per:
En contra: 13 vots dels regidors presents pertanyents als grups municipals:
PSC-CP
ICV-EUiA-ME-E

9
4

A favor: 10 vots dels regidors presents pertanyents als grups municipals:
C’s
ERC-AM
GdSB-CUP-PA
PP
PDeCAT

2
3
2
2
1

EXPLICACIÓ DE VOT:
Sra. Lluïsa Moret:
"Jo volia tancar aquest punt que ha generat tant debat, en primer lloc, com sempre, agraint a
les entitats, als representants de les entitats que esteu aquí, de la Federació d'Associacions de
Veïns.
Gràcies per ser aquí, per suposat, perquè sempre, justament, una de les naturaleses d'aquest
plenari és donar la veu als ciutadans i ciutadanes, en aquest cas a les entitats, i poder escoltar
les vostres propostes.
I jo crec que la conclusió ha quedat clara, també, de resposta al Miquel: per suposat, no ens
tanquem al debat. Jo crec que ha quedat clar que aquest equip de govern i aquest consistori, i
a més a més, com bé deies tu, ens emplacem.
El debat existeix, la participació continuarà. Aquí l'únic que hem fet és desestimar un instrument
que es diu moratòria, però el debat i la participació continua i aquí, i a aquesta ciutat mai s'ha
aprovat res sense participació dels ciutadans i ciutadanes i de les entitats. Només perquè quedi
clar.
Moltes gràcies."
GOVERNANÇA I QUALITAT DEMOCRÀTICA
004. Aprovació inicial del Codi de Conducta dels alts càrrecs de l'Ajuntament de Sant Boi
de Llobregat
Número d'expedient N628/2018/000001
Ponent: Sr. Juan A. Tamayo
D'acord amb l'article 55.3 de la LLei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a
la informació pública i bon govern, els ens locals han d'aprovar un Codi de Conducta de llurs
alts càrrecs.
En el mar del conveni de la Xarxa de Governs Transparents de Catalunya (XGTC), integrada
per la Generalitat de Catalunya, el Consorci Administració Oberta de Catalunya (Consorci
AOC), les diputacions de Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona, l'Àrea Metropolitana de
Barcelona, l'Associació Catalana de Municipis i Comarques (AMC) i la Federació de Municipis

de Catalunya (FMC), es va crear un grup de treball per elaborar un model de codi de conducta
dels alts càrrecs de l'administració local que pogués ser adoptat pels ens locals de Catalunya.
El grup de treball esmentat ha elaborat un model de codi de conducta dels alts càrrecs de
l'Administració local. Aquest codi conté els principis ètics i de bon govern a què s'han de
sotmetre els alts càrrecs, així com les normes de conducta per les quals s'han de regir, que
inclouen, a més d'uns compromisos generals, els compromisos en relació als conflictes
d'interessos i grups d'interès i els compromisos en relació a la ciutadania.
Atès que el Codi de Conducta elaborat per la Xarxa de Governs Transparents de Catalunya es
considera un instrument idoni per regular el comportament ètic dels alts càrrecs d'aquest ens
local, així com per complir amb el mandat contingut a la Llei 19/2014 de 29 de desembre de
transparència, accés a la informació pública i bon govern.
Atès que aquest Codi de Conducta és coherent amb els prinicipis i pautes de conducta que
estableix el Codi Ètic de l'Ajuntament de Sant Boi, aprovat pel Ple municipal el 24 de setembre
de 2012.
Atès que es considera el Comitè dÈtica creat amb l'aprovació del Codi Ètic constituit el 7 de
març del 2013, com la fórmula més adequada per vetllar pel Compliment del Codi de Conducta
dels alts càrrecs de l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat.
Vist l'informe favorable del Director de l'àrea de Governança, emès en data 28/09/2018.
Vista la revisió de conformitat de la intervenció municipal de data 06/11/2018
D'acord amb les facultats i competències conferides legalment al Ple de la corporació per
l'article 22 de la Llei 7/1985 de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local i l'article 52 del
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de
règim local de Catalunya,
S'acorda:
Primer: Aprovar inicialment el Codi de Conducta dels alts càrrecs de l'Ajuntament de Sant Boi
de Llobregat, el text íntegre del qual s'annexa a la present resolució.
Segon: Assignar al Comitè d'Ètica les funcions de control del compliment del Codi de Conducta
dels alts càrrecs de l'Ajuntament de Sant Boi de LLobregat.
Tercer: Sotmetre a informació pública de 30 dies, mitjançant la inserció dels anuncis
corresponents al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, al Diari Oficial de la Generalitat
de Catalunya i al tauler d'edictes de l'Ajuntament. A fi que s'hi puguin presentar al·legacions,
reclamacions o suggeriments. El termini d'informació pública començara a comptar des de
l'endemà de la darrera de les publicacions oficials esmentades.
Quart: Disposar que, si no s'hi formula cap al·legació, ni reclamació durant aquest termini
d'informació pública, el Codi de Conducta dels alts càrrecs de l'Ajuntament de Sant Boi de
Llobregat que ara s'aprova inicialment, quedarà aprovat definitivament, i es procedirà a la seva
publicació íntegra, en el Butlletí Oficial de la Província,
Cinquè: Fer públic aquest acord i el Codi de Conducta dels alts càrrecs en el Portal de
Transparència de l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, i comunicar-ne l'aprovació a la Xaxa
de Governs Transparents de Catalunya.
INCIDÈNCIES:
S'absenten de la sessió els regidors Sra. Rosa Berrio i Sr. Rafael Cañedo.

VOTACIÓ:
S’aprova per unanimitat dels 21 regidors presents pertanyents als grups municipals:
PSC-CP
ICV-EUiA-ME-E
C’s
ERC-AM
GdSB-CUP-PA
PP
PDeCAT

9
4
2
2
2
1
1

005. Aprovació del Pla Anual Normatiu per a l'any 2019 de l'Ajuntament de Sant Boi de
Llobregat
Número d'expedient N630-2018-000001
Ponent: Sr. Juan A. Tamayo
L'article 132 de la Llei 39/2015 d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les
Administracions Públiques, estableix que aquestes hauràn de fer públic anualment un pla
normatiu que contindrà les iniciatives reglamentàries que hagin d'ésser elevades per a la seva
aprovació l'any següent.
Vist el Pla Anual Normatiu elaborat per la secretaria general de l'Ajuntament per a l'any 2019
Vista la revisió de conformitat de la intervenció municipal de data 04/12/2018
D'acord amb les facultats i competències conferides legalment al Ple de la corporació per
l'article 22 de la Llei 7/1985 de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local i l'article 52 del
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de
règim local de Catalunya,
S'acorda:
Primer.- Aprovar el Pla Anual Normatiu per a l'any 2019 de l'Ajuntament de Sant Boi de
Llobregat que s’adjunta a aquest acord.
Segon.- Disposar la seva publicació al Portal de transparència municipal.

INCIDÈNCIES:
S'absenten de la sessió els regidors Sr. Marc Aguilà i Sr. Miquel Salip.
S'incorpora a la sessió la regidora Sra. Rosa Berrio.

VOTACIÓ:
S’aprova per:
A favor: 15 vots dels regidors presents pertanyents als grups municipals:
PSC-CP
ICV-EUiA-ME-E
ERC-AM
PDeCAT

8
4
2
1

Abstencions: 5 vots dels regidors presents pertanyents als grups municipals:
C’s
GdSB-CUP-PA
PP

2
2
1

006. Aprovació inicial del pressupost municipal de l 'Ajuntament de Sant Boi de
Llobregat, de l'empresa municipal Corporació d'Empreses i Serveis de Sant Boi, SA"
(CORESSA), de l'empresa municipal Companyia Local d'Actuacions Urbanístiques
Santboianes, SA (CLAUS), i de l'empresa IGUALSSOM SRL, corresponents a l'exercici
2019, i la modificació de la plantilla de personal i la relació de llocs de treball.
Número d'expedient N822/U800/2018/0001
Ponent: Sr. J. Antonio Tamayo
Atès que el Pressupost General de despeses i ingressos de l'entitat local, d'acord amb l'article
162 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (TRLLRHL), constitueix
l'expressió xifrada conjunta i sistemàtica de les obligacions que com a màxim poden reconèixer
l'entitat i els seus organismes autònoms, i els drets que preveuen liquidar durant el
corresponent exercici, així com les previsions d'ingressos i despeses de les societats
mercantils, el capital social de les quals pertany íntegrament a l'entitat local;
Atès que les entitats locals elaboraran i aprovaran anualment, d'acord amb l'article 164 del
TRLLRHL, un pressupost general en el qual s'integraran: el pressupost de la pròpia entitat, els
dels organismes autònoms depenents, i els estats de previsió de despeses i ingressos de les
societats mercantils, el capital social de les quals pertany íntegrament a l 'entitat local;
Atès que el Pressupost General contindrà, d'acord amb l'article 165 del TRLLRHL, per a
cadascun dels pressupostos que s'hi integren:
- Els estats de despeses en els quals s'inclouran, amb la deguda especificació, els crèdits
necessaris per atendre el compliment de les obligacions; els estats d'ingressos en els quals
figuraran les
estimacions dels diferents recursos econòmics a liquidar durant l 'exercici.
- Les Bases d'Execució del pressupost que hauran de contenir l'adaptació de les disposicions
generals en matèria pressupostària a l’organització de la pròpia entitat ;
Atès que al Pressupost General s'han d'aportar com a annexos, els documents previstos a
l'article 166.1 del TRLLRHL;
Atès que els pressupostos s'han d'ajustar a l'estructura establerta per l'ordre del Ministeri
d'Economia i Hisenda de 3 de desembre de 2008;
Atès que cadascun dels pressupostos que s'integren en el Pressupost General haurà d'aprovarse sense dèficit inicial i que, així mateix, cap dels pressupostos no podrà presentar dèficit al
llarg de l'exercici i, en conseqüència, tot increment en els crèdits pressupostaris o decrement en
les previsions d'ingressos, haurà de ser compensat en el mateix acte en què s'acordi;

Atès que el projecte de Pressupost General el formarà l'alcalde president de la corporació i s'hi
haurà d'afegir la documentació assenyalada a l'article 168.1 del TRLLRHL;
Vist que l'alcalde president de l'Ajuntament ha format el pressupost general de l'entitat integrat
pel de la pròpia corporació, l'estat de previsió d'ingressos i despeses de l'empresa municipal
CORESSA, de l'empresa municipal CLAUS i de l'empresa IGUALSSOM d'acord amb la
normativa vigent;
Vist que l'expedient conté la documentació i els annexos previstos a la llei ;
Vista la revisió de conformitat de la intervenció municipal de data 04/12/2018
D'acord amb les facultats i competències conferides legalment al Ple de la corporació per
l'article 22 de la Llei 7/1985 de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local i l'article 52 del
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de
règim local de Catalunya,
S'acorda:
Primer.- Aprovar inicialment el Pressupost Municipal General corresponent a l'exercici 2019 i la
plantilla de personal al servei de l'Ajuntament. El pressupost està integrat pel de la pròpia
entitat, el de l'empresa municipal "Corporació d'Empreses i Serveis de Sant Boi, SA"
(CORESSA), el de l'empresa municipal "Companyia Local d'Actuacions Urbanístiques
Santboianes, S.A" (CLAUS), i el de l'empresa municipal "IGUALSSOM SRL",
Els Pressupostos queden detallats de la següent manera:
1.- PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT
a) ESTAT DE DESPESES
Capítol Denominació

Import

1
2
3
4
5
6
7
8
9

34.872.046,00
29.231.795,00
314.000,00
8.642.482,00
1.000,00
2.865.789,00
606.341,00
1,00
2.269.000,00

Despeses de personal
Desp. en béns corrents i serveis
Despeses financeres
Transferències corrents
Fons de Contingència
Inversions reals
Transferències de Capital
Actius financers
Passius financers

Total

78.802.454,00

b) ESTAT D'INGRESSOS
Capítol Denominació

Import

1
2
3
4
5
6
7
8

38.124.124,00
2.718.545,00
9.960.581,00
22.982.463,00
1.544.611,00
847.491,00
2.558.639,00
66.000,00

Total

Impostos directes
Impostos indirectes
Taxes i altres ingressos
Transferències corrents
Ingressos patrimonials
Alienació d'inversions reals
Transferències de capital
Actius financers

78.802.454,00

2.- PRESSUPOST DE CORESSA
a) ESTAT DE DESPESES
Capítol Denominació

Import

1
2
3
6
9

8.538.539,00
1.493.412,00
9.513,00
690.454,00
55.397,00

Despeses de personal
Desp. en béns corrents i serveis
Despeses financeres
Inversions reals
Passius financers

Total

10.787.315,00

b) ESTAT D'INGRESSOS
Capítol Denominació

Import

3
4
5
9

10.238.810,00
57.310,00
99.557,00
690.454,00

Taxes i altres ingressos
Transferències corrents
Ingressos patrimonials
Passius financers

Total

11.086.131,00

3.- PRESSUPOST DE CLAUS
a) ESTAT DE DESPESES
Capítol Denominació

Import

1
2
3
6
9

1.422.404,00
11.338.937,00
206.409,00
639.400,00
418.295,00

Despeses de personal
Desp. en béns corrents i serveis
Despeses financeres
Inversions reals
Passius financers

Total

14.025.445,00

b) ESTAT D'INGRESSOS
Capítol Denominació

Import

3
4
5
9

11.608.106,00
230.000,00
1.580.794,00
639.400,00

Total

Taxes i altres ingressos
Transferències corrents
Ingressos patrimonials
Passius financers

14.058.300,00

4.- PRESSUPOST D'IGUALSSOM
a) ESTAT DE DESPESES
Capítol Denominació

Import

1
2
3

542.771,00
92.325,00
626,00

Despeses de personal
Desp. en béns corrents i serveis
Despeses financeres

Total

635.722,00

b) ESTAT D'INGRESSOS
Capítol Denominació

Import

3
5

476.426,00
170.000,00

Taxes i altres ingressos
Ingressos patrimonials

Total

646.426,00

Segon.- Exposar al públic durant un termini de quinze dies el Pressupost Municipal General i la
plantilla en el tauler d'anuncis d'aquesta Corporació, i publicar l'anunci d'exposició al Butlletí
Oficial de la Província, a fi que els interessats puguin examinar l'expedient i presentar-hi les
reclamacions que estimin adients.
Tercer.- Considerar aprovats definitivament el Pressupost Municipal General i la plantilla en el
cas que no s'hi formulin reclamacions en contra durant el termini d'exposició pública, i entrarà
en vigor en l'exercici al qual es refereix, quan s'hagi complert el que disposa l'article 112.3 de la
Llei 7/85 de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local i l'article 169 del RD legislatiu
2/2004, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals
Quart.- Aprovar la modificació de la relació de llocs de treball del personal al servei de
l'Ajuntament continguda en l'Annex del present acord i ordenar la seva publicació al Butlletí
Oficial de la Província.
INCIDÈNCIES:
S'incorporen a la sessió els regidors Sr. Marc Aguilà i Sr. Miquel Salip.
VOTACIÓ:
S'aprova per:
A favor: 13 vots dels regidors presents pertanyents als grups municipals:
PSC-CP
ICV-EUiA-ME-E

9
4

En contra: 6 vots dels regidors presents pertanyents als grups municipals:
C’s
ERC-AM
PP

2
3
1

Abstencions: 3 vots dels regidors presents pertanyents als grups municipals:
GdSB-CUP-PA
PDeCAT

2
1

EXPLICACIÓ DE VOT:
Sr. Jorge Romero:
"Tinc que dir, per començar, que jo, a diferència de l'Olga, no tinc aquest gust pels números.
M'agrada el llenguatge però el matemàtic, precisament, no; i el comptable, encara menys, però
bueno.
El que volia dir és que, per una banda nosaltres ens hem abstingut perquè no hem pogut,
malgrat que teníem en paper els pressupostos, no hem pogut valorar-los suficientment perquè
no el teníem en suport digital. Ja ha estat solventat el tema pel company Tamayo, que em va
dir que ja me l'havia donat prèviament en pen drive però, la veritat, no sé si està en un sobre o
el que sigui però no el vaig veure. O sigui, que ja els valorarem.
I per altra banda tampoc em preocupa en excés aquesta valoració perquè els pressupostos,
fins ara, el que han sigut sempre, han sigut això, "pre supostos", és a dir, l'explicació del
company Tamayo és d'agrair perquè ha estat bastant exhaustiva, o com a resum déu-n'hi-do,
però com sé per experiència que vindran moltes modificacions pressupostàries, aleshores ja
veurem en què, al final, van a acabar els diners i, per tant, en aquells moments ja ens
pronunciarem una miqueta amb més claredat i amb més informació per la nostra banda.
Gràcies."
Sr. Miquel Salip:
"Molt breument, alcaldessa, de fet, podríem no fer explicació de vot però entenem que els
pressupostos val la pena que puguem explicar per què els votem en contra.
I la raó és molt senzilla: és un vot de coherència amb els vots que hem anat fent durant tot el
mandat perquè aquest és un pressupost que beu d'un pla de govern, que posa sobre números,
i això és un pla de govern que nosaltres vam rebutjar, per tant, no ens semblaria coherent votar
un vot diferent del vot contrari a uns pressupostos que són continuistes i que segueixen
desenvolupant un pla de govern que nosaltres vam rebutjar malgrat fer-hi moltíssimes
aportacions."
Gràcies."
Sr. Juan A. Tamayo:
"Per la meva part, agrair el to del debat que jo crec que és suficientment tranquil com perquè es
pugui parlar de totes les coses.
Comentar-li a l'Olga que segurament ha hagut un malentès en la documentació perquè sí que
el projecte de pressupost incorpora el pressupost consolidat, el que passa és que ella no va
venir el dia que vam entregar l'avantprojecte i potser el que li vam donar era l'avantprojecte
anterior i no el consolidat que es va fer després dels consells d'administració de les empreses
municipals, i que no hi ha cap problema, jo l'hi passaré, i en el que segurament hi haurà les
dades que demana del desglòs d'algunes partides que, segons ella, estan incorporats i juntats.
Jo diria que, pel que jo he vist, aquest desglòs està fet, però si hi ha algun dubte ho podem
parlar.
I només una qüestió de contingut i és que ella plantejava el tema de les polítiques socials, en la
línia del que jo deia, però deia d'incrementar la partida d'ajuts a les famílies.
Juntant el plantejament teu i el del Jorge Romero, malgrat que, ideològicament, tingueu
diferències, però la partida d'ajudes a famílies normalment parteix d'una xifra estimativa i es

corregeix mitjançant, com deia el Jorge Romero, les modificacions de pressupostos, per
ajustar-la a les necessitats que venim tenint normalment a final d'any. Aquesta partida cobreix,
habitualment, fins al mes de setembre o octubre i, en funció de les necessitats de la ciutat, de
la ciutadania, en aquest cas, i de les famílies, és de les partides que se sol modificar a finals
d'any, el que passa és que fins a aquell moment no sabem exactament quin serà el nivell de
despesa d'aquesta partida, però és de les que habitualment acaba incrementant-se en cent mil,
dos-cents mil euros més dels que ja contempla, mai acaba amb diners, aquesta partida, per
desgràcia per tots, clar."
CIUTAT EDUCADORA
007. Aprovació de la moció, del grup municipal d'ICV-EUiA-ME-E, per a la suspensió de
la venda d'armes espanyoles a la coalició saudita que intervé al conflicte del Iemen.
Ponent: Sra. Alba Martínez
Des de març del 2015 fins al de juliol de 2018, la coalició internacional encapçalada per l’Aràbia
Saudita que opera a la guerra del Iemen ha dut a terme més de 18.000 bombardejos amb
armes subministrades per diversos països, i ha comès desenes de presumptes crims de guerra
duent a terme atacs deliberats i indiscriminats contra objectius civils, com ara: escoles,
hospitals, mesquites, fàbriques, mercats, noces i funerals.
A l'informe d'agost del 2018, el Consell de Drets Humans de l'ONU recomana a la comunitat
internacional «abstenir-se de subministrar armes que podrien ser utilitzades a la guerra del
Iemen» ja totes les parts en el conflicte armat del Iemen han comès amb impunitat violacions
greus del dret internacional.
El cost humà del conflicte del Iemen, en els més de tres anys i mig que dura, ha estat qualificat
per l'ONU des de març de 2017 com la catàstrofe humanitària més gran de l’actualitat. Segons
Nacions Unides, fins a gener de 2018, en el conflicte del Iemen havien mort almenys 6.000
civils, més de 50.000 han resultat ferits i hi ha tres milions de persones desplaçades internes.
D'una població de 29,3 milions de persones, més de 22 milions necessiten ajuda humanitària
per cobrir les seves necessitats bàsiques, 11 milions en una situació d'extrema necessitat. Una
crisi exacerbada pel bloqueig marítim imposat per part de la coalició saudita, que constitueix
una greu infracció del dret internacional humanitari.
Entre 2015 i 2017, malgrat el risc de ser còmplice de la comissió de crims de dret internacional,
l’Estat espanyol va exportar armes a l’Aràbia Saudita per valor de 932 milions d’euros i va
autoritzar l’exportació d'armes per valor de 1.235 milions d’euros. És necessari que Espanya
adopti mesures significatives per sumar-se a la creixent llista de països que apliquen, ja des de
fa mesos, mesures restrictives i no autoritzen ni exporten armes que es puguin utilitzar en el
conflicte del Iemen.
Davant aquesta situació, les entitats de la Campanya Armes Sota Control (Amnistia
Internacional Catalunya, Fundipau, Greenpeace i Oxfam Intermón) estan instant municipis com
el nostre a aprovar una moció contra la venda d’armes a l’Aràbia Saudita.
Per tot això, el grup municipal d'ICV-EUiA-ME-E proposa al plenari l'adopció dels següents
acords:
S'acorda:
Primer.- Instar el Govern espanyol a suspendre la transferència d'armes i denegar les
autoritzacions d’exportacions d'armes a l’Aràbia Saudita que podrien ser utilitzades en el
conflicte del Iemen, almenys mentre es tingui informació de fonts fiables o mentre es mantingui
un risc substancial que aquestes es puguin utilitzar per cometre o facilitar la comissió de
violacions greus del dret internacional dels drets humans o del dret internacional humanitari.

Segon.- Transmetre aquest acord a la Presidència i Vicepresidència del Govern espanyol, així
com als Ministeris d'Afers exteriors, Unió Europea i Cooperació; d'Indústria, Comerç i Turisme;
de Defensa; d'Interior; i d'Hisenda; a més de la Secretària d'Estat de Comerç que presideix la
Junta Interministerial que regula el comerç d'armes espanyol.
La present moció la subscriu el grup municipal d'ICV-EUiA-ME-E a l'Ajuntament de Sant Boi.
Paraula de la ciutadania:
L'alcaldessa dona la paraula, prèviament sol·licitada, al Sr. ......................, en representació
d'Amnistia Internacional Catalunya, per parlar sobre aquest punt.
Sr. Alfonso López:
"En primer lloc agrair a la Sra. alcaldessa i als regidors i regidores de l'Ajuntament que em
permetin presentar aquesta moció. També agrair que s'hagi presentat aquesta moció, i m'ha
vingut molt bé que al principi de la sessió s'hagi recordat que estem celebrant, enguany, el
setantè aniversari de la Declaració de Drets Humans que va ser, tal com s'ha dit al principi,
aprovada un 10 de desembre de l'any 1948 i que, des d’aquest moment fins ara s’han anat
aprovant moltíssims tractats de drets. Aquests drets no sempre tothom els ha respectat però
sempre hi ha hagut una gran quantitat d’entitats, una gran quantitat de persones que,
afortunadament, han anat donant una empenta perquè tot això hagi anat funcionant.
Entre aquestes qüestions que s’han anat aprovant amb el temps en aquestes dates tenim un
altre aniversari, és el quart aniversari de la ratificació, a nivell internacional, del Tractat
Internacional pel Comerç d’Armes, que va ser ratificat el 24 de desembre de l’any 2014. És un
tractat que va costar, també, moltíssim temps. És un tractat que, a més, en el mes d’abril de
l’any 2014, va ser ratificat per tots el grups que estaven en aquell moment a les Corts, en el
Palau de les Corts, tots els grups que en aquell moment van signar per unanimitat, el govern
espanyol, els diferents governs espanyols, al llarg del temps, van estar dels principals
impulsors d’aquest tractat, i això s’ha de reconèixer, van haver unes paraules, en aquest cas
del ministre d’Assumptes Exteriors, García Margallo, que va explicar com, gràcies a la
ratificació d’aquest tractat, es mostrava a Espanya el seu compromís amb la comunitat
internacional per establir un marc normatiu jurídicament vinculant que regulés el comerç
d’armes. I això de tenir un marc normatiu que regulés el comerç d’armes era molt important
perquè hi havia una regla que era la que diríem que era la regla d’or d’aquest tractat. Aquest
tractat tenia una norma bàsica, que era la més important, que deia que el comerç d’armes tenia
una regla d’or per no revisar-se, és que no podien vendre’s armes, o no podien donar-se armes
a països mentre hi hagués una informació de fons fiables, o mentre es mantingui un risc
substancial que aquestes es poguessin utilitzar per cometre o facilitar la comissió de violacions
greus del dret internacional de drets humans o del dret internacional humanitari. Era una regla
d’or que va ser ratificada per tots els partits polítics de l’Estat espanyol, en el seu moment, a
l’any 2014, i que ara, d’alguna forma, continua viu i continua vigent, i continua sent defensat per
moltíssima gent, i creiem que és molt important recordar-lo perquè, en aquest cas, hem de
donar un salt i pensar: És, en aquest moment, -i això queda recollit en la moció-, és, en aquest
moment, Aràbia Saudita, un país en el que hi hagi informació de fons fiables o es manté un risc
substancial de que aquestes es puguin utilitzar per cometre o facilitar la comissió de violació de
greus del dret internacional de drets humans o del dret internacional humanitari?
Crec que no diré res de nou si dic que tots sabem, les informacions així estan, els informes
d’entitats independents de tot el món així ho afirmen diàriament, que s’estan cometent greus
violacions de drets humans en el Iemen. En aquest moment tota la coalició que lidera Aràbia
Saudita amb altres països estan cometen violacions directes de drets humans, hi ha bombes
que s’estan adreçant directament contra autobusos escolars, bombes dirigides per part
d’aquesta coalició, que estan matant nens i estan matant nenes en aquests autobusos. Però no
només això, hi ha una “muntonada” de víctimes civils que estan en contra, completament, del
dret internacional humanitari, sabent que Aràbia Saudí, en el seu moment, quan la famosa

Primavera Àrab, va enviar tancs a Baring per tractar d’acallar el que eren les manifestacions de
la població a Baring. Fa poc, el dos d’octubre, sabem, nosaltres, que Hamal Khashoggi va
entrar a l’ambaixada d’Aràbia Saudita, a Turquia, i que no va sortir viu; tots els informes que té,
per part d’Amnistia Internacional, i que han sortit per part d’informacions independents, el que
parlen és que va ser una mort planificada, que un equip va sortir des d’Aràbia Saudita, va
desplaçar-se a Turquia, especialment per acabar amb la vida de Hamal Khashoggi. Amnistia
Internacional, aquests informes, no saben la seva veracitat, el que sí que ha demanat i que
continua demanant és una informació independent per aconseguir verdad, justicia y reparación,
és a dir, per aconseguir que, d’alguna forma, es pugui establir el que és la veritat d’aquesta
mort, però els informes que tenim en aquest moment indiquen com el govern d’Aràbia Saudí,
possiblement, ha estat còmplice en aquest assassinat, en una seu diplomàtica d’aquest país a
l’estranger. I això ha llançat un missatge molt clar, tant als defensors i defensores de drets
humans d’Aràbia Saudí com a la gent que treballa en temes d’Aràbia Saudí en tot el món. És a
dir, és el sentiment complet d’impunitat per part de l’Estat d’Aràbia Saudí i el compliment de
que no passa res amb les seves decisions en cap dels camps. No importa lo que ellos hagan
perquè tothom els continuarà donant suport. En aquest moment nosaltres podem veure com,
malgrat que s’ha fet un cert boicot, en alguns moments, a alguns líders d’aquest govern, en
realitat tots sabem que això passarà ràpid, la gent se n’oblidarà, de Hamal Khashoggi, i això
quedarà a l’Estat.
Llavors, el que és molt important és recordar com fa setanta anys Eleanor Roosevelt, en el
moment d’aprovar aquesta Declaració Internacional dels Drets Humans, va dir que era molt
important recordar que els drets humans no tenien sentit si cadascú no es tractava d’aplicar-los
en el seu àmbit més concret i més directe d’intervenció, és a dir, que estaven molt bé les grans
paraules, el dir: “Estats Units no ha de fer això, el govern espanyol no ha de fer això, el govern
de Xina no ha de fer això...”, però que tots tenim una responsabilitat individual de tractar de
portar els drets humans en la mesura de les nostres possibilitats i en la mesura de les nostres
responsabilitats.
I jo crec que és important recordar-ho en aquest context: les morts per venda d’armes de
guerra per part del govern espanyol s’estan cometent; no tenim cap control sobre el que vagi a
fer, (malgrat que es digui que sí), sobre el que vagi a fer el govern d’Aràbia Saudita; estem
veient com les massacres al Iemen continuen, i crec que és una bona decisió, en aquest cas, el
poder aprovar aquesta moció per part del consistori de Sant Boi de Llobregat perquè creiem
que, en la mesura de les nostres possibilitats, hauríem d’actuar una mica en defensa d’aquests
drets humans, d’aquesta carta Internacional que es va aprovar fa setanta anys, i en favor,
també, d’aquest altre tractat internacional d’armes que tant va costar aconseguir, ratificat per
vuitanta països del món, fa, en aquest moment, quatre anys.
Moltes gràcies."
VOTACIÓ:
S'aprova per:
A favor: 10 vots dels regidors presents pertanyents als grups municipals:
ICV-EUiA-ME-E
ERC-AM
GdSB-CUP-PA
PDeCAT

4
3
2
1

Abstencions: 12 vots dels regidors presents pertanyents als grups municipals:
PSC-CP
C’s
PP

9
2
1

Part de Control
Precs i Preguntes
INCIDÈNCIES:
S'absenten de la sessió els regidors Sra. Rosa Berrio i Sr. Jordi Garcia.
Paraules de la ciutadania:
Sr. Juan Mañas Palau, per tractar el tema:
- Previsió de l'increment de població a Sant Boi
Sr. Juan Mañas:
"Hola.
L’interès nostre per sapiguer la població que pot tindre Sant Boi ve relacionat, una mica, amb
tota la intervenció, abans, de la Federació de Veïns, lo que passa és que nosaltres voldríem
deixar clar una cosa: el dia 26 de juny d’aquest any es va fer l’últim Consell de Medi Ambient i
Sostenibilitat. Davant l’ordre del dia dels temes tractats i la informació facilitada, no ens va
aclarar els nostres dubtes. En realitat aquests dubtes ja els ha dit el Sr. Puigdengolas, que
s’aparten totalment del plantejament que té el Consell de Medi Ambient. Tota vegada, per això,
en el Ple del 19/07 del 2018, vam presentar una moció per ampliar el Consell de Medi Ambient i
fer-lo també, i Territori.
Llavorens, a partir d’aquest tema vam demanar que, segons... o sigui, i l’aprovació de la
incorporació va ser de vint-i-un vots a favor, vull dir que tothom ho va entendre, que tenien que
anar lligats, els temes.
Segons el Reglament del Consell de Medi Ambient i Sostenibilitat, amb...”
Sra. Lluïsa Moret:
“Perdona, no et vull interrompre però crec que no té res a veure el que estàs dient amb el motiu
de la pregunta...”
Sr. Juan Mañas:
"Sí, al final sí, perquè, clar, què passa? I no crec que gasti el temps. O sigui, nosaltres, el
Consell de Medi Ambient el tenim previst per aclarar moltes dades i d’aquesta manera no haver
de fer tant de paperam amb mocions i tonteries.
Llavors, si hi hagués un Consell de Medi Ambient que funcionés moltes de les preguntes ja
anirien aclarades amb aquests tràmits i llavorens, el problema, quin és? Que amb una
intervenció del Sr. Carcelén, que és collonut, perquè domina molt bé el tema, no parlaria només
ell, o sigui, amb l’exposició de molts dels detalls, o sigui, algú també podria dir la seva i podríem
aclarar molts punts.
Llavorens segueixo, sisplau, perquè, si no, no sabré com enfocar el tema bo.
El dia 3 d’agost vàrem presentar una petició de convocatòria al Consell de Medi Ambient i
Territori, al Sr. Puigdengolas i al Sr. Carcelén, de la qual no hem rebut contestació. Vull dir, el

tema es tracta de que el Consell de Medi Ambient funcioni i que puguem, allà, debatre temes
que no els coneixem i, en certa forma, són necessaris aclarar-los.
I és que el problema, segons el Puigdengolas, diu que fa set anys que no hem participat del
Consell de Medi Ambient. No és cert, perquè les entitats que formem al grup que promociona el
tema del Consell de Medi Ambient ara hi ha Unió de Pagesos, que aquest no ha deixat d’anar
quan se l’ha convocat, quan se l’ha convocat, i Òmnium Cultural que, aquest, des del 2016 està
anant al Consell de Medi Ambient, o sigui que, a l’únic que no hem participat podrien ser uns
grups però basar-se en no fotre cas de les peticions que fan unes persones, unes entitats que
ja han anat al Consell de Medi Ambient i han demanat explicacions de temes, dona la sensació
que ens tinguis mania.
Des del 2015 al 2018 a la web de Transparència de l’Ajuntament, al Consell de Medi Ambient i
Sostenibilitat només consten quatre actes de sessions del plenari. Llavorens, se suposa que
són les principals, les que han sigut més treballades, però és que, clar, veiem, els assistents
que han format part en aquestes actes i, en realitat, hi ha un promig de catorze assistents,
però, clar, els sis són tècnics, un és Prodema i l’altre és Forestals; hi han dos partits polítics i
d’un a tres ciutadans a nivell particular, depèn de l’acta, quatre només; i de cinc a dues entitats
ciutadanes. Això, què vol dir? Que si hi han quatre actes reflectides al Consell de Medi Ambient
i es mira què s’ha parlat en les actes, el problema és que el Consell de Medi Ambient no
convoca a la gent perquè dubto molt que, convocant, la gent no pugui assistir a més plens.
Quatre actes i, sobretot, això és lo que es pot consultar a la pàgina de transparència de
l’Ajuntament.
Davant de la preocupació per explicar i definir la moció presentada per la Federació de Veïns,
que no s’ha acceptat l’esmena, nosaltres volem concretar un tema, i és que volem preguntar a
l’alcaldessa quan, com... Hòstia, perdó, és que veient el Puigdengolas em poso nerviós...
Volem preguntar a l’alcaldessa, com a responsable del compliment de la llei, quan es
convocarà el Consell de Medi Ambient, Sostenibilitat i Territori.”
Resposta:
Sra. Lluïsa Moret:
"En primer lloc, amb tot el respecte, crec que hi ha algunes coses que, potser, no m’agradaria
interpretar com a falta de respecte. Per tant, crec que qüestionar, per una banda, el Consell de
Medi Ambient, qüestionar el seu lideratge polític i també tècnic, perquè és un òrgan,
evidentment, que es convoca de forma regular, complint el seu reglament, em sembla... però
bueno, diguéssim que amb tot el respecte.
Per tant, la pregunta que em fas a mi, lògicament, la delegaré, perquè tinc tota la confiança,
plena, amb la persona amb la que vaig delegar políticament el lideratge polític del Consell de
Medi Ambient, que es diu Josep Puigdengolas i, per això, li cedeixo la paraula perquè ell,
evidentment, pot explicar molt millor totes aquestes demandes que has fet."
Sr. Josep Puigdengolas:
"A més, crec que no està relacionat amb el que estava previst preguntar."
Sra. Lluïsa Moret:
“Sí, lo de la demografia ho deixem, no?”

Sr. Josep Puigdengolas:
"Hem parlat de temes de demografia però en el propi Consell, o sigui no...
Jo, el que faré és remetre’m, una altra vegada, a l’explicació que li he fet avui i que li vaig fer
l’altre dia, és que no sé què més explicar-li. Però crec que pel propi to de la seva intervenció i el
propi contingut de la seva intervenció, crec que la resposta ja l’ha fet vostè mateix amb al seva
manera de comportar-se en aquest Ple.
Moltes gràcies.”
Precs:
Sra. Olga A. Puertas:
"El primero es al Sr. Carcelén. Ruego que se proceda al desalojo de la finca Can Xixol, hoy
ocupada ilegalmente por tres personas, dado su interés patrimonial y el estado de necesidad
de muchos ciudadanos a vivienda digna. Idéntica situación se da en la finca de Raurich, 64.
Es injusto y provocativo que unaa superficiea y volúmenes edificables tan considerables sean
disfrutadas por sólo tres personas, máximo seis personas y en ocasiones. Hay testimonios del
pésimo estado de los edificios a nivel higiénico y de seguridad habitacional. Esta situación lleva
años, la primera, y meses la segunda, sin resolverse inexplicablemente, y degradándose a ojos
vista.
El segundo ruego es al Sr. Puigdengolas y a la Sra. Amat:
Estamos en el año de las aves, por lo tanto, rogamos que, dada la pretendida declaración de
Sant Boi como ciudad sostenible, se aplique esta pretensión en el desarrollo dentro del nonato
turismo rural, a la variedad muy fácilmente practicable del orniturismo o aviturismo, y
consistente en la observación de las aves en entornos naturales del tipo basses de Can Dimoni
y zonas fluviales del Llobregat.
Este tipo de turismo respetuoso mueve a millares de personas cuando se producen los
movimientos migratorios en especial. Rogamos, para crear una base local de afición estable,
se firmen acuerdos de colaboración con las reputadas sociedades las CEO y con el Instituto
ornitológico de Cataluña para desarrollar actividades formativas en las escuelas de primaria y
secundaria, APAS y centros cívicos para asegurar el desarrollo, por etapas, de un prometedor
turismo de naturaleza, el llamado verding, el que, en Extremadura y en especial Badajoz, con
las poblaciones hermanadas Azuaga y Peraleda del Zaucejo pasan intercambios y
asesoramiento nuestros para regularizar en Sant Boi y su entorno natural el orniturismo.
Y al Sr. Tamayo ruego que me informe sobre cuántos ciberataques han sufrido los sistemas
informáticos municipales y si contamos con un departamento servicio específico para evitar los
jaqueos y perjuicios derivados.”
Respostes:
Sr. J. Ángel Carcelén:
"Dir-li, com segurament ja sap, la Sra. Regidora, Olga, que l’Ajuntament no fa desalojos,
normalment són ordres judicials, i més quan no és una propietat nostra, tampoc. Nosaltres
actuem si hi ha circumstàncies determinades i, potser, si hi ha hagut alguna situació que ha
tingut a veure amb maltractament animal o hi ha hagut alguna situació, llavors sí que actuem, o
sigui, si s’hi està fent algun delicte, però l’Ajuntament, per sistema, no desallotja ningú, i menys
si no és de la seva propietat. El propietari ha de fer una denúncia i el sistema judicial munta un
dispositiu per desallotjar. Si hi ha algun problema ens ho diu, denuncia i llavors, actuarem però,

en principi, el que mirem és si s’hi s’està fent alguna cosa molt malament i no sé recordar si va
haver-hi alguna actuació per tema de gossos. No sé si la companya Salut pot complementar
però nosaltres, anar a desallotjar, si no hi ha ordre judicial, no... I si hi ha ordre judicial tampoc
és competència nostra, és de Mossos, o sigui que les coses estan molt ben definides en el
sistema judicial."
Sra. Concepció Lerma:
"Només afegir que nosaltres sí que vam intervenir ara deu fer qüestió, aproximadament, d’un
any perquè havien queixes de veïns per temes d’olors i que semblava que hi havia unes restes
de residus acumulades en el pati. Vam fer una visita, des de salut Pública, acompanyats de
Policia Local, vam detectar aquests residus, es van establir unes mesures correctores i quan
vam tornar a fer la visita aquests residus estaven retirats i les queixes dels veïns van
desaparèixer, per tant, vam donar el tema per solucionat perquè, com diu el company Carcelén,
nosaltres en qüestions de desnonament no hi podem entrar."
Sr. Josep Puigdengolas:
"Comentar-li que jo crec que, amb l’Elena, per què no? podem treballar dins del marc de
diferents activitats vinculades, relacionades amb l’entorn natural i, per què no? Ho podem
treballar.
Aprofitar l’ocasió per explicar-li una bona notícia, i és que al costat de la passera del riu, on
abans hi havia uns horts irregulars, que vam retirar ara farà uns mesos, gràcies al suport de
l’Àrea Metropolitana, hi ha una actuació prevista que és de recuperar la vegetació de ribera i
també la possibilitat de fer unes basses, i també que hi hagi uns punts d’observació d’aus.
Aquesta és una actuació que es farà, probablement l’any vinent, l’any 2019, i que està
perfectament relacionada amb el que vostè m’està plantejant avui en el Ple.
Si li sembla li explicaria amb molt més detall aquesta actuació, i amb l’Elena Amat treballarem,
per què no? una proposta vinculada a aquesta activitat que creiem que encaixa perfectament
amb l’aposta d’aquesta ciutat per la sostenibilitat i per la conservació de l’entorn, i també per
promoure, també, el coneixement de la fauna urbana i no urbana del nostre municipi.
Gràcies."
Sra. Elena Amat:
"A part d’afegir, agrair a l’Olga estas dos ideas que nos aportan. Más que nada, decirte que
están en la línea de las propuestas que salieron en el proceso participativa. Te acuerdas que
ha sido una estrategia de turismo de la ciudad elaborada con muchísima participación, que tuvo
distintos ejes temáticos, y uno de ellos era, precisamente, este, el poner en valor nuestro
entorno natural y ver cómo este entorno natural, a parte de ser un entorno que lo disfrutamos
nosotros, podría ser también este atractivo y este activo turístico para a atraer de manera
sostenible a la ciudadanía del área metropolitana y del entorno de Barcelona.
Entonces, en este proceso, en el que participaron, precisamente en esta mesa y en este
espacio, en la Taula de l’Entorn Natural, entidades y ciudadanos muy sensibilizados, también,
con este tema, se propusieron muchísimas actividades de este tipo, vinculadas a la ornitología,
vinculadas a los caminos por el bosque... la verdad es que hubo muchísimas y fueron las que
más hubo, con lo cual están muy en la línea de lo que se propuso y, a raíz de tu intervención, sí
que comentarte que lo que me parece interesante, y ahora cuando nos pongamos, también, a
desarrollarlas, es esto que propones de colaborar y trabajar con otras entidades como el CEO
o el ICO porque, precisamente, a veces no es tanto que nosotros empecemos de cero sino de
estar en el mapa y colaborar con quien ya está habituado a hacer estas actividades, o como la
que ahora comentaba Josep.

Y, por lo que decías, también del verding y todo esto, evidentemente, también lo trabajaremos,
y recojo la iniciativa y, como decía Josep, nos sentamos un día y si, además, tú tienes algún
tipo de contacto o algún tipo de relación con la que podamos empezar a hablar con estas
entidades, perfecto.
Y recordar, sobretodo, que la estrategia de turismo no es tanto un plan del gobierno municipal y
que tengamos que hacer nosotros las actividades, sino que lo que esperamos y lo que
queremos impulsar es que esto genere actividad económica de gente de Sant Boi, con lo cual,
lo interesante es más promover e impulsar que agentes tiren adelante, agentes económicos,
agentes sociales, entidades, tiren adelante esta actividad, que no tanto organizarla nosotros al
cien por cien de manera interna. Y esto, también aprovecho para aclararlo porque a veces no
es tanto que no estamos haciendo sino que se trata, precisamente, de poner nuestro
escenario, nuestro territorio, para el desarrollo sostenible y económico de las personas.
Gracias, Olga, y hablaremos cuando quieras."
Sr. Juan A. Tamayo:
"El tema de la protecció de la seguretat dels equipaments informàtics de l’Ajuntament depèn del
Departament d’Informàtica, són ells els que porten aquest servei i que tenen cura d’intentar
evitar aquests atacs mitjançant els antivirus, el corta-fuegos... No sóc cap expert en la matèria
però em consta que els atacs són freqüents, és una cosa habitual, és, jo crec que, fins i tot,
mitjançant robots busquen per quines xarxes poden entrar, i no et sabria dir exactament quines
vegades ho han aconseguit i quin ha sigut... L’impacte no és important perquè les dades de
l’Ajuntament, les que tenim, realment no sembla que ens hagin perjudicat d’una manera molt
notable els nostres sistemes. Però, encara i així, ja ho preguntaré per saber-ho."

Donar compte de decrets

1.- Es dona compte del decret núm AAL180208 de data 12 de desembre de 2018,
que a continuació es transcriu íntegrament:
"L’entorn de la Colònia Güell, abarcant terrenys de Santa Coloma de Cervelló i de Sant
Boi de Llobregat, és un espai de gran interès, no solament per la pròpia existència del
conjunt arquitectònic de la Colònia Güell, catalogat com a BCIN, sinó també per la
presència de la Cripta de Gaudí, declarada Patrimoni Mundial per la UNESCO, o la
Torre Salbana, també declarada BCIN.
L'entorn de la Riera de can Solé, que defineix el límit nord de Sant Boi de LLobregat,
es caracteritza per romandre com a l'espai amb aptitud de corredor ecològic i eix
estructurador del paisatge de l'espai forestal Montbaig-Montpedrós, fins a la plana del
riu Llobregat.
Més enllà d’això, aquest entorn té un gran interès en termes paisatgístics, de protecció
del patrimoni històric, d’ordenació d’un territori que té una important diversitat,
d’ordenació dels espais de connexió biològica entre la plana fluvial del Llobregat i el
massís del Garraf, d’ordenació de la connexió i relació ciutadana entre els dos
municipis, de potencials creixements i recuperacions que donin resposta a necessitats
d’habitatge, activitat econòmica, zones verdes i equipaments dels dos municipis, entre
altres.
Tot aquest àmbit situat entre els nuclis urbans de Santa Coloma de Cervelló i Sant Boi
de Llobregat i entre la carretera BV-2002 i els sòls no urbanitzables de la franja de
secà del Parc Agrari del Baix Llobregat al terme de Santa Coloma de Cervelló,
representa una àrea d’aproximadament 80 hectàrees de superfície, en aquest terme

municipal i un mínim de 12 hectàrees de superfície al terme municipal de Sant Boi de
Llobregat.
El planejament vigent per l'àmbit esmentat es composa de diverses figures de
planejament urbanístic vigent, que durant els darrers han patit dificultats en el seu
desenvolupament i finalment han aturat la seva execució. És el cas, en l'àmbit de
Santa Coloma de Cervelló, del PERI del Recinte Industrial de la Colònia Güell, el PP
de l’Entorn de la Colònia Güell o l’entorn de la Torre Salbana i la masia de Can Julià.
Pel que fa a Sant Boi de Llobregat, l’Area Residencial estratrègica de la Riera de Can
Solé, com a límits d'uns sòls urbans ordenats directament pel Pla General Metropolità.
En el cas de l’ARE de la Riera de Can Solé, majoritàriament en territori del terme de
Sant Boi, cal destacar que l’àmbit que el conforma és d’especial interès des del punt
de vista ecològic i territorial, perquè representa un corredor natural des de la gran
massa forestal del Montbaig-Montpedrós, fins a la plana del riu Llobregat, per definir la
façana nord de la ciutat Cooperativa i de tota la ciutat . Així com per haver estat, des
de sempre, l’espai de connexió entre la Colònia Güell i la Ciutat Cooperativa, per tant
entre els dos municipis.
Una de les singularitats d’aquest territori ampli és que té actualment un gran
percentatge de propietat pública, que en breu s'incrementarà amb la cessió d'unes 7,6
ha a l'entorn de la Riera de Can Solé, fet que també representa una gran oportunitat
per a un plantejament innovador, definit amb un interès públic, característiques que
permetin el desenvolupament de propostes estratègiques a nivell local, territorial i
nacional, una sensibilitat adequada per a un entorn únic i unes propostes de qualitat i
ben adaptades a un entorn d’interès patrimonial i natural i un desenvolupament
sostenible.
Per altra banda, és un espai que també té els reptes de representar el creixement més
important i la definició del futur del municipi per a Santa Coloma, així com de
configurar la connexió entre Santa Coloma i Sant Boi, a través d’uns espais que
històricament han estat desordenats i gens articulats i que han de tenir la capacitat de
cohesionar, interrelacionar i fer de pont entre una ciutat gran i densa i un municipi petit
i de model més extensiu, que ha mantingut la contenció del seu creixement i la
voluntat de conservar espais lliures, protecció de la singularitat de la Colònia Güell, i
una aposta per conservar territori agrícola i forestal. La voluntat d’ambdós municipis és
de pensar conjuntament aquest espai de connexió, per promoure una més bona
connexió i interrelació entre tots dos.
El creixement previst, tant en sostre residencial com d’activitat econòmica, també
genera importants reptes en la mobilitat a la zona, ja de per si saturada, i requereix
d’un plantejament acurat que el faci assumible i equilibrat per al territori i l’entorn
singular i que sigui fàcilment integrable amb els nuclis existents i els barris
confrontants.
Els dos municipis tenen reptes importants associats a aquest àmbit. Santa Coloma ha
d’afrontar necessitats d’habitatge, de recuperació de patrimoni i, especialment, de
promoció d’activitat econòmica, alhora que té una clara voluntat de mantenir un àmbit
de protecció del nucli històric de la Colònia Güell, i el paisatge i riquesa natural i
agrícola que han configurat el poble al llarg de segles.
En el cas de Sant Boi, s'haurà de preservar i valoritzar la riera de Can Solé i el seu
espai de llera com a corredor ecològic i estructurador del paisatge, tot oferint al barri
de la Ciutat Cooperativa un espai de parc, que millori un entorn d’alta densitat. Aquests
nous espais verds s'integraran a l'anell verd de la ciutat. A més, Sant Boi té en

aquesta zona un especial interès en definir l'ordenació de la façana del barri de Ciutat
Cooperativa al parc Lluís Companys.
I finalment, resulta essencial per ambdós municipis assegurar la connexió entre les
zones urbanes dels dos municipis, camins de vianants, orientació de visuals, xarxa
viària. L'ordenació haurà d'assegurar la connexió transversal dels dos marges del
sector, a través del parc fluvial, sense interferir en la zona de màxima sensibilitat
ambiental. Així mateix s'haurà de preservar i valoritzar la riera de Can Solé com a
corredor ecològic i estructurador del paisatge, tot compaginant-la amb l'ús de parc, que
s'integrarà a l'anell verd de la ciutat.
L’entorn de la Colònia Güell i de la Riera de Can Solé és, doncs, una zona estratègica,
d’enorme potencial i amb unes necessitats d’ordenació urbanística molt singulars. És
per això que els ajuntaments de Santa Coloma de Cervelló i Sant Boi de Llobregat fa
temps que estem mantenint converses amb el Departament de Territori i Sostenibilitat,
amb l’INCASÒL (propietari majoritari de terrenys d’aquest àmbit) per cercar solucions i
aconseguir acompanyament per afrontar els reptes notoris que té el desenvolupament
en aquesta zona, així com per endegar un procés que ens permeti fer a l’entorn de la
Colònia Güell i la Riera de Can Solé, un planejament i un posterior desenvolupament
que assoleixi els objectius de configurar un àmbit de qualitat, innovador i que ens
permeti amplificar els elements singulars i privilegiats que es troben ja actualment al
lloc.
Així doncs, i com a continuïtat de les converses mantingudes els darrers mesos i totes
les circumstàncies descrites els ajuntaments de Santa Coloma de Cervelló i Sant Boi
de Llobregat plantegem la conveniència de desenvolupar un planejament conjunt de
tot aquest entorn, tenint en compte les consideracions següents:
Un àmbit d’actuació, pel que fa al municipi de Santa Coloma de Cervelló, ve definit
pels límits que conformen l’àmbit d’estudi, que són: per l’est la carretera BV-2002 i la
línia dels Ferrocarrils de la Generalitat; pel sud, a Sant Boi de Llobregat, la riera de
Can Solé; pel nord, a Santa Coloma de Cervelló, les rieres de Can Julià i Can Via; i per
l’oest, els terrenys agrícoles de secà que formen el Parc Agrari del Baix Llobregat.
Pel que fa al municipi de Sant Boi de Llobregat, l'àmbit geogràfic de l'entorn de la Riera
de Can Solé es caracteritza per una topografia planera amb pendent cap a l'est, en
direcció al riu Llobregat, en el límit nord de l'entorn de la riera ve definit per la tanca del
recinte industrial de la Colònia Güell i a sud trobem el carrer Lluís Companys.
L’objectiu que plantegem és doble, per una part es tracta de completar el
desenvolupament urbà d’un indret de la màxima centralitat metropolitana, amb totes
les tensions que suposa tant pel que fa a les necessitats d’habitatge i d’activitat
econòmica, com per les generades per una relació urbana mal resolta entre dos
municipis veïns com els de Santa Coloma de Cervelló i Sant Boi de Llobregat, i per
altra banda incorporar directrius i orientacions estratègiques per tal de garantir
l'harmònica integració entre els sols urbans consolidats de Santa Coloma de Cervelló
(Colònia Residencial i zona urbana al voltant de l BV-2006) i de Sant Boi de Llobregat
(barri Ciutat Cooperativa) i els nous espais urbans que es generin.
Aquest objectiu de desenvolupament urbà s’ha de concretar en propostes urbanes que
tinguin el màxim respecte en preservar i potenciar el patrimoni cultural que es
concentra a la zona (Colònia Güell i Torre Salbana) i preservar i potenciar els valors
mediambientals que es desprenen per la seva posició d’enllaç entre el massís del
Montbaig-Montpedrós i la plana del Llobregat.

És evident que la complexitat urbana que presenta aquest àmbit, no es pot resoldre
amb la visió exclusiva d’un municipi ni amb el desenvolupament de sectors urbanístics
independents que no tingui en compte una visió de conjunt. Cal una mirada àmplia,
que abasti un territori que va més enllà dels límits dels termes municipals. Una mirada
que es concreti en solucions urbanes que siguin el resultat d’un treball coordinat i
mancomunat entre els municipis de Santa Coloma de Cervelló i Sant Boi de Llobregat i
la Generalitat de Catalunya. En aquest sentit, cal esmentar que els membres del
Consorci Urbanístic que es va constituir pel desenvolupament del Pla Parcial de
l’Entorn de la Colònia Güell (entre ells el propi Institut Català del Sòl de la Secretaria
d’Hàbitat Urbà i Territori), han acordat una modificació d’estatuts per incorporar l’àmbit
que hauria de ser objecte d’un nou planejament, de manera que l’acció del consorci
abasti la totalitat de les 80 hectàrees i pugui garantir la coordinació i coherència del
seu desenvolupament urbanístic.
Cal subratllar que la voluntat dels municipis de Santa Coloma de Cervelló i Sant Boi de
Llobregat i de la Generalitat de Catalunya, és la de desenvolupar un model urbà que
resulti del consens entre les administracions i amb la participació de la ciutadania d’un
i altre municipi. Per aquest motiu, caldrà que el PDU incorpori el programa de
participació ciutadana amb les mesures per fomentar i facilitar l’exercici dels drets
d’informació, de participació i d’iniciativa dels ciutadans i ciutadanes, així com per
canalitzar les demandes, aportacions i necessitats de la ciutadania envers la proposta
d’ordenació urbanística plantejada.
En aquest context, per tant, esdevé oportú considerar la possibilitat de plantejar un nou
planejament director, d’àmbit supramunicipal i que tingui en compte la rellevància
social i econòmica que tindrà el desenvolupament urbà d'aquest àmbit de caràcter
estratègic, que en permeti l’execució, que coordini, potenciï i dinamitzi l’obtenció
d’habitatge, majoritàriament protegit, la promoció de nou sòl per a les activitats
econòmiques i la consolidació del parc Lluís Companys, que resolgui l'encaix urbà
entre la nova ciutat i la ciutat existent, potencïi la protecció i promoció del patrimoni
cultural i els valors mediambientals de la zona i resolgui els problemes de
desenvolupament evidenciats fins al moment.
Tot això ho plantegem amb models de desenvolupament urbà sostenibles, que
incorporin innovació en el seu disseny, construcció, obtenció i ús de recursos naturals i
energètics, que donin resposta de manera equilibrada les necessitats socials i
mediambientals de la zona i amb equilibris econòmics que facilitin la viabilitat tant en la
seva construcció com en el manteniment a llarg termini. A més, caldrà establir
estratègies específiques de governança, per fer possible la gestió i manteniment dels
criteris innovadors de sostenibilitat que determini el nou planejament.
Vist tot això, ens sembla que la forma més convenient i que ofereix més oportunitats
és la d’un Pla Director Urbanístic (PDU) i, per tant, sol·licitem a l’honorable conseller
de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, que tingui a bé la formulació
d’un Pla Director Urbanístic a l’Entorn de la Colònia Güell.
En relació a la redacció i formulació dels PDU, l'article 76 del Decret Legislatiu 1/2010,
de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme de Catalunya, diu
que correspon de formular els plans directors urbanístics a les entitats i els organismes
que determini el conseller o consellera de Política Territorial i Obres Públiques, un cop
vist l'informe de la Comissió d'Urbanisme de Catalunya, amb la participació dels
ajuntaments afectats d'acord amb el que preveu l'article 83.
En relació a la competència orgànica per a la sol·licitud d’aquest planejament, la
legislació en matèria de règim local no ho regula, perquè la competència per aprovar el

planejament supramunicipal no correspon als ajuntaments, tal i com s’ha expressat en
l’apartat anterior i, per tant, cal atenir-nos a la competència residual de l'article 21.1m)
de la Llei /1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, havent-se de
donar compte d'aquesta resolució en la propera sessió ordinària del Ple d'acord amb
l'establert a l'article 42 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual
s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats
Locals.
Vista la revisió de conformitat de la intervenció municipal de data 12/12/2018 ;
D'acord amb les facultats i les competències conferides a l'alcaldessa per l'article 21
de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local i l'article 53 del
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei
Municipal i de Règim Local de Catalunya;
Proposta d'acord
Primer.- Formalitzar la petició en què sol·licitem a la Secretaria d’Hàbitat Urbà i
Territori la redacció d’un nou planejament urbanístic mitjançant la redacció del Pla
Director Urbanístic (PDU) als entorns de la Colònia Güell i de la riera de Can Solè, als
municipis de Santa Coloma de Cervelló i Sant Boi de Llobregat.
Segon.- Notificar la present resolució a la Conselleria de Territori i Sostenibilitat i a
l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat.
Tercer.- Donar compte del present acte administratiu en sessió plenària d’aquest
Ajuntament."
Comunicacions de l'alcaldia

Donar compte dels informes

I com que no hi ha més assumptes per tractar, l'alcaldessa presidenta clou la sessió i se
n'estén aquesta acta que autoritza el secretari de la corporació amb el vistiplau de la Sra.
alcaldessa.

