ACTA DE SESSIÓ DE PLE
Número d'expedient: M111-2010-03
Caràcter
Ordinari

Urgent
No

Data:

15/02/2010

Lloc:

Sala de Plens de la Casa Consistorial

Hora Inici:

18:03

Convocatòria
Primera

Hora Final: 19:13
Hi assisteixen
President/a
Tinents d'alcalde

Regidors/res

Secretari/ària

Jaume Bosch Pugès
1r - J. Angel Carcelén Luján (PSC - PM)
2n - Juan Antonio Tamayo Fernández (PSC - PM)
3a - Lluïsa Moret i Sabido (PSC - PM)
4a - Antonia Barragán Prieto (PSC - PM)
5è - Lluís Pérez Gutiérrez (ICV-EUiA-EPM)
M. Montserrat Mirabent i Coll (PSC (PSC - PM)
Jose Manuel Gonzalez Labrador (PSC (PSC - PM)
Celso González Durán (PSC - PM)
Concepción Castillo Balaguer (PSC - PM)
Rosa Ma. Berrio Hernández (PSC - PM)
Elena Amat i Serrano (PSC - PM)
Francisco Soto Moreno (PSC - PM)
María Josefa Rodríguez Blázquez (ICV-EUiA-EPM)
Miguel Ángel Merino Sánchez (ICV-EUiA-EPM)
Rafael Cañedo Torrubiano (PP)
Marina Lozano Illescas (PP)
José Luis Serrano Cabezas (PP)
Jaume Pujadas Rosich (CiU)
Joan Alegret Massafont (CiU)
Josep Maria Cervelló Torrella (ESQUERRA-AM)
Enric García Gallego (ESQUERRA-AM)
Isidor Serrano Carmona (C's)
Carmen Valverde Navarro

S'incorporen més tard els següents regidors

També hi assisteixen

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

Juan José Casado Peña (PSC (PSC - PM)
Maria Marta Pedrosa Varela (CiU) per haver d'assitir a un Ple del Consell
Comarcal

No hi assisteix

Part resolutiva:
000. Commemoració de 2010 Any Europeu de Lluita contra la Pobresa i l’Exclusió Social

Sra. Lluïsa Moret:
“Gairebé 80 milions d'europeus i europees corren el risc de caure en la pobresa. Viure en la
pobresa pot implicar des de no tenir diners suficients per a comprar aliments i roba fins a viure
en un habitatge precari. La pobresa significa també tenir menys opcions i pot dur a l'exclusió
social.
Inspirant-se en el principi fundacional de solidaritat, la Unió Europea ha conjuminat esforços
amb els Estats membres per a convertir 2010 en l'Any Europeu de Lluita contra la Pobresa i

l'Exclusió Social, segons van acordar el 22 d’octubre de 2008 el Parlament Europeu i el Consell
de la Unió Europea.
Per a abordar la lluita contra la pobresa i l’exclusió social, els Estats membres de la Unió
Europea han de posar l’èmfasi en:
-Eliminar la pobresa infantil i la pobresa en les famílies
-Facilitar l'accés al mercat laboral, l'educació i la formació
-Superar la discriminació i abordar els aspectes de sexe i edat en la pobresa
-Lluitar contra l'exclusió financera i l'endeutament excessiu
-Lluitar contra l'habitatge precari i
-Fomentar la inclusió social dels grups vulnerables.
També, com diu la resolució del Parlament Europeu, s'ha d'abordar la pobresa i l’exclusió
social, tant en el sí de la Unió Europea com a nivell exterior, tenint sempre present els
Objectius de Desenvolupament del Mil·lenni de les Nacions Unides que han subscrit la pròpia
Unió i els seus Estats membres
Aquest any Europeu ha de servir per sensibilitzar als ciutadans i ciutadanes sobre aquesta
qüestió i, sobre tot, per a renovar el compromís polític de la UE i els Estats membres en la lluita
contra la pobresa i l'exclusió social.”

001. Aprovació de les actes de les sessions amb número d'expedient M111-2010-01 i
M111-2010-02
Acta M111-2010-01, de 24 de gener de 2010
VOTACIÓ:
A favor: 20 vots dels regidors presents pertanyents als grups municipals:
PSC-PM
ICV-EUiA-EPM
CiU
ESQUERRA-AM
C‘s

12
3
2
2
1

Abstencions: 3 vots dels regidors presents pertanyents al grup municipal:
PP

3

Acta M111-2010-02, de 25 de gener de 2010
VOTACIÓ:
S’aprova per unanimitat dels 23 regidors presents pertanyents als grups municipals:
PSC-PM
ICV-EUiA-EPM
PP
CiU
ESQUERRA-AM
C‘s

12
3
3
2
2
1

JUNTA DE PORTAVEUS
002. Aprovació de la moció presentada pel grup municipal d'ERC de suport a la consulta
sobre la indepencència
Número d'expedient M265-2010PONENT: Sr. Josep Maria Cervelló
El passat dia 13 de setembre els ciutadans d’Arenys de Munt (Maresme) van poder participar
en una consulta popular sobre la independència, fet que es produïa per primera vegada en un
municipi català. Més tard, el 13 de desembre 167 municipis més van organitzar simultàniament
la Consulta sobre la Independència.
La consulta es va celebrar en un clima festiu i sense cap tipus d’incidència, demostrant així el
grau de maduresa de la societat catalana i que la ciutadania del nostre país té assumit el dret a
decidir, alhora que el seu exercici no ha de comportar cap de tipus de conflictivitat social.
Vist doncs que aquestes experiències han estat reeixides bàsicament per dos factors molt
importants, primer, la implicació de les entitats cíviques i socials, i segon la complicitat i unitat
de la majoria de les forces polítiques, pensem que cal continuar aquest procés de consultes
populars en més municipis catalans.
Malgrat que els governs locals no podem convocar consultes populars sobre matèries que
sobrepassin l’àmbit de les competències municipals, és evident que no podem restar sense
actuar davant de temes que són d’interès general de la població, igualment com hem fet els
ajuntaments durant molts anys en moltes matèries que no eren de competència municipal.
Finalment, cal tenir en compte que el 14 de gener es va constituir oficialment la Coordinadora
Sant Boi Decideix!, que agrupa diverses persones i entitats, amb l’objectiu d’organitzar una
consulta sobre la independència a la nostra ciutat.
S'acorda:
Atès tot allò exposat anteriorment, el ple de l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, acorda el
següent:
Primer.- Felicitar tots els municipis i els seus ciutadans que han organitzat la Consulta sobre la
Independència per la demostració de civisme i democràcia participativa que han dut a terme,
convertint la consulta popular en una festa, i demostrant que exercir el dret a decidir és
possible.
Segon.- Donar suport a la iniciativa que ha sorgit des de la societat civil de la nostra ciutat,
agrupada sota el nom de Sant Boi Decideix!, per a la celebració de la consulta popular sobre la
independència.
Tercer.- Fer arribar aquest acord al president del Parlament de Catalunya i als portaveus dels
diferents grups amb representació a la cambra, a la Coordinadora Nacional per la Consulta
sobre la Independència i a l’entitat Decidim.cat

INTERVENCIONS:

Sr. Josep Maria Cervelló:
“Moltes gràcies. Si nosaltres presentem aquesta moció és per un mecanisme, diguem-ne
obligat dintre del reglament municipal. Aquesta moció va ser presentada als diferents grups
d’aquest Ajuntament per una plataforma ciutadana que s’ha fet recentment a Sant Boi, que és
la plataforma Sant Boi Decideix, que es va constituir el 14 de gener i que està preparant les
bases per poder fer aquesta consulta a nivell local de Sant Boi. També voldria, abans d’iniciar,

agrair la presència del senyor alcalde del Papiol, Albert Vilà, que ha volgut estar amb nosaltres.
El Papiol és un municipi que al mes de novembre ja va fer la seva consulta i, com tots els
municipis en què s’ha fet, s’ha demostrat que la nostra ciutadania està prou madura com
perquè se li pugui fer aquesta pregunta sense que hi hagi problemes i, senzillament, es
produeix allò tan democràtic que la gent que ho vol va a votar, i vota allò que vol. Per tant,
aquesta consulta no es planteja com una confrontació d’idees o tampoc el seu fonament no és
solucionar un conflicte històric sinó, sobretot, voldríem destacar que és un exercici de plenitud
democràtica que es fa en unes condicions de voluntariat i en el qual, per tant, que hi hagi uns
resultats com els que hi ha hagut fins al moment, amb uns índexs importants de participació
com hi ha hagut a la comarca d’Osona, on s’han superat, per exemple, el quaranta per cent de
participació, ens sembla que és un fet important i transcendent. I més que això, és un fet sense
precedents. És a dir, difícilment trobaríem en tota Europa un cas semblant de la societat civil
que s’organitza per fer una consulta sense propaganda institucional, sense ajuts de cap mena i
només amb hores de feina, i amb la voluntat i amb les ganes de servir la comunitat, perquè
d’això es tracta cada vegada que la comunitat pot expressar-se lliurement, que és un servei a la
comunitat. Nosaltres, com a partit, com a ERC, no és cap secret saber què votarem en el
moment en què se’ns plantegi aquesta qüestió, però també he de dir que no ens fa cap por el
resultat que pugui haver-hi encara que sigui advers per als nostres punts de vista perquè no
ens fa por l’opinió de la gent. El que sí que, realment, ens fa por és viure en un estat que no
permeti a la gent que se li pregunti sobre aquestes coses i, pitjor encara, que no permeti que
aquesta gent pugui ser consultada i que pugui expressar lliurement la seva opinió. Aquesta és
la por fonamental que ens fa pensar que l’Estat espanyol planteja en aquests termes un dèficit
democràtic i que iniciatives ciutadanes com aquesta vénen a plantejar un avenç en democràcia
i un repte a tota la societat perquè es plantegi realment el seu futur amb llibertat. Sé que ara hi
ha una paraula demanada sobre aquest tema, precisament d’una de les persones que ha entrat
això. Només he de dir que ERC està orgullosa de ser el canal que hi ha hagut per presentar
això aquí; que la nostra presència a la plataforma és una presència individual de diversos
militants, però el valor que té la plataforma és que és una plataforma àmplia, transversal, que
recull gent de diferents condicions socials, de diferents edats, de diferents ideologies i que, per
tant, aquesta és la gran victòria d’aquesta plataforma abans, fins i tot, que es plantegi com i
quan fer la consulta, és a dir, aplegar gent que el seu apel·latiu comú seria el de ser persones
democràtiques. I res més, en tot cas, acabem de fixar unes posicions, o després, si hi ha debat
o, si no, ja farem servir l’explicació de vot per acabar d’explicar-nos."

Sr. .........., ciutadà, per parlar sobre: "vol parlar en representació de l'entitat Sant Boi Decideix
referent a donar suport a la Moció a favor de la consulta sobre la independència a Sant Boi".

Sr. Isidor Serrano:
“Buenas tardes a todos. Ruego a la señora secretaria que conste en acta mi intervención.
Simplemente voy a hacer mención que el posicionamiento de este regidor y del grupo político,
ante la iniciativa sobre la independencia que se pretende llevar a cabo en este municipio, para
nosotros carece de toda legalidad y legitimidad democrática y por ello Ciudadanos no se
posicionará ni a favor ni en contra de ella. Nuestra posición es que es un asunto que
consideramos ilegal y, por tanto, una farsa orquestada la cual no compartimos. Ciudadanos no
participará en esta consulta ilegal allí donde se celebre pero, sin embargo, sí, evidentemente,
no permaneceremos impasibles a que, de alguna manera, se pueda actuar políticamente en la
Delegación del Gobierno para que vele para que no se utilicen las dependencias públicas ni
censos electorales, y denunciamos esta cortina de humo que suponen estas consultas.
Ciudadanos no estamos de acuerdo con estas consultas en los puntos siguientes:
Primero, punto 1, porque vulnera el artículo 71 de la Ley de bases de régimen local, de
conformidad con la legislación del Estado y de la comunidad autónoma, cuando ésta tenga
competencias estatutariamente atribuidas para ello, los alcaldes, previo acuerdo, con mayoría
absoluta del Pleno y autorización del gobierno de la nación, podrán someter a consulta popular
aquellos asuntos de las competencias propias municipales y de carácter local que sean de
especial relevancia para los intereses de los vecinos con excepción de los relativos a la
hacienda local. En el punto 2 dice: “Porque según el artículo 122 del nuevo estatuto de
autonomía de Cataluña, corresponde a la Generalitat la competencia exclusiva para el

establecimiento del régimen jurídico las modalidades y el procedimiento, la realización y la
convocatoria por la propia Generalitat o por los entes locales en el ámbito de sus
competencias, encuestas, audiencias públicas, foros de participación y cualquier otro
instrumento de consulta popular con la excepción de lo previsto en el artículo 141.32 de la
Constitución. Dicho artículo, 141.32 de la Constitución, atribuye al Estado la competencia
exclusiva en materia de autorización para la convocatoria de las consultas populares por vía de
referéndum. Quiero recordar también que en el Reglamento orgánico de este Ayuntamiento, el
ROM, en el artículo 139, en el apartado de supuestos, requisitos y procedimientos en el 139.1
dice que el alcalde o alcaldesa, con el acuerdo previo del Pleno por mayoría absoluta, podrá
someter a consulta popular asuntos de la competencia propia municipal de carácter local que
sea de especial importancia para los intereses de los vecinos con excepciones relativas a las
finanzas locales. Y en el 139.2 dice que el alcalde o la alcaldesa ha de someter al Pleno, al
efecto de lo que establece el apartado primero, la consulta popular debe presentarse por un
número de vecinos o vecinas que, como mínimo, sea igual al 1000 más el 10% de los
habitantes cuando sean de más de 5000 habitantes. Y en el 139.3 dice que, por reglamento, se
han de determinar los requisitos y las condiciones para exigir este derecho. 139.4, sigo leyendo
literalmente, la autorización de la convocatoria de consulta popular se ha de ajustar a las
siguiente reglas... Estoy hablando del ROM, del ROM municipal. En el apartado A dice: La
corporación local ha de transmitir a la Generalitat una copia literal del acuerdo adoptado por el
Pleno del Ayuntamiento, la cual ha de contener los términos exactos de dicha consulta. En el B
dice: El gobierno de la Generalitat ha de transmitir la solicitud municipal al gobierno del Estado,
a la cual ha de adjuntar, si es preciso, un informe sobre la conveniencia de hacer la consulta de
acuerdo con el interés general de Cataluña. Y en el C, dice que corresponde al gobierno del
Estado autorizar dicha consulta. Con lo cual, por estos referéndums y estos instrumentos
integrantes, separatistas para mí, para violentar el estado de derecho vulnerando los
procedimientos legales que dan sustancia a nuestra democracia, y en el apartado .6 porque la
verdadera democracia es aquélla que se sustenta en el respeto de las leyes y sus
procedimientos. Y por último, también quiero recordar lo que se ha publicado en varias revistas
y en varios medios que, por ejemplo, estas consultas también se han intentado llevar en el
municipio vecino de Cornellà, donde el PSC ha hecho valer su mayoría absoluta apoyándose
en el artículo 133 del Reglamento orgánico municipal de dicho Ayuntamiento, que dice que no
se podrán presentar mociones sobre asuntos que excedan de las competencias municipales.
Por lo tanto, yo casi solicitaría a los señores de ERC, sé que me van a decir que no, que
retiraran dicha moción, y si no la retiran, evidentemente, nuestro voto será negativo."

Sr. Josep Maria Cervelló:
“Només per recordar al company Isidor que no estan demanant que organitzem res des de
l’Ajuntament sinó, senzillament, que l’Ajuntament doni suport, vegi amb simpatia aquesta
proposta ciutadana. Són ciutadans que pregunten a ciutadans sobre el que consideren que pot
ser d’interès general. Per tant, de farsa cap ni una. Quan una persona pregunta a una altra i
obté una resposta, de farsa, cap ni una. La farsa és quan la gent calla, però quan la gent parla
difícilment podem parlar de farsa. Miri, quan vostè, i a més ho acostuma a fer bastant, comença
a citar-nos la bíblia en vers de reglaments, ordres, decrets, lleis, constitucions i altres, això
sembla el pas previ d’un tribunal que estigui a punt de declarar una sentència que sempre
acaba igual: “Y por tanto, pena de muerte.”. Doncs, miri, les lleis, els decrets, les normatives i
altres s’han fet perquè pugui haver-hi la convivència de les persones. La convivència de les
persones no ha d’estar en funció d’aquestes lleis, sinó que són les lleis les que estan en funció
de la democràcia. Per tant, si alguna cosa s’ha de canviar és un dels dèficits democràtics que
nosaltres hem plantejat que té encara, especialment en aquest aspecte, l’Estat espanyol. Per
tant, nosaltres volem agrair a la gent que hagi gastat hores i estigui disposada a treballar per a
aquest tema perquè és un servei a la comunitat, perquè és una consulta necessària, perquè és
una consulta que allà on s’ha fet s’ha demostrat exitosa, s’ha demostrat que no trenca cap
convivència sinó tot el contrari, que agrupa forces. Només li vull dir una cosa: és la primera
vegada que moltes persones que viuen en aquest país seran cridades a les urnes, entre elles,
per exemple, la immigració que no té drets i que, en canvi, aquesta consulta els donarà tots els
drets. O, per exemple, els nois i les noies de més de setze anys, de setze a divuit, que tampoc
no tenen drets segons la normativa i que aquesta vegada sí que tindran el dret d’expressar com
volen el seu futur, perquè, precisament, és la gent més jove la que planteja més necessitat

d’avançar perquè no està lligada a pactes del passat dels quals no se’n sent responsable,
feliçment. Els responsables tampoc no se’n senten massa, i els que els vam viure sense ser-ne
responsables perquè ens hi vam oposar en aquell moment érem minoria, però en aquest
moment aquella minoria ha anat creixent i és allò que diu el poeta: és una “remor que se sent”,
si hi ha algú que no la vol sentir és que no hi ha pitjor sord que aquell que no vol sentir."

Sr. Rafael Cañedo:
“Sí, moltes gràcies Sr. alcalde. Abans de tot agrairia que la nostra intervenció constés en acta.
Nuestra intervención se referirá a dos cuestiones. La primera con relación a la moción, y vaya
por delante que nuestro grupo votará en contra de la propuesta presentada por el grupo de
ERC, y es que un planteamiento como el que se pone encima de la mesa que, por parte de una
administración, en este caso local, se dé apoyo a una moción como ésta, y luego, el día de
mañana, su aplicación, nuestro grupo no va a votar a favor de una cuestión como ésta que
supondría en la práctica llevar a Cataluña a la quiebra económica y social y, por tanto, a los
catalanes a una situación de miseria. En términos cuantitativos, la aplicación de una propuesta
como ésta, si se diera lugar, supondría una reducción del PIB catalán aproximadamente entre
un 35 y un 50%. Por tanto, es algo, como pueden ustedes comprender, desde el punto de vista
solamente del empleo, supondría una barbaridad. Respecto a la segunda cuestión de la
intervención, y que nos preocupa, por parte de lo que es el Ayuntamiento, y con relación al
punto dos de la moción como propuesta de acuerdo, que supone un apoyo por parte del
Ayuntamiento, es una cuestión para nosotros fundamental, y espero que en la votación y en el
sentido de voto por parte del plenario al menos se mantenga el que hubo en la junta de
portavoces, y afecta al grupo socialista como grupo mayoritario del plenario y, por tanto, ¿cómo
no?, a la alcaldía o al presidente de este plenario, y es que nosotros les emplazamos, como
grupo a que se va a llevar adelante esa consulta con independencia del sentido de voto que
tenga aquí en este plenario, como todos ustedes saben, y han de prever, es que no haya un
apoyo por parte de la Administración local en dos cuestiones fundamentales que ya se han
comentado que son el uso del padrón municipal y el uso de cualquier instalación municipal,
cualquier instalación pública. Por tanto, desde nuestro grupo y, en ese sentido, lo que planteo
al grupo socialista es que deje explícitamente y dé respuesta a si va a permitir que se haga
uso, por parte de los convocantes, en nuestro municipio y facilitar el uso del padrón municipal,
y la segunda cuestión es que si el grupo socialista el día que se celebre esa consulta popular
organizada de manera independiente y apoyada por alguna fuerza política va a permitir que
tenga lugar, el proceso electoral, en alguna instalación o equipamiento municipal.”

VOTACIÓ:
ES REBUTJA PER:
En contra: 16 vots dels regidors presents pertanyents als grups municipals:
PSC-PM
PP
C‘s

12
3
1

A favor: 4 vots dels regidors presents pertanyents als grups municipals:
CiU
ESQUERRA-AM

2
2

Abstencions: 3 vots dels regidors presents pertanyents al grup municipal:
ICV-EUiA-EPM

3

EXPLICACIÓ DE VOT:

Sr. Josep M. Cervelló:
“Jo, primer, demano que constin en acta les intervencions que hem fet abans, i dir que ens
sentim, encara que hi ha un cert fair play, però ens sentim tristos pel resultat perquè nosaltres,
per exemple, tant l’Enric com jo som a la plataforma de regidors i alcaldes decidim.cat, que es
va formar l’any 2008, en la qual coincidim amb regidors i regidores, i alcaldes i alcaldesses, de
pràcticament totes les formacions polítiques que hi ha aquí excepte, evidentment, el PP i
Ciutadans, i que coneixem que en molts altres ajuntaments les forces polítiques que aquí s’hi
han abstingut o hi han votat en contra hi han donat suport i no els ha significat cap trencament
ideològic. Jo voldria citar, per acabar, unes paraules del nostre president José Montilla. No fa
gaire temps en José Montilla va anar a Londres convidat per una fundació a fer unes
conferències. Anava representant la Fundació Rafael Campalans. Rafael Campalans és un
nom que ens mereix tot el respecte, un dels fundadors del socialisme català, una persona que
va marxar del PSOE per formar la Unió Socialista de Catalunya, una persona a qui la gent
d’esquerres tenim com un referent ideològic fonamental, i que ell sempre deia que, parlant
sobre el dret d’autodeterminació, deia. “Això no ve determinat per la geogràfica, no ve
determinat per la història, no ve determinat per la llengua que parlem, ve determinat per una
sola cosa: per la voluntat dels catalans i les catalanes de ser alguna cosa”. Doncs avui es
plantejava precisament això, fer que la voluntat es pogués expressar i alguns no han volgut que
això sigui així. Doncs, bé, el president Montilla, a Londres, preguntat per les consultes, va dir:
“Miri, jo no estic d’acord amb aquestes consultes, no crec que siguin oportunes, estem amb
això de l’Estatut, ja veurem com ens surt...” i tot això, i tal i qual, i aleshores va fer una mena de
silenci dramàtic, i al cap d’un moment va dir: “Però les coses poden canviar.” I evidentment
aquest país està canviant. Aquest país està canviant d’una manera profunda, no ja només per
un “emprenyament” respecte a com ens tracta l’Estat, el Tribunal Constitucional, les febleses
de l’Estatut, etc., sinó per la convicció profunda de molta gent de cada vegada més gent en
aquest país que la via estatutària és una via morta, una via que ens ha portat fins a un lloc que
no és ni una estació d’aquestes polimodal, ens ha deixat al mig del descampat i que cal agafar
un altre tren. I molta gent, i especialment estava parlant de la gent jove perquè no se sent
implicada pels pactes que van generar la Constitució i l’estat de les autonomies, pensen que el
seu futur no pot estar hipotecat per coses que van passar o per febleses que es van tenir, o per
pors que es van abocar a la fi de la dictadura. I aquesta gent vol decidir el seu futur. I per a
nosaltres és fonamental que la gent que en aquest país es planteja el seu futur en llibertat
pugui ser consultada sobre aquests temes. Això és una consulta no vinculant, és una consulta
que per a nosaltres és només anar fent gimnàstica democràtica, però és una gimnàstica que
escalfa la musculatura per al que vindrà. Esquerra està treballant des del govern per una llei de
consultes, perquè es puguin fer consultes d’aquestes d’una manera legal, amb tots els mitjans
de l’Administració. Aquest dia arribarà. Aquest dia arribarà, i més aviat arribarà la voluntat dels
catalans i les catalanes que voldran dipositar en una urna, amb unes condicions de dignitat,
seguretat i fiabilitat, el seu vot. Allà on s’ha fet això, més del 90% de la població ha votat
afirmativament a favor de la independència. Quan el PP diu: “No podem deixar fer la consulta
perquè això provocaria la caiguda del món”, és perquè ja accepta que els resultats seran
negatius per a les seves posicions. I a nosaltres ens alegra que tinguin aquest pessimisme
sobre el futur perquè això ens fa ser encara molt més optimistes sobre els resultats. No hi ha
cap país europeu que hagi aconseguit la independència, que vulgui tornar enrere, que vulgui
perdre-se-la. Tenim una Europa cada vegada més unida, però on cada vegada hi ha més
estats independents. Cap d’aquests estats independents que ha aconseguit la independència
en els darrers anys no voldria tornar enrere. Cap d’aquests estats que s’han fet independents
en els darrers anys no han empitjorat les seves condicions de vida, al contrari, han multiplicat
per cinc i per deu, molt sovint, el seu producte interior brut, com és el cas, per exemple,
d’Eslovènia, com és el cas Montenegro que, fins i tot la gent de Montenegro que era reàcia a la
independència, ara, en aquests moments, no voldria tornar enrere perquè veuen que això ha
comportat qualitat de vida per a tots els seus habitants. Quan nosaltres parlem d’independència
parlem d’això, parlem de la gent, parlem de la voluntat de les persones, de la cohesió i de la
qualitat de vida de cara al futur, no parlem d’altres coses. Per tot això, penso que aquest
Ajuntament, avui, no ha estat a l’alçada de les circumstàncies i esperem que la ciutadania de
Sant Boi doni lliçons a qui les hagi de donar. Gràcies.”

Sr. Jaume Pujadas:
“Nosaltres hem donat suport a la consulta popular i pensem que precisament això no necessita
gaires explicacions. Aquest suport entenem que és una conseqüència directa i evident del dret
a l’expressió que l’Estatut, i també la Constitució, reconeixen, i a més també és un dret a la
transparència que preconitza precisament l’equip de govern municipal que tenim aquí, aquesta
transparència i, per tant, aquesta capacitat d’expressió. Jo no voldria fer cap paral·lelisme però
ara em ve a la memòria que l’any 76 jo votava també una proposta que hi hagués l’Estatut
d’Autonomia de Catalunya, i també en aquella època representava que era com una espècie de
qüestió impossible. Era l’època franquista encara, en Franco havia mort, lògicament, i realment
es va plantejar i els comentaris que he sentit aquí també eren similars aleshores que això era
un regne de taifes, que això era impossible, que no es podia pas admetre una cosa de la
república que era l’Estatut d’Autonomia, etc. Aleshores érem quinze a l’Ajuntament, n’hi va
haver tres que van votar diferent i després les coses van canviar moltíssim. Ara bé, aquest dret
a decidir jo penso que és un dret a decidir que s’hauria d’aplicar d’entrada a les persones
personalment. Penso que per a això falta molt de temps encara, per arribar a aquestes fites
que deia el Josep Maria Cervelló perquè hi ha d’haver una maduració molt personal de
cadascú de nosaltres. Saber ser independents cadascú costa molt, per tant, hem de ser molt
crítics, hem de ser molt conseqüents i molt responsables, i això és un llarg camí que comença
ara. Pot començar i ja ha començat, això és veritat. Jo penso que a mesura que anem sumant
tots aquests esforços i aquestes particulars maneres de ser de cadascú podem fer que el poble
també vagi madurant en el sentit que aquesta sobirania que demanem realment sigui una
realitat. I per tant, quan veiem que hi ha temes que actualment ja podríem tractar com és ara la
sobirania i, per tant, el dret a decidir en qüestions com és ara, per exemple, si volem un
aeroport que tingui connexions intercontinentals i no pas que sigui només per a línies de baix
cost, com és ara actualment, o que a més, puguem tenir trens, estacions i vies i no pas un dret
a decidir horaris i neteges, per exemple; o bé, per exemple, tenir un sistema econòmic que
sigui prou madur i autèntic i no pas poder gestionar només aquests petits impostos que són
una petita part del que nosaltres contribuïm, o fins i tot el tema de la immigració, la capacitat de
poder fer polítiques d’immigració i no pas només poder donar la benvinguda als nouvinguts
sense que hi puguem fer-hi res. Totes aquestes qüestions són qüestions que ens afecten i que
són qüestions que ens afecten en la pròpia vida diària i que hem de poder decidir. Ara bé, si les
moderades competències del nostre Estatut actual, que és vigent i legal des del 2006, que
actualment és al Tribunal Constitucional i que no sabem què passarà... Si aquestes
competències, repeteixo moderades, fossin escapçades dràsticament aleshores potser és el
moment de fer un pas més i dir: “Bé, hem de fer un pas per poder, en tot cas, tenir una
sobirania més plena”, i aquesta sobirania que també s’ha plantejat aquí, tampoc no passaria
res. En definitiva, desenes de països ho han fet al llarg del segle XX, tant d’Europa com de fora
d’Europa i, per tant, formen part d’aquest complex internacional que hi ha a tot arreu del món,
que és una cosa dinàmica, no és pas estàtica, i que la voluntat del poble mai no es pot
escapçar i ni es pot col·lapsar i, per tant, aleshores tindríem unes relacions potser molt més
fluides, potser amb més respecte, sense tantes qüestions que ara ens encotillen i, en definitiva,
ens podríem relacionar amb tota aquesta sèrie de nacions del món d’una manera
interdependent. En definitiva, la independència no es concep si no hi ha una interdependència
amb els altres, i una cosa que és certa és que, per poder ser interdependents amb altres els
països del món, hem d’aconseguir, potser, aquesta independència o sobirania que aquí es
reclama. Res més.”

Sr. Miquel Àngel Merino:
“Bona tarda a tothom. Nosaltres, evidentment, respectem la celebració d’aquesta consulta
popular i així ho hem manifestat amb la nostra votació, però pensem que és la defensa de
l’Estatut el millor instrument d’autogovern de què disposa actualment Catalunya. Llavors,
davant d’aquesta consulta per la independència que està promoguda per Sant Boi decideix, el
nostre grup municipal manifesta que pensem que és un acte simbòlic, com ja s’ha dit, sense
cap transcendència jurídica però que crea falses expectatives. No obstant això, evidentment,
respectem que es pugui celebrar. Considerem que l’Estatut és el millor i l’únic instrument de
govern, i la via federal, són els camins més útils per assolir els objectius nacionals de

Catalunya, i el punt de trobada d’una àmplia majoria de la ciutadania de Sant Boi, i el debat
originat per aquesta consulta no és dins de les seves principals preocupacions. Gràcies a les
competències derivades de l’Estatut d’Autonomia, com feia abans esment el Josep Maria, el
govern està elaborant el projecte de llei de consultes populars, d’acord amb l’article 122 que
atorga a la Generalitat la competència exclusiva de convocar instruments de consulta popular a
Catalunya i en els seus municipis. Aquesta serà una eina que permetrà consultar qüestions de
transcendència especial, tant a l’àmbit català com a l’àmbit municipal, i suposa un gran pas
endavant en el foment de la participació directa ciutadana en els assumptes públics que
l’afecten i siguin del seu interès i de qualitat democràtica de Catalunya, però dins del marc
competencial que li correspon. Des d’Iniciativa, tal com ho havíem fet des de sempre amb el
PSUC, defensem el dret d’autodeterminació del poble de Catalunya, una reivindicació de
sobirania per poder pactar des de la igualtat de la reforma de l’Estat, i assegurar la presència
de Catalunya en el procés de constitució de la Unió Europea, i és l’Estatut el que permetrà
avançar en aquesta construcció d’un estat que reconeix i posa en valor el fet plurinacional.
Gràcies.”

Sr. José Manuel González:
“Gràcies, alcalde, bona tarda. Per als socialistes, la defensa al dret a decidir dels ciutadans i de
les ciutadanes de Catalunya passa per defensar allò que la ciutadania catalana ja ha decidit en
el referèndum del dia 18 de juny del 2006 al nou l’Estatut de Catalunya. Embarcar-se ara en
altres consultes en el moment en què el Tribunal Constitucional encara no s’ha pronunciat
sobre els recursos presentats contra l’Estatut per a nosaltres és fer el joc a aquells que estan
en contra del procés d’autogovern català. En les societats democràtiques com la nostra la
ciutadania lliure decideix i exerceix la seva llibertat constantment, dia a dia. Un dels pilars de la
democràcia és precisament això, la capacitat de decidir lliurement. El nostre sistema
democràtic combina democràcia directa i democràcia representativa. La democràcia directa és
la que permet, a través dels referèndums, que els ciutadans es pronunciïn individualment i de
forma lliure sobre qüestions polítics d’importància transcendental. Així ho han fet els ciutadans i
les ciutadanes de Catalunya en votar la Constitució del 78, l’Estatut del 79 i, ben recentment,
l’Estatut del 2006. La democràcia representativa assegura la participació de la ciutadania en la
gestió de la cosa pública a través de les institucions democràtiques, unes institucions que
desenvolupen les seves tasques en funció de la representació fruit de la lliure voluntat
ciutadana, a través de la qual es vertebren majories polítiques de signe divers que estan
subjectes al mandat limitat que tan sols pot perllongar-se a través d’una nova decisió
ciutadana. Els catalans i les catalanes hem escollit, i hem decidit reiteradament, dotar-nos d’un
marc competencial i estatutari a l’empara dels successius estatuts d’autonomia i en l’aprovació
de la Constitució, l’últim d’aquests actes de lliure decisió per part dels catalans i les catalanes
va ser dotar-nos, a través d’un suport majoritari, de l’Estatut del 2006. Catalunya no és
independent perquè els catalans i les catalanes no han donat mai un suport majoritari als partits
que es declaren a favor de la independència quan han estat convocats, lliurement i
democràticament, a expressar quin el futur que volen. Per a nosaltres, el nostre projecte
nacional és el del catalanisme federalista, un projecte que té la voluntat de sumar i representar
a la majoria dels catalans i les catalanes que no volen fer de diferents graus d’identificació
nacional un element de conflicte i de divisió, i que defensen l’autogovern de Catalunya dins del
marc espanyol. El nostre projecte comporta la defensa del ple desenvolupament de l’Estatut del
2006 i l’evolució de l’estat de les autonomies en un sentit federal. L’Estatut del 2006, aprovat en
referèndum pels catalans i les catalanes ha estat la consecució d’una de les fites més
importants de la història recent del nostre país. Més autogovern, més i millor finançament, el
reconeixement de nous drets socials, la definició de Catalunya com a nació són alguns dels
trets més remarcables d’una llei que, sens dubte, marcarà de manera decisiva i positiva el futur
del nostre país. Defensar l’Estatut és la millor manera de defensar l’autogovern de Catalunya i
l’evolució d’Espanya en un sentit federal. Certament, la incertesa sobre el futur del nostre
Estatut i les mostres de manca de respecte envers la voluntat democràtica dels catalans i les
catalanes que el van votar ha promogut un clima favorable a aquest tipus d’iniciatives, però,
com hem dit sempre, res no ens ha de distreure de l’objectiu de defensar allò que els catalans i
les catalanes van decidir majoritàriament, de defensar l'Estatut d’Autonomia, la seva plena
constitucionalitat i el seu ple desenvolupament més ambiciós, liderats pel president de la
Generalitat. Dit tot això, el Partit dels Socialistes de Catalunya respecta la consulta que es

pugui celebrar, considera legítim que un col·lectiu pugui organitzar lliurement aquesta consulta,
en respecta els impulsors i la plataforma, i especialment respecta els ciutadans i les ciutadanes
que decideixin prendre-hi part.”

Sr. Jaume Bosch:
“Moltes gràcies. Amb aquest clima de respecte per aquesta feina, per aquest treball d’aquest
col·lectiu d’homes i dones de Sant Boi que ha decidit decidir, que em sembla molt bé, desitjar
també que la consulta aquí a Sant Boi sigui en un clima festiu, tal com diu el preàmbul
d’aquesta moció presentada, un clima festiu, una festa ciutadana, i jo estic convençut que ens
anirem trobant per decidir, realment, què vol el nostre poble, per decidir què vol el nostre país, i
que ens hi trobarem perquè són moltes les vegades que ho podem fer, i que ho podem fer per
poder dir quin model de ciutat volem, quin model de país volem, quin futur volem per als
nostres fills, quin futur volem per als homes i dones que viuen en aquest país. Per tant, ben
segur que trobarem espais de trobada. I pel que deia el Sr. Cañedo sobre el tema dels locals
municipals, només dir que hi ha un reglament d’ús dels locals municipals i, en tot cas, s’aplicarà
el reglament. Si es demana s’aplicarà el reglament com per a qualsevol entitat i qualsevol
col·lectiu que ho demanés.”

GOVERNANÇA I CIUTADANIA

003. Aprovació de la moció presentada pel grup municipal d'ICV-EUiA en solidaritat amb
el poble haitià i per demanar la cancel.lació del deute extern amb l'Estat Espanyol
Número d'expedient M265-2010-

PONENT: Sra. M. José Rodríguez

Atès que el terratrèmol del passat 12 de gener de 2010 a Haití ha causat més de 150.000
morts, amb milers de desapareguts i desplaçats, i ha causat incalculables danys materials.
Atès que Haití té contret un deute extern que ascendeix a un total de 1.885 milions de dòlars,
dels quals, el juliol de 2009 la comunitat internacional es va comprometre a cancel·lar-ne 1.200
milions, donat que Haití havia acomplert amb els compromisos internacionals per a la
cancel·lació de bona part del seu deute.
Atès que l’Estat espanyol reclama prop de 30 milions d’euros en concepte de deute extern i que
està sotmès al compromís de cancel·lació del 100% del que encara reclama.
Atès que el Club de París (que agrupa als principals països creditors del món) es va reunir el
passat 19 de gener i va emetre un comunicat en què “exhortava a tots els creditors bilaterals
d’Haití a condonar el seu deute extern, considerant les necessitats financeres que afronta
aquest país”.
Atès que el grau de destrucció del arribar el terratrèmol d'Haití és fruit en bona mesura de la
situació d'empobriment que pateix des de fa dècades el poble haitià. Els impactes de la
dominació imposada per mitjà del deute extern, el lliure comerç, la imposició d'un model
agrícola industrial i exportador, el saqueig de la seva naturalesa i la invasió d'interessos
transnacionals, han agreujat sens dubte la vulnerabilitat del país davant els desastres naturals.
Atès que la condonació del deute extern dels països més pobres és un element molt important,
no únic, però si imprescindible, per a permetre un desenvolupament mínim d'aquests països
que asseguri la supervivència de les seves poblacions i eviti conseqüències pitjors i
especialment en moments de desastre econòmic i social que causats per diversos desastres
naturals.

Atès que la campanya QUI DEU A QUI? (que aglutina a més de 50 organitzacions de tot l’Estat
espanyol) i les xarxes internacionals de deute com són JUBILEU SUD (moviment d’oposició al
deute extern integrat únicament per col·lectius dels països del Sud), EURODAD (xarxa europea
conformada per 59 organitzacions que treballa per a la cancel·lació del deute a més de 18
països europeus) i el CADTM (Comitè d’Anul·lació del Deute al Tercer Món, que treballa arreu
del planeta), a més d’incomptables d’organitzacions i moviments socials d’arreu del món estan
sol·licitant l'anul·lació total del deute d’Haití afectat pel terratrèmol.
Atès d’un alt perill de militarització de l’ajuda internacional que està rebent Haití, com a
resposta a la catàstrofe que esta patint.
Atès que l’Ajuntament de Sant Boi ha destinat recursos i ha impulsat iniciatives de cooperació
per participar en l’ajuda a l’emergència humanitària que pateix Haití
El grup municipal d’ICV-EUiA proposa els següents acords al Ple Municipal:
S'acorda:
1r.- Reclamar al Govern espanyol la cancel·lació total i immediata del 100% del deute extern
que encara reclama a Haití, de manera immediata, incondicional i sense cap tipus de contra
prestació, tal i com també li sol·licita la comunitat internacional.
2n.-. Demanar al Govern espanyol que les ajudes que destini a Haití siguin donacions no
reemborsables i que, en cap cas, aquestes ajudes es facin en forma de crèdits FAD (Fons
d’Ajuda al Desenvolupament), crèdits a l'exportació lligats a la contractació de béns i serveis a
empreses espanyoles amb unes condicions per sota de les del mercat, però que acaben
perjudicant encara més els països receptors, ja que com tot crèdit va acompanyat d’interessos,
aquest fet contribueix a incrementar encara més el deute extern d’aquest països.
3r. Sol·licitar al Govern espanyol que les ajudes que destini a Haití no siguin militaritzades; és a
dir, que s’atorguin només mitjançant les administracions públiques civils i organitzacions i
moviments de la societat civil organitzada.
4t.- Reclamar al Govern espanyol que, en un moment en què ostenta la presidència de torn a la
Unió Europea, traslladi a la comunitat internacional, ja siguin països o institucions financeres
internacionals on hi té representació (Fons Monetari Internacional, Banc Mundial, Banc
Interamericà de Desenvolupament) a cancel·lar el 100% del deute que se li reclama a Haití, de
manera immediata, incondicional i sense cap tipus de contra prestació. De la mateixa manera,
que tota l’ajuda internacional sigui en forma de donació no reemborsable, no condicionada i de
manera no militaritzada. Especialment, sol·licitem que s’insti ja al Fons Monetari Internacional a
reconvertir el crèdit de 100 milions de dòlars al que s’ha compromès, en una donació no
reemborsable i no condicionada.
5è.- Traslladar el contingut de la present moció a la Secretaría General de Comercio Exterior
del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio; a la Dirección General de Financiación
Internacional del Ministerio de Economía y Hacienda; a la Agencia Española de Cooperación
Internacional para el Desarrollo del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación; a l’Agència
Catalana de Cooperació al Desenvolupament de la Secretaria d’Afers Exteriors del
Departament de la Vicepresidència; al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament i a
l’Observatori del Deute en la Globalització i a les entitats del municipi.

VOTACIÓ:
S’aprova per:
A favor: 20 vots dels regidors presents pertanyents als grups municipals:
PSC-PM
ICV-EUiA-EPM
CiU
ESQUERRA-AM
C‘s

12
3
2
2
1

Abstencions: 3 vots dels regidors presents pertanyents al grup municipal:
PP

3

EXPLICACIÓ DE VOT:

Sr. Isidor Serrano:
“Buenas tardes. Simplemente argumentar que, dada la situación actual y el drama humano y
social de Haití como consecuencia del terremoto sufrido días atrás, debemos apoyar la petición
de los países desarrollados, entre ellos el pueblo español, que cancelen la deuda con este país
como una ayuda más a la reconstrucción de dicha sociedad que permita a los haitianos
recuperar lo más pronto posible unas dignas condiciones de vida. Hay un dato importante y que
deberíamos de tener en cuenta que es que España ha sido el tercer país en volumen de
ayudas no gubernamentales a Haití y que solamente ha sido superada por Estados Unidos y
Canadá lo cual debe servir para que esta petición se vea reforzada por el sentido popular de
apoyo del conjunto del pueblo español.”

Sr. Josep M. Cervelló:
“Amb el nostre vot afirmatiu a aquesta moció hem volgut expressar la nostra solidaritat,
evidentment, amb la situació dramàtica que es viu a la població d’Haití, un país pràcticament
desaparegut com a administració, i com a recursos, però no així la seva gent que és el recurs
més important de qualsevol país. També volem posicionar-nos al costat de l’Observatori del
Deute de la Globalització que també ens va fer arribar la moció per poder-la transmetre aquí a
l’Ajuntament. Volem, també, expressar la nostra satisfacció perquè el govern de la Generalitat,
des del primer moment, va establir ajuts d’emergència per un valor de dos-cents mil euros, i
després també tres-cents mil per finançar projectes d’acció humanitària amb col·laboració amb
la Creu Roja i amb altres ONG, així com la feina feta des del Comitè Català d’Ajut Humanitari
d’Emergència, l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament, i coincidim amb ells, i
amb el Parlament de Catalunya que va fer una declaració institucional promoguda pel grup
parlamentari d’Esquerra, en aquest sentit. A nosaltres ens preocupa molt especialment un dels
temes que s’ha comentat aquí que és el de la militarització. Quinze mil marines a terres
haitianes, aquí pot ser una primera mesura en un moment crític en el qual s’han de repartir
ajuts, etc., però també hem vist per la televisió maneres de repartir que eren molt poc
adequades, tirant les coses des d’un helicòpter i que la gent es baralli, o soldats pensant-se
que eren allà fent una guerra d’ocupació. I pensem que, al més aviat possible la societat civil,
valgui la redundància, ha d’agafar les regnes de la situació i que hi hagi retirada de tropes i un
plantejament que les situacions d’emergència no vagin lligades sempre amb aquesta idea de
militarització de les situacions. Haití té una història molt tràgica com a país, no només perquè
és en un lloc on li toquen totes les desgràcies naturals, sinó també perquè ha tingut una història
molt trista, amb dictadures sagnants, ajuts que a vegades s’han quedat a les butxaques dels
dictadors, o per afavorir les polítiques dels dictadors més que no pas a la població, i que
aquesta vegada pot ser que ens hagin posat tant el dit a l’ull sobre aquesta situació, que el món
reaccioni i que entengui que s’ha d’acudir d’una manera clara en aquestes circumstàncies i

corregir aquesta història tan tràgica que ha tingut Haití fins al moment. Malgrat tot, també hem
de dir que Haití té una honra, que és que va ser el primer país, en tot el continent americà, que
va abolir l’esclavitud, i penso, per tant, que aquesta gran aportació a la humanitat que es va fer
des d’Haití en un moment determinat quan en altres colònies espanyoles encara hi havia
esclaus, pensem que és una esperança de futur per a aquesta societat que té valors i que el
món ha d’estar per ajudar-los.”

Sr. Jaume Pujadas:
“Nosaltres hi hem votat a favor perquè tota ajuda que es faci a aquesta gent sempre serà poca.
Considerem que hi ha tres dogals que, realment, estrangulen aquestes societats com la
haitiana, un és aquest deute extern immens que arrosseguen de fa dècades; després hi ha els
interessos que generen aquests interessos o aquest deute que encara es fa més patent i més
forta aquesta pressió sobre aquesta societat; i després tenim el problema que s’ha apuntat de
la corrupció, a vegades, dels poders locals que moltes vegades tenen la connivència amb altres
grups externs del primer món que, precisament, se n’aprofiten, d’aquesta situació. Per tant,
pensem que la proposta que s’ha fet en aquesta moció està en aquesta línia d’afavorir aquest
poble i esperem que se’n surtin al més aviat possible.”

Sr. Rafael Cañedo:
“Sí, muchas gracias, Sr. alcalde. En primer lugar quiero manifestar nuestra solidaridad con el
pueblo haitiano. Y con relación con el sentido de voto de nuestro grupo, básicamente no hemos
apoyado la moción por dos cuestiones fundamentales. Sin ánimo de reabrir el debate que ya
hubo años atrás con el tema de la condonación de la deuda externa, el planteamiento que se
pone encima de la mesa de manifiesto con relación a la condonación de la deuda externa es un
planteamiento en términos de bilateralidad, cuando nuestro grupo plantea y considera lo más
adecuado un planteamiento en términos de multilateralidad, dejando a un lado las
bilateralidades y las unilateralidades. Hace referencia, la propuesta, en relación con un
comunicado que se manifiesta y, por tanto, lejos de lo que es un acuerdo en firme hasta el día
hoy. Y en tercer lugar, la cuestión de discrepancia tiene que ver con el punto tres que se pone
de manifiesto en la aprobación de la moción.”

Sr. Miquel Àngel Merino:
“Volem expressar la nostra satisfacció per aquest ampli suport que ha tingut la moció
presentada i que esperem que ajudi el poble haitià amb la cancel·lació d’aquest deute extern
per part del govern espanyol. També vull recordar que cadascú, a nivell individual, pot fer
petites aportacions per col·laborar amb la situació que està patint actualment el poble haitià, tal
com ho ha fet també el nostre partit polític, Iniciativa, amb la seva petita aportació de l’1% dels
ingressos que rep, que l’aportarà a ajudar el poble haitià. Gràcies.”

Sr. Jaume Bosch:
“Moltes gràcies. Crec que hem fet un acte de solidaritat amb el poble d’Haití. Recordo que
aquest dijous tindrem la visita del cònsol d’Haití que ve per a un acte organitzat per Uxus, i que
tindrem l’oportunitat d’expressar-li, personalment també, aquesta solidaritat del plenari
municipal amb el poble d’Haití, un poble que, a part del terratrèmol i de les destrosses que ha
patit, té una desestructuració crònica que tant de bo, a través d’aquesta sacsejada forta, molt
forta, poguessin bastir les bases perquè Haití se’n surti i perquè Haití sigui un poble de la
comunitat internacional on la gent hi pugui viure dignament. Aquest seria el sentit de tots
aquests ajuts que enviem i totes aquestes accions: ajudar realment Haití a bastir una
democràcia amb fonaments i que permeti a la seva gent un govern digne i un govern que ajudi
a la vida de les persones, i així ho transmetrem també al cònsol aquest dijous quan ens visiti.”

TERRITORI I CIUTADANIA
004. Aprovació del text refós de la Modificació puntual de Pla general metropolità a
diverses parcel·les de sistemes als entorns de Marianao, Pedres Blanques, Can Paulet i
Parellada Centre i als sòls residencials de la ronda de Sant Ramon i els carrers Riera
Gasulla i Benviure, que incorpora les prescripcions de la resolució del Conseller de
Política Territorial i Obres Públiques de data 28 de juliol de 2009
Número d'expedient X103-2007-004 Subdivisió U640

PONENT: Sr. Juan Antonio Tamayo
Atès que el Ple de l'Ajuntament, en la sessió de data 22 de desembre de 2008, va aprovar
inicialment la Modificació puntual de Pla general metropolità a diverses parcel·les de sistemes
als entorns de Marianao, Pedres Blanques, Can Paulet i Parellada Centre i als sòls residencials
de la ronda de Sant Ramon i els carrers Riera Gasulla i Benviure;
Vist que l'edicte corresponent a l'acord esmentat va ser publicat al diari el Punt de data 2 de
gener de 2009, al Butlletí Oficial de la Província número 7 de data 8 de gener de 2009, al Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya número 5.295 de data 13 de gener de 2009 i va ser
exposat el document tècnic en la web municipal (http://www.santboi.cat) durant el termini d'un
mes;
Atès que, simultàniament al tràmit d'informació pública, es va sol·licitar informe als organismes
afectats per raó de llurs competències;
Atès que, segons consta a l'expedient administratiu, finalitzat el període d'exposició pública, i
segons diligència emesa per la cap del departament d'Arxiu i Documentació, es van presentar
dues al.legacions contra l'esmentat acord, les quals van ser estimades parcialment;
Atès que el Ple de l'Ajuntament, en la sessió de data 23 de març de 2009, va aprovar
provisionalment la Modificació puntual de Pla general metropolità a diverses parcel·les de
sistemes als entorns de Marianao, Pedres Blanques, Can Paulet i Parellada Centre i als sòls
residencials de la ronda de Sant Ramon i els carrers Riera Gasulla i Benviure;
Vista la resolució del Conseller de Política Territorial i Obres Públiques de data 28 de juliol de
2009, en la qual s'acorda suspendre l'aprovació definitiva de la Modificació puntual de Pla
general metropolità a diverses parcel·les de sistemes (claus 7a, 7b, 6b, i 4) als entorns de
Marianao, Pedres Blanques, Can Paulet i Parellada Centre i als sòls residencials (clau (20a 10 i
13b) de la ronda de Sant Ramon i els carrers Riera Gasulla i Benviure, fins que l'Ajuntament
aporti un text refós per triplicat i degudament diligenciat, que incorpori les prescripcions
següents:
"1.1 Cal que el document aporti una justificació de la innecessarietat del sòl d'equipaments que
es retalla d'acord amb la proposta plantejada des d'una perspectiva local i general del municipi.
1.2 Cal justificar l'interès públic de l'actuació del subàmbit 8, bé mitjançant la cessió de més
sòls de sistemes, bé incrementant les reserves d'habitatge protegit; tanmateix es recomana
replantejar canviar els usos per implantar activitats més intensives que dotin el carrer
Bonaventura Calopa del caràcter urbà que proposa la memòria del document. En tot cas, el
document ha de plantejar una única alternativa de paràmetres bàsics pel nou àmbit que
desenvoluparà el futur pla de millora amb els criteris d'ordenació assenyalats a la part
expositiva de l'acord de la Comissió Territorial d'Urbanisme de Barcelona de data 16 de juliol de
2009.
1.3 Cal eliminar l'ús d'habitatge dotacional públic del sistema d'equipaments".
Vist l'informe tècnic favorable emès per part de la Demarcació de Carreteres de l'Estat en
Catalunya en data 21 de gener de 2009 (registre d'entrada número 2.249 de data 29 de gener
de 2009);

Vist l'informe tècnic favorable emès per part de la Direcció General del Transport Terrestre en
data 2 de febrer de 2009 (registre d'entrada número 4.491 de data 18 de febrer de 2009);
Vist l'informe tècnic favorable, amb prescripcions, emès per part de la Direcció General de
Promoció de l'Habitatge en data 27 de març de 2009 (registre d'entrada número 9.070 de data
3 d'abril de 2009);
Vist l'informe tècnic favorable emès per part de la Direcció General de Carreteres en data 2 de
juliol de 2009 (registre d'entrada número 17.538 de data 8 de juliol de 2009);
Vist el text refós redactat per part del departament de Planejament Urbanístic i Habitatge de
l'àrea de Territori i Ciutadania d'aquest Ajuntament, el qual incorpora les prescripcions
detallades en la resolució del Conseller de Política Territorial i Obres Públiques de data 28 de
juliol de 2009 així com les consideracions fetes a l'informe de la Direcció General de Promoció
de l'Habitatge, tot definint una única alternativa quant als paràmetres urbanístics i usos definits
per al desenvolupament del Pla de millora urbana al subàmbit 8 i la incorporació del sistema
d'habitatge dotacional públic; així mateix, el document aporta una complerta justificació de la
innecessarietat del sòl d'equipaments que es retalla d'acord amb la proposta plantejada des
d'una perspectiva local i general del municipi;
Vistos els articles 77 i següents del Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol , pel qual s'aprova
el Text Refós de la Llei d'Urbanisme;
Vist l'informe jurídic favorable;
D'acord amb les facultats i competències conferides legalment al Ple de la corporació per
l'article 22 de la Llei 7/1985 de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local i l'article 52 del
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de
règim local de Catalunya,
S'acorda:
PRIMER: APROVAR el text refós de la Modificació puntual de Pla general metropolità a
diverses parcel·les de sistemes als entorns de Marianao, Pedres Blanques, Can Paulet i
Parellada Centre i als sòls residencials de la ronda de Sant Ramon i els carrers Riera Gasulla i
Benviure, que incorpora les prescripcions contingudes en la resolució del Conseller de Política
Territorial i Obres Públiques de data 28 de juliol de 2009, així com les consideracions fetes a
l'informe de la Direcció General de Promoció de l'Habitatge.
SEGON: DONAR trasllat de l'expedient de la Modificació puntual de Pla general metropolità a
diverses parcel·les de sistemes als entorns de Marianao, Pedres Blanques, Can Paulet i
Parellada Centre i als sòls residencials de la ronda de Sant Ramon i els carrers Riera Gasulla i
Benviure, en format de text refós i en exemplar per quadruplicat a la Direcció General
d'Urbanisme de Barcelona, per què, si s'escau, doni conformitat a l'esmentat text refós.
VOTACIÓ:
S’aprova per:
A favor: 22 vots dels regidors presents pertanyents als grups municipals:
PSC-PM
ICV-EUiA-EPM
PP
CiU
ESQUERRA-AM

12
3
3
2
2

Abstencions: 1 vot del regidor present pertanyent al grup municipal:
C‘s

1

EXPLICACIÓ DE VOT:

Sr. Isidor Serrano:
“Quiero hacer la aclaración de voto de nuestra abstención simplemente haciendo mención que,
según ha comentado el Sr. Tamayo, este plan se presentó el 22 de diciembre del 2008 y con
un texto refundido del 28 de julio en el cual, evidentemente, yo no ostentaba el cargo de regidor
en este Ayuntamiento, y siendo justo y democrático conmigo mismo, no puedo votar un plan el
cual no he podido estudiar y desconozco mayoritariamente, con lo cual, emplazo al Sr. Tamayo
a que me haga un hueco en su agenda para que me pueda informar de todo el plan y pueda
votar con conciencia propia y no votar sin saber lo que voto.”

SERVEIS GENERALS
005. Aprovació de l'autorització a la societat anònima municipal Companyia Local
d’Actuacions Urbanístiques Santboianes, SA (CLAUS), per a la concertació d’una
operació de crèdit a llarg termini, amb l'entitat financera Caixa d’Estalvis i Pensions de
Barcelona, destinada a la construcció i direcció d’obres del local i de les 19 places
d’aparcament no vinculades a l’edificació de nova planta d’habitatges, soterraniaparcament i zona verda comunitària a les parcel·les K1, K2.1, K2.2 i K0 del Sector “Camí
del Llor” (SB-126/R) de Sant Boi de Llobregat, promoguda per CLAUS, per un import de
182.310,40€.
PONENT: Sr. M. Antonia Barragán
Atès que en el pressupost de CLAUS, SA corresponent a l’exercici 2010, aprovat definitivament
pel Ple Municipal en data 25 de gener de 2010, està integrada la previsió d’Ingressos i
Despeses i la Proposta d’Inversions de la societat anònima municipal CLAUS, SA;
Atès que es va acordar en data 26 de març de 2009 l’adjudicació del finançament de la
construcció d’un edifici d’habitatges, local i soterrani-aparcament al sector “Camí del Llor” de
Sant Boi de Llobregat, promoguda per CLAUS, SA, segons acord del Consell d' Administració
de l’empresa, a l'entitat financera Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona;
Atès que existeix dotació pressupostària en el capítol de despeses financeres de la previsió
d’Ingressos i Despeses de CLAUS, SA, corresponent al vigent exercici social de 2010 aprovada
definitivament al Ple de la Corporació de data 25 de gener de 2010;
Atès que l’esmentada promoció inclou 57 habitatges de protecció oficial (règim concertat), 11
habitatges de renda lliure, un local comercial i places d’aparcament, algunes vinculades als
habitatges d’HPO i als habitatges de renda lliure i d’altres no vinculades;
Atès que el Ple municipal va autoritzar en data 23 de novembre de 2009 a CLAUS, SA la
concertació d’un crèdit a llarg termini, per un import màxim de DEU MILIONS CINC-CENTS
VUIT MIL DOS-CENTS VINT-I Ú EUROS AMB TRENTA VUIT CÈNTIMS D’EURO
(10.508.221,38 €), destinats a la construcció de l’edificació de nova planta d’habitatges amb
protecció oficial règim concertat i els seus espais annexes a les parcel·les K1, K2.1, K2.2 i K0
del Sector “Camí del Llor” (SB-126/R) de Sant Boi de Llobregat, promoguda per CLAUS.
Atès que el Consell d’Administració de CLAUS va acordar en sessió de data 28 de gener de
2010 la modificació de les condicions de l’operació de crèdit a llarg termini adjudicada per acord
d’aquest mateix òrgan en data 26 de març de 2009 a l’entitat financera Caixa d’Estalvis i
Pensions de Barcelona en relació al finançament del local i de les 19 places d’aparcament no
vinculades de la referida promoció, en atenció al fet que en l’actualitat les condicions que pot
oferir l’entitat bancària en relació al local comercial i als aparcaments no vinculats no es
corresponen a les que van ser considerades en el moment de l’adjudicació.

Atès que, en virtut dels articles 52, 53 i 54 del text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes
Locals, aprovat per Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, les societats mercantils locals
precisaran la prèvia autorització del Ple de la Corporació i l'informe de l'Interventor per a la
concertació d'operacions de crèdit a llarg termini;
Vist l'informe preceptiu de l'Interventor municipal favorable a la concertació d'aquesta operació;
Vist l'informe de fiscalització amb la conformitat i les observacions de la intervenció municipal
de data 01/02/2010
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: AUTORITZAR a la societat anònima municipal Companyia Local d’Actuacions
Urbanístiques Santboianes, SA (CLAUS), per a la concertació d’una operació de crèdit a llarg
termini, amb l'entitat financera Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona, detallada a continuació
i destinada a la construcció i direcció d’obres del local i de les 19 places d’aparcament no
vinculades a l’edificació de nova planta d’habitatges, soterrani-aparcament i zona verda
comunitària a les parcel·les K1, K2.1, K2.2 i K0 del Sector “Camí del Llor” (SB-126/R) de Sant
Boi de Llobregat, promoguda per CLAUS, SA.
Crèdit a llarg termini, per un import màxim de CENT VUITANTA-DOS MIL TRES-CENTS DEU
EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS D’EURO (182.310,40€), destinats a la construcció de
l’edificació de nova planta corresponent a local comercial i 19 places d’aparcament no
vinculades, a les parcel·les K1, K2.1, K2.2 i K0 del Sector “Camí del Llor” (SB-126/R) de Sant
Boi de Llobregat, promoguda per CLAUS.
Vista l’única oferta recepcionada de les diferents entitats financeres consultades, l'operació de
crèdit es concertarà, per part de la societat municipal, amb l'entitat Caixa d’Estalvis i Pensions
de Barcelona.
Les característiques i condicions de l’operació financera són les següents:

Interès inicial:
EURIBOR 1M + 1,25%
Interès carència:
EURIBOR 1M + 1,25%
Interès amortització:
IRPH Caixes + 0,25%
Revisió:
Mensual
Import:
40% valor taxació de les finques
Comissió d’obertura:
0,25%
Comissió d’estudi:
0,10%
Períodes carència:
36 mesos
Termini amortització i durada màxima:
120/156 mesos
Arrodoniment:
Sense arrodoniment
Les parcel·les objecte d'hipoteca estan inscrites en el Registre de la Propietat de Sant Boi de
Llobregat:

K1
K2.1
K2.2
KO

FINCA REGISTRAL
50.050
50.052
50.054
50.058

VOLUM
1.993
1.993
1.993
1.993

LLIBRE
1.324
1.324
1.324
1.324

FOLI
16
19
22
28

L'operació de crèdit es duu a terme d'acord amb el previst al corresponent capítol de despeses
financeres de la previsió d'Ingressos i Despeses de CLAUS per a l'any 2010, aprovada
definitivament pel Ple de la Corporació de data 25 de gener de 2010.
SEGON.- FACULTAR a l'Alcalde-President de l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, Sr.
Jaume Bosch i Pugés, per a la signatura de tots els documents públics i/o privats que siguin
necessaris per tal de donar compliment als presents acords.
TERCER: NOTIFICAR aquest acord a la societat anònima Companyia Local d'Actuacions
Urbanístiques Santboianes, SA (CLAUS).

VOTACIÓ:
S’aprova per unanimitat dels 23 regidors presents pertanyents als grups municipals:
PSC-PM
ICV-EUiA-EPM
PP
CiU
ESQUERRA-AM
C‘s

12
3
3
2
2
1

Part de Control
Precs i Preguntes
Paraules dels ciutadans:
Sr. .........., en representació de CCOO - Secció Sindical Ajuntament de Sant Boi Ll, per parlar
sobre: "incompliment de conveni en matèria de valoració de llocs de treball i d'altres".

Sr...........:
“Sol·licito a la Sra. secretària que incorpori la nostra intervenció en acta. Sisplau. Sr. alcalde,
senyores. Regidores, senyors regidors, personal municipal que ens acompanya, ciutadanes i
ciutadans, abans de tot, com sempre, agrair de nou la concessió de paraula al nostre sindicat
CCOO, en aquest plenari. Incompliment municipal en la valoració de llocs de treball i d’altres,
aquests és el títol de la nostra compareixença, i és que si l'Administració ja no compleix i dóna
exemple, com podem demanar que la ciutadania ho faci? Per reconèixer i assegurar, per sobre
o per sota, que la realitat de les funcions de treball que desenvolupen els i les treballadores
d'aquest Ajuntament fossin les que realment són, es va negociar, en el seu moment, acordar i
crear el procediment de revisió i valoració de llocs de treball. En l’actualitat hi ha més de cent
treballadores i treballadors de la plantilla, un 16%, que es troben en una situació de nivell
salarial provisional, o en espera de la valoració del seu lloc de treball per haver sol·licitat la
seva revisió. Per conduir aquestes situacions tenim creada la Comissió de valoració de llocs de
treball, amb un reglament de funcionament, que té caràcter de norma legal, vigent i
suficientment explícit de com i quan s’han d’abordar i donar solucions definitives a aquestes
realitats. El reglament no tan sols permet, sinó que també ens obliga, que sempre que hi hagin
temes a abordar, la Comissió de valoració de llocs de treball, es reunirà de manera ordinària
cada mes, com aquest Ple, i la realitat és que aquesta comissió no es reuneix des de fa més
d’un any. Això ens ha conduït, després de moltes actuacions, a sol·licitar una mediació al
Consorci d’Estudis, Mediació i Conciliació a l’Administració Local, CEMICAL, tal com diu el
conveni, i l’Ajuntament, novament, ha declinat comparèixer malgrat tenir un acord pactat, així
que no ens ha quedat una altra que fer la denúncia pertinent a Inspecció de Treball. És
possible que la senyora regidora de Serveis Generals, si decideix respondre a continuació de la
nostra intervenció, com és habitual, ens podrà al·legar tot un seguit d’excuses per no haver-se

reunit: Si hem estat negociant el conveni, si s’ha d’elaborar un altre model de valoració, que
haver de complir amb allò pactat pot fer trontollar l’estructura, que si estem en crisi, que si no hi
ha diners, etc. Però la realitat és que tenim molts treballadors i treballadores que en un moment
donat van començar a desenvolupar tasques de nivell superior a l’Ajuntament a requeriment
dels seus respectius responsables, o per la pròpia dinàmica municipal, i en d’altres treballadors
i treballadores que han de suportar càrregues de treball en haver d’assumir feines que no els
pertocava, per no haver d’augmentar la plantilla i col·laborar en l’estalvi. I alguns d’aquests
treballadors que varen realitzar la seva petició al febrer de 2008, ja fa dos anys, es troben en
espera sense que l’Ajuntament compleixi amb el que tenim pactat, es reuneixi, es debatin les
peticions, s’apliquin els criteris pactats i es finalitzin definitivament aquests expedients
pendents. I en som solidaris, perquè ho hem estat sempre, els i les treballadores d’aquest
Ajuntament, però som solidaris amb les dificultats, amb les necessitats, amb la paciència i amb
la col·laboració, amb la professionalitat, però no podem ser solidaris en l’aplicació de
complements i gratificacions de caire econòmic que aquest Ajuntament realitza a alguns
treballadors i treballadores, de forma unilateral, amb criteris sense objectivar i amb total
discrecionalitat. Amb aquests criteris, senyor alcalde, CCOO no pot ser solidària. En aquest
Ple, avui, s’han presentat mocions per donar suport a la consulta sobre la independència del
nostre país, suport per cancel·lar el deute extern amb Haití de l’Estat espanyol, que ja hi estem
d’acord, però els demanem, a totes i tots els membres d’aquest consistori, que fóra bo que
mostressin, vostès, un major interès i preocupació per quina és la situació real d’aquesta
empresa. I és que no ens volem crear falses expectatives, però ho hem de dir i hem recordar
que sempre hem estat a la seva disposició. Per últim, reiterem, una vegada més, que no és el
nostre desig continuar compareixent en aquest Ple municipal, però que si no queda més remei,
malauradament, aquí serem, i hi serem més quan encara restem a la espera que l'Ajuntament
normalitzi la Comissió de Seguiment del Conveni, tal com vostè ens va aconsellar, Sr. alcalde,
per poder vehiculitzar algunes de les nostres peticions i demandes. Sr. alcalde, rebi vostè i tots
els regidors i les regidores d’aquest consistori, una cordial salutació. Gràcies.”

Paraules dels regidors:

Pregunten
Sr. Isidor Serrano:
“Jo volia fer una pregunta al Sr. alcalde de com va el tema de l’obertura dels cinemes del carrer
Jaume I que estava prevista per al mes de febrer i que m’he assabentat que ja no hi ha rètols
que diguin pròxima obertura, no hi ha res i, a part, no només això, he sentit rumors que
l’empresa concessionària no sé si es manté o ha canviat l’empresa concessionària que havia
d’explotar el cinema. Si em podia respondre a aquesta pregunta.”

Sr. Rafael Cañedo:
“Sí, muchas gracias, Sr. alcalde. Simplemente una cuestión, una pregunta. Y es con relación al
régimen sancionador de aplicación de la Ley de política lingüística de la Generalitat de
Cataluña, si nos pudieran facilitar cuántos comercios de Sant Boi han sido sancionados por no
rotular en catalán su establecimiento. Supongo que ustedes tienen conocimiento de esa
información y solicitamos que nos hagan llegar el número de establecimientos que han sido
sancionados por la Generalitat de Cataluña por esta cuestión.”

Contesten
Sr. Jaume Bosch:
“Primer, Sr. .........., a mi em plau molt sentir-lo, no sentir-lo aquí al Ple perquè jo crec que per
respecte a les sigles que representa, li dono la paraula quan la demana, però sap molt bé que
el plenari no és l’espai de les relacions laborals. El plenari no és l’espai on s’han de debatre les

relacions laborals d’aquest Ajuntament. Per tant, doncs, tot el que ha exposat i que entenc que
han d’anar per on han d’anar, s’ha d’exposar i s’ha de parlar, i s’ha de trobar l’espai, els espais
molt reglamentats de les relacions laborals. Jo confio que es trobaran i, si no, la Sra. Barragán
estàs a al vostra disposició per anar trobant aquests espais si és que no hi són.
Respecte al tema dels cinemes, no és que ens hàgim venut els cinemes. Estava previst d’obrirlos al febrer, en principi, però l’empresa concessionària, que no ha marxat ni ha fet fallida, ni
res d’això, segueix sent la mateixa, l’única que té la concessió, faltaven els últims temes que
eren la informàtica per a la venda d’entrades, que per a això trigaven quaranta dies, faltava
acabar el bar, aquell que va davant dels cinemes, que encara no estava acabat, petits detalls.
Aleshores, en principi, hi estem molt a sobre perquè es pugui obrir el mes que ve, però s’obrirà
quan estigui tot acabat, també s’havia d’encarregar la retolació exterior que encara no hi és...
els petits detalls que, finalment, són els que retarden l’obra, perquè l’obra estava el desembre i
després tota aquesta sèrie d’afegits ha fet que hagi trigat aquests dos mesos més o menys,
però jo espero que el mes que ve es puguin obrir amb tots els ets i uts. També, l’empresa
concessionària vol que s’obrin amb tot perquè no sigui una obertura de dir: “Home, obrim
cinemes a mitges tintes i això no està i allò no està...” sinó que s’obrin bé, que no falli res, que
les pel·lícules no es tallin, també que les entrades es puguin vendre numerades, etc., i que tot
això funcioni, i això ha estat un procés una mica més lent perquè l’adjudicació es va fer al mes
de gener a l’empresa adjudicatària, i a partir d’aquí comença a córrer el temps per tot el tema
dels petits detalls que han fet que s’endarrerís una mica l’obertura, però no pateixi que
s’obriran.”

Sr. J. Àngel Carcelén:
“Pel que fa al tema del règim sancionador, en tot cas, ho miraré. No disposo d’aquestes dades
en aquest moment. Ho miraré i, en tot cas, ja li faria arribar i l’hi comentaria.”

Donar compte de decrets
En virtut del que disposa l'article 291.3 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, es dóna compte de les
següents contractacions laborals efectuades amb caràcter d'urgència:
Sra. .........., com a professora de música, amb el tipus de contracte de treball de durada
determinada d'obra o servei, adscrita al lloc de treball de professora de l'Escola de Música, a
partir del dia 8 de gener de 2010 i fins el 30 de juny de 2010, data de finalització del curs 20092010.
Sr. .........., com a encarregat, amb el tipus de contracte de treball de durada determinada
d'interinatge, adscrit al lloc de treball d'encarregat/da del departament de Brigades, com a
conseqüència de la cobertura d'una plaça vacant a la plantilla de laborals fins a la seva
cobertura, a partir del dia 20 de gener de 2010.

Sra. .........., com a ludotecària, amb el tipus de contracte de treball de durada determinada
d'acumulació de tasques, adscrit al lloc de treball de ludotecària, com a conseqüència de
l'acumulació de tasques en la Ludoteca Municipal, des del dia 4 de gener de 2010 fins el 30 de
juny de 2010.
Sra. .........., com a professora de música, amb el tipus de contracte de treball de durada
determinada d'obra o servei, adscrita al lloc de treball de professora de l'Escola de Música, des
del dia 13 de gener de 2010 fins al 30 de juny de 2010.

Comunicacions de L'alcaldia
No n’hi ha.

I com que no hi ha més assumptes per tractar, l'alcalde president clou la sessió i se n'estén
aquesta acta que autoritza la secretària de la corporació amb el vistiplau del Sr. Alcalde.

