ACTA DE SESSIÓ DE PLE
Número d'expedient: N111-2018-05

Caràcter
Ordinari

Urgent
No

Data:

24/05/2018

Lloc:

Sala de Plens de la Casa Consistorial

Hora Inici:

18:05

Convocatòria
Primera

Hora Final: 22:35
Hi assisteixen
President/a
Tinents d'alcalde

Regidors/res

Secretari/ària

Lluïsa Moret i Sabidó
1r - J. Ángel Carcelén Luján (PSC-CP)
2n - Josep Puigdengolas Torres (ICV-EUiA-ME-E)
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)
Marc Aguilà Esteve (PSC-CP)
Elena Amat i Serrano (PSC-CP)
José Manuel González Labrador (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)
Ramón Núñez Nogueira (C's)
Miquel Salip i Serret (ERC-AM)
Rosa Maria Berrio i Hernández (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

També hi assisteixen

S'han excusat d'assistir-hi
Regidors/res

Jaume Sans i Margenet
Antonia Barragán Prieto

No hi assisteix

INCIDÈNCIES:
- Tal com estableix l'article 13.3 del Reglament orgànic municipal a la sala de plens hi ha
d'haver una fotografia del cap d'Estat i la del president de la Generalitat de Catalunya,
L'alcaldessa explica la raó per la qual encara no hi ha la del president de la Generalitat de
Catalunya.
- Així mateix, l'alcaldessa retira el punt número quinze relatiu a la moció d'adhesió a la
manifestació feminista del 16 de maig, per rebutjar la sentència de 'la manada” i per exigir
pressupost compromès per desenvolupar el pacte d'estat contra la violència de gènere.

INTERVENCIÓ DE L'ALCALDESSA:
Sra. Lluïsa Moret:
Bona tarda a tothom. Benvinguts i benvingudes a aquest Ple ordinari del mes de maig.
Incoem amb dos previs. El primer és obvi: Després de la sessió del Parlament en el qual es va
votar l'actual president del Govern de la Generalitat, el senyor Quim Torra, doncs, després
d'aquesta aprovació, en aquesta sala de plens hi hauria d'haver una fotografia del president
actual.
Dir que hem fet les gestions amb la Generalitat perquè ens fessin arribar aquesta fotografia, i
encara no hi ha una fotografia oficial del president. Per tant, no tenim la fotografia de l'actual
president aquí. Ens van dir que quan la tinguin ens la facilitaran i, per tant, la penjarem.
Segon previ és respecte al punt número 15, que era una moció presentada pel Partit Socialista
que feia referència a la reivindicació que s'incorporés en els pressupostos de l'Estat, justament
els dos-cents milions d'euros que estaven previstos en el pacte d'Estat contra la violència
masclista, que anaven especialment adreçats als municipis, doncs hem decidit retirar-la
perquè, justament en l'aprovació dels actuals pressupostos s'han incorporat aquests dos-cents
milions, després, jo crec, de l'acció coordinada dels moviments feministes i també de diferents
esmenes, bé, d'una esmena aprovada també, amb el suport de tots els partits progressistes del
Congrés.
Per tant, retiraríem aquesta moció per incorporar una esmena del PSOE, donada amb suport
d'altres partits polítics, tot i que també hem de dir que, evidentment, pensem i tenim clar que
amb aquests dos-cents milions no ho resoldrem. Evidentment, és un acord, és una millora
important a l'hora de tenir-ho en compte en el pacte d'estat contra la violència masclista, i un
avanç important, però insisteixo, i nosaltres tenim clar, que és insuficient però, com a tal,
retirem la moció.

Part resolutiva:

000. Recordatori de la commemoració del dia 15 de maig de 2018 com a "Dia
Internacional de les Famílies"
Sra. Marina Lozano:
"Gracias, alcaldesa.
En 1993, la Asamblea General de las Naciones Unidas va proclamar el año 1994 como Año
Internacional de la Familia y se decidió, también, que a partir de entonces, el 15 de mayo de
cada año se celebraría el Día Internacional de las Familias como acontecimiento especial en la
cerca de una vida mejor para todos y todas y considerando que la solución a los problemas de
nuestra sociedad ha de empezar en su estructura más básica. En la Resolución sobre la
proclamación de este día internacional se considera que las familias constituyen la unidad
básica de la sociedad, todo y que el concepto de familia se ha transformado en las últimas
décadas, evolucionando de acuerdo a las tendencias mundiales y cambios demográficos.
El 25 de setiembre del 2015, ciento noventa y tres estados adoptaron por unanimidad los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), un conjunto de diecisiete objetivos dirigidos a
erradicar la pobreza, la discriminación, los abusos y las muertes prevenibles; abordar la
destrucción del medio ambiente e iniciar una era de desarrollo para todas las personas del
planeta. Las familias y las políticas que se ocupan de las cuestiones que afectan son claves
para la consecución de muchos de estos objetivos. Es por todo esto que este año 2018 el lema
de conmemoración es "Familias y Sociedad Inclusivas", destacando así el papel de las familias

y las políticas familiares como elementos fundamentales en cumplimiento del Objetivo de
Desarrollo Sostenible número 16. Este ODS plantea construir sociedades justas, pacíficas e
inclusivas para conseguir un desarrollo sostenible. La implementación y el éxito dependen en
gran manera en tener un enfoque centrado en las familias. Por esto es necesario reconocer,
enfortir y recolzar en totes les seves diverses formes.
El Día Internacional de las Familias es una oportunidad para abordar los problemas sociales
desde el contexto de las familias y conseguir así que sea esdeveniment, un element de
desarrollo y progreso social."

000.bis. Recordatori de les víctimes de violència masclista.
Sra. Laura Solís
"Moltes gràcies, alcaldessa.
La ....................
La ....................
Un mes més, ni una més, ni una menys.
Gràcies."

001. Aprovació de l'acta de la sessió amb número d'expedient N111-2018-04

VOTACIÓ:
S’aprova per unanimitat dels 23 regidors presents pertanyents als grups municipals:
PSC-CP
ICV-EUiA-ME-E
C’s
ERC-AM
GdSB-CUP-PA
PP
PDeCAT

9
4
3
2
2
2
1

JUNTA DE PORTAVEUS

002. Donar compte de la memòria presentada per la Síndica Municipal de Greuges de
Sant Boi de Llobregat, referent a les seves actuacions dutes a terme durant l'any 2017.
Número d'expedient N168/U220/2018/001
Ponent: Sra. Lluïsa Moret/Sra. Dolors Vallejo

Atès que la Síndica Municipal de Greuges és un òrgan de caràcter unipersonal que
complementa l'organització municipal i que té com a funció la de defensar els drets fonamentals
i les llibertats públiques dels veïns /nes del municipi de Sant Boi de Llobregat, per a la qual
cosa pot supervisar les activitats de l'administració municipal;

Atès que segons l'article 84.2 del Reglament Orgànic Municipal, la Síndica Municiapl de
Greuges té com a deures, entre d'altres, el de comparèixer davant el Ple de la Corporació quan
sigui requerit a aquest efecte pe donar compte de la seva actuació, així com emetre un informe
sobre la seva gestió per a la seva presentació davant del Ple;
Atès que segons l'article 31 del Reglament Municipal del Defensor del Ciutadà, aprovat en data
2 de maig de 2000 i vigent en tot el que no es contradiu amb el Reglament Orgànic Municipal:
"Anualment en el transcurs del lprimer semestre, el Defensor del Ciutadà ha de presentar al Ple
de l'Ajuntament un informe de les seves actuacions. En aquest informe hi ha d'haver:
1. El nombre i tipus de queixes formulades i els expedients iniciats d'ofici.
2. El nombre de queixes rebutjades, les que s'estant tramitant i també les causes que les van
originar. No ha de constar a l'informe les dades personals que permetin la identificació pública
dels interessats en el procés d'investigació. No obstant això, quan es consideri necessari, s'hi
pot incloure el nom d'aquells a qui es refereix l'article 22.
3. L'informe haurà de fer un resum dels principals problemes o defectes que, segons el seu
parer, i com a síntesi de les queixes tramitades i dels expedients tramitas d'ofici durant l'any,
tingui pendents de resoldre la ciutat, amb propostes o suggeriments de solució.
4. Pot presentar, també, informes extraordinaris quan així ho demani la urgència o la
importància dels fets que notivin la seva intervenció";
Atès que la Síndica Municipal de Greuges ha elaborat una memòria de les seves actuacions
realitzades durant l'any 2017;
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:
S'informa i es dona compte de la memòria presentada per la Síndica Municipal de Greuges de
Sant Boi de Llobregat, referent a les seves actuacions dutes a terme durant l'any 2017; amb el
contingut legalment establert, de conformitat amb el previst al Reglament Orgànic Municipal.

Sra. Dolors Vallejo:
"Bona tarda, alcaldessa, regidores, regidors i conciutadania, el segon any que vinc aquí a
presentar la Memòria.
I volia començar fent referència al dret de la Ciutat, perquè és un concepte que va definir el
geògraf Lefebvre ja fa uns quants anys, i que plantejava el significat de recuperar la ciutat per a
les persones, defensant que els infants, les dones i els homes som els protagonistes d’aquests
espais de les ciutats i que s’havien de reivindicar, fent-los nostres d’una manera col·lectiva.
Anys més tard, també, l’antropòleg David Harvey ens parla d’aquest tema, del dret a la ciutat,
dient que és molt més que la llibertat individual d’accedir als recursos urbans: és un dret de
canviar-nos a nosaltres mateixos tot canviant la ciutat. És un dret comú més que no pas
individual. "La llibertat de fer i refer les nostres ciutats i nosaltres mateixos és un dels drets
humans més preciosos i un dels més oblidats". Això és cita literal de l'antropòleg.
En un altre fragment del pròleg de la Carta Europea de Salvaguarda dels Drets Humans a la
Ciutat, que va signar aquest Ajuntament l’any 2001, planteja una altra consideració sobre la
ciutat com a espai de totes les trobades i de totes les possibilitats i potencialitats, però, alhora,
de totes les contradiccions i perills. Per dir, més endavant que "si cada dret definit pertany a
cadascú, cada ciutadà, lliure i solidari, ha de garantir-lo als altres." Volia acabar amb aquest

concepte perquè és prou important, sobretot perquè us volia plantejar una mica que els espais
de trobada de la ciutat, una referència al que són les places, que són els espais fonamentals.
Tant pel nostre clima com per la tradició cultural de l’àgora, que ve de lluny, les places
simbolitzen espais vectors de trobada on s’entrecreuen moltes activitats de la vida, com el
lleure, el passeig, jocs... Així mateix, són l’exponent de la convivència a la ciutat, per això és
també on afloren, en diverses ocasions, desajustaments.
Per naturalesa aquests espais estan fets per a la pluralitat, però quan hi ha una activitat
dominant en una plaça, i és poblada per un sol col·lectiu, pot generar desconfiança, rebuig i
dificultar la convivència, perquè l’ús exclusiu i excessiu pot generar l’expulsió d’altres persones
a qui també els correspon utilitzar-la i sentir-la seva.
Les places són, també, els espais que generen debat i queixes que, de forma recurrent, ens
expressa i adreça la ciutadania a la Sindicatura. Un dels reptes de ciutats com Sant Boi són les
places i com preservar la convivència i garantir un entorn inclusiu que permeti integrar els
diferents col·lectius, i correspon a l’Ajuntament gestionar el difícil equilibri entre la tranquil·litat
del veïnat, el trànsit de vianants i cotxes, les terrasses, esdeveniments lúdics..., però, això sí,
també amb la implicació i corresponsabilitat de tota la ciutadania.
Un eix prioritari, i volia explicar una experiència de la nostra prioritat que hem fet al llarg
d'aquest any, que ha estat fer una tasca divulgativa del que era la Sindicatura de Greuges. I
vaig trametre una carta als membres del Consell d’Infància de Sant Boi.
Ara fa un any ens vam reunir aquí, a aquesta sala, perquè ells van tenir a bé convidar-me,
perquè jo volia explicar-los què feia, que tinguessin coneixement del que fèiem a la Sindicatura.
I vaig venir al Ple del mes de juny on vaig poder assistir a un debat súper interessant, no és per
fer comparacions però aquell va ser molt interessant, sobre les propostes que havien fet les
nenes i els nens del disseny d'un projecte de la plaça situada en la confluència dels carrers
Girona i Auger, que els havia encarregat l'alcaldessa. Va ser impressionant el debat, vaig ser
testimoni de com, aquells nens i nenes dialogaven amb el tècnic de paisatge de tu a tu, el Sr.
...................., i com ell també els donava les respostes avinents. Va ser, realment, molt
interessant; i com ells aportaven les seves propostes o cercaven alternatives de millora.
I hem volgut posar en valor la virtualitat d’iniciatives com aquesta il·lustrant amb la imatge de la
plaça ja inaugurada, la portada d’aquest informe, que per això hem volgut posar-ho. Ja
homenatjarem altres places altres anys però aquesta, per a nosaltres, era molt significativa.
Vull expressar la meva convicció que la implicació dels consellers i conselleres i dels nens i
nenes de les escoles que també van participar en el disseny de la plaça farà que considerin
aquest espai com a propi, més proper, i ben segur que faran tot el possible per cuidar-lo i
procurant pel seu bon ús tot gaudint-lo. Estic convençuda d'això. Espero que els indicadors em
doni la raó.
A la Sindicatura, ara parlo duna altra plaça, que també s’havien rebut reiterades queixes de
veïns i veïnes, de la plaça Montserrat Roig, allà on som, a l'equipament de L'Olivera, sobre l'ús
i els comportaments de grups de joves. I és que s'instal·laven, feien soroll, embrutaven,
consumien tòxics o begudes, i que foragitaven la resta d'usuaris potencials de la plaça. I, com a
resultat dels pressupostos participatius que es van fer, va obtenir molts suports la proposta
d'invertir i intervenir en un redisseny de la plaça, alguns veïns ho van proposar, i van brindar
una oportunitat de millorar aquell espai.
Per dur-lo a terme es van generar sinergies col·lectives, entre elles les citaré així a grosso
modo, el regidor i el tècnic del barri, l’Àrea de Joventut, Seguretat Ciutadana, Serveis Socials,
la pròpia Sindicatura, i el Servei de Mediació que va ser l’encarregat d’establir una metodologia
restaurativa per provocar diàlegs entre les generacions que eren usuaris potencials de la plaça,
i els interessos, generant oportunitats per parlar, per dialogar i per a la comprensió entre els
grups, i tractant de manera comunitària els canvis a la plaça, amb propostes per conciliar
aquesta diversitat de públics i usos d'aquest espai.

L’obra va estar dissenyada, encara està pendent d’execució i esperem amb ànsia que es faci
realitat.
I això ens dona peu a plantejar un altre tema que és que al viure en una societat amb força
desigualtats per raó de gènere, origen, edat, classe social… l’espai, a vegades, perpetua
aquestes desigualtats. Incidir sobre els espais de manera participativa pot crear espais
d'igualtat d’oportunitats, i és un actiu que afavoreix aquelles dinàmiques de trobada que poden
sustentar millor la cohesió social i la convivència entre la ciutadania, per això és fonamental
promoure iniciatives de participació i implicació de tots els ciutadans, oferint espais de diàleg i
construcció de ciutat com a paradigma de bones pràctiques, com les que es van endegar en
aquestes places i que espero que siguin exportades, també.
Abans d'entrar en matèria de la presentació de l'informe, aquesta era una part prèvia, però
tampoc no us espanteu que tinc controlat el temps, permeteu-me expressar i compartir la
satisfacció que va representar per a moltes de nosaltres l'èxit de la vaga feminista del passat 8
de març d'enguany en què dones de tot el món van omplir els carrers alçant les seves veus
amb el lema de "Volem canviar-ho tot", tot reivindicant assolir la igualtat real de les que som el
51 % de la població i, alhora, vull reconèixer les dones que ens van precedir i que van rebel·larse contra les injustícies, com les santboianes que als anys setanta van participar en la “revolta
del pa” contra l’encariment d’aquest aliment bàsic, defensant, així, la subsistència de les seves
famílies. Això és real, està documetnat, i aprofito per dir que es narra en una novel·la que es
vas presentar ahir, titulada “S’ha acabat” de l’autora santboiana Maite Moreno que va guanyar
el premi Delta 2017.
Aquest informe que presento és el resultat del compromís reglamentari que, com a Síndica
Municipal de Greuges, vaig adquirir quan vaig assumir la funció, però és també afany personal
de donar compte de la tasca realitzada.
L’àmbit temporal és tot l’any 2017, abastant el primer any complet ja que l’anterior va ser
compartit amb l'anterior síndic, amb Carles Dalmau, que és aquí entre nosaltres.
Destacar de l'any 2017 les dificultats del context i el clima, tant amb referència a la latent i greu
crisi econòmica, com a la social i política, que han produït molts moments d’incertesa i
preocupació entre la ciutadania i que han fet trontollar valors democràtics compartits i les
institucions.
Un record, també, per les víctimes dels atemptats terroristes de Barcelona i Cambrils,
manifestant un ferm rebuig i condemna a tota expressió de violència, com així vàrem
manifestar en ambdós comunicats de 18 d’agost i 2 d’octubre el col·lectiu de síndics i síndiques
des de la nostra associació Fòrum.
En l’anterior informe mencionàvem l’expectativa positiva, que havia de suposar l’aprovació de
la Llei de la renda garantida de ciutadania per a les persones amb escassa capacitat
econòmica, però el termini en l’aplicació i les dades no són les desitjades, una mica decebedor,
tot plegat, especialment per als que l’esperaven i els que la necessitaven.
Qüestions com l’atur, el col·lapse en la concessió de la renda garantida, l’empobriment derivat
d’uns sous als que no ha arribat la recuperació econòmica, les pensions, la cronificació de la
pobresa, que això s'està consolidant i hauríem de fer tot el possible per no acceptar-ho com un
fet natural. Tot això afecta directament la vida de les persones, que sovint ocupen un lloc
secundari, però no està present en els mitjans de comunicació, aquesta realitat, i a vegades
tampoc a l’agenda política.
Hi ha força indicadors que som davant d’una nova bombolla immobiliària. Els preus de
l’habitatge, nou i de segona mà, no paren de pujar, no només el de compra, també el de
lloguer. Diuen que si és perquè això és un símptoma de recuperació. Unes veus diuen això,
altres diuen que els fons d’inversió estan capitalitzant molts edificis. Ara ho venia sentint a la
ràdio, que ho estaven dient amb el mateix argument.

Paral·lelament, els pensionistes veuen depreciats els seus subsidis. A Catalunya hi ha quasi
cent mil persones grans, majors de seixanta-cinc anys, que viuen soles, i la majoria són dones,
amb les pensions que les dones d'aquella edat tenen, amb una mica de sort perquè moltes són
pensions no contributives. És a dir, amb recursos escassos, habitatge i vellesa fan un binomi
de difícil combinació. Des de l'àmbit públic s'han de fer polítiques, trobar fórmules i recursos
que ajudin a fer més fàcil la vida d’un col·lectiu tan important a les nostres ciutats.
Simultàniament a la preocupació de les persones més grans, els menors són objecte prioritari
per a aquesta Sindicatura, tant pel que fa a la seva vulnerabilitat de drets, com a les
repercussions vinculades a la precarietat econòmica de les seves famílies com poden ser la
pèrdua de l’habitatge, desnonaments, les carències i com això els pot afectar emocionalment
en el seu desenvolupament futur com a adults
Des d'una altra perspectiva, constatar que la vulneració del dret a transitar lliurement per la
nostra ciutat s’ha vist limitat en el cas d’una menor. La seva família es va adreçar a la
Sindicatura per exposar un presumpte cas d’assetjament escolar reiterat, però el centre
educatiu no va activar el protocol adient en cas d'indicis d'assetjament, per confirmar-lo o
descartar-lo.
Atès que qui té competència en aquests casos és àmbit del Síndic de Greuges, se li va
traslladar aquest el cas per tal que fes les investigacions i actuacions necessàries, tot i que la
família ja havia aconseguit, per la seva banda, un canvi de centre per a la seva filla, però
persistia el problema, tot i que ja no estava a l'institut perquè, mentrestant, la menor va ser
objecte d’assetjament, persecució i insults fora de l’àmbit escolar.
He volgut posar atenció a aquest cas perquè crec que potser no és l'únic, tant de bo
m'equivoqui, la perseguien pels carrers de la ciutat, i assumint aquesta responsabilitat de
defensar-la d'això, de vetllar pels drets i les llibertats de la ciutadania i especialment dels
menors, vam posar en coneixement del cas l'Àrea de Seguretat Pública demanant la seva
implicació. Va ser una actuació molt àgil i, amb un gran savoir faire, van generar resultats molt
favorables, i el més rellevant és que aquesta menor va expressar, per primer cop en molt
temps, que se sentia lliure per transitar pels carrers de la nostra ciutat, que podia anar als llocs
comuns del jovent de la nostra ciutat, i això és molt important: amb total tranquil·litat, seguretat i
plena llibertat.
Veure i viure el dia a dia dels problemes i necessitats de les persones que ens fan arribar la
seva desorientació, la solitud de la queixa, el seu neguit i requeriments, legitima la raó de ser
de la Sindicatura com un canal vàlid d’expressió i cerca de solucions amb proximitat i equitat.
L’accés, per descomptat, de la ciutadania és ple, és màxim. Hem atès a tothom que s’hi ha
adreçat. Tot i l'esforç de fer-la més visible, encara queda gent desconeix aquest servei gratuït
del qual pot disposar en cas de necessitat.
És per això que hem treballat per incrementar el grau de coneixement i reconeixement de la
institució, fent pedagogia a través de mitjans de comunicació locals, comarcals, editant nous
fulletons, que estem repartint i distribuint, actualitzant la web; fent tallers i xerrades en centres
educatius, associacions, entitats; i també, una cosa que s'ha aconseguit i que és molt positiva,
que va ser a proposta de l'anterior síndic, és que s'ha fet realitat que als peus dels fulls de
recurs de l’Ajuntament indica que es pot acudir a la Síndica Municipal de Greuges en cas de
desacord, després de fer les actuacions prèvies d'al·legacions, i a molta gent els arriba per
aquesta via.
Del període que comprèn aquest Informe s’han realitzat un total de tres-centes cinquanta-vuit
atencions. Hi ha hagut un augment d'un 10% respecte de l’any anterior. D'aquestes, setantadues corresponen a queixes de la ciutadania, que també han incrementat un 16%; se n'ha
estimat un 28% del total, perquè moltes no eren motiu de greuge, la majoria de les quals s’han
resolt fent mediació amb l’àrea competent, perquè és la via més àgil i que facilita que es
resolgui. Únicament tres queixes s’han resolt amb recomanacions per escrit, i que, a final del
2017 encara no s'havien donat resposta.

També s'ha fet una actuació d’ofici i dues derivacions al Síndic de Greuges de Catalunya. La
resta d'actuacions han estat d'informació, assessorament, o desestimació per absència de
greuge o competència.
La tipologia de les queixes, la més majoritària estaven concentrades a Seguretat Pública, amb
un 18%; a Ciutat Sostenible, un 17%; a Territori i Desenvolupament un 17%, també; i ja a l’Àrea
de Serveis Generals amb un 11%, i la resta per sota del 10%.
No sempre és fàcil evitar la litigiositat i les desconfiances entre ciutadania i Ajuntament. Tot i
l’aparent disposició de l’Administració, sovint costa assumir la responsabilitat d’esmenar les
errades, disfuncions, retards...
Per tal d’oferir un bon servei a la ciutadania en la defensa legítima dels seus drets hem
d’avançar en fluïdesa i agilitat de resposta als casos plantejats, i evitar que el silenci
administratiu en sigui la resposta, com així plantejàvem en una iniciativa d’ofici d’enguany quant
a escurçar els temps de resposta municipal i evitar la manca de resposta, perquè és molt
decebedor no tenir aquesta resposta.
L’eficiència no es pot mesurar positivament si es tarda un any a resoldre. Com una de les
possibles causes caldria apuntar que potser es fa necessari disposar de més personal en
algunes àrees per, així, revertir les restriccions en la contractació a què han estat sotmesos els
municipis. Caldria, també, adaptar els procediments de treball administratiu per tal d’evitar que
cap queixa es quedi sense resposta, i si el procediment és molt llarg, mantenir-lo informat, si
més no.
Dir, també, que hem rebut un considerable nombre de persones que han estat sancionades,
expressant que no han rebut la suficient per poder acollir-se al programa de mesures
alternatives a les sancions; és fonamental informar i oferir la possibilitat de substituir el
pagament de les sancions amb tasques comunitàries perquè tenen un caràcter reparador
marcadament pedagògic, de reeducació de conductes i de conscienciació cívica, i penso que
hem d'apostar per aquest model de reparació.
També és de justícia citar que una part important de les queixes rebudes, després de fer les
indagacions oportunes, han estat desestimades; han estat un 34% perquè no hi havia greuge,
nosaltres no hem trobat greuge i l’Administració havia actuat correctament. Hi ha una tendència
general a imputar totes les causes a l’Ajuntament, i no sempre és així. Honestament, he de dir i
posar en valor que en alguns dels casos tractats, que ara no us explicaré per no fer-ho llarg,
però que són interessants de saber, tot i que l’Administració municipal no havia estat la causant
del greuge que se li atribuïa, de manera proactiva, ha aportat solucions concretes i favorables
per a les persones agreujades, a vegades per altres conciutadans, altres serveis o altres
administracions, i això vull posar-ho de relleu.
La Sindicatura ha de facilitar l'entesa entre la ciutadania i l'Ajuntament. Per tal de millorar el
funcionament de l’Administració intentem cercar vies de mediació amb les àrees competents.
Quant als resultats obtinguts a la nostra actuació respecte a la resolució dels greuges, a
vegades han estat de satisfacció, pels resultats positius per a qui ens els plantejava, i en
ocasions ens ha produït certa insatisfacció no poder resoldre certs casos, ja sigui per les
pròpies limitacions de la institució o per la pròpia casuística i circumstàncies.
Per anar acabant, destacar, a part d'encoratjar perquè mireu els gràfics que són il·lustratius de
tots els casos que hem atès, i que donen molta informació, us encoratjo que el consulteu, tant
on line com en paper, que també us l'hem entregat.
Per anar acabant, destacar que seguim col·laborant amb la facultat de Dret de la Universitat de
Barcelona; tenim alumnes que realitzen pràctiques a la Sindicatura; que continuem participant
activament en el Fòrum que és l'associació d'altres homòlegs, això com, també, a la Xarxa de
l’Ombudsman de Catalunya, que es va crear l'any passat i que la composen el Síndic de
Greuges de Catalunya, els síndics de totes les universitats, defensors d'empreses de serveis, i
els síndics i síndiques locals, amb la idea de coordinar-nos, tenir un millor coneixement de les

institucions de defensoria, i per a l'abordatge de les causes vinculades a la defensa dels drets
fonamentals.
Per l’experiència adquirida en tota la gestió de queixes i consultes, he plantejat algunes de les
recomanacions. No us les diré totes, us indicaré algunes, per triar, però n'hi ha algunes més, no
perquè es facin demà passat però són per tenir-les en compte:
És el fet de promoure fer més assequible el llenguatge i les comunicacions de l'Administració
per facilitar-ne la comprensió. Moltes vegades la gent no ens entén, és críptic, el llenguatge
administratiu, i a vegades, fent un petit esforç valdria la pena.
Simplificant, també, els tràmits, si pot ser al màxim, els tràmits administratius, i sobretot en
l’aportació de documentació.
I després, també plantegem una formació específica sobre la institució i la funció de la
Sindicatura Municipal de Greuges a càrrecs electes i a l'organització municipal, perquè és molt
important que sàpiguen què fem i perquè som útils.
Ho deixo aquí. Us vull expressar l'agraïment als professionals municipals: directius, tècnics,
servidors públics de l’Ajuntament; als representants de la ciutadania; a les entitats i persones
que, amb més o menys disponibilitat, han facilitat i procurat per la nostra tasca. Espero poder
seguir comptant amb la seva bona predisposició.
Concloure, també, amb un agraïment, tot prioritzant la ciutadania de Sant Boi per fer confiança
a aquesta institució i a les persones implicades.
Reiterar l'agraïment a l'alcaldessa de la ciutat, a l’equip de govern, a tots els grups polítics
municipals, al síndic emèrit, que és el nom que es posa als síndics que no deixen de ser
síndics mai i, per descomptat, a l’adjunta de l’oficina de la Sindicatura per la seva
professionalitat i disposició davant el cúmul de feina que en certs moments gairebé pot ser
aclaparadora. Tenim moments punta que a vegades ens col·lapsen una mica.
Dir que continuarem treballant per fer efectiu el mandat rebut pel Ple de l’Ajuntament amb la
nostra tasca desfent nusos i establint ponts entre la ciutadania i l’Administració municipal. Si
aquesta contribució serveix perquè esdevingui, aquesta institució, útil per als drets dels
santboians i santboianes, ja ens donarem per satisfetes.
Gràcies i us animo que consulteu l'informe que, com a mínim, hi ha hagut un esforç.

003. Moció en defensa del model sanitari català i la universalització de l'atenció sanitària.
Ponent: Sr. Jordi Garcia
El Govern de l’Estat espanyol ha presentat recurs d’inconstitucionalitat contra la Llei 9/2017 del
Parlament de Catalunya que regula la universalització de l’atenció sanitària amb càrrec a fons
públics per mitjà del Servei Català de Salut.
Aquest recurs suposa una nova mostra de deslleialtat institucional del Govern de l’Estat que
contínuament utilitza els tribunals per a qüestionar i no respectar la voluntat de les catalanes i
els catalans representats en el Parlament de Catalunya. De fet, el Parlament de Catalunya el
que fa quan legisla tan amb la Llei 21/2010 com en la citada del 2017, és complir fil per randa el
que disposa l’article 23 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya: “Totes les persones tenen dret a
accedir en condicions d’igualtat i gratuïtat als serveis sanitaris de responsabilitat pública, en els
termes que estableixin les lleis”.
Alhora, el recurs és un atac directe al model sanitari català. Els valors que la nostra societat ha
volgut transmetre en la gestió del Sistema Nacional de Salut, incorporen la universalització de
l’atenció sanitària, sense matisos. El dret a la protecció de la salut de totes les persones està
recollit i emparat a la Declaració Universal dels Drets Humans i a d’altres resolucions i normes

de dret internacional que han estat subscrit per l’Estat espanyol i que clarament el posen en
evidència pel fet de recórrer al Tribunal Constitucional.
L’aprovació de la Llei 2/2017 va deixar enrere el Reial Decret llei 16/2012 que va suposar un
atac competencial i la introducció d’unes limitacions en l’accés a la sanitat que no compartim.
Des dels Ajuntaments del nostre país treballem perquè el model del Sistema Nacional de Salut
es correspongui a una societat diversa, inclusiva i que vetlla per garantir l’accés, la gratuïtat i la
universalitat de l’atenció sanitària als col·lectius més vulnerables.
Per tots aquests motius, l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat . acorda:
S'acorda:
Primer.- Mostrar el rebuig del nostre municipi davant la presentació per part del Govern de
l’Estat espanyol d’un recurs d’inconstitucionalitat contra la Llei 9/2017 del Parlament de
Catalunya que regula la universalització de l’atenció sanitària amb càrrec a fons públics per
mitjà del Servei Català de Salut.
Segon.- Denunciar la permanent deslleialtat institucional del Govern del l’Estat amb la utilització
constant del sistema judicial en contra de la voluntat de la ciutadania de Catalunya expressada
a través dels nostres legítims representants al Parlament de Catalunya.
Tercer.- Defensar el model sanitari català i especialment la universalització i la gratuïtat que
garanteix l’accés als col·lectius més vulnerables tal com es recull a la llei recorreguda, al nostre
Estatut i a múltiples declaracions, resolucions i normes de dret internacional subscrits per
l’Estat espanyol.
Quart.- Mostrar el compromís del nostre Ajuntament en una defensa activa d’aquest model
davant els partits que de manera continuada qüestionen els valors d’una societat oberta,
diversa i inclusiva.
Cinquè.- Donar suport i subscriure el manifest titulat “Salut, un dret de tothom” impulsat per
professionals sanitaris a través de la Plataforma pel dret universal a la salut.
Sisè.- Donar trasllat d’aquesta moció al Govern de l’Estat espanyol, als grups parlamentaris del
Parlament de Catalunya, a les entitats municipalistes del nostre país (ACM i FMC) i a la
Generalitat de Catalunya, concretament al Departament de Salut i CatSalut.

La present moció la subscriu PDECAT de Sant Boi de Llobregat

VOTACIÓ:
A favor: 18 vots dels regidors presents pertanyents als grups municipals:
PSC-CP
ICV-EUiA-ME-E
ERC-AM
GdSB-CUP-PA
PDeCAT

9
4
2
2
1

Abstencions: 5 vots dels regidors presents pertanyents als grups municipals:
C’s
PP

3
2

EXPLICACIÓ DE VOT:

Sr. Daniel Martínez:
"Bona tarda.
Des del grup municipal d'Iniciativa Esquerra Unida-Més hem votat a favor d'aquesta moció, i ho
fem perquè al nostre ADN portem la defensa del model sanitari públic i universal, i diem públic i
universal amb majúscules, i així entenem que ha de ser el model català. Ho defensem ara i ho
hem defensat sempre. Ho defensem davant dels atacs del govern de l'Estat i ho defensem
davant del govern de la Generalitat.
La dreta, malauradament, sempre ha estat enemiga dels serveis públics, i és per això que ens
sobta moltíssim que sigui PDeCAT qui presenti aquesta moció perquè, veient l'històric que
porten a les esquenes, sincerament, no ens ho creiem, no ens ho acabem de creure, i és per
això que volem aprofitar aquesta explicació per recordar algunes qüestions.
El títol de la moció parla de la defensa del model sanitari català. Models n'hi ha molts, per tant,
la pregunta és: Quin és el model sanitari català que defensa exactament el PDeCAT? En els
diferents governs de Convergència, amb el suport, tot s'ha de dir, d'Esquerra Republicana, la
sanitat privada s'ha disparat i, per contra, ha fet retrocedir la sanitat pública. I aquí deixo
algunes dades:
Des de que Convergència governa a la Generalitat, des del 2010, per exemple, les incubadores
en els hospitals públics han sigut reduïdes en un 1,7% mentre que en els hospitals privats han
incrementat un 8,2%; el número de llits en els hospitals púbics han reduït un 6,7%, mentre que
en els hospitals privats han incrementat un 10,5%: el número de metges i metgesses, en els
hospitals públics ha incrementat, només, un 0,7% mentres que en la sanitat privada ha
incrementat un 24,4%; el nombre d'infermers i infermeres ha decrementat en els hospitals
públics un 2,8% mentres que en la privada ha incrementat un 8,1%; la inversió, en la sanitat
pública ha decrementat un 72,9% mentres que en la sanitat privada ha incrementat un 120%.
Això també és destruir el sistema públic català.
Catalunya lidera el rànquing en retallades en sanitat. Creieu que això és casualitat?
Evidentment, no.
Per tant, aquest és el veritable model sanitari que el PDeCAT vol per a Catalunya.
Gràcies."

Sra. Salut González:
"Des del PSC, evidentment, hem votat afirmativament aquesta proposta, aquesta moció,
evidentment perquè, des del PSC, només podem i volem entendre la salut com un dret,. un dret
fonamental de la ciutadania, com un dels valors socials més importants que tenim a la nostra
societat; com un valor que contribueix a fer la societat més justa, més igualitària i millor.
Per tant, només podem entendre l'atenció sanitària des del concepte de la universalització de
l'atenció. És per això que el PSC no podem fer una altra cosa que denunciar, també, el
trencament que el govern del Partit Popular va fer de la Llei general de sanitat, la Llei LLUC, ja
aprovada el 1986, que garantitzava la cobertura universal del dret de l'atenció sanitària i la
protecció de la salut. Un trencament reiterat en el 2012 amb el seu decret que va excloure
d'aquesta atenció universal a milers de persones i, a més, majoritàriament persones altament
vulnerables; i ara, de nou, a l'abril d'aquest any, amb el recurs d'inconstitucionalitat que ha
deixat en suspens l'aplicació de la Llei 2/2017, que va aprovar el Parlament de Catalunya
aquest passat juny i que volia restituir i garantir de nou aquesta universalitat.

Però, malgrat estem d'acord amb l'essència de la moció presentada pel PDeCAT, no voldríem
que es fes una instrumentalització, com ja s'ha vist en aquest Ple, del tema de la salut i de la
sanitat.
No hem de confondre la ciutadania que, al cap i a la fi, el que tots volem del sistema sanitari és
ser atesos quan ens sentim malalts, quan toca, com toca, amb l'eficàcia i eficiència, respecte i
dignitat que toca. Per això nosaltres pensem que no només hem de denunciar la pèrdua de
l'atenció universal sinó també la pèrdua de la qualitat, sobretot referida a les dificultats
d'accessibilitat, que la universalitat també té que veure amb l'accessibilitat. Doncs és cert que
les persones tenim dificultats a l'accessibilitat a la sanitat pública degut, com tothom sabeu, a
les llargues llistes d'espera per les diferents proves complementàries, intervencions
quirúrgiques, etc., etc.
Per tant, ens agradaria, a més, reclamar un millor pressupost, un millor model d'atenció
primària i model en general, i un decret d'accessibilitat en el que es garanteixi una veritable
accessibilitat universal, amb criteris de qualitat i equitat perquè, d'aquesta manera, realment, la
universalitat i l'accés a la salut serà una realitat."

Sr. Jordi Garcia:
"Primer de tot, donar les gràcies a tots els grups d'aquest Ple per haver aprovat o haver-se
abstingut.
En segon lloc, aquesta Llei afecta, segurament, a molts santboians i santboianes que no estan
empadronats i que lluitarem, des del PDeCAT i des d'on faci falta, perquè tothom tingui
cobertura sanitària i més gent que són ciutadans encara que no tinguin aquest dret encara
adquirit.
Després, aquesta Llei que estem avui defensant, és una llei que la va presentar el Govern la
Generalitat i altres grups, es van afegir, es van aportar esmenes, i és una llei consensuada, és
una llei que és un triomf de tots els partits que la vam fer possible i que la vam portar a
aprovació en el Parlament on donava drets, només, a que totes les persones tinguessin dret
sanitari. I és veritat que l'Estat espanyol, una de les coses que ha fet, durant l'any 2010, durant
el 2011, el 2012 i així podríem seguir fins al dia d'avui, és ofegar Catalunya. Ha ofegat, ha anat
ofegant, ha anat apretant, ha anat apretant, i el dèficit fiscal català, reconegut, fins i tot, pel
ministre Montoro, és molt elevat. Cada any se'n van, com sabeu, a prop de setze mil milions de
Catalunya; se'n van, no tornen, i aquests diners es podrien invertit molt bé en sanitat i totalment
per millorar el sistema sanitari català, però des de l'any 2010, el pressupost de Catalunya, en
ves d'incrementar-se va disminuint en tema d'ingressos, i no és el mateix el pressupost que
teníem a l'any 2009 que a l'any 2015 en aquest mateix, i que els recursos que es destinen han
incrementat amb percentatge respecte de l'any 2009.
Gràcies."

004. Aprovació de la moció de condemna per la repressió, l'abús del codi penal i la
politització de la justícia.

Ponent: Sr. Jorge Romero
ESMENA:
El regidor ponent introdueix una esmena al text de la moció consistent a fer un canvi de format
en el punt cinquè.

MOCIÓ QUE SE SOTMET A APROVACIÓ AMB LA INTRODUCCIÓ DE L'ESMENA:

La present moció s'emmarca dins de la línia de mocions que lamentablement tenim l'obligació
de seguir presentant davant cada fet il·legal, anticonstitucional i repressiu que s'està produint
en Catalunya en mans dels cossos i forces de seguretat de l'Estat i d'una part de les més altes
instàncies del poder judicial, el Tribunal Suprem, que lluny de complir el seu deure de protegir
els drets dels ciutadans i complir i fer complir la llei l'estan utilitzant com a eina repressiva dels
drets públics -inclosa la llibertat de pensament protegida per l'article 16.1 de la CE- i de les
llibertats individuals.
No sabem encara si aquestes accions són iniciativa dels comandaments policials d'aquests
cossos de seguretat, dels comandaments polítics o, el que considerem encara més greu,
beneïdes per una presumpta cobertura judicial. En tot cas manifestem la nostra solidaritat amb
les persones represaliades, el nostre rebuig de la mala utilització i l'abús del Codi Penal facilitat, no ho oblidem, per la reforma que d'aquest es va aprovar pel govern del PP l'any 2015,
ara estem veient fins a quin punt són pernicioses aquestes reformes i, també, l'aprovació de la
LOSC, no tan sols a Catalunya sinó a tot l'Estat amb coneguts casos de condemnes i repressió
de la llibertat d'expressió- i de tot el que considerem que atempta contra la democràcia i es cau,
vegada rere vegada, en una presumpta prevaricació gairebé massiva d'aquells que tenen per
missió la defensa del marc jurídic i dels drets inalienables de les persones, sigui des de la
vessant policial, sigui des de la vessant política o sigui des de la vessant jurídica.
No és presentable violentar el dret en nom de la defensa del dret ni de l'Estat de dret, perquè
allò que s'està fent és molt més greu que el que suposadament es persegueix, si hi ha alguna
presumpció delictiva que s'actuï d'acord amb la llei i amb les figures penals aplicables, però no
es pot utilitzar delictes tan greus com el de sedició, rebel·lió o terrorisme per tal de castigar,
reprimir i intimidar actituds de desobediència que, tirant a llarg, podrien a vegades caure en
figures com el desordre públic i poc més.
Aquí no estem assistint a una defensa de l'Estat de dret i de la Constitució Espanyola sinó a la
violació de l'un i de l'altra enmig d'una aparent indiferència i gairebé sentiment d'impunitat per
part dels violadors i els seus còmplices. Aquí estem assistint a la defunció del sistema
democràtic i de garanties jurídiques -consagrades en els articles 9 i 24 de la CE -en nom de la
"Raó d'Estat" que, a més, confon aquesta raó amb la idea -respectable però discutible- de la
unitat indissoluble de l'Estat espanyol que ni tan sols ve consagrada en el text constitucional que si bé parla de la unitat de la nació espanyola no diu res de la unitat de l'Estat espanyol-. En
tot cas cal recordar que no es pot sacrificar tot el disposat en moltíssims articles de la
Constitució Espanyola en pro de la teòrica defensa d'un sol punt i article d'aquesta, és més, ni
tan sols d'un article sencer sinó un punt d'un article -la primera part de l'article 2 de la CE-. Cal
recordar que tots els articles del text constitucional tenen el mateix valor i la mateixa categoria i
que el que s'ha d'aplicar és el que diu el conjunt d'aquests articles, harmònicament, i no
extreure una part d'un sol article, suprimir "de facto" tots els altres i implantar el govern il·legítim
i il·legal d'una tirania a dures penes disfressada.
Dins de tot aquest marc penós i lamentable s'inscriuen els fets ocorreguts el passat dia 10
d'abril del 2018, amb la detenció de diverses persones -alguna d'elles de la veïna i germana
localitat de Viladecans- que arbitraria i desmesuradament són acusades de delictes molt greus,
ni més ni menys que el de terrorisme i/o rebel·lió, per l'únic motiu de ser activistes en pro de la
desobediència civil i pacífica i, sobretot, de les seves idees polítiques. O bé el pas pel Tribunal
Suprem de la exdiputada Mireia Boya el 8 de maig del 2018, on una vegada més va quedar de
manifest la total falta de suport jurídic dels processaments en marxa i de qui sap els que estan
per arribar, fins al punt que el mateix magistrat va "oferir a la carta" a la exdiputada ampliar la
seva imputació a un delicte més greu davant les contradiccions jurídiques que aquesta el
plantejava i que, en puritat, haurien de servir si més no per demanar la recusació del jutge i per
què aquest, si s'atura un moment a reflexionar, s'inhibí a si mateix del cas i en funció d'allò que
preveu l'article 217 de la "Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial" declari la seva
abstenció del coneixement de l'assumpte. Queda, doncs, palesa la necessitat no tan sols de
des judicialitzar la política sinó el que, encara és més greu, despolititzar la justícia. A més, s'ha
de dir que aquestes detencions, aquestes imputacions i amb aquests càrrecs serien

impensables en el marc legislatiu del Codi Penal anterior a la reforma del 2015 i, per tot això,
veiem que aquesta reforma atempta directament al cor de la Constitució Espanyola i, amb això,
al cor de l'Estat democràtic, social i de Dret.
Cal tornar a citar una vegada més i desgraciadament les paraules de Martin Niemöller:
"Quan els nazis van venir a buscar als comunistes,
vaig guardar silenci,
perquè jo no era comunista.
Quan van empresonar als socialdemòcrates,
vaig guardar silenci,
perquè jo no era socialdemòcrata.
Quan van venir a buscar als sindicalistes,
no vaig protestar,
perquè jo no era sindicalista.
Quan van venir pels jueus,
no vaig pronunciar paraula,
perquè jo no era jueu.
Quan finalment van venir per mi,
no hi havia ningú més que pogués protestar"
Únicament hem de treure la paraula "nazis" -si més no de moment- i el que es diu en aquest
petit poema llastimosament guarda, cada vegada més, una gran semblança amb la situació a la
qual lenta però inexorablement ens anem abocant. Per això no podem guardar silenci davant
cap injustícia ni davant cap mostra de tirania, vingui d'on vingui i amb l'excusa que vingui.
Per tot això es proposen els següents acords,
S'acorda:
1. Manifestar la nostra solidaritat amb les persones represaliades i acusades injustament del
delicte de terrorisme i/o rebel·lió.
2. Rebutjar l'actuació policial i judicial emmarcada dins de l'abús d'allò que preveu la "Ley
Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal" i que de fet vulneren els drets
fonamentals recollits en el text de la Constitució Espanyola, que recordem que, en tot cas, diu
en el seu article 9.3 "La Constitución garantiza el principio de legalidad, la jerarquía normativa,
la publicidad de las normas, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no
favorables o restrictivas de derechos individuales, la seguridad jurídica, la responsabilidad y la
interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos."
3. Demanar al Congrés dels Diputats la derogació de la reforma del 2015 de la "Ley Orgánica
10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal".
4. Condemnar l'ús de la "Raó d'Estat" per sobre de l'Estat de Dret.
5. Donar suport a la vigència de tota la legislació que garanteixi els drets i les llibertats
fonamentals que són reconeguts, recollits i protegits pel seu text i per la Declaració Universal
dels Drets Humans.
6. Instar a tots els agents polítics, socials i jurídics a buscar una solució política i social a un
tema polític i social, a la despolitització de la justícia i a la des judicialització de la política.
7. Instar a la Fiscalia General de l'Estat a investigar la possible existència d'un delicte de
prevaricació en les detencions fetes i sobre, els càrrecs imputats, el dimarts 10 d'abril de 2018
pels cossos i forces de seguretat de l'Estat a la ciutat de Viladecans -articles 404, 446 i 447 de
la "Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal"-.
8. Instar a la Fiscalia General de l'Estat a examinar la possible demanda de recusació del jutge
Pablo Llarena a partir d'allò que preveu els articles 218 i 219 de la "Ley Orgánica 6/1985, de 1

de julio, del Poder Judicial" en funció de les seves declaracions en seu judicial del 8 de maig
del 2018 i per tal que això signifiqui el retorn a la normalitat jurídica i la despolitització de la
justícia.
9. Es faran arribar els acords de la present moció a la Generalitat de Catalunya, al Parlament
de Catalunya, al Govern de l'Estat, al Congrés dels Diputats, al Senat del Regne d'Espanya, als
diferents grups parlamentaris de les Corts Espanyoles, al Consell General del Poder Judicial i a
la. Fiscalia General de l'Estat.
10. Es donarà publicitat i difusió d'aquesta moció a través dels mitjans de comunicació
municipals i de tots els mitjans de comunicació pertinents.

La present moció la subscriu Jorge Romero Gil portaveu del grup municipal de GdSB-CUP-PA

VOTACIÓ:
A favor: 9 vots dels regidors presents pertanyents als grups municipals:
ICV-EUiA-ME-E
ERC-AM
GdSB-CUP-PA
PDeCAT

4
2
2
1

En contra: 5 vots dels regidors presents pertanyents als grups municipals:
C’s
PP

3
2

Abstencions: 9 vots dels regidors presents pertanyents al grup municipal:
PSC-CP

9

EXPLICACIÓ DE VOT:

Sr. Miquel Salip:
"Gràcies. Serem breus en l'explicació de vot.
En primer lloc agrair als companys de Gent de Sant Boi que no ens hagin obligat a votar
recolzar la vigència de l'estat de dret i la Constitució espanyola, amb el canvi que han fet a la
moció. En primer lloc agrair-los l'esmena que han tingut a bé de fer. Nosaltres serem molt
breus.
Com deia, hem votat a favor perquè, com hem dit abans, sempre estem a favor de garantir
drets i en contra de retallar-los, i la judicialització de la política o la politització de la justícia,
com prefereixin veure-ho, no és res més que una retallada de drets civils fonamentals en tota
regla. Per a nosaltres la solució als conflictes polítics és la política, per a d'altres és reformar el
Codi Penal per endurir-lo i poder encabir, dins dels delictes més grossos, coses que actualment
en queden fora, reconeixent, així, implícitament, que els delictes pels quals s'està detenint i
empresonant persones no s'han comès i que, per tant, són detencions i empresonaments
polítics, és a dir, que hi ha presos polítics.
Nosaltres celebrem com ha anat la votació d'avui, ja que la moció s'ha aprovat, però sí que
voldríem demanar a aquells que sempre han estat per la defensa dels drets i les llibertats, que
deixin de mirar cap a un altre costa, que deixin de posar-se de perfil o intentar passar de
puntetes en tota aquesta qüestió, des de la discrepància política i ideològica, només faltaria,

però fent front comú pels drets civils i les llibertats perquè, com deia Martin Niemöller, i està
escrit a la moció, "Quan finalment van venir per mi no hi havia ningú més que pogués
protestar"; o, com diu la campanya que Òmnium Cultural, juntament amb entitats socials de
reconegut prestigi en la defensa dels drets socials, ha engegat recentment, "per la senzilla raó
que demà pots ser tu".
Gràcies."

TERRITORI I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC

005. Aprovació definitiva del Pla de Mobilitat Urbana 2014-2019 de Sant Boi de Llobregat
Número d'expedient N167/U670/2017/000010

PONENT: Sra. Elena Amat
En sessió de data 22 de juny de 2017, Ple municipal va aprovar inicialment el Pla de Mobilitat
Urbana de Sant Boi de Llobregat 2014-2019, que es va sotmetre a informació pública
mitjançant la publicació del corresponent anunci en el Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya, en el Butlletí Oficial de la Província i en el tauler d'anuncis de la Corporació, durant
el termini de 45 dies hàbils a comptar des del dia següent al de la publicació de l'edicte
corresponent en el Butlletí Oficial de la Província als efectes de la presentació de les
al·legacions i suggeriments que es consideressin convenients;
Aquest acord ha estat exposat al tauler municipal i s'ha publicat al Diari Oficial de la Generalitat
de Catalunya en data 6 de juliol de 2017 i al Butlletí Oficial de la Província en data 10 de juliol
de 2017, i així mateix s'ha donat trasllat del document a l'Autoritat del Transport Metropolità i a
la Direcció General de Polítiques Ambientals de la Generalitat de Catalunya per tal que
emetessin els seus informes preceptius abans de la seva aprovació definitiva, d'acord amb el
que preveu l'article 9.5 de la Llei 9/2003, de 13 de juny, de la Mobilitat;
Atès que dins del termini d'informació pública han estat presentades les al·legacions pel Sr.
Joan Ros Cardona en data 11 d'agost de 2017;
Vist l'informe emès per l'Oficina Catalana del Canvi Climàtic sobre el Pla de Mobilitat Urbana de
Sant Boi de Llobregat en data 24 d'agost de 2017, remés a aquest Ajuntament en data 30
d'agost de 2017;
Vist l'informe emès per l'Autoritat del Transport Metropolità en data 2 de maig de 2018, remés a
aquest Ajuntament en data 10 de maig de 2018;
Vist l'informe emès pel tècnic de Mobilitat en data 2 de maig de 2018, en relació a les
al·legacions presentades pel senyor Joan Ros Cardona, on proposa la seva desestimació pels
motius que consten al mateix, i que s'annexa al present acord;
Vist l'informe emès pel tècnic de Mobilitat en data 10 de maig de 2018, en relació a l'aprovació
definitiva del Pla de Mobilitat Urbana de Sant Boi de Llobregat 2014-2019,
Vista la revisió de conformitat de la intervenció municipal de data 11/05/2018
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: Desestimar les al·legacions presentades dins del termini d'informació pública pel Sr.
Joan Ros Cardona en data 11 d'agost de 2017, d'acord amb els motius que es detallen a
l'informe de data 2 de maig de 2018, annex a l'expedient.
Segon: Aprovar definitivament el Pla de Mobilitat Urbana 2014-2019 de Sant Boi de Llobregat,
que incorpora la memòria de Sostenibilitat Ambiental amb la documentació complementària
derivada dels informes preceptius, d'acord amb l'informe tècnic de data 10 de maig de 2018,
annex a l'expedient.
Tercer: Notificar aquest acord al senyor Joan Ros Cardona i publicar-ho al Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

INCIDÈNCIES:
S'absenta de la sessió el regidor Sr. Josep Puigdengolas.

VOTACIÓ:
A favor: 12 vots dels regidors presents pertanyents als grups municipals:
PSC-CP
ICV-EUiA-ME-E

9
3

Abstencions: 10 vots dels regidors presents pertanyents al grup municipal:
C’s
ERC-AM
GdSB-CUP-PA
PP
PDeCAT

3
2
2
2
1

EXPLICACIÓ DE VOT:

Sra. Elena Amat:
"Només un petit aclariment al ball de dates que ha fet l'Olga, a la Informativa crec que ja ho
vam dir, i el secretari va prendre nota, de que havíem detectat aquesta errada material i que hi
ha uns 2018 que són 2017. Ja està."

Sr. Jorge Romero:
"Dir que nosaltres entenem que les raons exposades per l'equip de govern per tal d'aprovar
aquest Pla tenen a veure amb motivacions econòmiques, com que el seu pas pel Ple pot
facilitar la concessió de subvencions i ajudes futures.
Igualment, entenem que, per les explicacions donades en Comissió Informativa, que, en realitat
el Pla ja està executat entre un setanta i un vuitanta per cent, per la qual cosa, en realitat, no
s'està demanant al Ple que aprovi res cara a futur, entre altres coses perquè caduca al 2019,
sinó una aprovació d'allò ja fet i potser per poder dir que es té un pla més aprovat dins la
present legislatura. Crec que a ningú se'ns escapa que al 2020 tenim eleccions municipals.
Per altra part les dades i els indicadors que són de data tan antigues com el 2013-2014, per la
qual cosa, de massa actualitat no és, el Pla.
Per totes aquestes valoracions hem decidit abstenir-nos.

Gràcies."

Sra. Elena Amat:
"Molt breument, perquè són aspectes que també van sortir a la Informativa: Aquest Pla té les
dades que té perquè són les que es recullen abans de la seva elaboració i, com vam explicar
també a la Informativa, tant la Direcció General com l'ATM, el que hem quedat és que, com en
tots els plans, tenen una vigència de sis anys i quan farem el proper aquestes dades,
evidentment, s'actualitzaran. I els diners no són només per a un any que queda sinó que moltes
de les accions que es deriven són accions com, per exemple, l'elaboració d'un pla
d'accessibilitat, tirar endavant projectes vinculats a la bicicleta, que deriven d'això, i tenir això
aprovat és important no només per a un any sinó per a tots els que venen."

006. Aprovació inicial del Pla estratègic de Política Econòmica de Sant Boi de Llobregat.
Número d'expedient M271/U235/2018/000001 PL18235001
PONENT: Sr. José Ángel Carcelén
Atès que l'actual Pla de Govern Municipal 2015-2019, té com a prioritat l'impuls dels polígons
industrials per esdevenir una ciutat emprenedora, atractiva i generar activitat econòmica.
El Pla estratègic de Política Econòmica de Sant Boi de Llobregat, es presenta com una eina de
treball que defineix la política econòmica a seguir els proper anys, i presenta 4 grans línies
estratègiques de desenvolupament i accions.
Atès que Sant Boi de Llobregat es troba en una posició geogràfica avantatjosa, a poca
distància de Barcelona, té l'oportunitat de poder aprofitar l'efecte sobreeixidor de Barcelona, tal
com ja fan els municipis de l'entorn.
Atès que Sant Boi de Llobregat és un dels municipis que forma part del Pla Delta, un dels
projectes claus que presenta la Generalitat de Catalunya a través d'ACC1Ó per captar inversió
estrangera.
Atès que el municipi de Sant Boi de Llobregat té un teixit empresarial important distribuït en
cinc grans sectors: comerç urbà, sector sociosanitari, industrial/logístic, centres comercials i un
parc agrari entre els quals es poden generar sinergies, que ben encaminades, poden
representar interessants oportunitats de negoci.
Atès que l'ajuntament va encarregar al juliol de 2016 al PPP (Public Privates Partnerships) for
cities - IESE Business School (Universitat de Navarra) el Pla estratègic de Política Econòmica.
Atès que l’esmentat Pla s'ha plantejat com un treball transversal i col·laboratiu, que ha comptat
amb la cooperació de diferents agents, entre els quals destaquen empreses del territori i que
van participar en una primera presentació del mateix el 9 de novembre de 2016 a les
instal·lacions d'IESE.
Atès que els resultats del Pla de Política Econòmica es van presentar en un acte públic el
darrer 20 de febrer de 2018, en el transcurs de la 16a edició del Fòrum Empresarial.
Vist l'article 25.1 de la Llei de Bases de Règim Local i l'article 136 del Reglament d'Obres i
Serveis dels Ens Locals (ROAS).
Vista la revisió de conformitat de la intervenció municipal de data 10/05/2018
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 Pla estratègic de política econòmica de Sant Boi de Llobregat,
que s'annexa al present acord.
Aquest Pla, es presenta com una eina de treball que defineix el model empresarial a seguir els
propers anys, i presenta 4 línies estratègiques de desenvolupament i accions.
SEGON: Sotmetre a informació pública l'esmentat Pla, per un termini de 30 dies hàbils,
comptadors a partir de l'endemà de la publicació de l'edicte corresponent al Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona i l'exposició al tauler d'anuncis de l'Ajuntament, a l'efecte de presentació
d'al·legacions.
TERCER: Entendre aprovat definitivament el Pla esmentat si en el termini d'informació pública
no es presenta cap al·legació i en cas contrari seran elevades de nou a aquest Ple per a la
seva resolució.

INCIDÈNCIES:
S'incorpora a la sessió el regidor Sr. Josep Puigdengolas.

VOTACIÓ:
S'aprova per:
A favor: 13 vots dels regidors presents pertanyents als grups municipals:
PSC-CP
ICV-EUiA-ME-E

9
4

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

3
2
2
2

EXPLICACIÓ DE VOT:

Sr. Miquel Salip:
"Molt breument, nosaltres ens hem abstingut perquè al nostre grup no tenim cap jubilat que, en
una setmana, es pugui mirar un document de cent cinquanta pàgines, i és així. Llavors, volem
mirar-nos-el detingudament, com sempre intentem fer amb totes les coses que es portem a
aprovació durant el període d'exposició publica i si considerem oportú presentar al·legacions.
No és un posicionament en negatiu perquè la música no sona malament, per les explicacions
que es donen, pel que hem pogut fullejar, i la música no sona malament però no ens veiem
amb prou coneixement d'anàlisi i demés com per donar-li suport. A més, hi ha moltes hores de
feina al darrere, una cosa que per a nosaltres és molt important i que nosaltres sempre hem
demanat, que ens cal estratègies de ciutat, no anar fent coses pensant en mandat rere mandat,
i anar superant mandat rere mandat sinó de donar una visió estratègica a la ciutat, com hem
parlat molts cops, i hem de parlar més profundament sobre el model de ciutat o sobre altres

àmbits, o sobre el Pla de turisme que després en parlarem. En qualsevol cas, ho volem
estudiar atentament i mirar de fer-hi aportacions.
Gràcies."

Sra. Lluïsa Moret:
"Justament això. Jo només volia ratificar aquest aspecte que també ha comentat abans el
nostre tinent d'alcalde, és a dir, no estem parlant d'un pla, estem parlant d'una estratègia de
ciutat, per tant, d'un gran paraigües en el que s'ha d'articular totes aquelles accions que ens
han de posicionar millor com a ciutat, més competitiva i, sobretot, amb més oportunitats i més
futur econòmic i social.
I a més, només afegir dos comentaris al senyor Rafael i a la senyora Olga, que es fantástico los
comentarios de la oposición, por eso hay un equipo de expertos y expertas, un centro de
conocimiento que los ha ratificado exhaustivamente, con un diagnóstico y un análisis
exhaustivo, donde, evidentemente, han podido identificar cuales son esos puntes débiles y
cuales son los puntos fuertes que nos posicionan como una de las figuras y una de las
ciudades referentes en el entorno metropolitano, y con más futuro.
Muchas gracias."

007. Aprovació inicial del Pla estratègic de Turisme de Sant Boi de Llobregat.
Número d'expedient M271/U665/2018/000001 PP18665001

PONENT: Sra. Elena Amat
Atès que l'actual Pla de Govern Municipal 2015-2019, té com a prioritat el desenvolupament
urbà per fer una ciutat atractiva i generar activitat econòmica.
El Pla estratègic de turisme de Sant Boi de Llobregat, es presenta com una eina de treball que
defineix el model turístic a seguir els proper anys, i presenta 8 línies estratègiques de
desenvolupament i accions, distribuïdes en tres escenaris: curt, mig i llarg termini.
Atès que el Pla estratègic de turisme de Catalunya té com un dels eixos principals crear un
sistema de "destinacions de destinacions" que permeti la creació d'iniciatives territorials amb
personalitat pròpia.
Atès que un dels eixos principals del turisme de Barcelona és l'aposta per la descentralització, i
amb activitats i part de la pressió de l'oferta d'allotjament cap a una nova escala, l'espai
metropolità.
Atès que la promoció turística esdevé una oportunitat i estratègia de ciutat basada en el
concepte salut, benestar i qualitat de vida per tal que el turisme pugui fer de revulsiu per a
reforçar la imatge externa de Sant Boi i atraure no només turistes, sinó també a residents,
inversions, estudiants i talent.
Atès que l'Ajuntament va encarregar a l'any 2016 a l'institut de Recerca de Turisme (Insetur),
un estudi per realitzar el Pla estratègic de Turisme.
Atès que l’esmenta’t Pla s'ha plantejat com un treball transversal i col·laboratiu, que ha comptat
amb tots els agents implicats en la promoció turística del territori.
Atès que els resultats del Pla de Turisme es van presentar en un acte públic el darrer 7 de
novembre de 2017.

Atès que es considera la promoció turística com una oportunitat i estratègia de
desenvolupament econòmic local, i per tant es vol continuar treballant en aquesta línia i
s'elaborarà un pla de turisme amb els diferents agents implicats de la ciutat.
Atès que la Llei 13/2002, de 21 de juny de Turisme de Catalunya reconeix al seu article 66.b a
l'administració local com a competent en matèria de turisme als ens locals.
Vist que l'article 25 b) de la Llei de Règim Local, en la redacció donada per la Llei 27/2013,
entre altres competències municipals es troba la "Informació i promoció de l'activitat turística
d'interés i àmbit local".
Vista la revisió de conformitat de la intervenció municipal de data 10/05/2018
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 Pla estratègic de turisme de Sant Boi de Llobregat, que s'annexa
al present acord.
Aquest Pla, es presenta com una eina de treball que defineix el model turístic a seguir els
proper anys, i presenta 10 línies estratègiques de desenvolupament i accions, distribuïdes en
tres escenaris: curt, mig i llarg termini.
Segon.- Sotmetre a informació pública l'esmentat Pla, per un termini de 30 dies hàbils,
comptadors a partir de l'endemà de la publicació de l'edicte corresponent al Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona i l'exposició al tauler d'anuncis de l'Ajuntament, a l'efecte de presentació
d'al·legacions.
Tercer.- Entendre aprovat definitivament el Pla esmentat si en el termini d'informació pública no
es presenta cap al·legació i en cas contrari seran elevades de nou a aquest Ple per a la seva
resolució.

INCIDÈNCIES:
S'absenta de la sessió la regidora Sra. Rosa Berrio.

VOTACIÓ:
S'aprova per:
A favor: 13 vots dels regidors presents pertanyents als grups municipals:
PSC-CP
ICV-EUiA-ME-E

9
4

Abstencions: 9 vots dels regidors presents pertanyents al grup municipal:
C’s
ERC-AM
GdSB-CUP-PA
PP
PDeCAT

3
1
2
2
1

EXPLICACIÓ DE VOT:
Sr. Miquel Salip:
"Gràcies.
Nosaltres podríem donar la mateixa explicació que hem donat a l'anterior, a nivell de podernos-el mirar amb més deteniment i demés. Ja li dic que aquest sí que ens l'hem mirat una mica
més que l'anterior, que el de l'estratègia i demés i, a més a més, un company nostre hi ha
participat, tot i que no hi ha participat com a integrant del grup municipal d'Esquerra, però sí
que hi ha participat perquè és una persona coneixedora de la ciutat, de patrimoni, de cultural,
entorn, etc., de coses que figuren als eixos d'aquest Pla. I, per tant, si la música de l'anterior
ens sonava bé, ara d'aquest la música i, com a mínim, una part de la lletra, també ens sona bé,
i no voldrém estar-nos de dir, perquè, evidentment, segur que trobarem coses que seran
millorables o, fins i tot criticables, des de la legítima discrepància, però sí que voldríem celebrar
el fet de posar l'eix a l'entorn natural, amb tot el que representa, la xarxa d'equipaments
ambientals, en fer un reforç del centre històric, passant pel reforç de la zona museística, que
són coses que nosaltres, des del nostre grup, ens sentim molt, molt nostres i que, per tant,
estem satisfets i contents que es posin en aquest sentit.
Sí que volem fer una reflexió, que l'hauríem pogut fer en l'anterior pla però l'hem fet en aquest,
no per res amb tu, Elena, i menys en un pla que ha estat participat, però sí que l'altre dia, a la
Comissió Informativa d'Igualtat la Salut ens explicava, ens deia que volia tenir una reunió amb
nosaltres per presentar-nos, abans de la Comissió Informativa, el Pla de serveis socials amb el
que s'estava treballant i demés. Llavors, creiem que, més enllà que en els plans estratègics i
demés intervinguin els experts, els agents diversos, hi hagi participació ciutadana i demés,
potser estaria bé que prenguéssim com a exemple el que ens ha proposat la Salut de fer, de
poder fer uns treballs previs, també, amb els grups, per poder enriquir-los més abans de portarlos a aprovació inicial.
No és un retret, és solament, agafar el bon exemple que crec que a Salut intenta ficar en
aquest sentit.
En qualsevol cas, nosaltres estem convençuts que tenim aportacions per fer-hi i ens el mirarem
amb molt de carinyo per poder ajudar a millorar-lo.
Gràcies."

Sra. Elena Amat:
"Gràcies, alcaldessa.
En primer lloc, i contestant al Miquel Salip, agrair també aquesta abstenció que és un vot de
confiança, i per acabar d'estudiar bé aquest Pla, agafarem el bon exemple de la Salut, però
haig de dir que, en aquest cas, no sé per què em pensava que sí que us l'havíem enviat abans,
i no és una excusa, només en aquest cas. Veig que no, doncs ho farem millor la propera
vegada. Per tant, reiterar aquest agraïment.
M'agradaria contestar a l'Olga perquè s'ha fixat en uns punts negatius que són els menys
importants d'aquest Pla però que, en definitiva, són el que són, són una diagnosi i, com tot pla, i
com tot inici, es fa una radiografia de lo bo i de lo dolent, no ho amaguem, està aquí, són
elements que han de millorar i alguns ja s'estan millorant. Per exemple, a l'entorn de l'estació
s'estan fent estudis per veure com pot millorar. Ara no entraré en el detall de cada un de los
puntos que has comentado, Olga, pero decir, porque creo que es lícito, que has hecho una
lectura de una página, que, de todo un documento extenso, pone de relieve puntos de Sant Boi
que tienen que mejorar, faltaría más, estos y, seguramente, más. La ciudad no está acabada,
la ciudad no está perfecta pero, afortunadamente, hi ha molta gent, ciutadans i també la gent
d'Insetur, que ha vist totes les coses positives, tots els punt atractius i tot el potencial que té la
nostra ciutat, i això és la visió, això és l'estratègia. Una cosa seria un pla de millora urbana, un

pla de millora d'equipaments però el que tenim aquí és una estratègia perquè la nostra ciutat
sigui més atractiva, i necessàriament passarà per millorar aquells elements que no són
suficientment atractiva, i seria molt miop per part nostra, ignorar-los. Per tant, per això, sense
cap mena de por, estan reflectits en el document.
Tot i així també voldria aclarir, perquè la interpretació de l'Olga crec que potser no ha estat del
tot correcta, aquesta imatge que surt en el document no s'ha fet preguntant directament a
ciutadans de Sant Boi sinó, com podeu veure a la pàgina 34, es van seleccionar vuit-cents tuits,
de forma aleatòria, de persones que no residien a Sant Boi. Es va posar el hashtag Sant Boi,
en el Twitter, i és el resultat de coses que van sortir que donaven una imatge (congestió de
trànsit...) i, per tant, és de la manera amb què ha sortit aquesta imatge de Sant Boi, en un
determinat moment i que, per tant, reflexa, també, una realitat. El que sí és cert és que en
altres pàgines del document, així com l'Olga ens ha fet el llistat de tots els punts negatius,
doncs hi ha tot el llistat dels elements positius que la ciutadania de Sant Boi, que sí que va
participar en aquest procés, va destacar.
I permeteu-me que ho fagi perquè per a mi és un orgull, també, posar en valor aquelles coses
que els ciutadans i ciutadanes de Sant Boi sí que valoren: la Muntanya de Sant Ramon, el riu i
el parc agrari, el Delta, la gastronomia, tenir productes de quilòmetre zero, la carxofa, el
senderisme, que tinguem, ara, la Fundació Gasol, la Fira de la Puríssima, els mercats, els
centres hospitalaris, el Parc de la Muntanyeta, el comerç local, tot l'esforç de reciclatge i les
accions que s'estan fent des de Medi Ambient, els equipaments esportius, la Santboiana... Hi
ha moltíssims elements que la ciutadania de Sant Boi, afortunadament, que som tots els que
estem aquí, valorem de la nostra ciutat. I el que farà ara, a partir d'aquest Pla, aquest
Ajuntament, és acompanyar totes aquestes iniciatives, esperem fer-ho de la millor manera
possible, per tirar endavant i per ser encara més atractius.
La fugida de talent: n'hi ha que fugen i n'hi ha que tornen. Tenim xefs que han volgut tornar a la
nostra ciutat. Intentarem que siguin més els que tornin que no els que marxen.
Gràcies."

CIUTAT SOSTENIBLE

008. Aprovació de la moció presentada pel grup municipal d'esquerra Republicana per a
reprendre la recuperació de les polítiques locals en favor de la salvaguarda del paisatge
agroforestal lligat a la pedra seca
Número d'expedient M265-2018PONENT: Sr. Miquel Salip
Atès que el terme municipal de Sant Boi disposa d’una important diversitat de paisatges, sovint
contrastats entre ells i amb els dels municipis propers i que el consens polític i ciutadà de la
preservació d’aquesta riquesa paisatgística ha estat la constant de tots aquests anys.
Atès que un d’aquests paisatges ha estat i és el paisatge agroforestal, situat als contraforts
muntanyosos del terme municipal i aquest paisatge agroforestal és el resultat de la interacció
humana amb l’entorn natural, mitjançant l’agricultura doant lloc a l’aparició d’una agricultura de
secà on l’arquitectura que domina el paisatge és l’ús de les construccions en pedra seca: les
parets i les barraques.
Atès que aquest paisatge es va anar perdent al ser abandonada l’activitat agrícola a mitjans del
segle XX i en el seu lloc trobem l’expansió sense control del bosc, dominat pel pi blanc.
Atès que la vegetació mediterrània, i el pi blanc especialment, és piròfita i que els incendis han
amenaçat el Montbaig i els barris de muntanya en més d’una ocasió així com les ventades

violentes també són una amenaça davant un bosc amb una alta densitat de pins que
competeixen entre ells en alçada per poder sobreviure.
Atès que davant d'aquesta realitat es poden fer dues coses: fer pedaços i esperar que no passi
res o bé fer una política activa per evitar mals majors i alhora recuperar un paisatge històric
però eficaç davant el foc: el mosaic agroforestal.
Atès que l’ajuntament de Sant Boi els darrers anys ha fet polítiques actives en la gestió activa,
especialment notòries durant el mandat 2007-11.
Atès que els resultats són prou coneguts: la recuperació de l’entorn de Can Palós i la seva
vinya, la gestió en custòdia de finques privades, algunes vinyes amb cirerers; vinyes que
actuen de tallafocs davant un incendi com malauradament s’ha pogut comprovar així com una
política decidida a recuperar el paisatge de la pedra seca i donar-lo a conèixer.
Atès que es va realitzar tota una tasca de recuperació de diverses barraques i parets de pedra
seca aparegudes després de l’incendi del juliol de 2010 i amb elles es va elaborar un itinerari
per donar a conèixer tot aquest patrimoni cultural tan integrat en el medi natural.
Atès que acompanyant aquesta de posar en valor el paisatge del sector de muntanya santboià
es van realitzar actuacions que van enriquir el patrimoni i la coneixença com la recuperació
d’un espai emblemàtic com l'Estret de Roques i el camí Ral.
Atès que la crisi econòmica va suposar un tall en aquestes darreres polítiques de mantenir i
donar a conèixer el nostre patrimoni lligat a la pedra seca quan només calia mantenir
mínimament el que s’havia fet i continuar la tasca de donar-lo a conèixer.
Atès que ja existeix dissenyat un itinerari de la pedra en sec així com un recorregut del camí
Ral.
Atès a les adhesions d’aquest ajuntament a les declaracions de Torroella (2009) sobre la
protecció i divulgació del patrimoni de la pedra seca, i a la declaració de Tarragona (2017) vers
un turisme sostenible.
Atesa la resolució aprovada el 21 de setembre de l’any 2009 per aquest ajuntament que es
comprometia a :
- La documentació i catalogació de tot el patrimoni de pedra seca del municipi.
- La seva protecció i declaració com a bé cultural d’interès local.
- Instar el Parlament de Catalunya a declarar tot el patrimoni de pedra seca de Catalunya com
a bé cultural d’interès nacional, en els supòsits de la llei 9/1993, de 30 de setembre, del
Patrimoni Cultural Català.
Atès els premis Ciutat Sostenible, el darrer el 2017 però especialment el del 2003, on es
remarcava els espais naturals de l’entorn urbà de Sant Boi i la seva protecció i coneixença
Per tots aquests motius el Grup Municipal d'Esquerra proposa al Ple l'adopció dels següents
acords
S'acorda:
Primer. Instar a l’equip de govern de Sant Boi a recuperar el patrimoni de pedra en sec que
hagi pogut ser degradat per les causes que siguin durant aquests darrers anys
d’abandonament.
Segon. Instar a l’equip de govern de Sant Boi a recuperar, senyalitzar i posar al servei dels
veïns i veïnes l'itinerari de la pedra seca més enllà de l’APP Natura Local així com donar a
conèixer el recorregut del camí Ral pel nostre terme municipal.
Tercer. Fer difusió entre les escoles i instituts de la ciutat així com en la població en general, de
l’existència d’aquest patrimoni cultural i el valor en preservar-lo.

Quart. Donar difusió d’aquests acords als mitjans de comunicació públics locals (Viure Sant
Boi, Ràdio Sant Boi, Web Municipal) així com a l’associació per la Pedra Seca i l’Arquitectura
Tradicional (APSAT).;

La present moció la subscriu Jaume Sans Margenet del Grup Municipal ERC-AM

INCIDÈNCIES:
S'incorpora a la sessió la regidora Sra. Rosa Berrio.

VOTACIÓ:
S’aprova per unanimitat dels 23 regidors presents pertanyents als grups municipals:
PSC-CP
ICV-EUiA-ME-E
C’s
ERC-AM
GdSB-CUP-PA
PP
PDeCAT

9
4
3
2
2
2
1

009. Aprobación de la moción del Grupo Municipal de Ciudadanos - Sant Boi relativa al
censo de edificaciones públicas y estimación en edificaciones privadas de los
elementos existentes de amianto
Número d'expedient M265-2018PONENT: Sra. Olga Amalia Puertas
ESMENA:
El regidor Sr. J. Ángel Carcelén proposa la introducció d'una esmena a la moció consistent a
especificar en el punt 4 de la part dispositiva: "almacenaje especifico provisional para el
material doméstico retirado (hasta un máximo de 5 kg)".
MOCIÓ QUE SE SOTMET A VOTACIÓ AMB LA INTRODUCCIÓ DE L'ESMENA:
El amianto es un compuesto de silicato fibroso de magnesio y hierro, una fibra que no se
destruye ni se quema ni se pudremanteniéndose inalterable. Cuando la fibra de asbesto es
inhalada por las personas se incrusta en su interior, ya sean pulmones, pleura, garganta o
estomago . Con el tiempo se manifiesta como una enfermedad crónica incurable y m
El amianto se presenta en forma de fibra y se puede mezclar con otros productos para
proporcionar mayor solidez. Por ello se ha utilizado mucho, sobretodo en la construcción
(fibrocemento: mezcla de amianto y cemento), teniendo en cuenta, además, su bajo coste.
Pero su solidez e indestructibilidad tiene efectos perversos en el organismo humano. ya que se
aloja en forma de polvo en los alveolos pulmonares y otros organos de las personas que lo
manipulan o pasan y viven cerca de su producción o instalación.
Según la AISS (Asociación Internacional de la Seguridad Social) las enfermedades no
cancerosas causadas por el amianto son : Fribrosis pulmonar o asbestosis, lesiones
pulmonares como las pleuresias. Pero también se pueden producir cánceres debido a la
exposición como el cancer de pulmón, el mesotelioma pleural, o cánceres de laringe,
reconocidos por el Institut Català de la Salut.

Pero no debemos olvidar a un importante sector de la población, los enfermos pasivos.
Personas que no han manejado directamente el amianto pero trabajan o habitan en sitios en
los que hay fibras de amianto en el ambiente. En Europa se celebró en el año 2001 el
European Asbestos Seminar que concluyó con una resolución sobre los enfermos pasivos. Se
afirma que "es necesario reconocer la importancia de algunas enfermedades producidas por la
exposición ambiental al amianto.
La UE en un último dictamen del Comité económico social del año 2001 sobre el amianto
establece la política comunitaria,apoyando que todos los tipos de amianto son cacerígenos y
que no es posible establecer niveles de exposición seguros, por lo que la única solución es
prohibir el amianto. Así la directiva 2003/18/CE de Parlamento europeo y del Consejo de 27 de
marzo del 2003
En España, a partir del 15 dediciembre del 2002 se prohibia producir , comercializar e instalar
amianto y productos que lo contengane En Catalunya el decreto 396/2006, de 31 de marzo
(BOE 86, de 11 de abril), la Autoridad Laboral de Catalunya dictó la Instrucción 2/2006, de 22
de noviembre, por la que en el punto 2.1.6. se dispone que en las resoluciones de autorización
de los Planes de Trabajo con amianto presentados ante los Servicios Territoriales del
Departamento de Empresa y Empleo de la Generalitat de Catalunya, es obligatorio comunicar a
la Inspección de Trabajo y a los órganos técnicos especializados del Departamento, con
carácter previo, la realización de los trabajos con materiales con amianto (MCA). ,
Pero el problema se traslada entonces al amianto instalado que aun perdura, y que
degradándose puede ser altamente peligroso ya que tiene una vida útil entre 30-50 años y el
peligro recae en los elementos rotos y deteriorados. El amianto está presente. La Generalitat
de Catalunya reconocía en el 2017 la existencia de 291 escuelas afectadas cuyo amianto ha
comenzado a retirar con cuentagotas.Ahora se trata de tomar medidas en nuestra ciudad en
tanto hacerla más saludable y sin riesgos.
Y no solo retirar el amianto en los edificios públicos sino informar a la ciudadanía de su riesgo
para que procedan a retirarlo, ayudando e informando en dicho proceso. Existen cobertizos,
garages, etc cubiertos con uralita a los que no se le da importancia.
Por todo ello Ciudadanos propone a la aprobación del Pleno del Ayuntamiento de Sant Boi los
siguientes acuerdos
S'acorda:
Primero: Instar a la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Sant Boi a elaborar un censo
actualizado de todos los edificios municipales con elementos de amianto, en especial los de
ámbito educativo y deportivo por ser los de frecuentación masiva y con población mayoritaria
de usuarios jóvenes, más expuestos a la asbestosis.
Segundo: Instar a la Junta de Gobierno a incluir en el próximo presupuesto municipal los
fondos necesarios para realizar un plan de de retirada organizado del que se informe el Pleno
Tercero: Instar a la Junta de Gobierno a informar del plan de retirada de manera pública (Viure
Sant Boi, Radio Sant Boi, carteles y webs) a la población sobre como discernir y retrar los
numerosos elementos de amianto que existen en las edificaciones particulares aun hoy (tubos
aislamientod, techumbres..)
Cuarto: Instar a la junta de gobierno a establecer un lugar de acopio o almacenaje especifico
provisional para el material doméstico retirado (hasta un máximo de 5 kg) y entregar éste a los
centros de residuos públicos para su eliminación.
Quinto: comunicar los acuerdos de esta moción a la Agencia Catalana de Residuos y a la
Generalitat de Catalunya
La present moció la subscriu el Grupo Municipal de Ciudadanos Sant Boi

VOTACIÓ:
S’aprova per unanimitat dels 23 regidors presents pertanyents als grups municipals:
PSC-CP
ICV-EUiA-ME-E
C’s
ERC-AM
GdSB-CUP-PA
PP
PDeCAT

9
4
3
2
2
2
1

GOVERNANÇA I QUALITAT DEMOCRÀTICA

010. Aprovació de les dues festes locals del municipi de Sant Boi de Llobregat per a l'any
2019.
Número d'expedient X341/800/2018/001
PONENT: Sr. Juan A. Tamayo
Atesa la petició del departament de Treball, Afers Socials i Famílies dels Serveis Territorials a
Barcelona, malgrat no s'hagi publicat la corresponent Ordre de festes laborals per a l'any 2019
a Catalunya.
Atès l'article 37.2 de l'Estatut dels treballadors que indica que de les catorze festes laborals,
dues tindran caràcter local, i d'acord amb el Decret 177/1980, de 3 d'octubre, en el qual
s'estableix que les dues festes locals seran fixades per Ordre del Departament de Treball, Afers
Socials i Famílies, a proposta dels municipis respectius.
Atès que l'acord ha de ser adoptat pel Ple, tal com estableix l'article 46 del Reial decret
2001/1983, de 28 de juliol.
Vist l'informe del director de l'Àrea de Serveis Generals;
Vista la revisió de conformitat de la intervenció municipal de data 10/05/2018

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. - Proposar a la Conselleria de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de
Catalunya, que fixi com a festes locals del municipi de Sant Boi de Llobregat, per a l'amy 2019,
les següents dates:
- 20 de maig
- 10 de juny
SEGON.- Comunicar el present acord a la Generalitat de Catalunya, Serveis Territorials de
Treball, Afers Socials i Famílies.

VOTACIÓ:
S’aprova per unanimitat dels 23 regidors presents pertanyents als grups municipals:
PSC-CP
ICV-EUiA-ME-E
C’s
ERC-AM
GdSB-CUP-PA
PP
PDeCAT

9
4
3
2
2
2
1

011. Aprovació del 2n expedient de modificació del pressupost de l'Ajuntament de Sant
Boi de Llobregat corresponent a l'exercici 2018.
Número d'expedient N846/U800/2018/0002
PONENT: Sr. Juan A. Tamayo
Atesa la necessitat de realitzar despeses les quals són necessàries i urgents i no poden ésser
ajornades fins el proper exercici sense produir un greu afebliment als interessos de la
Corporació;
Atès l'establert a l'article 177 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals,
segons el qual es contempla la possibilitat de tramitar expedients de modificació de crèdits
quan sigui necessària la realització d'una despesa que es trobi en la situació abans esmentada
i per a la qual no existeixi crèdit al pressupost de l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat , ó bé
aquest sigui insuficient i excedeixi el nivell de vinculació jurídica ó bé perquè el crèdit consignat
no és ampliable;
De l'estudi de les propostes de despesa presentades es conclou la necessitat de modificar el
pressupost de l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat corresponent a l'exercici 2018 per un
import de 4.090.030,00 euros.
Vistos els informes que figuren a l'expedient i tenint en compte que la tramitació de l'expedient
està ajustada als preceptes legals vigents, segons l'establert al Text Refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals en el seu article 172 a 182, i el Reial Decret 500/1990 en
els seus articles 34 i següents
Vista la revisió de conformitat de la intervenció municipal de data 14/05/2018
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 l'expedient de modificació de crèdits del pressupost de
l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, segons es detalla al annex adjunt i que presenta el
següent resum per capítols:
Capítol Denominació

Import

VIII

Romanent de tresoreria

4.090.030,00 euros

TOTAL DISMINUCIONS

4.090.030,00 euros

Capítol Denominació

Import

VI

Inversions Reals

4.090.030,00 euros

TOTAL AUGMENTS

4.090.030,00 euros

SEGON.- Exposar al públic en el tauler d'anuncis d'aquesta Corporació aquest acord i publicar
l'anunci d'exposició al Butlletí Oficial de la Província, durant el termini de 15 dies a fi que els
interessats puguin examinar l'expedient i presentar-hi les reclamacions que estimin adients. En
cas que no es formulin reclamacions, aquest acord s'entendrà definitiu.

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

3
2
2
2
1

012. Modificació de la Plantilla de personal i de la Relació de Llocs de Treball de la
Corporació per a l'any 2018
Número d'expedient N562/2018/001
PONENT: Sr. Juan A. Tamayo
Vist l'expedient de modificació de la Plantilla de personal i de la Relació de Llocs de Treball de
la Corporació per l'any 2018, que inclou tots els llocs de treball i totes les plaçes tant de
funcionaris com de personal laboral.
Atès que l'examen del seu contingut i de la documentació annexa s'observa que la proposta
presentada respon als principis de racionalitat, economia i eficiència, s'adequa a l'orientació
general de l'economia, i la despesa resultant no excedeix els límits fixats amb caràcter general,
d'acord amb el que preveu l'article 90 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del
règim local, així com el Títol III de la Llei 48/2015, de 29 d'octubre, de Pressupostos Generals
de l'Estat per l'any 2016.
Atès el que disposa l'article 27 al 32 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el
Reglament del personal al servei de les entitats locals i l'article 52.2 j) 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 i d'altra normativa d'aplicació.
Atès que la present modificació no comportarà cap increment en el Capítol I de la Corporació.
D'acord amb allò que disposen l'article 126 del Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril,
pel quel s'aprova el text refós de les disposicions vigents en matèria de règim local i l'article 169
del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei
reguladora de les Hisendes Locals;

Vista la revisió de conformitat de la intervenció municipal de data 14/05/2018
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.- Modificar la relació de llocs de treball i la plantilla de personal de la Corporació
aplicant els canvis especificats en l'Annex 1 que acompanya l'acord.
SEGON.-Publicar aquest acord al Butlletí Oficial de la Província

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

3
2
2
2
1

013. Aprovació de la moció del PSC-CP i ICV-EUiA-ME-E de suport a la construcció del
nou CAP i la Biblioteca al Barri de Marianao.
Ponent: Sr. Daniel Martínez
El Districte de Marianao acull una població de més de 30.000 habitants i configura així el
districte més poblat de Sant Boi. En els últims anys, la necessitat de millora i creació de nous
equipaments vinculats a la salut i la cultura que permetin donar un servei a tota la població, ha
esdevingut una reivindicació per part dels veïns i veïnes, encapçalada per l'AVV El PobletMarianao, que coincideix amb les línies estratègiques de l'Ajuntament de Sant Boi.
En aquest sentit, una de les reivindicacions és la creació d'un nou CAP que pugui donar
cobertura a una part del barri, esponjant així l'actual CAP Montclar i permeten tenir
equipaments de salut més dignes i amb millors serveis per a la ciutadania. Per altra banda, en
l'àmbit de la cultura, la creació d'una Biblioteca de proximitat al barri de Marianao, acabaria de
donar cobertura a tota la ciutat, conjuntament amb la Biblioteca central Jordi Rubió i Balaguer i
la biblioteca de proximitat al barri de Ciutat Cooperativa, Maria Aurèlia Capmany.
L'Ajuntament, conjuntament amb el teixit associatiu del barri de Marianao, ve treballant des de
fa anys per a que tant la Biblioteca com el nou CAP siguin una realitat al barri.
Pel que fa a la biblioteca, el 17 de desembre del 2007 l'Ajuntament de Sant Boi va aprovar el
Pla Municipal de Biblioteques avalat per la Diputació de Barcelona on recull la necessitat d'una
nova Biblioteca de proximitat al barri de Marianao sense ubicació definida.

L'Ajuntament de Sant Boi ha estat valorant diferents opcions per a la ubicació de la biblioteca
que, després de diferents estudis tècnics i reunions amb l'AVV i grups polítics, estableix per
consens que, actualment, la millor ubicació per a la biblioteca se situa al solar de la Plaça
Mercè Rodoreda compartint equipament amb el nou CAP.
Pel que fa al nou CAP, el ple municipal del 25 d'abril de 2015 va aprovar la cessió del terreny
ubicat a la Plaça Mercè Rodoreda al Servei Català de la Salut de la Generalitat de Catalunya,
donant així els primers passos en la construcció del nou equipament sanitari. A continuació, es
va redefinir les àrees censals o àmbits d'actuació per a cada centre d'assistència primària i
actualment des del Servei Català de Salut s'està estudiant el pla funcional.
En els darrers anys, l'Ajuntament ha mantingut diferents reunions amb representants de les
administracions competents en matèria de salut i cultura, Generalitat i Diputació de Barcelona,
on s'ha constatat per totes les parts la necessitat d'aquests equipaments al barri de Marianao i
la voluntat de donar resposta a aquesta necessitat històrica.
Així doncs, un cop assolit els mínims acords i consensos entre les diferents administracions
competents i els veïns i veïnes del barri de Marianao.
Es proposa al plenari l'adopció dels següents acords:
S'acorda:

Primer.- Refermar el seu compromís en la necessitat de creació d'una nova Biblioteca i CAP al
barri de Marianao ubicades al solar de la Pça. Mercè Rodoreda.
Segon.- Treballar, conjuntament amb la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Barcelona,
per assolir aquests nous equipaments que permetin millorar els serveis d'accés a la salut i a la
cultura dels veïns i veïnes de Sant Boi.
Tercer.- Traslladar aquests acords a les presidències de la Generalitat de Catalunya i de la
Diputació de Barcelona, així com als grups polítics del Parlament de Catalunya i la mateixa
Diputació de Barcelona i a l'AVV El Poblet - Marianao.

La present moció la subscriuen els grups municipals del PSC-CP i ICV-EUiA-ME-E.

PARAULA DEL CIUTADÀ:
L'alcaldessa dona la paraula, prèviament sol·licitada, al senyor ...................., en representació
de l'Associació de Veïns El Poblet Marianao, per parlar sobre el contingut d'aquesta moció.

Sr. ....................:
"Con el permiso de la señora alcaldesa.
Nosotros hemos hecho un pequeño escrito porque (...) los políticos (...) una necesidad tan
básica del barrio de Marianao (...) tiempo, como es la construcción (...) el barrio (...) Sant Boi,
a su vez (...) cultura y sanidad.
El día de hoy sirve como final y como inicio de una etapa con proyectos y una etapa
consensuada por todos ya que sabemos que va a ser un bien para todo el barrio y también
para el pueblo, por supuesto. Ahora necesitamos que se haga la restitución de estos dos
servicios lo antes posible para, así, dar una mejor cobertura en sanidad y cultura para todo el
pueblo de Sant Boi.

La Associació de Veïns El Poblet Marianao hace un llamamiento a los representantes de los
partidos políticos que gobiernan en la Diputación y en la Generalitat, así como al resto de
partidos que demuestren su implicación como regidores de este Ayuntamiento de Sant Boi, y
así acelerar este proceso debido a la necesidad prioritaria en nuestro pueblo y en concreto de
nuestro barrio. Recuerdo que sanidad y cultura son dos pilares fundamentales de una nación y
que, desgraciadamente, se están viendo (...). Debemos (...) parar esta (...) sanidad y cultura
es un pueblo (...)de las (...) como la (...).
Tirando de hemeroteca, estas obras estaban ideadas para la época preolímpica, cuando
estaba el señor Maragall de alcalde de Barcelona.
Que estos representantes en este Ayuntamiento sepan dirigir esta reivindicación donde
corresponda y así cumplir un servicio que mejores las vías de entrada y salida a Sant Boi ya
que por ello se presentaron en las pasadas elecciones. A un año vista para las próximas
elecciones municipales tenéis que demostrar, todos los aquí presentes, con hechos y no con
promesas a lo que estáis dispuestos a hacer para mejorar Sant Boi, muy necesitada de
servicios. La dedicación y el esfuerzo de cada uno de vosotros hará que los vecinos nos
decidamos por uno o por otro partido, el que más se lo merezca. Tenemos memoria y sabemos
premiar o castigar con nuestro voto.
Gracias por todo."

VOTACIÓ:
S’aprova per unanimitat dels 23 regidors presents pertanyents als grups municipals:
PSC-CP
ICV-EUiA-ME-E
C’s
ERC-AM
GdSB-CUP-PA
PP
PDeCAT

9
4
3
2
2
2
1

EXPLICACIÓ DE VOT:

Sr. Jordi Garcia:
"Primer de tot, felicitar-nos perquè s'hagi aprovat aquesta moció. Portem molt de temps, no
nosaltres sinó tots, intentant que arribés aquest dia i que s'aprovés. Moltes reunions han estat. I
en veritat, el fet és que si ara fa dos mesos ens diguessin que avui aprovaríem aquesta moció,
després de la reunió que vam tenir, difícilment, aquell dia ho diríem.
Res més i endavant."

Sr. J. Manuel González:
"Hola, bona tarda. Si no he volgut intervenir en el torn de presentació de la moció perquè ho
feia el company Dani, en representació del Govern, però sí que volia fer una mica d'explicació
de vot com a grup socialista i del perquè hem votat a favor de la proposta, tot i que no caldria
fer-ho, però sí que, en tot cas, aprofitar per dir que, lluny dels protagonismes, avui qui guanya
és la ciutat i qui guanya és el barri de Marianao. Jo crec que aquest és un procés d'exemple, de
referència de com haurien de ser les coses i de com podrien ser tots els problemes que
tinguéssim a la ciutat, a partir d'una reivindicació històrica de l'Associació de Veïns, del
col·lectiu que defensa els interessos dels veïns de Marianao, en un procés llarg que porta anys
i anys de treball arribem a una estació més d'aquest recorregut que, evidentment, com deia

l'Andrés, no és el final ni molt menys, però sí que hem donat un pas endavant important, hem
arribat a acordar un punt de desacord que hi havia sobre la ubicació i avui donem aquest pas
important d'acordar la ubicació en el cas de la Biblioteca de Marianao. Per tant, jo crec que
l'enhorabona és per a la ciutat, l'enhorabona és per al barri de Marianao. Agrair a tothom, a tots
els grups polítics i a l'Associació de Veïns el seu tarannà, la seva voluntat d'acord que, ja dic i
ho torno a dir i ho repeteixo, hauria de ser l'exemple a seguir en tots els desacords que
tinguéssim, a vegades no és possible, però sí que voldria posar en relleu que aquest procés, no
allunyat de discussions ni de debats, però que tampoc ens han fet mal debatre, ha arribat
aquest punt en el que ja hem decidit conjuntament on han d'anar dos dels grans equipament
que han de cobrir les necessitats i les mancances del barri de Marianao.
Sra. Lluïsa Moret:
"Moltes gràcies.
Yo no quería... no voy a pasar al punto siguiente sin, primero, agradecer otra vez a los
representantes de la Asociación de Vecinos que estáis hoy aquí.
Se ha hablado de lucha, se ha hablado de años, de mucho tiempo de reivindicaciones
históricas, evidentemente protagonizadas y lideradas por todas y todos vosotros y, como
también decía José Manuel y todos los representantes que hoy han hablado en este plenario,
es un gran día, es un día en el que yo creo que todos y todas los samboyanos y samboyanas,
por supuesto los que viven en Marianao pero yo creo que estamos hablando de un gran
acuerdo para la ciudad, tenemos que sentirnos orgullosos y orgullosas porque hemos sabido
superar nuestras diferencias, ponernos de acuerdo en algo que beneficia a todo el mundo en el
interés general, que beneficiará, al final, a todos los samboyanos y samboyanas, y que hay
trabajo para todo el mundo, porque sí es verdad que es un punto de inflexión, es punto de
acuerdo, y ahora viene una etapa mucho más complicada que es como, finalmente, después
del acuerdo, y no solamente es un acuerdo, quiero recalcar, también, de consistorio sino que
tenemos ya un documento explícito de un acuerdo explícito con la presidenta de la Diputación
de Barcelona que incorpora, en la programación de las futuras bibliotecas de este país la del
barrio de Marianao y también tenemos el acuerdo del Departament de Salut de la Generalitat
de Catalunya que incorpora, también, en el listado de futuros centros de salud el futuro CAP de
Marianao, que ya veremos el nombre que le ponemos.
Pero eso está acordado, ahora falta, ya ,lo ha dicho todo el mundo, concretar cuando se hace,
como se hace y por eso decía que es trabajo de todo el mundo que estamos aquí. El
representante de Esquerra Republicana s'oferia, porque es verdad, aquí hay representantes de
grupos políticos que tienen responsabilidad de gobierno en la Diputación de Barcelona y en el
Gobierno de la Generalitat, y los necesitamos. Os necesitamos porque el Ayuntamiento ha
hecho su trabajo, también, la Asociación de vecinos en la reivindicación, en la lucha; el
Ayuntamiento en la cesión del solar que tiene que acoger estos dos equipamientos
absolutamente necesarios en la ciudad, y ahora nos toca otra fase. En esta fase si que
necesitamos a otros compañeros, a otras complicidades de otras instituciones que estoy
segura que tendremos.
Así que, adelante, nos felicitamos mutuamente y todo saldrá bien."

GOVERNANÇA
014. Aprovació inicial de les bases reguladores de la 9a edició dels premis de Ciutat de
Sant Boi de Llobregat 2018, de la convocatòria pública per a la presentació de les
candidatures i del nomenament dels membres que constitueixen el jurat de la present
edició.
Ponent: Sr. Juan A. Tamayo
Atès el reglament Regulador del Protocol, els Honors, les Distincions i els Premis de Sant Boi

de Llobregat, aprovat al Ple Municipal de data 23 de gener de 2006, publicat al BOPB núm. 53,
de data 3 de març del mateix any.
Atès la modificació de l'article núm. 38, d'aquest reglament, aprovada al Ple Municipal de data
21 de febrer de 2011, publicada al BOPB de data 11 de març del mateix any.
Atès l'última modificació d'aquest reglament, aprovada al Ple Municipal de data 17 de juny de
2013, publicada al BOPB de data 4 de març de 2014.
Atès que al títol tercer del reglament, que fa referència als Premis Ciutat de Sant Boi de
Llobregat, i en concret a l'article 44, de convocatòria dels premis, s'especifica que els
esmentats premis "requeriran d'una convocatòria pública provinent d'un acord plenari adoptat a
aquest efecte, amb el quòrum de la majoria simple, en el qual s'aprovaran les bases
reguladores de la convocatòria".
Atès que a l'article 40 del reglament es detallen les seccions objectes de ser premiades i
s'especifica que la seva convocatòria i concessió es farà amb caràcter bianual i no tindran
caràcter limitatiu, sinò merament enunciatiu, per la qual cosa l'Ajuntament podrà convocar el
Premi Ciutat de Sant Boi de Llobregat relacionat amb qualsevol sector.
En aquesta edició es refonen diverses seccions en un únic premi, com és el cas del Premis
Ciutat de Sant Boi de Llobregat de Cultura, de l'Esport, i d'Acció Cívica, que passa a ser, a
l'edició d'enguany, el Premi Ciutat de Sant Boi de Llobregat de Foment de Valors Socials i
Cívics 2018 i, es convoca un de nou, relacionat amb el Pla Estratègic de la Ciutat, que
s'anomena, Premi Ciutat de Sant Boi de Llobregat d'Accions Sostenibles i Saludables
Atès que l'article 46 del reglament diu que el jurat serà nomenat pel Ple de la corporació en
aprovar les bases de la convocatòria i que aquest estarà format, sota la presidència de
l'alcaldessa o el regidor/a en qui delegui, i l'assistència del Secretari General de l'Ajuntament,
pels portaveus dels diferents grups polítics municipals i per un màxim de cinc ciutadans/anes
de reconeguda solvència personal i professional, els quals seran proposats per l'alcaldessa.
Atès que la proposta de l'alcaldessa correspon als guanyadors de l'edició passada dels premis,
a les categories de Cultura, d'Esports, d'Acció Cívica i d'Economia, que van ser els següents:
. Premi Ciutat de Sant Boi de Cultura:
. Premi Ciutat de Sant Boi d'Esports:
. Premi Ciutat de Sant Boi d'Acció Cívica:
. Premi Ciutat de Sant Boi d'Economia:

Associació Cultural Andaluza Casa de Sevilla
Club Gimnàstic Sant Boi
Fundació Marianao
Turyauto, S.A.

Donat que a l'any 2016 va tenir lloc la vuitena edició d'aquest premi i que per tant enguany
correspon la celebració de la novena edició.
Vista la revisió de conformitat de la intervenció municipal de data 14/05/2018
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 les bases reguladores de la 9a edició dels Premis Ciutat de Sant
Boi de Llobregat, d'acord amb el document que s'adjunta en aquest acord.
SEGON.- Sotmetre a informació pública aquestes bases, per un període de vint dies,
mitjançant la publicació de l'anunci corresponent a la revista municipal Viure Sant Boi i al
Butlletí Oficial de la Província i considerar aprovades definitivament les esmentades bases si no
es presenta cap al.legació.

TERCER.- Aprovar la convocatòria per a la presentació de candidatures de la 9a edició dels
Premis Ciutat de Sant Boi de Llobregat, d'acord amb les bases reguladores adjuntes. Les
propostes s'hauran de presentar al Registre General de l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat,
a partir de l'endemà de la publicació de la convocatòria al BOP i al tauler d'anuncis de
l'Ajuntament i fins al 29 de juny de 2018. La present convocatòria restarà suspesa en el supòsit
que es presentin al.legacions a les bases i fins que siguin resoltes.
QUART.- Publicar la convocatòria al Butlletí de la Província i al tauler d'anuncis de l'Ajuntament.
CINQUÈ.- Nomenar el jurat de la 9a edició dels Premis Ciutat de Sant Boi de Llobregat, la
composició del qual serà la següent:
Presidenta: Sra. Lluïsa Moret i Sabidó, alcaldessa de Sant Boi de Llobregat.
Vocals:
Sr. José Ángel Carcelén Luján
Sra. Alba Martínez Vélez
Sra. Olga Amalia Puertas Balcell
Sr. Miquel Salip i Serret
Sr. Jorge Romero Gil
Sra. Marina Lozano Illescas
Sr. Jordi Garcia Mas
Sr. ....................
Sr. ....................
Sr. ....................
Sr. ....................

Portaveu grup municipal PSC-CP
Portaveu grup municipal ICV-EUiA-ME-E
Portaveu grup municipal C's
Portaveu grup municipal ERC-AM
Portaveu grup municipal GentdeSB-CUP-PA
Portaveu grup municipal PP
Portaveu grup municipal PDeCAT
Associación Cultural Andaluza Casa de Sevilla
Club Gimnàstic Sant Boi
Fundació Marianao
Turiauto, SA

Secretari general de l'Ajuntament: Sr. Ramón López Heredia

INCIDÈNCIES:

S'absenta de la sessió el regidor Sr. José Manuel González.

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

8
4
3
2
2
2
1

IGUALTAT I DRETS SOCIALS
015. Aprovació de la moció de l'ajuntament de Sant Boi de Llobregat d'adhesió a la
manifestació feminista del 16 de maig, per rebutjar la sentència de 'la manada” i per
exigir pressupost compromès per desenvolupar el pacte d'estat contra la violència de
gènere

INCIDÈNCIES:
Queda retirat de l'ordre del dia.

INCIDÈNCIES:
Es debaten conjuntament i es voten per separat els punts 16 i 17.
016. Aprovació de la ratificació de l'addenda de pròrroga del conveni de col·laboració i
d'encàrrec de gestions entre l'Agència de l'Habitatge de Catalunya i l'Ajuntament de Sant
Boi de Llobregat relatiu al programa de mediació per al lloguer social d'habitatges, que
té per objecte impulsar el sistema de mediació de l'Administració pública entre persones
propietàries i persones llogateres per a fomentar la disposició d'habitatges destinats al
lloguer social, subscrita en data 31 de desembre de 2017
Número d'expedient N662/2018/000013
PONENT: Sra. Salut González
Vist que l'accés a l'habitatge representa en els últims anys un dels grans problemes de la
societat catalana; amb la voluntat de fer possible implementar polítiques públiques amb
l'objectiu de facilitar-ne l'accés als ciutadans, la Llei 18/2007, de 28 de desembre del dret a
l'habitatge, així com els decrets i reglaments que la despleguen, defineix quines seran aquestes
polítiques i defineixen també el marc normatiu de col·laboració entre l'administració de la
Generalitat i els ens locals;
Atès que la Llei 18/2007 de 28 de desembre del dret a l'habitatge, els decrets i reglaments que
la despleguen, el Pacte Nacional per a l'Habitatge 2007-2016 i el Pla per al Dret a l'Habitatge
2009-2012, hores d’ara prorrogat, constitueixen el marc general i normatiu relatiu al programa
de mediació per al lloguer social d'habitatges, que tenen per finalitat principal assegurar la
màxima cobertura territorial en la prestació dels serveis i ajuts relacionats amb l'habitatge i
facilitar la proximitat d'aquests serveis a la ciutadania;
Atès que la Llei 13/2009, de 22 de juliol, de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, crea aquesta
nova entitat, que substitueix l'empresa pública de la Generalitat Adigsa (Administració,
promoció i gestió, SA), i en defineix entre els seus objectius els d’execució i la gestió de les
polítiques d'habitatge que són competència de la Generalitat; en especial les relatives a les
actuacions públiques;
Així, el desenvolupament dels instruments i mesures que contempla el Decret 75/2014, de 27
de maig, del Pla per al dret a l'habitatge, implica la necessària coordinació entre la Generalitat
de Catalunya i les administracions locals, tot desplegant polítiques que, en matèria d’habitatge,
han de garantir la proximitat al territori, amb una gestió integrada de les actuacions públiques
de conformitat amb els principis de subsidiarietat, coordinació i col·laboració amb els ens
locals;
En aquest sentit, el Decret 75/2014, dedica els seus arts. 60 i següents del capítol 5 a les
oficines locals d’habitatge i a les borses de mediació per al lloguer social, i estableix que
l'Agència Catalana de l'Habitatge podrà subscriure convenis per a constituir o mantenir oficines
locals d'habitatge i borses de mediació amb les administracions locals, com també amb
institucions o entitats que tinguin desplegament territorial;

En concret, els articles 60, 61 i 62 del Decret 75/2014 recullen les condicions de les oficines i
borses, les seves funcions més rellevants, les fases per a l'establiment dels convenis de
col·laboració amb l'Agència Catalana de l'Habitatge, les contraprestacions econòmiques i el
sistema de justificació de l'activitat;
Atès que, d’acord amb l’establert a l’article 25 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril (LRBRL), l’article
26.1.c) en els municipis de població superior a 20.000 habitants els municipis han de prestar,
entre d’altres, els serveis d’avaluació i informació de situacions de necessitat social i l’atenció
immediata a persones en situació o risc d’exclusió social;
Atès que en el marc del dret a l’habitatge –constitucionalment reconegut a l’article 47 CE i a
l’Estatut d’Autonomia de Catalunya als seus article 26 i 47-, la Llei 18/2007, de 28 de
desembre, del dret a l’habitatge, estableix al seu article 8.1 que “Els ens locals, sota el principi
d'autonomia per a la gestió de llurs interessos, exerceixen les competències d'habitatge d'acord
amb el que estableixen la legislació de règim local, la legislació urbanística i aquesta llei, sens
perjudici de la capacitat de subscriure convenis i concertar actuacions amb altres
administracions i agents d'iniciativa social i privada que actuen sobre el mercat d'habitatge
protegit i lliure.”;
Atès que, d'acord amb l’article 57.2 de la LRBRL, la subscripció de convenis ha de millorar
l'eficiència de la gestió pública, eliminant duplicitats administratives i complir amb la legislació
d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera;
Vist que, amb l'objectiu de coordinar i desplegar en el territori la prestació dels serveis i ajuts
del Pla per al dret a l’habitatge, l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat ha manifestat el seu
interès en la formalització d'un conveni de col·laboració per al manteniment d'un programa de
medicació social d'habitatge d'àmbit territorial municipal, el qual pot influir positivament en
l'activitat i en la gestió d'aquest tipus d'oficina, la qual repercuteix en benefici del total de la
població.
Atès que l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat disposa de l'espai i el personal suficient per
realitzar les funcions que se li encomanen, amb la finalitat de prestar els serveis objecte
d'aquest conveni; així com d'una persona responsable per coordinar les actuacions amb els
serveis de la Generalitat competents en la matèria, de conformitat amb l'establert al Pla per al
Dret a l'Habitatge, en relació a les funcions de les borses de mediació;
Vist que per acord del Ple de l'Ajuntament de sessió de data 24 de novembre de 2014 es va
aprovar la ratificació del conveni de col·laboració i d'encàrrec de gestions entre l'Agència de
l'Habitatge de Catalunya i l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat relatiu al programa de
mediació per al lloguer social d'habitatges, que té per objecte impulsar el sistema de mediació
de l'Administració pública entre persones propietàries i persones llogateres per a fomentar la
disposició d'habitatges destinats al lloguer social, subscrit en data 28 de març de 2014;
Vist que per acord del Ple de l'Ajuntament de sessió de data 27 d'abril de 2015, es va aprovar
la ratificació de l'addenda d'aquest conveni de col·laboració i d'encàrrec de gestions, subscrita
en data 31 de desembre de 2014;
Vist que per acord del Ple de l'Ajuntament de sessió de data 26 de maig de 2016, es va aprovar
la ratificació de l'addenda d'aquest conveni de col·laboració i d'encàrrec de gestions, subscrita
en data 31 de desembre de 2015;
Vist que per acord del Ple de l'Ajuntament de sessió de data 20 d'abril de 2017, es va aprovar
la ratificació de l'addenda d'aquest conveni de col·laboració i d'encàrrec de gestions, subscrita
en data 31 de desembre de 2016;
Atès que en l'esmentat acord s'establia una vigència del conveni fins el 31 de desembre de
2017, podent ser prorrogat, per mutu acord, prèvia petició per escrit de qualsevol de les parts
signatàries;

Vista la revisió de conformitat de la intervenció municipal de data 10/05/2018
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: RATIFICAR l'addenda de pròrroga del conveni de col·laboració entre l’Agència de
l’Habitatge de Catalunya i l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, per a l’any 2018, relatiu al
programa de mediació per al lloguer social subscrita, en data 31 de desembre de 2017, que té
per objecte impulsar el sistema de mediació de l'Administració pública entre persones
propietàries i persones llogateres per a fomentar la disposició d'habitatges destinats al lloguer
social.
SEGON: ESTABLIR que la vigència de la present addenda serà fins el 31 de desembre de
2018, amb efectes de l'1 de gener del mateix any.
TERCER: ACCEPTAR, en conseqüència, l'aportació econòmica establerta al pacte segon de
l'addenda per actuacions de mediació amb contractes de l'any 2018; 450,00 € per actuació de
mediació amb contractes nous i 200,00 € per actuació de gestió i seguiment de contractes
anteriors, tenint en compte que l'esmentada aportació màxima serà de 18.500,00 € per a
l'exercici 2018.
QUART: NOTIFICAR aquest acord a l'Agència de l'Habitatge de Catalunya.
L'Import esmentat 18500 euros s'imputarà, dins del pressupost municipal vigent, a càrrec de la
partida d'ingrés 640 45002, Conveni col·laboració mediació lloguer social..

INCIDÈNCIES:
S'absenta de la sessió el regidor Sr. Ramón Núñez.

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
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2
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2
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017. Aprovació de la ratificació de l'addenda de pròrroga del conveni de col·laboració i
d'encàrrec de gestions entre l'Agència de l'Habitatge de Catalunya i l'Ajuntament de Sant
Boi de Llobregat relatiu a l'Oficina Local d'Habitatge de l'Ajuntament de Sant Boi de
Llobregat, que té per objecte establir els termes i les condicions de l'encàrrec de
gestions i la col·laboració entre les parts per a l'assessorament i la gestió dels serveis en
matèria d'habitatge, subscrita en data 31 de desembre de 2017
Número d'expedient N662/2018/000012
PONENT: Sra. Salut González
Vist que l'accés a l'habitatge representa en els últims anys un dels grans problemes de la
societat catalana; amb la voluntat de fer possible implementar polítiques públiques amb
l'objectiu de facilitar-ne l'accés als ciutadans, la Llei 18/2007, de 28 de desembre del dret a
l'habitatge, així com els decrets i reglaments que la despleguen, defineix quines seran aquestes
polítiques i defineixen també el marc normatiu de col·laboració entre l'administració de la
Generalitat i els ens locals;
Atès que la Llei 18/2007 de 28 de desembre del dret a l'habitatge, els decrets i reglaments que
la despleguen, el Pacte Nacional per a l'Habitatge 2007-2016 i el Pla per al Dret a l'Habitatge
2009-2012, hores d’ara prorrogat, constitueixen el marc general i normatiu relatiu a les oficines
locals d'habitatge, que tenen per finalitat principal assegurar la màxima cobertura territorial en
la prestació dels serveis i ajuts relacionats amb l'habitatge i facilitar la proximitat d'aquests
serveis a la ciutadania;
Atès que la Llei 13/2009, de 22 de juliol, de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, crea aquesta
nova entitat, que substitueix l'empresa pública de la Generalitat Adigsa (Administració,
promoció i gestió, SA), i en defineix entre els seus objectius els d’execució i la gestió de les
polítiques d'habitatge que són competència de la Generalitat; en especial les relatives a les
actuacions públiques;
Així, el desenvolupament dels instruments i mesures que contempla el Decret 75/2014, de 27
de maig, del Pla per al dret a l'habitatge, implica la necessària coordinació entre la Generalitat
de Catalunya i les administracions locals, tot desplegant polítiques que, en matèria d’habitatge,
han de garantir la proximitat al territori, amb una gestió integrada de les actuacions públiques
de conformitat amb els principis de subsidiarietat, coordinació i col·laboració amb els ens
locals;
En aquest sentit, el Decret 75/2014, dedica els seus arts. 60 i següents del capítol 5 a les
oficines locals d’habitatge i a les borses de mediació per al lloguer social, i estableix que
l'Agència Catalana de l'Habitatge podrà subscriure convenis per a constituir o mantenir oficines
locals d'habitatge i borses de mediació amb les administracions locals, com també amb
institucions o entitats que tinguin desplegament territorial;
En concret, els articles 60, 61 i 62 del Decret 75/2014, recullen les condicions de les oficines i
borses, les seves funcions més rellevants, les fases per a l'establiment dels convenis de
col·laboració amb l'Agència Catalana de l'Habitatge, les contraprestacions econòmiques i el
sistema de justificació de l'activitat;
Atès que, d’acord amb l’establert a l’article 25 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril (LRBRL), l’article
26.1.c) en els municipis de població superior a 20.000 habitants els municipis han de prestar,
entre d’altres, els serveis d’avaluació i informació de situacions de necessitat social i l’atenció
immediata a persones en situació o risc d’exclusió social;
Atès que en el marc del dret a l’habitatge –constitucionalment reconegut a l’article 47 CE i a
l’Estatut d’Autonomia de Catalunya als seus article 26 i 47-, la Llei 18/2007, de 28 de
desembre, del dret a l’habitatge, estableix al seu article 8.1 que “Els ens locals, sota el principi
d'autonomia per a la gestió de llurs interessos, exerceixen les competències d'habitatge d'acord
amb el que estableixen la legislació de règim local, la legislació urbanística i aquesta llei, sens
perjudici de la capacitat de subscriure convenis i concertar actuacions amb altres

administracions i agents d'iniciativa social i privada que actuen sobre el mercat d'habitatge
protegit i lliure.”;
Atès que, d'acord amb l’article 57.2 de la LRBRL, la subscripció de convenis ha de millorar
l'eficiència de la gestió pública, eliminant duplicitats administratives i complir amb la legislació
d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera;
Vist que, amb l'objectiu de coordinar i desplegar en el territori la prestació dels serveis i ajuts
del Pla per al dret a l’habitatge, l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat ha manifestat el seu
interès en la formalització d'un conveni de col·laboració per al manteniment de l'Oficina Local
d'Habitatge del municipi, la qual cosa repercuteix en benefici del total de la població.
Atès que, l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat disposa de l'espai i el personal suficient per
realitzar les funcions que se li encomanen, amb la finalitat de prestar els serveis objecte
d'aquest conveni; així com d'una persona responsable per coordinar les actuacions amb els
serveis de la Generalitat competents en la matèria, de conformitat amb l'establert al Pla per al
Dret a l'Habitatge, en relació a les funcions de les oficines locals d’habitatge;
Vist que per acord del Ple de l'Ajuntament de sessió de data 24 de novembre de 2014, es va
aprovar la ratificació del conveni de col·laboració i d'encàrrec de gestions entre l'Agència de
l'Habitatge de Catalunya i l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat relatiu a l'Oficina Local
d'Habitatge de l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, que té per objecte establir els termes i les
condicions de l'encàrrec de gestions i la col·laboració entre les parts per a l'assessorament i la
gestió dels serveis en matèria d'habitatge, subscrit en data 10 de març de 2014;
Vist que per acord del Ple de l'Ajuntament de sessió de data 27 d'abril de 2015, es va aprovar
la ratificació de l'addenda de pròrroga d'aquest conveni de col·laboració i d'encàrrec de
gestions subscrita en data 31 de desembre de 2014.
Vist que per acord del Ple de l'Ajuntament de sessió de data 26 de maig de 2016, es va aprovar
la ratificacióde l'addenda de pròrroga d'aquest conveni de col·laboració i d'encàrrec de
gestions subscrita en data 31 de desembre de 2015.
Vist que per acord del Ple de l'Ajuntament de sessió de data 20 d'abril de 2017, es va aprovar
la ratificacióde l'addenda de pròrroga d'aquest conveni de col·laboració i d'encàrrec de
gestions subscrita en data 31 de desembre de 2016.
Atès que en l'esmentat acord s'establia una vigència del conveni fins el 31 de desembre de
2017, podent ser prorrogat, per mutu acord, prèvia petició per escrit de qualsevol de les parts
signatàries;
Vista la revisió de conformitat de la intervenció municipal de data 10/05/2018
S'acorda:
PRIMER: RATIFICAR l'addenda de prorroga al conveni de col·laboració entre l'Agència de
l'Habitatge de Catalunya i l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat relatiu a l'Oficina Local
d'Habitatge de l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, subscrita en data 31 de desembre de
2017, que té per objecte establir els termes i les condicions de l'encàrrec de gestions i la
col·laboració entre les parts per a l'assessorament i la gestió dels serveis en matèria
d'habitatge.
SEGON: ESTABLIR que la vigència de l'addenda de l'esmentat conveni serà fins el 31 de
desembre de 2018, amb efectes de l'1 de gener.
TERCER: ACCEPTAR, en conseqüència, l'aportació econòmica de la quantia fixa per un import
de 34.013,00 € i la quantia variable segons els imports establerts a l'annex I del conveni,
determinada en funció del nombre d'expedients tramitats i acreditats, segons s'estableix al
pacte quart del conveni de col·laboració prorrogat, amb una aportació màxima per a l'any 2017
de 47.351 euros susceptible d'incrementar-se si es justifica una activitat superior per part de

l'Oficina Local d'Habitatge i en funció de les disponibilitats pressupostàries de l'Agència de
l'Habitatge de Catalunya.
QUART: NOTIFICAR aquest acord a l'Agència de l'Habitatge de Catalunya.
L'import esmentat 47.351 euros s'imputarà, dins del pressupost municipal vigent, a càrrec de
l'aplicació pressupostària d'ingrés 640 45003, Conveni col·laboració OLH.
L'Import esmentat 47351 euros s'imputarà, dins del pressupost municipal vigent, a càrrec de la
partida d'ingrés 640 45003 Conveni col·laboració OLH, .

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
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CIUTAT EDUCADORA

018. Aprovació de l'adhesió de l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat a l'”Aliança 360.
Educació a temps complet" i el suport al seu manifest i compromisos.
Número d'expedient M111/U960/2018/001
PONENT: Sra. Alba Martínez
La Diputació de Barcelona, la Federació de Moviments de Renovació Pedagògica de Catalunya
i la Fundació Jaume Bofill impulsen l’Aliança Educació 360;
L’Aliança Educació 360 es proposa com a repte que tothom tingui més i millors oportunitats
educatives en tots els temps i espais de la seva vida i connectar l’educació i els aprenentatges
entre el temps lectiu i el no lectiu així com entre els diversos àmbits educatius. Es proposa
que l’accés a noves oportunitats educatives es faci amb equitat, sense exclusions, i que cada
persona construeixi el seu propi itinerari vital;
L’Aliança Educació 360 està oberta a la incorporació d’ens locals, centres educatius, entitats
del lleure i del tercer sector social, cultural i esportiu de Catalunya així com centres de recerca,
organitzacions professionals i ciutadania compromesa amb la innovació educativa;
La Diputació de Barcelona ha realitzat una crida a la participació dels ens locals de la
demarcació de Barcelona en l’Aliança, fixant com a criteris per a l’adhesió a l’Aliança Educació
360 que els ens locals assumeixin expressament tant el manifest com els compromisos dels
participants en l’Aliança, es comprometin al desenvolupament d’iniciatives d’Educació 360 al
propi territori i nomenin representants polítics i tècnics per a les tasques d’interlocució amb
l’Aliança Educació 360;
Vist l'informe tècnic emès en data 10 de maig de 2018;
Vista la revisió de conformitat de la intervenció municipal de data 10/05/2018
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 l’adhesió a l’”Aliança Educació 360. Educació a temps complet”, assumint el
manifest i els compromisos dels participants de l’Aliança Educació 360, d’acord amb els textos
publicats al lloc web de l’Aliança Educació 360.
Segon.- Promoure el desenvolupament de projectes i experiències d’Educació 360 al nostre
municipi.
Tercer.- Nomenar la Sra. Alba Martínez Vélez com a representant política i a la Sra. Sílvia
Lombarte Bel com a referent tècnica perquè actuïn com a interlocutores amb els responsables
de l’Aliança Educació 360.
Quart.-Traslladar aquest acord a la Diputació de Barcelona.

INCIDÈNCIES:
S'absenten de la sessió els regidors Sr. Javier López i Sr. Marc Aguilà.
S'incorpora a la sessió el regidor Sr. José Manuel González.

VOTACIÓ:
S’aprova per unanimitat dels 20 regidors presents pertanyents als grups municipals:
PSC-CP
ICV-EUiA-ME-E
C’s
ERC-AM
GdSB-CUP-PA
PP
PDeCAT
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EXPLICACIÓ DE VOT:
Sra. Rosa Berrio:
"Moltes gràcies.
La mirada holística de l'educació és un deure per a qualsevol país que vulgui bastir una societat
on la igualtat i l'equitat superi qualsevol barrera, ja sigui econòmica, ètnica, de capacitats o
qualsevol altra. Per aquesta raó hem votat afirmativament a favor d'aquesta adhesió, tot i que el
repte hauria de ser que tothom tingui les mateixes oportunitats, entenent com a màximes i no
més o millors oportunitats, perquè creiem que només la suma d'esforços per part de tots els
àmbits amb els que una persona contactarà al llarg de la seva vida permetrà aquesta igualtat i
equitat, amb especial cura, en el cas d'infants, adults en situació de risc i durant la vellesa,
moment en què l'educació passa a ser la millor eina per envellir amb les capacitats cognitives el
millor possible.
Dit això, caldrà estar alerta per evitar que aquesta aliança, aquesta proposta, acabi sent parcial
deixant a part els actors principals fora durant el seu planejament i execució.

Caldrà estar alerta per vigilar que aquesta oportunitat només sigui una porta d'entrada per a
organitzacions, entitats, empreses, amb un objectiu econòmic i allunyat de l'ideari d'afavorir la
igualtat i l'equitat.
Caldrà estar alerta perquè, prèviament, s'ha d'assolir el sostre mínim de despesa pública sobre
el PIB per a l'educació pública, el famós 6%, perquè abans de res cal garantir el bon
funcionament en recursos dels centres educatius públics, i cal recordar, actualment, que la
despesa és inferior al 3%, un 2,8%, la més baixa de tota Europa.
I caldrà estar alerta per generar una partida pública específica per a tot allò que no sigui
estrictament ensenyaments a centes educatius públics, tant preobligatoris, de 0 a P3,
obligatoris o postobligatoris, incloses les universitats.
Gràcies."

019. Aprovació de la moció, presentada pel Grup Municipal d'Esquerra Republicana de
Catalunya de suport als i les docents encausades de l'Institut El Palau de Sant Andreu de
la Barca i a la resta del professorat que és objecte de criminalització i repressió
mediàtica, judicial i política.
PONENT: Sra. Rosa Berrio
ESMENES:
"El regidors Sr. Jordi Garcia i Sr. Jorge Romero introdueixen una esmena en el sentit que els
seus respectius grups subscriuen la moció."

MOCIÓ QUE SE SOTMET A VOTACIÓ AMB LA INTRODUCCIÓ DE LES ESMENES:
Els familiars dels docents de l’Institut El Palau de Sant Andreu de la Barca van fer pública la
següent carta:
«A l’Institut El Palau de Sant Andreu de la Barca, el dia 2 d’octubre del 2017, l’endemà del
referèndum, es va donar l’opció als alumnes de fer un petit acte al pati (els alumnes d’ESO) o al
davant de la porta (els de batxillerat) que consistia en uns minuts de silenci. Els professors van
donar llibertat als alumnes per decidir si volien assistir-hi. No és cert que se’ls hi obligués. A les
aules, es va permetre de fer un petit debat on els mateixos alumnes podien parlar sobre els fets
ocorreguts el dia abans. En cap cas els professors no van imposar la seva opinió. És del tot fals
que assenyalessin els alumnes fills de guàrdies civils, que els humiliessin ni que expressessin
cap sentiment d’animadversió envers el cos de la Guàrdia Civil.
La reacció dels pares d’alguns alumnes davant el que entenem que és un acte de llibertat
d’expressió va ser culpabilitzar i denunciar alguns professors pel delicte d’incitació a l’odi. Els
primers professors acusats van repetir reiteradament davant la resta de companys que en cap
cas no s’havia fet res que es pogués qualificar en aquests termes. La llista de professors
acusats es va anar ampliant, sense causa ni fonament, de dos fins a onze. Per part dels
alumnes, del miler d’estudiants que té l’institut, s’han personat com a part acusadora un total de
divuit famílies. La resta no participa en l’acusació.
El gener del 2018, van ser tots citats a declarar a la Ciutat de la Justícia. Van contestar totes
les preguntes i van negar totes les acusacions que se’ls imputen. Tant els declarants com la
defensa confiaven que el cas s’arxivaria, atès que simplement no s’havia fet res mal fet.
Mesos després, la fiscalia ha donat credibilitat a l’atestat de la Guàrdia Civil, desatenent les
declaracions dels acusats. Nosaltres, els familiars, denunciem davant l’opinió pública la seva
indefensió. Recordem que el Departament d’Ensenyament està intervingut pel 155 i ha silenciat
tota manifestació pública que contraresti el relat imperant.

Denunciem la manca de rigor d’alguns mitjans de comunicació, així com la campanya
mediàtica que ha donat per bons els arguments de la fiscalia, sense esperar l’acció de la
justícia. Denunciem també que membres del govern espanyol s’hagin posicionat al costat de la
fiscalia qualificant de lamentables uns fets que no han estat provats. Denunciem la
deshumanització que es practica una vegada més ignorant la presumpció d’innocència dels
acusats.
Els nostres familiars són professionals de l’educació que tenen una llarga trajectòria i han estat
sempre ben valorats pels seus companys i alumnes. Són persones íntegres, que entenen
l’educació com alguna cosa més que la transmissió de coneixements, és a dir, tenen uns valors
ètics i els posen en pràctica. Resulta del tot inversemblant acusar-los de fer el contrari del que
han fet sempre: educar en la convivència i el respecte.
Resulta molt dolorós per a les famílies veure com persones que estimem són objecte de
difamació, calúmnies i injúries. La dimensió que ha pres tot l’assumpte és desmesurada i no
ajuda al normal funcionament del procés judicial ni de la tasca educativa del centre. Volem
deixar clar que confiem en l’acció de la justícia.»
Però a l’encausament de docents de l’Institut El Palau, i dels docents de la Seu d’Urgell i
Tremp, cal afegir que el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte ha emès un comunicat on
afirma veure casos d’adoctrinament que podrien derivar en delictes d’odi en més d’una
seixantena de casos en 45 centres educatius. Denúncies que -segons tots els indicis- podrien
no tenir cap fonament, sent aquestes denúncies deformacions de la realitat pròpies d’un atac a
l’escola catalana amb clara finalitat política.
Per tots aquests motius, el grup d’Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal a
l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat proposa l’adopció dels següents acords
S'acorda:
Primer. L'ajuntament de Sant Boi de Llobregat se solidaritza plenament amb els i les docents
denunciades, investigades i/o encausades per la justícia espanyola per promoure el debat i la
reflexió crítica de l’alumnat.
Segon. L'ajuntament de Sant Boi de Llobregat demana l'arxivament immediat del procés judicial
contra els i les professors de l’Institut El Palau de Sant Andreu de la Barca, de la Seu d’Urgell i
de Tremps, així com altres que són encausats per motius polítics.
Tercer. L'ajuntament de Sant Boi de Llobregat mostra el suport i reconeixement a la tasca
educativa que fan els i les docents d’arreu del país així com els i les professores de l’institut El
Palau de Sant Andreu de la Barca.
Quart. Traslladar aquests acords al Consell Escolar de Catalunya, al Consell Escolar de Sant
Boi, als serveis territorials d'ensenyament de Catalunya, al consell escolar de l’Institut El Palau
de Sant Andreu de la Barca, a la Taula d’Emergència Docent, a SomEscola, al MUCE, a
l'Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM) i a la Federació de Municipis de
Catalunya.
La present moció la subscriuen Rosa Maria Berrio i Hernàndez, regidora del Grup Municipal
d'ERC-AM, Jordi García Mas, regidor del Grup Municipal PDeCA i Jorge Romero Gil, regidor de
GdSB-CUP-PA.

INCIDÈNCIES:
S'incorporen a la sessió els regidors Sr. Ramón Núñez, Sr. Marc Aguilà i Sr. Javier López.

VOTACIÓ:
A favor: 9 vots dels regidors presents pertanyents als grups municipals:
ICV-EUiA-ME-E
ERC-AM
GdSB-CUP-PA
PDeCAT

4
2
2
1

En contra: 5 vots dels regidors presents pertanyents als grups municipals:
C’s
PP

3
2

Abstencions: 9 vots dels regidors presents pertanyents al grup municipal:
PSC-CP

9

EXPLICACIÓ DE VOT:
Sr. Rafael Cañedo:
"Gracias, señora alcaldesa.
Mociones de este tipo, la que se ha presentado definitivamente o la anterior, dan para debates
intensos, y en este sentido, considerando el contexto de la moción y de donde venimos y
donde estamos, nuestro grupo, simplemente, hará una explicación de voto de por qué ese
sentido de voto negativo al respecto.
Una pequeña alusión sobre el tema del pirómano Partido Popular o Gobierno central. Todo lo
que ha significado el proceso, en sí, un acto, por parte del Gobierno de la Generalitat desde
hace muchos años, que nos ha llevado a esta situación, y calificar o no asumir un papel de
pirómano por parte de los diferentes gobiernos de la Generalitat hasta la fecha, como pueden
comprender, no tiene sentido y a día de hoy el Excelentísimo nuevo Presidente de la
Generalitat de Cataluña, a este señor hay que darle de comer a parte, eso si utilizamos el
término de pirómano, y hasta ahí leo.
Yo entiendo el corporativismo que ahora se pueda plantear encima de la mesa por parte del
profesorado y por parte, incluso, de las AMPA, ya sabemos cómo funcionan todas estas cosas
aquí en Cataluña pero, frente a la politización en las aulas, frente al hecho de coartar los
derechos de los alumnos y buscar la humillación y el aislamiento, como no podía ser de otra
manera, nuestro grupo muestra su solidaridad, afecto y protección a los niños y a sus familias.
Es esa la diferencia ente unos y otros, y la moción se olvida de los que padecieron esa
situación de humillación y de aislamiento que son los niños."

Sra. Rosa Berrio:
"Gràcies, Lluïsa.
No m'adreçaré ni al PP ni a Ciutadans, ni tampoc a Societat Civil Catalana, tot i que és una
estranya, estranya, estranya companya de la llista electoral, haig de reconèixer.
Avui vull adreçar-me, en nom no només meu, sinó de tots i totes els docents que cada dia
lluitem pels nostres companys i companyes als centres educatius que estan assenyalats, han
estat denunciats i que alguns els marquen, fins i tot, amb esvàstiques i altres coses d'aquestes
decoratives que algunes persones es veu que això no ho veuen antidemocràtic ni
anticonstitucional ni res d'això, però bueno.

En fi, en nom dels docents, que no som una corporació, som un col·lectiu, això sí que t'ho haig
de dir, som un col·lectiu, actualment represaliat i vexat, sovint, actualment, i de vegades, abans
també. Som la baula feble, els que si tenim por s'acaba l'Escola Catalana; si tenim por de fer
servir el català s'acaba la immersió, i ho sabem i per això lluitem.
La qüestió és que ahir, casualment, quan anava cap a la concentració davant de la
Subdelegació de Barcelona, del Gobierno de España, en una paret, i aquesta frase no va per tu
ni ho vull dir per al PP ni per a Ciutadans, vaig llegir, en la meva llengua d'origen: "Si estás
ausente en mi lucha no esperes estar presente en mi éxito". Aquesta frase l'adreço a aquelles
persones polítiques que no hi són. Si ara no esteu, no hi sou, al carrer, si ara no esteu als actes
ni a les xarxes ni a qualsevol altre medi, espai, per donar-nos suport com a col·lectiu, quan
guanyem, perquè guanyarem, no feu vostra la nostra victòria, ni parleu en primera persona de
la nostra lluita ni de l'Escola que nosaltres sí defensem dia a dia; de tots els atacs, de la
precarietat, de les retallades, i del 155.
A la resta de persones que sempre ens acompanyeu, gràcies. Us avanço que el 3 de juny, a la
nostra comarca, concretament a Sant Andreu de la Barca, que es farà un acte en suport dels i
les docents de l'Institut El Palau.
I també us demanaria, si us plau, que sapigueu que el cap de setmana del 9 a l'11 de juny,
tindrà lloc una manifestació en suport, no només d'aquests professors represaliats a Sant
Andreu de la barca, sinó de més de setanta centres educatius que estan patint la situació, com
a mínim, i més de cinc-cents professors afectats.
Gràcies."

Sra. Olga. A. Puertas:
"Brevemente, dos puntos.
En San Andrés de la Barca gobiernan PSC y Ciudadanos.
Y, segundo, he dado clases, precisamente en Sant Andreu, fue donde comencé, y el conflicto
con los alumnos no debe nunca utilizarse para nada. Hay una cosa que nos estamos
olvidando: el profesor no puede tener nunca... no se le puede permitir malos gestos hacia los
alumnos. Todos recordamos aquellos buenos profesores y aquellos malos profesores y todos
recordamos aquel profesor que nos hirió un día injustamente. Esto, ningún docente se lo puede
permitir, no podemos llevar este asunto de esta manera. Se habla de pirómanos de
Ciudadanos, yo creo que estamos echando leña al fuego todos, y todos tenemos que
plantearnos que en este tema hay unos niños que son los principales sacrificados, y esto no se
puede olvidar. Y estos niños también están viviendo, ahora, esta situación, y esta situación les
marcará, esta situación de enfrentamiento. Esto es lo que no se puede permitir.
Gracias."

Sra. Alba Martínez:
"Moltes gràcies.
Amb el nostre vot a favor d'aquesta moció, des del grup municipal d'Inicitiva-Esquerra UnidaMés, expressem, un cop més, el suport a la tasca que fan els professionals de l'educació en el
nostre país i rebutgem aquesta pràctica tan recurrent últimament, de fet no últimament sinó de
sempre, de fer servir l'educació com a arma partidista.
No permetrem que ningú qüestioni ni la preparació ni la legitimitat dels i les professionals per
educar infants i joves en el respecte als valors de la democràcia, la pluralitat, la diversitat i la
convivència. Les escoles sempre han estat les escoles, els instituts, els centres educatius,
sempre han estat espais de convivència i de promoció dels valors de la cultura de la pau; i des

del respecte a l'alumnat, però fomentant, també, persones lliures, amb esperit crític i amb un alt
nivell de compromís amb el món que les envolta. I així ha de seguir sent. Per tant, deixem
d'assenyalar, deixem de posar en perill, perquè el que estem posant en perill és molt més que
el que puguem, avui, estar debatent en aquest plenari, és la convivència dins dels centres i és
la cohesió social, en un moment social i polític de màxima complexitat.
Però està bé, també, i em va agradar molt veure que ho feia el marc unitari de la comunitat
educativa, el MUCE, en el seu manifest, està bé, també, que, de tant en tant, parlem d'altres
problemes reals que té l'educació al nostre país com, per exemple, la renovació dels concerts,
la manca de planificació del Departament que ens fa obrir i tancar grups a la Primària, mentre
tenim un veritable problema de manca de docents a Secundària i a l'FP, i d'espais insuficients;
parlem, també, de la manca de finançament en l'etapa 0-3; de les abusives taxes universitàries,
o de la manca de recursos per assolir una veritable escola inclusiva.
Des d'Inicitiva-Esquerra Unida-Més, seguirem estant presents en els espais que defensin una
educació en llibertat, però també una educació de qualitat i per a tothom.
Gràcies."

Sr. J. Àngel Carcelén:
"Per continuar una miqueta amb les metàfores, jo crec, li diria al Jordi, li diria, també, al Rafa,
que potser sobren piròmans i falten bombers. El foc ens està cremant a tots i potser ho
cremarem tot.
Jo, quan parlem d'aquests temes, i és en cada Ple, i reiteradament, sempre hi ha com un punt
de fixació amb el posicionament del PSC. I el que m'agradaria és que no es jutgi per pensar
diferent a ningú. Jo puc tenir el meu pensament i no m'agrada ni que em posin etiquetes ni que
em jutgin, és el meu pensament, i crec que és de qualitat democràtica respectar qui pensa
diferent, i per a mi, si hem de parlar de lluites, per a mi la meva lluita no és una lluita nacional,
per a mi la meva lluita és una lluita social; i la meva lluita és per la igualtat, per la fraternitat i per
la llibertat. I aquestes són les meves lluites. I jo penso així, i a mi se m'ha de respectar com
penso, i no se m'han de col·locar ni etiquetes ni en bàndols, i estic, cada vegada, s'obre el
debat i tinc el PDeCAT que assenyala el PSC, i després tinc comentaris del grup d'Esquerra
Republicana envers el posicionament polític i ideològic del PSC. I jo vull que no em jutgin, en
tot cas, podem discrepar de les idees, jo no els jutjo a vostès, mai els jutjaré. Vostè, a mi,
m'acaba de jutjar avui amb la seva intervenció.
Dit això, aquí a Catalunya la gent que ara els acompanyen en el seu govern, amb aquest
senyor que crec que té un pensament proper al supremacisme, als anys vuitanta els que
nosaltres veníem dels moviments de renovació pedagògica amb la Marta Mata vam fer una
Escola única, inclusiva i integradora, i els governs de Jordi Pujol i de Convergència parlaven de
segregació d'Escola Catalana i d'Escola Castellana al model basc. I l'encert dels anys vuitanat i
noranta, i el model educatiu a Catalunya ha sigut una escola inclusiva de no segregar els nens
castellans de catalans. Això ho van fer els bascos i era el model de Jordi Pujol que governava; i
van ser els socialistes, hereus dels projectes de renovació pedagògica de la Marta Mata que
anteposava els valors socials als nacionals. I ara nosaltres, en aquest moment, podem parlar
d'educació aquí en aquest plenari, deixem l'educació en pau. Ara llegiré el nostre
posicionament polític perquè consti en acta, però deixem l'educació en pau. I és el nostre
posicionament polític el que llegiré ara:
Primer, defensem l'educació com una eina fonamental per a la construcció d'una societat
plenament democràtica i socialment cohesionada i es referma en els principis rectors de la Llei
d'educació de Catalunya, a l'article 2, entre els quals, la transmissió i consolidació dels valors
propis d'una societat democràtica, el respecte a la convivència, l'exclusió de qualsevol
adoctrinament i el pluralisme en la participació.
Manifestem la voluntat de no alimentar el conflicte ni polititzar més l'escola, al contrari, som
ferms defensors de preservar l'escola del conflicte polític, i rebutgem qualsevol tipus

d'instrumentalització política de l'educació, alhora que instem la resta de forces polítiques a no
posar en risc la convivència als centres educatius.
Demanem que s'aclareixin els fets succeïts allà on s'han produït denúncies, per les vies i
procediments previstos per la pròpia administració educativa, i es prenguin les decisions
necessàries per garantir una bona pràctica educativa, corregint males praxis si se n'haguessin
produït, tot reiterant el suport i confiança en els professionals i en els docents d'aquest país.
Reconeixem la pluralitat de la comunitat educativa i creiem fonamental preservar aquesta
diversitat com a valor intrínsec d'una societat plenament democràtica.
Ens refermem en la voluntat de continuar treballant per la convivència i, en aquest sentit,
creiem que cal garantir el dret a l'educació amb respecte a tothom, amb independència de les
seves idees i sense discriminació, i rebutgem l'assenyalament de ningú, siguin alumnes o
professors, i condemnem la publicació i difusió tant a mitjans de comunicació com a les xarxes
socials, de noms i cognoms, i fotografies de professionals de l'educació per part de càrrecs
polítics de manera imprudent i irresponsable, la qual cosa no contribueix a la solució.
Exigim que el Departament d'Ensenyament doni les explicacions oportunes a partir de l'informe
elaborat per la inspecció educativa o pel propi institut, sobre els fets objecte de la renúncia
realitzada.
Y reiterar això: crec que estem arribant, cada vegada més, a més conflictes i a més tensió, i
crec que les parts que han tensionat, i no es tracta d'assenyalar responsables d'un costat i d'un
altre, però sí crec que és responsabilitat de tots, que farien falta més bombers i menys
piròmans."

Sr. Jordi Garcia:
"Gràcies.
Vull comentar dues coses molt breument.
Comencem el primer Ple que el president de la Generalitat ja el comencem a etiquetar. No té ni
cinc dies de gràcia i ja l'etiqueteu com a supremacista, com a "menjar a part"...
Jo crec que ics, ics, ics... Després estem dient de fer de bombers però no cal etiquetar aquí.
Llavors, on vaig a parar? Jo crec que el conflicte, a Catalunya, intern, no el tenim. A Catalunya
hi ha convivència. Sant Boi és un exemple: a les escoles hi ha convivència, a Sant Boi, als
equips docents de totes les escoles hi ha convivència, lo que es fa, d'un tema, els mitjans de
comunicació a això li estan donant molt de suc, i li han donat molt de suc perquè és un tema
llaminer. Per a la resta d'Espanya és un tema molt llaminer, i la gent que no coneix la realitat
que es viu a les escoles de Catalunya es creu allò que està veient als mitjans de comunicació
espanyols, i això és un gran problema. És un gran problema perquè estan jugant que aquí a
Catalunya els mestres, els nostres mestres, estan adoctrinant els nostres infants, i això és
mentida. I si no saps legalitat i segurament tots vosaltres coneixeu molts pares que porten els
seus nens a les escoles, sabeu que això no és la realitat de Catalunya, i sabeu que això no
podem defensar-ho. I no és un retret, estic dient... i jo ho he dit, he dit: El PSC defensa l'Escola
Catalana, i ho he dit, al cent per cent, no estava dient que el PSC no la defensi, només he dit
que alceu la veu quan veieu veus que no van en aquesta línia perquè sigui la defensa del
vostre pensament, res més, que no calleu.
Res més, no dic res més.
Adéu."

Sr. Miquel Salip:
"Per al·lusions al nostre grup sobre la necessitat o no d'etiquetar-lo i demés, que diguem el que
pensem sobre la posició política del PSC no vol dir que l'etiquetem. Etiquetar és titllar de
supremacista una persona i que, a més a més, en el debat sense micros em diguis: "És que jo,
els supremacistes els combato i els assenyalo", em sembla fantàstic i els pot assenyalar la gent
amb la que es manifesta el seu secretari Miquel Iceta a les manifestacions de Societat Civil
Catalana.
Gràcies."

Sr. J. Àngel Carcelén:
"Dir que ens abstindrem perquè prosperi la moció... Que ens hem abstingut perquè prosperi la
moció."

Sra. Rosa Berrio:
"La lluita... Carcelén, la lluita no fa referència a la República ni molt menys, la lluita és tornar la
llibertat als docents a dins de l'aula.
No, no, la lluita que jo he dit en aquest moment és aquesta concreta. Parlo de docents sense
capacitat d'expressar el que desitgen entenent com a desig els valors i l'esperit crític que hem
d'implementar en aquelles persones a les que atenen, que no tenen per què ser infants, els
valors van molt més enllà. A la Universitat també es parla de valors. L'únic que dic és que la
inspecció, la inspecció, la inspecció ha desestimat tots els caos. La inspecció. Jo rec que és
l'eina més propera. Si es desestima estem parlant d'una cacera de bruixes.
gràcies.

Sra. Lluïsa Moret:
"Reiterem, per suposat, la defensa de l'Escola Catalana, això no està en qüestió, i per tant, la
professionalitat dels docents."

020. Aprovació de la moció del Grup Municipal d'ICV-EUiA-ME-E de suport i per la
protecció dels defensors i defensores dels Drets Humans a Colòmbia.
Número d'expedient M265-2018PONENT: Sra. Alba Martínez
A Colòmbia, malgrat el procés de pau, en el darrer any s’ha produït un alarmant augment dels
homicidis i dels atacs contra els defensors i defensores dels drets humans per part de
determinats grups armats.
A finals del 2016, el Govern i les Forces Armades Revolucionàries de Colòmbia (FARC), el
grup guerriller més gran del país, van signar un acord de pau que va ser posteriorment ratificat
pel Congrés. Fa uns mesos, el govern va anunciar el començament de negociacions amb la
segona guerrilla més important del país, l'Exèrcit d'Alliberament Nacional (ELN), però el gener
les negociacions van quedar suspeses. No obstant això, la signatura dels acords de pau
suposa el primer de molts més passos necessaris per arribar a una situació en la qual la
població colombiana pugui viure sense por de ser víctima d'homicidi, desaparició o
desplaçament forçat per pànic a perdre la vida. Ens trobem davant un moment històric en el
qual la comunitat internacional és fonamental.

La percepció que l'acord de pau aconseguit amb les FARC suposa el final de les violacions de
drets humans està molt lluny de la realitat. Malgrat l'acord de pau, Colòmbia viu des d'agost de
2016 un alarmant augment dels atacs contra defensors i defensores dels drets humans,
especialment contra líders comunitaris, activistes en favor del dret a la terra i el medi ambient, i
contra els qui fan campanya pel procés de pau i contra la impunitat, sobretot en zones rurals.
Segons ONU, l’any 2017 van ser assassinats 100 defensors i defensores de drets humans a
Colòmbia. Davant aquesta situació les autoritats colombianes han d'adoptar mecanismes de
protecció més efectius i exhaustius que garanteixin la seguretat de les comunitats en risc. A
menys que les autoritats no assegurin la protecció urgent d'aquestes comunitats, es podrien
perdre moltes vides.
Darrere d'aquests atacs hi ha grups armats, inclosos paramilitars, que han augmentat la seva
activitat per apoderar-se dels territoris abans controlats per les FARC, rics en recursos i que es
poden explotar amb fins econòmics. Les autoritats colombianes al·leguen que tots els grups
paramilitars van ser desmobilitzats l'any 2015. No obstant això, la realitat és una altra, l'Oficina
a Colòmbia de l'Alt Comissionat de les Nacions Unides pels Drets Humans ha alertat en
reiterades ocasions de l'augment de l'activitat paramilitar i dels riscos que comporta. Per tant,
les autoritats han d'actuar per protegir les comunitats amenaçades per aquests grups armats,
en lloc de negar que continuen actius.
Colòmbia es troba en un moment històric de construcció de la pau, però aquesta pau no pot
implicar més impunitat. Sense justícia no hi haurà pau real, i és per això que s'ha de garantir a
les víctimes el seu dret a la veritat, justícia i reparació. D'acord amb el dret internacional, les
autoritats colombianes han de portar davant la justícia als presumptes culpables de crim de
guerra i de lesa humanitat.
El paper dels defensors i de les defensores és fonamental per a la construcció de la pau a
Colòmbia. Però la pau no es pot construir amb la impunitat dels abusos i les violacions dels
drets humans.

Per totes aquestes consideracions, proposem al Ple Municipal de Sant Boi de Llobregat
l’adopció dels següents acords:
S'acorda:
Primer.- Aprovar l'adhesió a la Declaració del Parlament de Catalunya de suport i per la
protecció dels defensors dels Drets Humans a Colòmbia aprovada per unanimitat el 26 de juny
del 2017.
Segon.- Instar el Govern de la Generalitat a:
- Fer les gestions necessàries perquè les Missions d'Observació i de Verificació de Nacions
Unides a Colòmbia estiguin dotades d'un component de drets humans per tal de reforçar les
funcions de vigilància de l'Oficina de l'Alt Comissionat de les Nacions Unides per als Drets
Humans en aquest país.
- Instar el Govern colombià perquè adopti mesures més efectives per garantir la seguretat dels
grups i les comunitats en risc, com els pobles indígenes, afrodescendents i camperols, i els
defensors i les defensores de drets humans.
- Traslladar aquesta declaració i instar el Govern espanyol a prendre mesures pel compliment
dels punts anteriors. Així mateix, fer arribar aquest acord a l'Ambaixada colombiana a Madrid i
al consolat colombià a Barcelona.
Tercer.- Manifestar el nostre suport a la tasca dels activistes i líders comunitaris i demanar la
seva protecció efectiva perquè puguin continuar treballant per a la defensa dels drets humans a
Colòmbia.

Quart.- Traslladar aquests acords a tots els grups polítics del Parlament de Catalunya, al
Govern de la Generalitat de Catalunya, a Amnistia Internacional Catalunya, a la Taula Catalana
pels Drets i la Pau a Colòmbia i al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament.
La present moció la subscriu el Grup Municipal d'ICV-EUIA-ME-E.

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

9
4
3
2
2
2

Abstencions: 1 vot del regidor present pertanyent al grup municipal:
PDeCAT

1

CULTURA

021. A probación de la moción presentada por el grupo municipal CS pro creación de
talleres de escritura y promoción y divulgación de la escritura y la oratoria..
PONENT: Sra. Olga A. Puertas
ESMENES:
La regidora ponent afegeix unes esmenes al text de la moció, unes de parcials de redacció; i
una altra consistent a la substitució d'un paràgraf.

MOCIÓ QUE SE SOTMET A INFORMACIÓ PÚBLICA AMB LA INTRODUCCIÓ DE LES
ESMENES:

La creación de los talleres de escritura arranca de la iniciativa de las universidades americanas
para dotar de técnicas de mejora del mensaje escrito y de la expresión oratoria de su
alumnado. Dichos cursos, con un gran éxito continuado , nos han deparado grandes escritores;
Carver, MacEwan y hasta el premio nobel 2017 Kazuo Ishiguro entre muchos.
Baricco creo en Milán la Escuela Holden de técnicas de escritura, quión, poesía...de gran
seguimiento popular en el antiguo edificio Feltrinelli
En Barcelona, en la sede de l'Ateneu Barcelonés, existe la más antigua y exitosa escuela de
escritura de Europa, con centenares de alumnos en sus cursos presenciales y a distancia, en
ellos colabora eventualmente nuestro escritor local Kiko Amat.
La reconocida dificultad para manejarse con el lenguaje escrito que reflejan las encuestas
sociológicas y educativas, podría paliarse con estos cursos, no reglados, y a precios bajos que
contribuyen a elevar el nivel educativo e incluso son de utilidad para todos los trabajadores de
servicios en general y para aquellos con los estudios inacabados o autodidactas que aspiren a
mejorar sus conocimientos en buenos ambientes de amable sociabilidad y gran motivación.

Caben en ello desde los estudiantes de secundaria hasta los jubilados con ganas de ocio
creativo.
Sant Boi carece de industria cultural, y de retomar la divulgación de las técnicas de escritura
con las debidas e iniciales garantías de calidad profesional, la podríamos potenciar como en
otras ciudades suburbanas con concursos o festivales de creación poética," slam poetry",
poesía breve declamada, cantada o interpretada o fórmulas de teatro callejero o convencional.
También caben los cursos de guionaje para los soportes audiovisuales.
Sant Boi tiene edificios de uso cultural que pueden aumentar su tiempo de uso y optimizarse
con el horario vigente.. Escola de Música, Archivo, Museos y Bibliotecas, es muy conveniente
aumentar el uso social y llenarlos de contenido y dedicación activa. Creemos que los Talleres
de escritura guiados por profesionales competentes pueden completar los usos de nuestras
instalaciones. Así por ejemplo, la creación de un Taller de escritura en nuestra biblioteca Jordi
Rubió i Balaguer como iniciativa matricial para su réplica en otras instalaciones municipales de
la ciudad.
Este curso inicial podría contar con el asesoramiento profesional de la Escola de Escritura de
l'Ateneu barcelonés, en su primera fase. Esta Escola tiene buena consideración legal y un
estatuto de vinculación a un Ente de utilidad pública que es l'Ateneu barcelonés. Además
estamos seguro que el duro ejemplo del escritor de 47 años Kiko Amat, de pasado turbulento
ey estudios inacabados , y sin embargo, escritor de éxito y muy fiel a sus orígenes santboyanos
en su vida y obras, daría ayuda a una iniciativa local ya que ya participa en la Escuela de
l'Ateneu barcelonés.
También valdría apoyar la via escolar de los clubs de debate y oratoria para facilitar una
expresion oral adecuada a los usos sociales de nuiestra ciudad. La asociación de debates
Universitarios podría brindarnos su experiencia . Insisto en la importancia de confiar en la
veteranía y experiencia de entidades de éxito en sus especialidades respectivas.
Getafe tiene un excelente festival de poesía y Gijón, de cine y movela negra, Ambas eran
ciudades industriales , reconvevertidas en parte, hoy ya son más conocidas por sus festivales y
por la incipiente industria cultural y de servicios que por otras cosas. El Prat y Hospitalet
cuentan con Oficinas de localizaciones cinematográficas atrayendo rodajes a sus parajes. Son
ejemplos de industriacultural entre otros. Intentemos pues que nuestra ciudad deje de ser
"Invisible " como se nos considera en el libro del mismo título de Marc ANdreu.
Por todo lo anterior, proponemos al Pleno del Ayuntamiento de Sant Boi de Llobregat los
siguientes acuerdos:
S'acorda:
Primero: Instar a la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Sant Boi de Llobregat para que
considere la iniciativa de la creación de una Escuela de Escritura y Oratoria para nuestra
ciudad, apoyando y estimulando así nuestra industria cultural.
Segundo: Solicitar el apoyo para esta iniciativa al Departamento de Cultura de Generalitat, al
Ministerio de cultura,y a la Diputación, así como a las entidades especializadas en la materia
Trasmitir esta moción al Departamento de Cultura, al Ministerio de Cultura y a la Diputación, al
Ateneo barcelonés y al Club de debates universitarios.
La present moció la subscriu el Grupo Municipal Ciudadanos de Sant Boi de Llobregat.

VOTACIÓ:
S’aprova per unanimitat dels 23 regidors presents pertanyents als grups municipals:
PSC-CP
ICV-EUiA-ME-E
C’s
ERC-AM
GdSB-CUP-PA
PP
PDeCAT

9
4
3
2
2
2
1

Part de Control
Precs i Preguntes
PRECS I PREGUNTES
Paraules dels ciutadans:
Sr. ...................., en representació de la Federació d'Associació de Veïns, per parlar sobre:
"Neteja de la ciutat"

Sr. ....................:
"Alcaldessa, gràcies per donar-me la paraula, i els cinc minuts intentaré que siguin menys però
seré telegràfic; i també al Puigdengolas que va ser a qui vam dirigir, el regidor corresponent al
tema que ens ocupa.
A la reunió que vam fer a la Federació vam aprovar el text que us el llegiré en castellà, més que
res perquè així aniré més ràpid:
"Por la presente le informamos que, desde la Federación de Asociaciones de Vecinos de la
vila, estamos preocupados por la insuficiente limpieza viaria que, día a día, se viene
observando en el espacio público de nuestros barrios.
Por una parte, nos encontramos frecuentemente con calles que no son barridas o baldeadas
con la suficiente continuidad, apareciendo constantemente acumulaciones de colillas, papeles
o latas.
La papeleras y contenedores, en muchos casos, son claramente desbordados por la basura,
permaneciendo, muchas ubicaciones de contenedores y papeleras, excesivamente sucias
durante demasiado tiempo.
La puesta de muebles, maderas y demás enseres domésticos, que son acumulados en zonas
de paso de peatones, provocan el estrechamiento de muchas aceras, ocasionado el
consiguiente riesgo de caída o tropezón de viandantes en aceras ya, de por sí, angostas.
Los contenedores de recogida de ropa son otro de los puntos conflictivos existentes, pues se
producen, a veces, desbordes de ropa que no son retiradas del lugar con la suficiente
celeridad.
Los parterres de parques i jardines muy a menudo sufren acumulaciones de plásticos, latas y
papeles, desluciendo el entorno natural.

Finalmente, todos estos puntos de recogida y acumulación de basuras acaban produciendo
una sensación de dejadez y suciedad que generan un ambiente insano e infecto, un entorno
poco apropiado para una ciudad que dice trabajar en la sostenibilidad de la misma.
Reciba un cordial saludo.
Atentamente,
....................,
Presidente de la Federación"
Aleshores afegeixo: També és veritat que els veïns, hi ha molts que són porcs, per no dir
insolidaris, perquè les papereres estan per lo que estan. I nosaltres hem fet, algunes vegades,
amb el regidor de barri, el fet que hi hagi un agent cívic perquè a la gent se li té de dir: "Això no
es fa".
I després una altra cosa que és que, al Rafael, que recordi que l'ambulatori nou de Cooperativa
Molí Nou es va aprovar amb el tripartit, que ho sapigueu, i va trigar la tira: "Toma nota y pon el
reloj".
I després una altra cosa: Jo demanaria als representants polítics aquí presents, sense
excepció, que les discussions a nivell d'acord, que no es facin aquí, perquè els que estem aquí
podem estar d'acord amb coses que diuen uns i, amb altres, completament en contra. Aneu al
tanto perquè amb els sentiments no es juga. Aquest espectacle no el teniu que fer aquí, perquè
estic segur que si nosaltres, els que demanem la paraula, la tinguéssim en principi,
possiblement marxaríem, perquè els polítics estan per resoldre problemes però no per discutir
aquí davant de la gent. Ho dic amb tota humilitat i educació, encara que se'm noti... Jo sóc així,
d'acord?
Gràcies i bona nit."

Respostes:

Sr. Josep Puigdengolas:
"Moltes gràcies.
En primer lloc, agrair que avui es traslladi, per part de la Federació d'Associacions Veïnals de
Sant Boi una qüestió que és ben sabut que és una preocupació per part d'una bona part de la
ciutadania i, per tant, no puc fer una altra cosa que agrair que avui es traslladi aquesta qüestió
aquí al Ple.
Com deia, és una preocupació que, a més, hem detectat, perquè tenim eines suficients com
per saber quina és una de les principals preocupacions de la ciutadania, i aquesta és una. Dir
que no és només una preocupació que sigui a Sant Boi, és a dir, quan veiem altres municipis
de l'entorn estem veient com cada vegada hi ha un cert interès que hi hagi millores en aquesta
qüestió i, per tant, evidentment, és una qüestió que hem d'afrontar i que hem de posar tots els
recursos possibles.
Vostès han comentat diferents qüestions que, si comentéssim al detall, estaríem una bona
estona i, de fet, alguns temes ja els hem tractat en anteriors plens, però sí que m'agradaria
parlar d'alguns temes que vostès han parlat amb més concreció, com pot ser el tema dels
contenidors o de la recollida de mobles.
El canvi de sistema de recollida de residus que, com vostès sabran, ha estat un procés llarg en
el qual estem ja, jo crec, en l'últim tram. Jo crec que és un canvi de sistema que ara no
detallaré amb concreció, com deia, però que ha tingut uns resultats molt positius, però que té

un parell de qüestions que encara preocupen i que són molt millorables. Una d'elles és el que
vostè comentava, el tema dels mobles, el tema dels voluminosos a l'entorn dels contenidors, o
també la neteja dels propis contenidors. Aquestes són dues qüestions que, evidentment, tenen
dos factors que provoquen aquest greuge, un és el propi funcionament del sistema i, després,
jo no faria servir la mateixa terminologia que ha fet servir vostè però, evidentment, hi ha una
part d'incivisme per part de la ciutadania que també afecta a la quallitat d'aquest espai. Són
aquests dos factors, per tant, hi ha aquesta corresponsabilitat que, tant la ciutadania com per
part de l'Ajuntament, tenim marge de millora.
Comentar que, per part de l'Ajuntament, el que pot fer és posar-hi més recursos al carrer per
poder corregir aquesta qüestió. A mi m'agradaria que poguéssim fer una valoració de com està
la situació des de fa uns quinze dies, des del mes de maig, perquè, probablement, hauran
detectat que hi ha una millora a l'entorn dels contenidors en relació als voluminosos, una millora
bastant visible i, per tant, jo els demanaria que... segurament aquest escrit recull el malestar
que hi ha hagut en aquests últims mesos en aquesta qüestió, però sí que m'agradaria que
fessin aquesta distinció i que poguessin valorar la millora que hi ha hagut des de l'1 de maig.
Això és una millora per part de l'Ajuntament i per part, també, jo crec, de la ciutadania que està
col·laborant més.
Amb relació als contenidors de roba, comentar-li que tenim dues incidències, una que està,
potser, vinculada a qui s'encarrega de recollir aquella roba però després hi ha un altre factor
molt vinculat a la situació econòmica que hem patit els últims mesos que és, moltes vegades,
gent que intenta recollir, bé, agafar roba de dins dels contenidors i que, a vegades els deixa a
fora o el que sigui. En qualsevol cas, li reconec que hi ha marge de millora i ens posarem a
treballar per corregir-ho.
Quan parla de neteja, exactament el mateix, és a dir, a mi no m'agrada parlar de neteja, això és
un tema que hem parlat en altres plens, m'agrada parlar de brutícia, perquè quan parlem de
neteja és com si estiguéssim posant tota la culpabilitat en un bàndol, i vostè també, no tornaré
a fer servir la terminologia que deia, però és una qüestió de corresponsabilitat, és un problema
de brutícia.
Per tant, hi ha dues qüestions a millorar, una per part de l 'Administració, que és, aquí, el nostre
compromís, i jo crec que aquest equip de govern és conscient de quina és la seva
responsabilitat davant d'un dels temes que més estan al carrer, però, després, també hi ha,
com vostès saben, també estem fent algunes campanyes adreçades a la ciutadania per
fomentar la seva corresponsabilitat i el seu civisme perquè entenem que, sense treballar
aquestes dues vies, no resoldrem el problema.
En qualsevol cas, jo crec que l'escrit tractava alguns temes vinculats a l'espai públic, a la neteja
de l'espai públic, a la brutícia i demés, que segurament encara en podríem parlar de més, i
entenent que és un problema, i que vostès estan traslladant aquest problema, i els ho vull
agrair una altra vegada, jo crec que seria bo que seguéssim i poder fer una reunió amb més
profunditat per poder veure, també, quines són les accions que tenim previstes perquè, per
exemple, ara els comentava el tema dels contenidors, del tema dels mobles, de recollida de
voluminosos, des del mes de maig, i jo crec que també tenim previstes algunes accions en el
futur que van en aquesta línia per millorar aquesta qüestió, i seria bo que seguéssim i
tinguéssim, tots, la informació. Jo crec que, al final, és, una mica, compartir la diagnosi i
compartir les millores de futur.
I res més. Jo no sé si podria afegir alguna cosa però em reitero en l'agraïment i, al final, el que
estan fent vostès és traslladar una preocupació que hi ha per part de la ciutadania i no puc fer
altra cosa que agrai'ls-hi.
Moltes gràcies."

Sra. Lluïsa Moret:
"Jo, el que volia dir son dues coses.
Primera, agrair, novament, en nom, jo crec que de tot el consistori que està aquí, no solament
de l'equip de govern, la feina que ha fet la Federació d'Associacions de Veïns de la ciutat per
fer aquest document, per fer aquest esforç de posar sobre la taula un dels reptes que té, no
Sant Boi, sinó les ciutats metropolitanes, però avui parlem de Sant Boi, per suposat tenim un
repte que és millorar la neteja de l'espai públic, les condicions de l'espai públic; i, per altra
banda, com bé deia, reitero l'oferta que ha fet senyor tinent d'alcalde Josep Puigdengolas. Jo
crec que seria molt interessant que ens asseguéssim els representants de les diferents
associacions, perquè tinguéssim l'oportunitat de parlar amb més tranquil·litat tots aquests
elements que vostès han detectat, i que també, evidentment, hem detectat nosaltres, i totes les
mesures, algunes que ja s'han posat en marxa, com deia el senyor tinent d'alcalde, a partir de
l'1 de maig, però moltes altres que tenim previstes, per millorar tots aquests aspectes: la
retirada de residus, la neteja viària, però també, aquí sortia, a la carta que vostès deien, el tema
dels parterres, dels jardins, de les zones ajardinades que també, moltes vegades, sofreixen
aquesta acumulació, en algun cas, d'alguns residus que no els toca estar allà.
Llavors, si vostès ho valoren positivament, faríem la reunió amb els representants que toqui i ho
parlem, tindrem l'oportunitat d'explicar-los les nostres propostes i d'escoltar les seves.
Moltíssimes gràcies."

Paraules dels regidors
Prec:

Sr. Miquel Salip:
"Dos precs.
El primer només l'anunciarem. Tenim alguns precs sobre la millora de l'espai públic, al centre
històric especialment, però crec que és millor que el fem per escrit i que puguem seure un dia i
parlar-ne que no començar, aquí a disparar bateria de temes de millores d'espai públic aquí al
centre històric. L'altre sí que el farem complet.
El passat dia 15 de maig, no fa gaires dies, l'escriptor Javier Cercas publicava un article al diari
El País que es titulava Pesadilla en Barcelona, on opinava sobre l'elecció del nou president de
a Generalitat, tot fent al·lusió a la nostra ciutat. El senyor Cercas deia, i cito textualment de
l'article en castellà, "Me sentiría mucho más tranquilo si el presidente de la Generalitat fuera un
paciente escapado del manicomio de Sant Boi con una sierra eléctrica en las manos".
Més enllà de la legítima discrepància política que es pugui tenir amb el Molt Honorable
President Torra, o que es pugui estar d'acord o no amb el que diu el senyor Cercas en el seu
article, sí que volíem demanar, i per això fem un prec, volem demanar que l'alcaldessa, en nom
de la ciutat,. respongués a aquest comentari que nosaltres considerem summament despectiu
sobre la nostra ciutat.
Com que no volem llançar la proposta sense aportar res, donem algunes idees de per on,
nosaltres, el nostre grup, creiem que podria anar aquesta resposta. Per exemple, podríem dir-li,
al senyor Cercas, que el "manicomi", com li diu ell, des de fa més d'un segle és un espai on es
viuen molts drames humans i molt patiment de les famílies al voltant dels pacients; que no li
desitgem a ningú que ho hagi de viure i que ningú n'està immunitzat, malauradament, i que, per
tant, no és bo banalitzar-ho.
Podríem seguir dient-li que Sant Boi se sent orgullosa de ser Vila Hospitalària, i que, si
passegés pels nostres carrers, podria veure com els pacients que poden sortir al carrer

conviuen amb tota naturalitat amb la resta de santboians per la Rambla, entrant a les botigues,
prenent el sol a la plaça de l'Ajuntament, etc.
També podríem dir-li, al senyor Cercas, que estem orgullosos de ser la seu del Clúster de Salut
Mental, i d'haver convertit allò que era un estigma en una marca de ciutat, amb el Sant Boi Boig
per Tu; que Sant Boi porta, en el seu ADN, aquest esperit d'inclusió, o més enllà, que és
consubstancial a la nostra vida social que, igual, si li parlem de genètica, encara traurà les
paraules de context.
I finalment, li podríem explicar que a Sant Boi hi ha un himne popular i no oficial que diu: "Som
de Sant Boi. Sant Boi, bonica vila. Som del poble dels bojos que sempre canten i sempre
riuen." Un himne que, entre moltes altres ocasions, el cantàvem pels carrers el vespre del
passat 1 d'octubre quan acabàvem de compartir amb veïnatge una jornada de gran
impregnació social i democràtica.
Així doncs, demanaríem que l'alcaldessa pugui respondre al senyor Cercas en aquestes
paraules que, tot i que s'emmarquen dins de la llibertat d'expressió, evidentment, del senyor
Cercas, considerem un menyspreu cap a Sant Boi, cap als malalts mentals que tenim a la
nostra ciutat.
Gràcies."

Resposta:
Sra. Lluïsa Moret:
"Prenc nota d'aquesta proposta i llavors valorarem com ho fem i ja us fem la devolució."

Prec:

Sra. Olga A. Puertas:
"Mi ruego es para el Sr. Tamayo que, dadas las nuevas instalaciones de Ràdio Sant Boi,
muchos consideramos la necesidad de un programa municipalista, semanal, quincenal,
abordable por turnos y para todos los partidos representados en este Pleno. No es la primera
vez que doy esta idea. He hablado con otros miembros de este Pleno, también, de constituir un
comité de medios local con todos los partidos, esto lo tienen en Hospitalet, y ver si accedería,
usted, a esa necesidad de objetividad informativa. Me acojo, en este y todos los ruegos y
preguntas, a la Ley de transparencia y al Código ético municipal.
Un segundo ruego es para el señor Carcelén. Lo que se está practicando en los cementerios
de nuestra comarca, Esplugues lo ha hecho y Cornellà lo está estudiando, ambos son, como
Sant Boi, municipios socialistas. Sant Boi se añadirá a la tendencia. Le ruego nos lo aclare y se
pase a saber el precio del funeral más bajo. Este dato es la base de muchos de los cambios, es
decir, es la necesidad de saber las condiciones más... A informar de los precios."

Resposta:
Sr. Juan A. Tamayo:
"Yo quería decirte que, si los portavoces o algún miembro que designen los grupos políticos se
comprometen a asistir a estos debates con la regularidad necesaria, yo lo podría proponer a la
dirección de Ràdio Sant Boi como una petición de los grupos políticos, y no creo que hubiese
mucho problema.

Y en relación al tema de un comité de control de Ràdio Sant Boi, si hay algún medio no
gubernamental municipal, pues yo creo que está todo dicho."

Sr. J. Ángel Carcelén:
"Me alegra que me hagas esta pregunta. Lo pasamos por este Pleno, la Ordenanza de
servicios funerarios que iban en la línea de transparencia a la hora de la prestación de
recursos, y tenemos pendiente el reglamento del Cementerio. Eran dos instrumentos: las
ordenanzas de servicios funerarios y el reglamento del Cementerio.
La ordenanza de los servicios funerarios iban en la línea de favorecer la concurrencia,
favorecer la competencia entre los diferentes operadores, y que de esa competencia y de esa
transparencia en la información, pudiera haber un post servicio. Era la filosofía de las
ordenanzas que hicimos. Fuimos los primeros, luego se han sumado otros municipios."

Preguntes:

Sr. Jordi Garcia:
"La primera pregunta seria si el pressupost destinat a la Festa Major el podem trobar
desglossat en algun lloc, a la pàgina web o... És per saber-ho, perquè en el pressupost sí que
hi ha la quantitat però voldríem saber des de què costa un castell de focs a les actuacions,
diferents coses. I en el cas que no surti publicat ens agradaria tenir una còpia, si és públic.
Per altra banda, a l'anterior legislatura es passaven els programes, tant de la Fira de la
Puríssima, la Carxofada... Això ja ho vam comentar a la Junta de Portaveus, i la pregunta és si
es podria fer com abans es feia i donar-nos, una miqueta, el protocol de tot això.
Gràcies."

Sr. Andrés Castro:
"Hace unos meses se quemó una estructura a la entrada del Ateneu Santboià y quisiéramos
saber cómo está, si se ha investigado el suceso, si se sabe algo, si ha habido investigación o
no.
Gracias."

Sr. Jorge Romero:
"És una pregunta que m'ha passat un company. Té a veure amb els Testimonis de Jehovà,
crec que en el llenguatge del Concili Vaticà Segon serien Germans Separats, però, en fi,
sembla ser que reparteixen fulletons o escrits, sembla ser que a l'entrada dels Ferrocarrils de la
Generalitat i en altres llocs de la ciutat i, pel que em comenten, el contingut, diguem-ne, és una
mica masclista, de vegades, i de caire, una mica, en contra de, per exemple, la moció que es
va presentar aquí sobre LGTBI i contra l'homofòbia i tot això.
I la pregunta era que, si per fer aquestes activitats es necessita permís municipal i, si es
necessita permís municipal, que es tingui en compte aquest contingut. No entro en el contingut
doctrinal, clar, evidentment, malgrat que tinc que dir que la seva versió de la Bíblia, que es la
Nuevo Mundo, és bastant dolenta, com a traducció. Si a algú li interessa, crec que la millor
versió en castellà és La Biblia del Peregrino de Luis Alonso Schokel."

Sra. Olga A. Puertas:
"Mi primera pregunta es para el senyor Tamayo, que se nos informe sobre la adecuación de
todas las bases de datos municipales y empresas y organizaciones vinculadas, y también de
todos sus proveedores, o sea, la adecuación sobre la disposición RPGD del Reglamento de
protección de datos que últimamente nos están desplegando, según la directiva europea y que
entra en vigor mañana, 25 de mayo, a todos los efectos.
La segunda pregunta es para la señora Lerma, y que me informe sobre las irregularidades de
la gestión de la directiva de Progat que ha llegado a mis oídos. O sea, se me informe sobre el
tema. Su presidenta lleva veinte años ininterrumpidos como tal, no tienen contabilidad, no lleva
libro de actas, se han dado altas súbitas para la última junta, en fin. Le recuerdo que Progat
está subvencionada por el Ayuntamiento y por la Unión Europea, o sea, que me informe
realmente sobre el tema.
Y la última pregunta es para el señor Carcelén y, dado el incremento de delitos de trato y
violencia de género respecto al mismo período, informarnos sobre el número de estos en
nuestra ciudad. Hace poco veía publicidad sobre un curso de autodefensa femenino
organizado por mujeres locales. ¿Qué hay al respecto? Y sería muy práctico para todas las
mujeres saber el número de delitos y de aquellos de órdenes de alejamiento, o sea, la
información no es decir: "Estamos muy mal", es, simplemente, información, y las mujeres
tenemos que estar informadas, esto es un hecho. Vivir en la nube ya no toca."

Respostes:

Sr. J. Manuel González:
"Com vostè sap, el pressupost s'aprova pel plenari municipal i, per tant, consten totes les
partides que s'assignen a les diferents despeses de l'Ajuntament i, per tant, hi ha el pressupost
de Festa Major, però no hi ha un desglòs de cadascuna de les activitats que es desenvolupen a
la Festa Major. Per tant, quan tinguem la liquidació del pressupost, la liquidació és pública i
coneixerem totes les despeses que s'han realitzat, no només de Festa Major sinó de tots els
programes de cultura i de tots els àmbits. Per tant, quan estigui la liquidació es disposarà.
Ara bé, si necessita o té interès a saber alguna despesa concreta, m'ho diu, després, jo li
traspasso als serveis tècnics i, en tot cas, que li facin una informació puntual d'algun tema
concret que vostè tingui si és que ja disposen de les dades concretes."

Sr. J. Ángel Carcelén:
"Respecte a l'incendi de l'estructura de l'Ateneu, es va obrir una investigació per part de
Mossos. No tinc informació en aquests moments. En tot cas, allò que es pugui comunicar ja ho
comentarem."

Sra. Lluïsa Moret:
"De fet, demà tenim Junta Local de Seguretat i podrem preguntar-ho."

Sr. J. Ángel Carcelén:
"Respecte als testimonis de Jehovà, doncs, mirarem a veure. De fet, a la ciutat passen moltes
coses, la Policia pot actuar d'ofici o a requeriment. Normalment prioritzes allò que és un
element que posa en risc la seguretat col·lectiva, les hores de treball de la Policia són limitades.
Llavors, la ciutat és més viva i passen més coses. Prioritzes allò que posa en risc la seguretat

de les persones. Sí és cert que... Mirarem si tenen permís si no tenen permís, si cal permís,. si
no cal. Ja que ha fet el requeriment, ho mirarem.
I dels delictes, precisament ara ho deia l'alcaldessa, demà tenim Junta Local de Seguretat,
farem l'actualització de les dades semestrals i anuals i mirarem l'increment-decrement de la
situació objectiva de la seguretat a Sant Boi. El que vostè diu que és una visió negativa, jo no
sé si és negativa en relació a què, o positiva en relació a què, el que sí li puc dir és que, en
relació als municipis de l'àrea metropolitana, la situació de Sant Boi és positiva."

Sra. Lluïsa Moret:
"En relació a la violència de gènere que preguntava ella, sí que tenim dades que ens ha facilitat
el Ministeri de Justícia sobre el tema dels jutjats de tota Espanya, els jutjats específics,
especialitzats, i els jutjats mixtes. Sant Boi té un jutjat mixte en temes de violència de gènere de
nombre d'ordres de protecció. Això sí que ho tenim, que ens ha arribat fa poquet i li podem fer
arribar.
Dir que a tot Espanya es concedeix un percentatge molt baix d'ordres de protecció, és a dir, en
alguns jutjats, i sobretot els mixtes, menys del cinquanta per cent. Però no és Sant Boi, és un
tema estructural del que ja sabem i que en parlem i que no fa falta que repetim alguns casos
que hem conegut fa poquet, i és el tema de la formació i la sensibilització, intentar formar i
capacitar i sensibilitzar la dimensió judicial sobre aquest tema, també, que és un repte que
tenim tots i totes pendents."

Sra. Concepció Lerma:
"Gràcies, alcaldessa. Hola Olga.
Efectivamente, el Ayuntamiento de Sant Boi tiene firmado un convenio de colaboración con
Progat, que son quienes nos ayudan a atender nuestras colonias de gatos, que es competencia
municipal el hacerlo. Nosotros, como Ayuntamiento, lo que tenemos que velar es por el efectivo
cumplimiento de este convenio. Hasta ahí llega nuestra responsabilidad y, efectivamente, se
está cumpliendo, y toda aquella documentación que ellos tienen que entregarnos nos la
entregan. Los problemas que una entidad privada pueda tener a nivel interno nosotros, como
Ayuntamiento, no podemos entrar aunque estamos intentando ayudar porque somos
conscientes que se han generado dos grupos que están confrontados y que parece que no
están muy conformes con la actual junta directiva. Les hemos ofrecido nuestro servicio de
mediación y nuestro servicio, también, de participación ciudadana, uno de estos grupos ya está
acudiendo por el bien de las colonias y porque se pueda llevar a cabo el cumplimiento del
servicio que lleguen a buen entendimiento, que lleguen a buen puerto pero, como digo, los
problemas internos que puedan tener como entidad a nosotros ni podemos ni debemos,
tampoco, meternos demasiado allí.
Gracias."

Sr. Juan A. Tamayo:
"En relación a la cuestión que planteaba sobre las bases de datos, desde hace ya bastante
tiempo el Ayuntamiento está trabajando en este tema para normalizar y legalizar, de acuerdo
con la Generalitat, las bases de datos municipales que, de hecho, creo recordar que hace
como un par de años ya pasamos aquí un bloque de aprobación de envío a la Generalitat de
una serie de ficheros para su normalización y legalización.
A parte de eso, también hemos tenido contratada alguna persona durante algún tiempo para
hacer este tipo de trabajos en exclusiva, y hace una semana aproximadamente cumplimos con
otra de las obligaciones legales que era nombrar a una persona responsable como delegada
de protección de datos, que es la persona que coordinó todo el tema de normalización de los

ficheros y que,. además, es la responsable del Registro municipal. O sea, ya hemos hecho el
nombramiento y, por tanto, ya tenemos bastante trabajo hecho.
Y respecto a la pregunta que antes ha quedado en el aire sobre el tema de los medios, si
quieres un día nos vemos y lo hablamos con tranquilidad. De todas formas, en la Comisión
Informativa de Gobernanza, si en algún momento queremos abrir un debate sobre la cuestión o
queremos hacer alguna pregunta, es un espacio que tenemos disponible."

Donar compte de decrets

Comunicacions de l'alcaldia

Donar compte dels informes
Informe de Tresoreria i Intervenció relatiu al compliment dels terminis legals de
pagament en les operacions comercials d'acord amb la Llei 15/2010, de modificació de la
Llei 3/2004.

ENTITAT LOCAL: AJUNTAMENT DE SANT BOI DE LLOBREGAT
TRIMESTRE: PRIMER TRIMESTRE 2018
DATA EMISSIÓ INFORME: 25-ABRIL-2018
PROPOSTA PLE: MAIG-2018

Els funcionaris que subscriuen, en el exercici de les funcions contemplades en els
articles 196 i 204 del Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós
de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, i els articles 4 i 5 del Real Decret 1174/1987, de
18 de setembre, pel que es regula el règim jurídic dels funcionaris de l’Administració Local amb
habilitació de caràcter nacional, informen:

ANTECEDENTS DE FETS:
Amb data 7 de juliol de 2010 va entrar en vigor la Llei 15/2010 de modificació de la Llei
3/2004, de 29 de desembre, per la que s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en
les operacions comercials, (BOE 06-07-2010), i el seu articulat és d’importància per afectar als
poders adjudicadors en els terminis de pagament i en el procediment de reclamació de deutes.

FONAMENTS DE DRET:
Articles 4 i Disposició Transitòria Primera de la Llei 15/2010, de 5 de juliol.
Articles 3, 4, 5 i 8 de la Llei 3/2004, de 29 de desembre.
Articles 198 i 210 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.

INFORME:
D’acord amb l’article 198 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector
Públic, que va entrar en vigor en data 9 de març de 2018, l’administració tindrà l’obligació
d’abonar l’import de les factures en els 30 dies següents a la seva data d’aprovació per l’òrgan

competent. Així mateix, l’administració tindrà l’obligació d’aprovar les factures dintre dels 30
dies següents a la data efectiva del lliurament dels bens o la prestació del servei. S’estableix
d’aquesta forma un termini de 30+30 dies.
En aquest sentit i com a conseqüència de diferents consultes efectuades al Ministeri
d'Hisenda i Administracions Públiques, aquest ens va publicar una guia amb la finalitat de
facilitar l'elaboració dels informes de morositat. Entre d'altres qüestions, s'aclareix i detalla el
"dies a quo", per tal de determinar el període legal de pagament i la data d'inici del còmput.
D'acord amb l'esmentada guia, en les Informes de Morositat es computa des de la data
d'entrada de la factura en el registre administratiu, com a resultat, el màxim conforme a la
normativa vigent són 60 dies en total (desglossats en 30 dies des de l'entrada en el registre per
a aprovar i 30 dies des de l'aprovació per al pagament efectiu).
Per aplicació dels esmentats criteris s’ha obtingut del programa de comptabilitat pública
local, que ha precisat ser actualitzat per tal de confeccionar la informació en els formats
requerits, els llistats informàtics que s’acompanyen com a annex, així com el fitxer en format
“XML” que es remetrà al Ministeri d’Economia i Hisenda.
És per aquest motiu que, al modificar el mètode de càlcul del període mitjà de
pagament, la dada obtinguda per a aquest trimestre, tal i com va passar a la resta de trimestres
dels exercicis 2015 a 2017, no és comparable amb els exercicis anteriors, ja que la base del
càlcul són els 60 dies, diferent a la dels anteriors trimestres que era de 30 dies.
Tanmateix, la nostra corporació no esgota el termini de 60 dies legalment disposat i
s'intenta abonar l'import de les factures abans del seu venciment legal, per tal de facilitar la
gestió financera dels proveïdors municipals, sempre que sigui possible.
La Llei 15/2010, en el seu article quart, apartat 1 imposa a l’Interventor General de
l’Estat que confeccioni trimestralment un informe sobre l’acompliment dels terminis previstos en
la Llei 15/2010 per al pagament de les obligacions de l’Administració General de l’Estat, en una
redacció similar a la que en el seu apartat tercer imposa als Tresorers de les Corporacions
Locals.
Com a explicació sobre la informació continguda als llistats annexos, s’ha de detallar
que a partir del mes de juliol de 2012 s’ha procedit a establir una freqüència setmanal de
pagament, tot i així poden existir diferències en el pagament de certes obligacions si el
venciment de les mateixes no coincideix amb les dates fixes de pagament setmanal,
diferències que es materialitzen en alguns dies d’excés o d’avançament en la data de
venciment.

El detall de la informació continguda als llistats annexos és el següent:
- Període mitjà de pagament del primer trimestre de 2018, calculat en base als 60 dies com a
període legal de pagament (inclou les pagades dins del termini legal i les pagades fora del
període legal): 45,09 dies per un import de 13.472.988,07 euros.
- Interessos de demora pagats durant el primer trimestre de 2018: 0,00 euros
- Període mitjà del pendent de pagament al final del primer trimestre de 2018, calculat en base
als 60 dies com a període legal de pagament (vençut i no vençut): 58,90 dies per un import de
412.102.44 euros.

El present informe s’haurà d’elevar al Ple de la Corporació del mes de maig de 2018 i
es materialitzarà la publicació de la documentació annexa, si s’escau, en compliment de l’article
5, apartat 4, de la Llei 15/2010.

Núria Gatell Martínez
La Interventora

M. Isabel Asensio Boza
La Tresorera

Vist i plau
Lluïsa Moret i Sabidó
Alcaldessa

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.

