ACTA DE SESSIÓ DE PLE
Número d'expedient: N111-2004-14

Caràcter
Ordinari

Urgent

Data:

20/12/2004

Lloc:

Sala de Plens de la Casa Consistorial

Hora Inici:

18:05

Convocatòria
Primera

Hora Final: 22:30
Hi assisteixen
President/a
Tinents d'alcalde

Regidors/res

Secretari/ària

Montserrat Gibert Llopart
1r - Jaume Bosch Pugés (PSC (PSC-PSOE) - PM)
2n - Josep Saavedra i López (ICV-EA-EPM)
3r - Juan Antonio Tamayo Fernández (PSC (PSC-PSOE) - PM)
4t - Jose Manuel Gonzalez Labrador (PSC (PSC-PSOE) - PM)
Nieves Medina Pretel (PSC (PSC-PSOE) - PM)
Celso González Durán (PSC (PSC-PSOE) - PM)
Etelvina Partido García (PSC (PSC-PSOE) - PM)
Amor del Álamo Margalef (PSC (PSC-PSOE) - PM)
Pere Dorca Hernández (PSC (PSC-PSOE) - PM)
M José Jordán (PSC (PSC-PSOE) - PM)
Antonia Barragán Prieto (PSC (PSC-PSOE) - PM)
Lluís Pérez Gutiérrez (ICV-EA-EPM)
Luis García Calavia (ICV-EA-EPM)
Rosa Ana García Moreno (ICV-EA-EPM)
Miguel Ángel Merino Sánchez (ICV-EA-EPM)
Rafael Cañedo Torrubiano (PP)
Antonio Villoria Míguez (PP)
Antonio Hernández González (PP)
José Luis Serrano Cabezas (PP)
Josep Maria Cervelló Torrella (ERC-AM)
Enric García Gallego (ERC-AM)
Agustí Torrents i Barrachina (CiU)
Joaquim Hostalot i Gazulla (CiU)
Carmen Valverde Navarro

S'incorporen més tard els següents regidors
Juan José Casado Peña (PSC (PSC-PSOE) - PM)
en el punt número 8.
També hi assisteixen

S'han excusat d'assistir-hi

No hi assisteix

Part resolutiva:

001. Aprovació de l'acta de la sessió amb número d'expedient N111-2004-13

VOTACIÓ:

S’aprova per unanimitat dels 24 regidors presents pertanyents als grups
municipals:
PSC(PSC-PSOE)-PMC 11
ICV-EA-EPM
5
PP
4
ERC-AM
2
CiU
2

COMISSIÓ INFORMATIVA DE DISSENY I PROMOCIÓ DE LA CIUTAT
002. Aprovació de la posada a disposició cedint l’ús d'una finca de titularitat municipal
a la Generalitat de Catalunya, per tal que la destini a la construcció d’un centre
d’educació infantil i primària.
Número d'expedient N750/2004/022. Fitxa de l'inventari 154
Atès que a l’inventari de béns immobles de l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat hi figura amb
la qualificació jurídica de béns de domini públic la finca que correspon a la següent descripció
(fitxa de l’inventari núm. 154);
"Urbana.- Pieza de tierra, sita en Sant Boi de Llobregat, incluida en el ámbito del Polígono I, del
Plan Parcial de la "Bòvila de Can Miquel (SB-131)", de forma rectangular, con una superficie de
seis mil metros cuadrados. LINDA: al Norte, con la calle Eusebi Güell; al Sur, con la calle Rubió
i Balaguer; al Este, con la calle Lepanto; y al Oeste, con paredes de cierre de edificaciones de
la "Obra Sindical del Hogar", y con parcela adjudicada a don ................ Con una calificación
urbanística de Equipamientos".
Inscrita en el Registre de la Propietat de Sant Boi de Llobregat, amb el número de finca 37.409,
al tom 1.093, al llibre 537, al foli 190, inscripció 1ª.
Lliure de càrregues i gravàmens.
Vist el decret núm. AP07040102 de data 13 d’octubre de 2004, que incoa l’expedient per a la
cessió gratuita d’ús d’un bé de domini públic al departament d’Ensenyament de la Generalitat
de Catalunya, per tal que ho destini a la construcció d’un centre d’educació infantil i primària;
Atès que dins el temini d’informació pública, des del dia 28/10/2004 fins el dia 9/12/2004, a què
es va sotmetre l’anterior resolució no s’hi ha presentat al.legacions ni reclamacions, segons
consta a l'expedient per diligència del Departament d'Arxiu i Documentació;
Vistos els informes incorporats a l’expedient, que proposen la cessió de l'ús del terreny a
l’administració competent per a la construcció d’un centre d’educació infantil i primària;
Atès l’article 25.2n de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de las bases del règim local, quant
a la competència municipal en la participació en la programació de l’ensenyament i en la
cooperació amb l’administració educativa en la creació, la construcció i el sosteniment dels
centres docents públics;
Vista la Disposició Adicional 2ª de la Llei Orgánica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora del Dret a
l’Educació, l’article 25.2.n) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local
i 66.3.o) del Decret Legislatiu 2/2002, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya i 25 i 49 a 52 RPEL;

Vist l'informe de fiscalització amb la conformitat de la intervenció municipal de data 03/12/2004
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 posar a disposició cedint l’ús de la finca que a continuació es detalla a la
Generalitat de Catalunya, per tal que ho destini a la construcció d’un centre d’educació infantil i
primària:
"Urbana.- Pieza de tierra, sita en Sant Boi de Llobregat, incluida en el ámbito del Polígono I, del
Plan Parcial de la "Bòvila de Can Miquel (SB-131)", de forma rectangular, con una superficie de
seis mil metros cuadrados. LINDA: al Norte, con la calle Eusebi Güell; al Sur, con la calle Rubió
i Balaguer; al Este, con la calle Lepanto; y al Oeste, con paredes de cierre de edificaciones de
la "Obra Sindical del Hogar", y con parcela adjudicada a don ................ Con una calificación
urbanística de Equipamientos".
Inscrita en el Registre de la Propietat de Sant Boi de Llobregat, amb el número de finca 37.409,
al tom 1.093, al llibre 537, al foli 190, inscripció 1ª.
Lliure de càrregues i gravàmens.
SEGON.- Facultar indistintament l’alcaldessa i el tinent d’alcalde ponent de Disseny i Promoció
de la Ciutat, perquè signin tots els document públics i privats que siguin necesaris per
formalitzar la cessió de l'ús gratuita.
TERCER.- Aprovar la reversió automática de la cessió si en un termini màxim de 5 anys no es
destina a l’ús previst, o no es manté durant els 30 anys següents.

VOTACIÓ:
S’aprova per unanimitat dels 24 regidors presents pertanyents als grups municipals:
PSC(PSC-PSOE)-PMC
ICV-EA-EPM
PP
ERC-AM
CiU

11
5
4
2
2

003. Aprovació de la sol.licitud a Patrimoni de l'Estat del Ministeri d'Economia i
d’Hisenda de la cessió gratuïta de la propietat de la finca sita en aquest municipi, a la
Plaça de la Constitució, núm. 1-7, amb la finalitat de construir-hi vivendes per a la seva
gestió en règim de lloguer.
Número d'expedient U206/1997/109

Vist que en data 27 de febrer de 1990 es va signar un "protocol de ratificació de les aportacions
acordades entre el Ministeri de Justícia i l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat" en el que el
Ministeri de Justícia, representat pel Ministre Sr. Enrique Múgica Herzog, i l’Ajuntament es van
comprometre a realitzar quantes gestions siguin necessàries per portar a bon terme les
cessions gratuïtes dels solars descrits en els expositius I, paràgraf segon y II, és a dir:
Propietat de l’Ajuntament. solar de 3135 m2. que linda amb el c/ Doctor Pujades, carrer Vall de
Vianya (avui Carles Martí) i la perllongació del Carrer Torras i Bages (paràgraf 2, exponent I);

Propietat del Ministeri de Justícia. Solar de 975 m2. de superfície que linda al nord amb c/
Agramunt, al Sud amb c/ Voltas, Est amb c/ Zurbano i a l’oest amb c/ Alberti. Adquirida en el
seu dia per construir els Jutjats;
Vist que l’Ajuntament ha instruït expedient per tal d’obtenir la cessió de la finca propietat del
Ministeri de Justícia una vegada que l’Ajuntament va fer tots els tràmits de cessió de la finca
oferida per a la construcció dels nous Jutjats i que finalitzà amb la cessió gratuïta de la finca
propietat de l’Ajuntament referida en el protocol esmentat en l’apartat anterior, a la Generalitat
de Catalunya, atès que per Reial Decret 966/1990, de 20 de juliol, s'establí el traspàs a la
Generalitat de Catalunya, de les funcions de l'Estat, relatives a la província dintre del territori de
la mateixa, dels medis materials i econòmics necessaris per al funcionament de l'Administració
de Justícia;
Vist que Patrimoni de l’Estat va desafectar la finca propietat del Ministeri de Justícia (prevista
per la construcció dels Jutjats) -expedient de desafectació 24/93-;
Vist que en data 27 de maig de 2004 per part de l’Ajuntament es va sol.licitar la cessió de la
finca per part de Patrimoni de l’Estat en compliment dels compromisos adquirits pel Ministeri de
Justícia en el Protocol signat en data 27 de febrer de 1990;
Vist l’ofici rebut en data 18 de novembre de 2004 (número de registre d’entrada 32752) de la
Subdirectora General de Patrimoni que estableix que només és factible la cessió "como
cesión gratuita del inmueble para la realización de fines de utilidad pública o interés social que
sean competencia de ese Ayuntamiento. En especial si se opta por la construcción de
viviendas, ......., que en ningún caso podrá transmitirse posteriormente la propiedad de las
mismas a los futuros usuarios, sino que dichas viviendas deberán ser tuteladas, financiadas, y
gestionadas directamente por el Ayuntamiento";
Atès l’article 145 i següents de la Llei 33/2003, de 3 de novembre del Patrimoni de les
Administracions Públiques que regulen la cessió gratuïta de béns i drets patrimonials de
l’Administració General de l’Estat l’afecció o explotació dels quals no es jutgen previsibles, a
les entitats locals per a la realització de fins d’utilitat pública o interés social de la seva
competència.
Atès que la cessió abans esmentada pot tenir per objecte la propietat o només l’ús del bé i en
ambdós casos suposarà pel cessionari l’obligació de destinar-los al fi determinat en l’acord i la
transmissió pot subjectar-se a condició;
Atès els articles 154 i següents, del Decret 3588/1964, de 5 de novembre pel que s’aprova el
Reglament per l’aplicació de la Llei de Patrimoni de l’Estat, text articulat aprovat per Decret
1022/1964, de 15 d’abril, que regulen igualment la cessió gratuïta d’immobles per part de
Patrimoni de l’Estat, entre altres, a les corporacions locals;
Atès l’article 31 del Reglament del Patrimoni dels Ens Locals que estableix que l’adquisició de
béns a títol lucratiu no està subjecte a cap restriccions, llevat que l’adquisició comporti
l’assumpció d’una condició, una càrrega o un gravàmen onerós, cas en el que només es poden
acceptar els béns quan el seu valor es supera al d’aquells (que s’haurà de determinar per
mitjà de taxació pericial i s’ha d’informar pels serveis jurídics), així com l’article 206.2 del Text
Refòs de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya aprovat per Decret Legislatiu 2/2003,
de 28 d’abril;
Vist igualment que, en el seu moment, i en el seu cas, caldrà l’acceptació expressa del Ple;
Vist l'informe de fiscalització amb la conformitat de la intervenció municipal de data 03/12/2004
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.- Sol.licitar a Patrimoni de l'Estat del Ministeri d'Economia i d’Hisenda la cessió
gratuïta de la propietat de la finca sita en aquest municipi, a la Plaça de la Constitució, núm. 17, amb la finalitat de construir-hi vivendes per a la seva gestió en règim de lloguer, sense
perjudici que la construcció i gestió de les esmentades vivendes sigui efectuada a través de la
Societat mercantil de capital íntegrament públic denominada CLAUS, S.A.
SEGON.- Acordar que, en el cas que es produeixi la cessió, s'efectuarà l’assignació
pressupostària necessària per fer front a les despeses que suposi l’execució de l’obra, així
com les càrregues inherents a la propietat de la finca.

VOTACIÓ:
S’aprova per unanimitat dels 24 regidors presents pertanyents als grups municipals:
PSC(PSC-PSOE)-PMC
ICV-EA-EPM
PP
ERC-AM
CiU

11
5
4
2
2

004. Aprovació del canvi de denominació del Patronat Municipal de Cultura i Joventut pel
de Patronat Municipal de Cultura
Número d'expedient 08/2004

Atès que per acord del Ple de data 5 de febrer de 1982 es va aprovar la constitució del Patronat
Municipal de Cultura i els seus estatuts reguladors;
Atès que per acord del Ple de data 9 de setembre de 1988 es va aprovar modificar la seva
denominació convertint-se en el Patronat Municipal de Cultura i Joventut;
Atès que per resolució del Director General d'Administració Local de data 12 de desembre de
1994 es va procedir a inscriure l'esmentat organisme autònom al Registre d'Entitats Locals de
Catalunya;
Atès que segons consta a l'informe tècnic adjunt, l'àmbit de Joventut passarà a gestionar-se
directament per part de l'Ajuntament i per tant és necessari procedir a modificar la denominació
del Patronat;
Vist l'informe jurídic;
Vist l'informe de fiscalització amb la conformitat de la intervenció municipal de data 02/12/04
Per tot el que s'ha exposat
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 canvi de denominació del Patronat Municipal de Cultura i Joventut de
l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, que passa a denominar-se Patronat Municipal de
Cultura de l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat.

Segon: Publicar el present acord al DOGC.
Tercer: Comunicar el present acord al Registre d'Entitats Locals de Catalunya, per tal que es
procedeixi a la modificació de la inscripció.

VOTACIÓ:
S’aprova per unanimitat dels 24 regidors presents pertanyents als grups municipals:
PSC(PSC-PSOE)-PMC
ICV-EA-EPM
PP
ERC-AM
CiU

11
5
4
2
2

COMISSIÓ INFORMATIVA DE MEDI AMBIENT I CIUTAT SALUDABLE

005. Aprovació de l'adhesió de l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat al Consorci
Hospitalari de Catalunya
Número d'expedient N662/U970/2004/004

Vist que el Consorci Hospitalari de Catalunya, CHC, és una entitat local pública de caràcter
associatiu, constituïda per Entitats Locals, entitats sense ànim de lucre i centres sanitaris i
sòcio-sanitaris, i inscrita al Registre d’entitats locals de Catalunya.
Atès que les finalitats de l’esmentat Consorci són, entre d’altres, les següents:
Possibilitar la coordinació dels Ajuntaments i centres sanitaris, sòcio-sanitaris del
Consorci per a una millor prestació dels serveis sanitaris i hospitalaris i una més adequada
utilització dels recursos disponibles,
Millorar la prestació dels serveis d’assistència primària, hospitalària i sòcio-sanitària
dels municipis en els quals l’Ajuntament, Entitat privada sens ànim de lucre i/o Centres siguin
membres del CHC.
Promoure totes les accions que siguin necessàries perquè els centres sanitaris
membres del CHC millorin la qualitat de llurs serveis.
Adequar la prestació dels serveis d’assistència primària, hospitalària i sòcio-sanitària a
les necessitats de la població de la seva àrea geogràfica i assistencial.
Col·laborar amb les administracions sanitàries territorials i institucionals, i amb
qualsevol altre entitat de dret públic o privat sense ànim de lucre de l’àmbit sanitari, per
l’elaboració, execució de plans i programes i la consecució d’objectius comuns.
Fomentar la cooperació, coordinació o, en el seu cas, integració dels hospitals del
Consorci amb l’assistència primària i sòcio-sanitària de llur àrea geogràfica i assistencial i amb
els corresponents hospitals de nivell superior d’acord amb el Mapa Sanitari de Catalunya. Així
com promoure la coordinació amb altres recursos assistencials no hospitalaris.
Promoure l’eficiència en la gestió dels recursos i serveis públics en l’àmbit de la Sanitat
i defensar l’accés equitatiu als recursos assistencials.

Atès que els objectius i les finalitats a assolir per part del Consorci Hospitalari de Catalunya són
coincidents amb els d’aquest Ajuntament i , en conseqüència, resulta d’interès per a
l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat l’adhesió a l’esmentat Consorci.
Vist que l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat ve realitzant actuacions concretes per tal de
fomentar la seva coordinació amb els centres sanitaris per a una millor prestació dels serveis
sanitaris i hospitalaris i una més adequada utilització dels recursos disponibles i promoure la
eficiència en la gestió dels recursos i serveis públics en l’àmbit de la Sanitat;
Vist l’informe tècnic emès en data 2 de desembre de 2004,
D’acord amb el que estableixen els articles 312 i següents del decret 179/1995, de 13 de juny,
pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals,
Vist l'informe de fiscalització amb la conformitat de la intervenció municipal de data 03/12/2004
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.- Sol·licitar, previs els tràmits oportuns, que s’acordi l’adhesió de l’Ajuntament de Sant
Boi de Llobregat al Consorci Hospitalari de Catalunya, amb efectivitat a partir del mes de gener
de 2005, com a membre de ple dret de l’esmentat ens.
Segon.- Acceptar els seus Estatuts, amb els drets i obligacions esmentades en els mateixos,
d’acord amb el document que s’adjunta i que s’aprova simultàniament als present acord.
Tercer.- Facultar al Sr. Josep Saavedra López, Tinent d’Alcalde Ponent de Medi Ambient i
Ciutat Saludable, per subscriure els documents necessaris per a l’efectivitat dels acords.
Quart.- Autoritzar la despesa de 60,10 €, corresponent a la quota anual d’adhesió al CHC, amb
càrrec a la partida corresponent del pressupost 2005.
Cinquè.- Sotmetre el present acord a informació pública durant el termini de trenta dies
mitjançant la inserció d’anuncis al BOP, al DOGC i al tauler d’anuncis de la corporació.
Sisè.- Comunicar el present acord al Consorci Hospitalari de Catalunya per tal de formalitzar
l’adhesió.

VOTACIÓ:
S’aprova per unanimitat dels 24 regidors presents pertanyents als grups municipals:
PSC(PSC-PSOE)-PMC
ICV-EA-EPM
PP
ERC-AM
CiU

11
5
4
2
2

EXPLICACIÓ DE VOT:
Sr. Agustí Torrents:
“Només volem deixar constància, amb aquesta aprovació favorable, el mateix comentari que ja
vaig fer a la Comissió Informativa, en el sentit que val més tard que mai. Llàstima que aquesta

adhesió a aquest consorci hospitalari no s’hagués pogut formalitzar fa uns quants anys en què
també hauria sigut possible a través de l’Hospital de sant Boi que fa prou anys que funciona
com perquè en el seu dia s’hagués pogut plantejar la seva incorporació a aquest consorci. Dit
això, benvinguda sigui aquesta incorporació.”

COMISSIÓ INFORMATIVA DE PRESIDÈNCIA
006. Aprovació definitiva de les modificacions introduïdes a les ordenances fiscals per a
l'exercici 2005.
Considerant que el Ple Municipal en data 25 d'octubre de 2004 aprovà, amb caràcter
provisional, l'expedient de modificació de les ordenances fiscals pel proper exercici 2005,
exposat al públic des del dia 2 de novembre al dia 9 de desembre de 2004, ambdós inclosos, i
s'ha publicat per anunci inserit al BOP número 260 en data 29 d'octubre de 2004, i a "La
Vanguardia" en data 30 d'octubre de 2004.
Considerant que, abans de l'inici del període d'exposició al públic, el dia 27 d'octubre de 2004 el
senyor Rafael Cañedo Torrubiano, regidor portaveu del Grup municipal del Partit Popular, va
presentar una proposta i al·legació (número de registre d'entrada 30.485) que, tot i ser
extemporània, se li dona tràmit en aquest expedient i que, durant l'esmentat període d'exposició
al públic de l'acord provisional de modificació de les ordenances fiscals que hauran de regir a
partir de l'exercici 2005 s'han presentat reclamacions per les següents persones o entitats, en
el sentit que s'indica:
1. El senyor Rafael Cañedo Torrubiano, regidor portaveu del Grup municipal del Partit Popular,
mitjançant escrits presentats els dies 27 d'octubre de 2004 (número de registre d'entrada
30.485) i 4 de novembre de 2004 (número de registre d'entrada 31.241) formula les següents
sol·licituds:
a) Reducció de les tarifes de l'Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica.
b) Reducció dels coeficients de situació de l'Impost sobre Activitats Econòmiques, de manera
que siguin el 2'9, 2'8, 2'7 i 2'6 per a la primera, segona, tercera i quarta categoria fiscal dels
carrers, respectivament.
c) Establir una bonificació del 35% de la quota municipal de l'Impost sobre Activitats
Econòmiques a les empreses que iniciïn qualsevol activitat durant els 5 anys d'activitat
següents a la conclusió del segon període impositiu de desenvolupament de la mateixa.
d) Establir una bonificació fiscal del 50% de la quota municipal de l'Impost sobre Activitats
Econòmiques per tots aquells subjectes passius que hagin incrementat el promig de la seva
plantilla de treballadors amb contracte indefinit durant el període impositiu inmediat anterior al
de l'aplicació de la bonificació, i que siguin tots els casos i sense distinció de sexe, homes i
dones aturats/des de Sant Boi.
2. El senyor Agustí Torrens Barrachina, en qualitat de portaveu del Grup municipal de
Convergència i Unió, mitjançant escrit presentat el dia 19 de novembre de 2004 (número de
registre d'entrada 32.826) formula les següents sol·licituds:
a) Respecte a l'Impost sobre Béns Immobles:
a.1. La congelació del tipus de gravamen pels béns de naturalesa rústica deixant-lo en un
0,969 per l'any 2005.
a.2. Que els titulars d'explotacions agràries prioritàries i els titulars d'expltoacions -joves
agricultors- que estiguin dins un "pla d'incorporació" tinguin una bonificació del 50% en la quota
íntegra de l'impost.
b) Respecte a l'Impost sobre Activitats Econòmiques, que les bonificacions establertes per a la
contractació de treballadors de Sant Boi per part de les empreses ubicades en el nostre

municipi i que suposin un mínim del 10% de la plantilla siguin d'un 50%, tant si són homes com
dones, enlloc del 30% si són homes i el 50% si són dones, actualment vigent.
c) Respecte a l'Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica, que les tarifes aplicables als
ciclomotors i motocicletes fins a 125cc es mantinguin en el mateix preu que l'any 2004.
d) També fa sol·licituds respecte a preus públics dels casals d'estiu i colònies musicals
(increment del 3'3%) i respecte a l'ajut establert actualment del 100% de l'impost sobre vehicles
de tracció mecànica s'apliqui amb una reducció del 50% als titulars de noves places
d'aparcament privades en règim de compra o lloguer amb una durada mínima de 10 anys.
Examinades les esmentades reclamacions, resulta procedent:
1. Desestimar les al·legacions formulades pel senyor Rafael Cañedo Torrubiano, regidor
portaveu del Grup municipal del Partit Popular, en base al següent motiu:
Les ordenances fiscals són les normes ordenadores dels tributs locals en virtut de l'autonomia i
suficiència financera que la Constitució garanteix als municipis. El procediment previst
legalment per a l'aprovació de les ordenances fiscals encarna els valors propis d'un sistema
democràtic en l'elaboració de les normes que han de regir la vida ciutadana. Els acords
adoptats provisionalment pel Ple de la Corporació, com a òrgan representatiu, respecten el
principi de legalitat i compleixen les exigències d'autodisposició en l'establiment de les normes
tributàries, tenint en compte la necessitat del municipi de disposar de mitjans financers per a
poder exercir les funcions que li han estat encomendades.
2. Desestimar, igualment, les al·legacions formulades pel senyor Agustí Torrens Barrachina,
portaveu del Grup municipal de Convergència i Unió, en base als següents motius:
2.1. Pel que fa a les al·legacions respecte a les ordenances fiscals (ordenança fiscal número 1,
reguladora de l'Impost sobre Béns Immobles; ordenança fiscal número 2, reguladora de
l'Impost sobre Activitats Econòmiques; ordenança fiscal número 3, reguladora de l'Impost sobre
Vehicles de Tracció Mecànica) el motiu de desestimació és que les ordenances fiscals són les
normes ordenadores dels tributs locals en virtut de l'autonomia i suficiència financera que la
Constitució garanteix als municipis. El procediment previst legalment per a l'aprovació de les
ordenances fiscals encarna els valors propis d'un sistema democràtic en l'elaboració de les
normes que han de regir la vida ciutadana. Els acords adoptats provisionalment pel Ple de la
Corporació, com a òrgan representatiu, respecten el principi de legalitat i compleixen les
exigències d'autodisposició en l'establiment de les normes tributàries, tenint en compte la
necessitat del municipi de disposar de mitjans financers per a poder exercir les funcions que li
han estat encomendades.
2.2. Pel que fa a les al·legacions respecte a l'ordenança general reguladora dels preus públics,
s'ha d'assenyalar que aquest ordenança regula els elements essencials i les normes de gestió
dels preus públics que aplica l'Ajuntament de Sant Boi, però l'establiment i la modificació
d'aquests correspon a la Junta de Govern Local, per delegació del Ple.
En qualsevol cas, d'acord amb el que estableix l'article 44 del text refòs de la Llei reguladora de
les Hisendes Locals, l'import dels preus públics haurà de cobrir, com a mínim, el cost del servei
prestat o de l'activitat realitzada, llevat que existeixin raons socials, benèfiques, culturals o
d'interés públic que aconsellin fixar preus públics per sota d'aquest mínim. En aquest sentit, cal
remarcar que el procediment per a l'establiment i modificació dels preus públics per
l'ajuntament respecta el principi de legalitat i compleix, igualment, les exigències
d'autodisposició en l'establiment de les normes d'ordenació dels recursos propis de les entitats
locals, tenint en compte la necessitat del municipi de disposar de mitjans financers per poder
exercir les funcions que li han estat encomanades. En base a aquests motius, procedeix
desestimar aquestes al·legacions.
2.3. Pel que fa a les al·legacions referides als ajuts per a la preservació del medi ambient i al
foment de la contractació de treballadors de Sant Boi, en tant que es recullen en l'ordenança
específica reguladora de les bases per a l'atorgament de subvencions per fomentar la
realització de determinades activitats i actuacions d'àmbit econòmic, social i del medi ambient,

ordenança que no és objecte de modificació en aquest procediment -referit a les ordenances
fiscals i a l'ordenança general reguladora dels preus públics- resulta procedent no admetre a
tràmit aquestes al·legacions.
Vist l'informe de fiscalització amb la conformitat de la intervenció municipal de data 09/12/2004
Atès el que estableix l'article 17 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.
Atès igualment el que estableix l'article 105.2 de la Llei 30/92.
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 reclamacions formulades durant el termini d'exposició al públic de
l'expedient de modificació de les ordenances fiscals, atès que l'acord aprovat provisionalment
pel Ple de la Corporació respecta les exigències legals i ha estat adoptat en ús de les facultats
d'autodisposició en l'establiment de les normes tributàries, d'acord amb el procediment
legalment establert, desestimar igualment les al·legacions referents als preus públics en base
als mateixos motius i no admetre a tràmit les al·legacions referides a les subvencions, en tant
que formen part d'un altre procediment.
SEGON: Elevar a definitiu l'acord de modificació de les ordenances fiscals per a l'exercici 2005,
aprovat provisionalment pel Ple en data 25 d'octubre de 2004, es a dir:
1. Modificar l'Ordenança fiscal general de Gestió, Recaptació i Inspecció, i el seu carrerer
annex en el sentit assenyalat a l'ANNEX NÚM. 1.
2. Modificar l'ordenança fiscal número 1, reguladora de l'impost sobre bèns immobles, en el
sentit que apareix en el document com ANNEX NÚM. 1.
3. Modificar l'ordenança fiscal número 2, reguladora de l'impost sobre activitats econòmiques,
en el sentit que apareix en el document com ANNEX NÚM. 1.
4. Modificar l'ordenança fiscal número 3, reguladora de l'impost sobre vehicles de tracció
mecànica, en el sentit que apareix en el document com ANNEX NÚM. 1.
5. Modificar l'ordenança fiscal número 4, reguladora de l'impost sobre construccions,
instal·lacions i obres, en el sentit que apareix en el document com ANNEX NÚM. 1.
6. Modificar l'ordenança fiscal número 5, reguladora de l'impost sobre l'increment de valor dels
terrenys, en el sentit que apareix en el document com ANNEX NÚM. 1.
7. Modificar l'ordenança fiscal número 6, General de Contribucions Especials, en el sentit que
apareix en el document com ANNEX NÚM. 1.
8. Modificar les ordenances fiscals reguladores de les taxes que es diran, en el sentit
assenyalat en el document com ANNEX NÚM. 1.
OF número 7 - Taxa per la prestació de serveis administratius especials.
OF número 10 - Taxa per la prestació de serveis sanitaris relacionats amb els animals de
companyia i per la tramitació de les llicències específiques.
OF número 12 - Taxa per al retirada de vehicles abandonats o estacionats defectuosament o
abusivament a la via pública.
OF número 13 - Taxa d'ingrès i permanència de vehicles i altres bèns al dipòsit municipal.
OF número 14 - Taxa per les prestacions de la policia municipal i circulacions especials.

OF número 15 - Taxa de cementiri municipal.
OF número 17 - Taxa per guals i altres reserves de la via pública i per la prestació dels serveis
per al seu manteniment i execució d'obres d'interès particular a la via pública.
OF número 18 - Taxa per utilitzacions privatives o aprofitaments especials de la via pública i
per la tramitació de les preceptives llicències.
OF número 20 - Taxa per l'estacionament de vehicles de tracció mecànica a les vies públiques i
altres equipaments municipals en zones regulades mitjançant parquímetres.
OF número 21 - Taxa per utilitzacions privatives o aprofitaments especials del subsòl, sòl i la
volada de la via pública.
OF número 22 - Taxa per aprofitament especial de domini públic local a favor d'empreses
explotadores de serveis de subministraments d'interès general.
OF número 23 - Taxa pel transport adaptat per a persones amb mobilitat reduïda.
OF número 24 - Taxa per l'ús dels equipaments socioculturals de la ciutat.
9. Modificar l'ordenança fiscal número 8, reguladora de la Taxa per al prestació de serveis
urbanístics, de manera que el seu contingut és el recollit en l'ANNEX NÚM. 2.
TERCER: Publicar íntegrament aquest acord juntament amb el seus dos annexos al BOP.

VOTACIÓ:
S’aprova per:
A favor: 16 vots dels regidors presents pertanyents als grups municipals:
PSC(PSC-PSOE)-PMC
ICV-EA-EPM

11
5

En contra: 6 vots dels regidors presents pertanyents als grups municipals:
PP
CiU

4
2

Abstencions: 2 vots dels regidors presents pertanyents al grup municipal:
ERC-AM

2

007. Aprovació del conveni de delegació de funcions de gestió tributària a la Diputació
de Barcelona a través de l'Organisme de Gestió Tributària
Vist que en data 23 d’octubre de 2000, el Ple de l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat va
aprovar el conveni de delegació, en favor de la Diputació de Barcelona, a l’empara del que
preveu l’article 7.1 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals,
les funcions de gestió de tributària de l’impost sobre activitats econòmiques, i de l’impost sobre
vehicles de tracció mecànica, i de la recaptació en voluntària i executiva de tots els tributs i
altres ingressos de dret públic.
Vist que la durada de la l’esmentat conveni de delegació es va establir per un període de dos
anys, des de l’1 de gener de 2001, prorrogable per reconducció tàcita d’any en any.
Vist que en data 26 de juliol de 2004, el Ple de l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat va
aprovar la delegació, a favor de la Diputació de Barcelona, les funcions de gestió i inspecció de
la taxa per l’aprofitament especial del domini públic local a favor dee les empreses o entitats
que utilitzin el domini públic per prestar els serveis de subministrament que no afectin a le
generalitat del veinat.

Vista la necessitat d’adaptar aquests conevnis a les noves condicions acordades per ambdues
parts, i a la nomativa del Text refòs de la llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per
reial decret lesgislatiu 2/2004, de 5 de març
Vist l'informe de fiscalització amb la conformitat de la intervenció municipal de data 09/12/2004
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:
Aprovar el nou conveni de delegació, que s'adjunta, a favor de la Diputació de Barcelona a
través de l’Organisme de Gestió Tributària , amb data 25/10/2004, a l’empara del que preveu
l’article 7.1 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals, les
funcions de gestió tributària de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica, de l’impost sobre
activitats econòmiques, i de la taxa per la utilització privativa o aprofitaments especials
constituïts en el sòl, subsòl o volada de les vies públiques municipals, a favor d’empreses
explotadores de serveis de subministraments que resultin d’intereés general, i , la recaptació en
voluntària i executiva de tots els tributs i altres ingressos de dret públic.
Aquest conveni serà eficaç a partir de la seva signatura i fins el dia 31 de desembre de 2005, i
s’entendrà prorrogat tàcitament per períodes consecutius d’un any, si cap de les dues parts no
comunica la seva decisió de donar-lo per finit amb una antelació mínima de sis mesos.

VOTACIÓ:
S’aprova per:
A favor: 22 vots dels regidors presents pertanyents als grups municipals:
PSC(PSC-PSOE)-PMC
ICV-EA-EPM
PP
ERC-AM

11
5
4
2

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

2

008. Aprovació inicial del pressupost de la pròpia corporació, del Patronat Municipal de
Cultura, del Patronat Municipal d'Esports, del Patronat Municipal de Comunicació, del
Patronat Municipal de la Fira de la Puríssima, de la empresa municipal "Corporació
d'Empreses i Serveis de Sant Boi, SA" (CORESSA) i de l'empresa municipal "Companyia
Local d'Actuacions Urbanístiques Santboianes, S.A"(CLAUS), corresponents a l'exercici
2005, així com la plantilla de personal i la relació de llocs de treball
Número d'expedient N820/800/2004/P/001

INCIDÈNCIES:
Els regidors Sr. Rafael Cañedo i Sr. Josep M. Cervelló sol·liciten que constin en acte les seves
intervencions. Per coherència es transcriu el debat íntegre.

DEBAT:
EXPLICACIÓ DE LA PROPOSTA:
Sra. M. Antònia Barragán:
“La proposta de pressupost per a l’any 2005 que es presenta avui al Ple municipal per al seu
debat i la seva aprovació està integrada, com bé ha dit la secretària, pels pressupostos de la
corporació, dels seus organismes autònoms, les seves unitats municipals i, amb els
pressupostos, es preveuen tant els ingressos econòmics i financers com les despeses corrents
i les inversions. El pressupost és l’instrument econòmic necessari per aconseguir els objectius
que es proposen. En ells han de constar, i hi consten, l’assignació econòmica partida per
partida prevista també per assolir els objectius que l’equip de govern es planteja desenvolupar
en el proper exercici. Abans d’entrar en el detall del pressupost exposaré quin és el marc
econòmic, financer i polític que determina la seva elaboració. Pel que al marc econòmic i
financer constatem que la reforma de la Llei d’hisendes locals, com ja s’ha dit abans en les
ordenances, no ha resolt el problema del finançament dels municipis, ans al contrari, l’ha
agreujat amb una pèrdua real d’ingressos, també ho he dit abans, en aquest cas i en el cas de
l’Ajuntament de Sant Boi, que se xifren en 500.000 euros, si bé, i atès el nou escenari polític,
tant a nivell de l’Estat espanyol com a nivell autonòmic, confiem que en els propers anys
aquests problemes quedin solucionats amb l’aprovació d’una nova llei de finançament per als
ens locals. Quant al marc polític local el pressupost preveu aquelles actuacions previstes al Pla
d’actuació municipal aprovat en aquest plenari. Hem de recordar que en el Pla d’actuació
municipal estan previstes totes aquelles actuacions fruit del pacte de govern que van signar els
grups municipals del Partit socialista de Catalunya i Iniciativa per Catalunya, per a l’actual
mandat municipal. Dins del nostre Pla d’actuació estan definides les nostres prioritats
polítiques, i determinats els nostres eixos d’actuació, els quals han d’informar el pressupost per
a l’exercici 2005. Aquests eixos són: territori i sostenibilitat, amb l’objectiu principal d’assolir una
ciutat sostenible i respectuosa amb el medi ambient, en definitiva fer de Sant Boi una ciutat
verda, equilibrada i humana; benestar social i participació, adreçant els nostres objectius a
millorar la qualitat de vida de les persones i fer la nostra població més cohesionada, solidària i
cívica. També hi ha mesures per a la promoció de la ciutat, economia, treball i promoció
sostenible, amb el principal objectiu de donar suport als sectors productius per al foment de la
riquesa, generant més ocupació i de més qualitat. Fer de Sant Boi un espai de llibertat més
segur i més tranquil amb un objectiu fonamental: assegurar la tranquil·litat a tota la ciutadania.
També tenir una Administració moderna i eficaç, amb el compromís de modernitzar i apropar el
nostre Ajuntament a la ciutadania. Aquests eixos, juntament amb els seus principals objectius,
són, en símils catòlics, el catecisme per a la nostra legislatura. I en aquesta línia, el pressupost
que avui presentem destina, en primer lloc, recursos adreçats al manteniment i la millora de la
ciutat, als serveis de proximitat dels serveis a la persona. Dedica, també, un important esforç a
finançar polítiques socials que permeten millorar la igualtat d’oportunitats, donar més suport a
les necessitats de les famílies de Sant Boi així com a les de joventut, la gent gran, les dones o
altres col·lectius que necessitin el suport de l’Administració local per al seu desenvolupament
personal. Dedica, també, un important increment per a l’educació, així com per al foment de
l’ocupació i per a l’acció social. I també incrementa despesa per fomentar la rehabilitació
d’habitatges. Fent referència al que he dit abans, cal recordar que el pressupost ha de garantir
la suficiència econòmica necessària per afrontar tots els compromisos, però també ha de
mantenir el corresponent equilibri entre la previsió d’ingressos i la de despeses. En aquest
sentit, es presenta un pressupost equilibrat i que s’adequa a la legislació vigent, tant a la llei
reguladora de les hisendes locals com a la Llei d’estabilitat pressupostària. Les principals xifres
del pressupost consolidat que avui portem a aprovació són les següents:
El pressupost consolidat d’ingressos ascendeix a 75,2 milions d’euros, import que representa
una disminució d’un 7,1 respecte a l’any anterior. Es pot apreciar que un 77,2 dels ingressos
corresponen a operacions corrents i que aquestes han experimentat un creixement d’un 2%
respecte al pressupost del 2004.
Els impostos i les transferències corrents són els capítols més importants en termes
quantitatius, amb uns imports de 29,1 milions i 16, 4 milions d’euros que representen un pes
relatiu d’un 38,7% i d’un 21,9% respectivament.
Els impostos directes, amb un import de 25,1 milions d’euros, representen un pes d’un 33,4
sobre el total d’ingressos.

Les operacions de capital representen un 22,8% del total d’ingressos pressupostaris de l’any
2005 i experimenten una reducció important respecte al 2004, concretament d’un 28,5%.
Desglossant aquests ingressos per capítols pressupostaris la generació d’inversions reals
augmenta un 32,6 i les transferències de capital augmenten un 80,6%.
D’altra banda, un 24,8 del pressupost d’ingressos de l’any 2005 corresponen a les excedències
corrents i de capital que aporten, en conjunt, 18,6 milions d’euros.
Les transferències més importants, quantitativament, són les procedents de l’Estat que
engloben un 86,1% del total de les transferències pressupostades. Cal destacar que les
transferències de la Generalitat cap als ajuntaments han experimentat un augment d’un 37%
per a l’exercici 2005, respecte a l’any anterior, molt lluny del 2,5 al qual ens tenia acostumats
l’anterior govern català.
El pressupost consolidat de despeses ascendeix a 75,2 milions d’euros, import que representa
una disminució d’un 7,1 respecte a l’any anterior.
Als capítols pressupostaris s’observa que el 72,6 dels recursos es destina a operacions
corrents, entre les quals cal destacar les despeses de funcionament que sumen uns 32,8 del
total, les remuneracions del personal, un 42, 5, i les compres de béns i serveis, un 20,3%, les
transferències corrents, que representen un 6,7 de la despesa total pressupostada per a l’any
2005.
En conjunt, les despeses corrents han augmentat un 4,5% respecte a l’any 2004.
Quant a les operacions de capital, experimenten una reducció d’un 28,2% en relació a l’any
2004.
Les despeses de capital són 20,6 milions d’euros, un 27,4% del total del pressupost. Les més
importants, quant a volum, es concentren en el capítol d’inversions reals, cosa que significa un
23,5% de la despesa municipal i disminueix, respecte del pressupost de l’any anterior, un 26,9.
Pel que fa al detall de les transferències corrents i de capital, atorgades pels grups consolidats,
ascendeixen a 5 milions d’euros per complir els compromisos amb altres administracions, i la
resta es dediquen a famílies, entitats i institucions sense ànim de lucre.
Finalment, la càrrega financera, interessos més amortitzacions, ascendeix a 5 milions d’euros,
amb un pes relatiu d’un 7% del total del pressupost de despeses.
Si es compara el pes de la càrrega financera en relació als ingressos corrents, obtenim una
ratio d’un 8,9%.
Pel que fa a la despesa, els principals objectius de les polítiques públiques és augmentar el
benestar dels ciutadans. Això passa per cobrir les necessitats col·lectives i impulsar les
polítiques socials que tendeixin a una major cohesió social. Les polítiques de despesa
ofereixen una visió dels objectius i les prioritats que orienten els pressupostos així com les
actuacions previstes per assolir els objectius esmentats. L’àmbit de les polítiques de despesa,
les prioritats pressupostàries per al 2005 es dedueixen fonamentalment al manteniment i la
millora de la ciutat. Es destinen 12,1 milions d’euros, un 16,2 més que l’any anterior, i es
destaquen els recursos destinats al manteniment i la conservació del verd urbà i places,
enllumenat públic, semaforització, recollida de residus, neteja diària i al conservació i la millora
de la via pública. A seguretat ciutadana s’hi destinen 5,5 milions d’euros, un 15,5 més que l’any
anterior, la major part dels quals s’utilitzen per afrontar les despeses del personal per a
l’exercici 2005. Es creen set noves places de policia local. Un milió d’euros es dedica a la
millora de les actuals instal·lacions de la policia local amb la finalitat de prestar el servei amb
una millora en l’eficàcia i l’eficiència. A educació, s’hi destinen 3,7 milions d’euros, 24,6 més
que l’any anterior, concretament, 3,2 milions d’euros són per a equipaments educatius. En
aquest camp destaca l’inici del projecte de construcció d’un centre de primer cicle d’educació
infantil i d’adequació i rehabilitació de la xarxa d’escoles públiques. La resta, uns 500.000
euros, es destinen als programes de ciutat educadora, a la transició escola-treball, i a
universitats. Al foment de l’educació s’hi destinen 955.000 euros, cofinançats per la Generalitat,
més concretament pel programa dels nous jaciments d’ocupació que permeten que treballin
quaranta persones durant un any. Per a l’escola taller Can Palós, on treballen 48 persones fins
a l’octubre de 2005. Per al taller d’ocupació del manteniment de zones verdes i entorn natural
on hi ha ocupades 32 persones. I en plans d’ocupació que `permeten treballar a 76 persones.
Respecte a l’acció social es destinen 2,5 milions d’euros, un 9,5 més que l’any anterior, i en
aquest camp cal destacar l’esforç realitzat amb el programa d’atenció social primària amb un
augment del 19, 1% en el servei d’atenció domiciliària, amb un increment d’un 23,3% en el
programa d’immigrants, un augment d’un 43,8 en el programa d’infància, i en adolescència un
augment del 34,1%.

Quant a l’apartat d’inversions, es tracta d’un pressupost que dóna continuïtat al gran esforç
inversor que es va realitzar durant el mandat 1999-2004, però que també incorpora algunes de
les actuacions previstes al Pla d’actuació municipal per a l’actual mandat 2004-2007. Els
projectes d’inversions que es pressuposten per a l’exercici 2005 compten amb el detall de les
actuacions i inversions a realitzar així com el seu règim de finançament. Com a inversions més
importants cal destacar la segona fase del complex esportiu Pau Gasol, la segona fase de
l’aparcament de Montserrat Roig, la tercera i última fase de la biblioteca central, els jardins de
Can Jordana, la iniciació de Can Perruca, la remodelació de les basses de Can Dimoni, la
rehabilitació d’equipaments culturals, l’aparcament del mercat de Sant Jordi, la construcció del
mercat de Sant Jordi, la rotonda del carrer Aragó, la construcció del centre de primer cicle
d’educació infantil, l’adequació d’equipaments de serveis socials, les millores de l’espai públic,
la millora i el manteniment d’equipaments esportius, l’adequació de camps de futbol, la inversió
en informàtica, societat del coneixement, mobiliari i material inventariable de la policia,
actuacions de manteniment en col·legis públics i actuacions de reforma urbana, millora
d’enllumenat i pavimentació. El pressupost d’inversions ascendeix a la quantitat de 17,7 milions
d’euros, és a dir, el 23,5 del total del pressupost general. S’han de ressaltar també les
intervencions als barris, algun d’ells com Casablanca es va incloure dins del projecte de la
millora de barris de la Generalitat de Catalunya i no ha estat aprovat, com ja s’ha publicat, però
en aquest sentit tornarem a presentar-lo a la segona convocatòria que hi ha i, en cas necessari,
es dotarà de pressupost per a la regulació integral d’aquest barri, per diferents fases,
evidentment. Quant a la resta de barris s’han consignat 960.000 euros per a petites actuacions,
i, entre altres, corresponen a la remodelació de la plaça de Teresa Valls i Diví, la plaça de
Mercè Rodoreda, el soterrament del transformador del carrer Girona, com a actuacions més
importants al barri de Marianao. Actuacions al carrer Eivissa i sincronització de la
semaforització del carrer Riera Basté, al barri Centre. La rotonda de la plaça Europa,
arranjament de baranes metàl·liques del barri de Vinyets, la remodelació de la plaça d’Euskadi
a Camps Blancs, etc. Són actuacions que s’hauran de tenir en compte a l’hora de tenir una
visió de conjunt i unitària de les inversions de la ciutat. Totes aquestes inversions conformen un
programa d’actuacions que incideix en la millora contínua de les ciutats dels seus barris, en la
dinamització econòmica i comercial de Sant Boi i també en la promoció del dret a l’habitatge.
Així mateix, es duran a terme altres actuacions que també incidiran en la millora de la qualitat
de vida per al carrer, a peu de barri, com al manteniment dels centres educatius, la millora de
l’enllumenat públic, la pavimentació de carrers o un millor accés a la societat del coneixement.
En darrer lloc convé esmentar la remodelació de la rotonda de la Parellada, obra essencial per
a la ciutat, no inclosa dins del programa d’inversions municipals, atès que està recollida dins
dels pressupostos generals de l’Estat i que comptarà amb un pressupost d’11.370.000 euros.
És una obra de caràcter plurianual i la seva realització està prevista durant el trienni 2005-2008.
El finançament de les inversions procedeix, quant a l’operació de crèdit prevista en el capítol 9,
i que seria d’un import de 3 milions d’euros, aprofitaments urbanístics, 11.453.723 euros,
subvenció de la Generalitat, 240.373 euros, Mancomunitat de Municipis, 863.181 euros,
convenis urbanísitcs, 762.491, altres convenis 306.945 i l’estalvi net de 533.341 euros. S’han
presentat propostes per part del grup polític del PP i, sense entrar a fons en aquestes
propostes, s’observa, a priori, una gran incoherència numèrica. Per una part proposa
l’increment de les partides dedicades a activitats pedagògiques, al projecte Obrim l’Escola, a la
gratuïtat dels llibres de text infantil i primària, a l’increment del servei de teleassistència, a
l’increment d’ajut a domicili, l’increment dels serveis de manualitats, de l’activitat de gimnàstica,
del conveni amb la Creu Roja (tot això de la gent gran), de l’increment del programa Treballem,
de les partides dedicades al transport adaptat, a les accions dirigides a discapacitats, a
l’increment a l’aportació a instal·lacions esportives i a l’estudi de la construcció de les piscines
de Marianao, Casablanca i Torrelavila. Totes aquestes propostes que presenta el PP sumen un
import global de 2.900.693 euros. I, per altra part, incomprensiblement, demana una reducció
de les partides del pressupost en els capítols 1,2 i 4 per import de 2.918.139 euros. Una
vegada més posa en evidència la seva incapacitat per entendre la globalitat del pressupost que
avui present ja que, en aquest cas, no aplica la propietat elemental de la multiplicació que és
que l’ordre dels factors no altera el producte. I en aquest cas sí que l’ordre dels factors altera el
producte i, per tant, si per una banda proposa un increment pressupostari i per altra banda
proposa el decrement de la mateixa quantitat, en realitat, el que està proposant és un absurd.
Per tant, cal dir que les necessitats en els apartats que es proposen ja han estat recollides per
aquest equip de govern.

Per tot el que s’ha exposat demanem el vot favorable del pressupost perquè entenem que és
un pressupost equilibrat i que respon ajustadament a les necessitats que actualment té la
ciutadania.”

PRIMER TORN
Sr. Agustí Torrents:
“La veritat és que m’he perdut perquè entre les primeres dades que se’ns van facilitar en el seu
dia, les dades que se’ns van facilitar alguna setmana després, les últimes que ens van donar
aquest últim dilluns i les que ha referit ara la ponent, al final la quadratura del cercle encara no
la sé fer. És molt difícil. L’any passat ja ens queixàvem de la forma en què s’havien tramitat i
debatut els pressupostos i jo em queixava amb un cert desconeixement del tema. Aquest any
m’atreveixo a dir que tinc una mica més de coneixement i d’experiència. També vull reconèixer
el fet que des de l’Àrea d’Economia s’hagi facilitat poder reunir-nos i poder parlar un dia per
aclarir conceptes que no teníem clars, però, tot i així, continuem tenint la mateixa sensació: és
molt difícil, per a qualsevol grup de l’oposició, treballar aquests pressupostos i treballar-los
d’una forma endreçada, perquè quan penses que els coses ja les tens a punt per intentar
entendre quelcom i intentar fer-te el teu propi raonament, resulta que els següents números
que et vénen ja van absolutament canviats i, per tant, al final et dius: “deixem-ho estar i tira
endavant”. Aquesta és la realitat. Malgrat això, jo crec que hem fet feina i continuarem fent-ne.
Per altra banda aquests pressupostos, la veritat és que l’assistència de públic avui en aquest
Ple, no sé si és per aquest fet o perquè s’apropen les dates de Nadal, hi ha més gent de la que
acostuma a haver-hi, però deixa molt a desitjar la presència de la nostra societat civil, de les
nostres entitats, de les nostres associacions, que al capdavall són les que hauran de gaudir o
patir aquests pressupostos. Jo m’atreveixo a dir que això no és més que un reflex de la realitat
en aquest debat pressupostari. El debat pressupostari ha estat pràcticament inexistent cap a la
societat civil. Jo no tinc cap constància que aquests pressupostos s’hagin passat per tots els
consells de barri, s’hagin comentat en els consells de barri. No em consta. De les reunions del
Consell Econòmic i Social, millor no fer-ne esment, perquè si estiguessin gravades en un vídeo,
realment, després dels vídeos del Xarlot aquests, possiblement serien els que més farien riure,
perquè són unes reunions d’aquelles de “pim, pam, patam. Cinc minuts i cap a casa”, sense
que hi hagi un debat real i intens. Sí que ha sigut en l’última reunió del Consell Econòmic i
Social, per part d’un dels assistents, però poca cosa més. Per tant, són uns pressupostos que
no tenen cap element participatiu. I aquí també em vull referir al compromís que va assolir la
senyora alcaldessa i tots els membres de l’equip de govern que l’any que ve hi hauria
pressupostos participatius, i no hi són. I no hi són perquè fer pressupostos participatius no és
fàcil i sé que en la reunió que van fer la Junta de Portaveus van debatre aquest tema. Ja van
començar a debatre amb seriositat i amb rigor i el mateix equip de govern té les seves pors, els
seus dubtes i les seves inquietuds sobre la possibilitat que en el futur es puguin aplicar aquests
pressupostos participatius. Veurem què en sortirà de tot això. Però entre el blanc i el negre
sempre hi ha els matisos i em sembla que aquest pressupost està absolutament mancat de
matisos cap a la participació ciutadana. Un altre fet que a mi m’ha colpit una mica a l’hora
d’intentar estudiar i fer raonament polític sobre aquests pressupostos és la mateixa notícia que
abans ha comentat el portaveu del grup municipal del PP, que és la notícia que va aparèixer a
la Vanguardia ara fa vuit dies i que deia que l’Institut d’Estadística de Catalunya, en un darrer
estudi, seguint la metodologia europea, i tenint en compte la renda disponible de les famílies,
que són els diners que tenim a la butxaca per poder gastar o per poder estalviar, Sant Boi és la
novena ciutat més pobra de Catalunya. Això és trist. I és més trist encara que ni aquests
pressupostos, ni els de l’any passat, ni els de molts anys abans, hagin intentat donar un tomb a
tota aquesta situació. I em sembla que intentar excusar-se amb certs arguments no és del tot
lògic perquè jo no crec que, potencialment, Sant Boi sigui molt diferent de Gavà, de Viladecans,
de Cornellà, de Badalona, i de tantes altres ciutats de Catalunya que no figuren, precisament, a
la mateixa alçada nostra en aquest rànquing. Jo crec que això no és fruit només de la
conjuntura i que alguna cosa hi tindrà a veure, en aquesta situació, el nostre Ajuntament i
alguna cosa hi tindran a veure els nostres pressupostos. Fent una valoració ràpida d’alguna de
les partides a què ha fet esment la ponent, i reitero les paraules que vaig dir l’any passat, crec
que continuen sent uns pressupostos de gestoria, uns pressupostos, tal com s’ha dit, en què
més d’un 70% correspon al capítol 1 de despesa corrent i càrrega financera. Les inversions

baixen, però a més de baixar les inversions, més d’un 60% d’aquestes inversions, torno a dir
que les últimes xifres no les he pogut contrastar, però en l’últim contrast que he fet
aproximadament un 60% d’aquestes inversions corresponen a inversions plurianuals. Per tant,
d’inversions noves, aproximadament un 40%. I si a això hi afegim un fet que també ja acostuma
a ser habitual en el nostre municipi que és el constant retard, respecte als terminis previstos, en
l’acabament de les diferents inversions, això, si es pogués comptabilitzar, que es pot,
econòmicament, també té el seu cost i en el pressupost no hi figura. El capítol 1 de Personal,
segons les dades pressupostàries, puja un 10%. Segons l’explicació que ens va fer en el seu
dia el gerent, la previsió era que aquest capítol 1 pugés aproximadament un 5%, amb un seguit
de reajustaments de personal que s’havien fet i amb un seguit d’incorporacions, especialment
pel que fa a la policia municipal, amb un cert increment de plantilla i també la nova plantilla que
s’ha d’incorporar a la Biblioteca Rubió i Balaguer però, la veritat és que no acabo de veure
aquest diferencial, en tot cas, si m’ho podeu aclarir, entre aquest 5% que es preveia que
pugessin i aquest 10% que figura en els papers. Quant als ingressos, també s’ha dit un que un
55% d’aquests ingressos corresponen als impostos i els impostos directes, aquells que
apliquem nosaltres, aquells que hem aprovat fa tres o quatre punts en aquest mateix ordre del
dia, descomptant les aportacions per l’IRPF, pugen un 8%. L’aprovació que s’ha fet de les
ordenances evidentment és d’un 3,3%, però el muntant global d’ingressos per a aquests
pressupostos pugen un 8%. L’IBI rústic, com he dit abans, puja un 17,5%. L’IBI urbà puja un
8,13% de previsió de recaptació. L’IAE de les empreses puja un 17,2% i l’ICO, l’impost de
construccions i obres, puja un 33%. I a mi el que m’ha sobtat d’aquesta anàlisi de recaptació
és, no sé si el tercer o el quart argument recaptador del nostre Ajuntament, l’apartat de les
multes, amb un increment previst per a l’any que ve, d’un 41%. És una previsió molt agosarada
i, en tot cas, ara veig més clar que mai que realment hem de fer un pla de mobilitat i un pla
d’aparcaments. Però aleshores el que pot passar és que potser aquesta partida pressupostària
l’any que ve sigui molt més baixa i desequilibri el pressupost general. Jo crec, sincerament, que
continuem sent un ajuntament fortament endeutat i, malgrat la reducció que s’aplica aquest any
quant a tramitació de crèdits, les amortitzacions que hi ha ens deixen la visa pràcticament a
zero. Tenim la visa plena i amb poques capacitats per poder anar fent compres. I gravar més
del compte els ciutadans potser no és la solució. Jo crec que la càrrega financera no decreix. I
passant a l’apartat molt genèric de partides vull començar reconeixement un cert increment a
les partides socials. Això és veritat. Segons les xifres que jo he fet anar en el seu moment és
una mica més d’un 11%, però continuem pensant que són insuficients. Ens sembla molt positiu
l’increment que s’ha produït en l’apartat d’atenció domiciliària. Sant Boi ho necessita i
considerem positiva aquesta aposta que s’ha fet per incrementar aquesta partida. Els
patronats, tant el de Cultura com el d’Esports, pràcticament es queden igual de pressupost i per
tant es gestionarà el mateix que es va gestionar l’any passat. La modernització de
l’Administració jo no veig per enlloc que s’impulsi. En el tema informàtic, i nosaltres ho patim
directament, la partida pressupostària s’ha reduït espectacularment. Les partides que fomenten
el creixement econòmic també les considerem insuficients. Comerç i turisme són les “Maries”
del pressupost i el que també lamentem, i això és un tema que vam debatre l’any passat, i en
acabat ho vam parlar en alguna junta de portaveus, és que en el pressupost no s’hagi intentat
refer o reconsiderar les aportacions que es donen als grups municipals, especialment als de
l’oposició. Nosaltres vam dir, en el pressupost de l’any passat, que ens consideràvem
injustament tractats, que era molt difícil fer feina amb el pressupost que es donava a cada grup
polític de l’oposició. Un regidor de govern em va contestar que la política es dignificava
treballant amb coherència i amb seriositat, paraules textuals. Jo crec que nosaltres, durant
aquest any, hem intentat treballar amb coherència i seriositat, i continuarem fent-ho, però, en
canvi, aquest reconeixement que havíem demanat, que se’ns havia dit que s’estudiaria i que
s’intentaria fer, no ho veiem enlloc per part del pressupost. Per tant, ho lamentem. Per acabar
dues consideracions. Evidentment, amb els números i amb les inversions es poden fer jocs de
mans, però el que sí que és cert és que la Biblioteca Rubió i Balaguer que s’inaugurarà dintre
d’aquest any, per la Festa Major, possiblement, ens costarà a tots els santboians,
aproximadament cada any, més de cent milions pessetes amb les antigues pessetes. Posar en
marxa aquesta obra mastodòntica costarà més de cent milions de pessetes. I nosaltres ho vam
dir en el seu dia i ho reiterem ara: No creiem en les grans construccions com aquesta.
Nosaltres crèiem i continuem creient en una cultura de proximitat als barris, aprofitant sinèrgies,
aprofitant equipament, aprofitant personal i fent que la cultura s’acopli als barris i no que la gent
dels barris hagi d’anar a la biblioteca central Rubió i Balaguer a fer allò que pot oferir aquest
equipament. Per tant, l’Ajuntament de Sant Boi, a partir d’aquest any i en el futur haurà

d’assumir cada una despesa espectacular per fer funcionar aquest equipament. I no parlem
tampoc del magnífic llac que hi ha a sobre de la instal·lació del nou camp de futbol o de la
piscina que hi ha una mica més amunt que, tal com se’m va reconèixer en el seu dia, la piscina,
d’entrada, ja és deficitària en el seu funcionament però fa una funció social. I el llac no sé
exactament quina funció fa. El que sí que és cert és que per omplir aquest llac hem d’obrir
l’aixeta i omplir-lo amb aigua corrent, la que tots ens demanen que estalviem i que no gastem
gaire perquè, a més, segurament a partir de molt aviat, gràcies al govern de la Generalitat,
haurem de pagar una mica més cara. Aquestes són les meves consideracions i de la mateixa
manera que la ponent ha fet una sèrie d’aportacions en el sentit de dir: “Farem i farem i això i
allò d’aquí i d’allà”, es faran nous camps de futbol, aquest era un compromís, s’arreglarà el sòl
del nostre camp de futbol, era un compromís, i ens arreglem que s’executi aquest compromís
però, per exemple, en el cas del camp de futbol de Casablanca lamentarem que aquesta
millora es quedi només a posar verd sobre el terreny i, en canvi, no s’arregli una altra sèrie
d’equipaments com poden ser els vestidors que en aquest estadi són absolutament millorables.
Lamentarem també que el poliesportiu que s’ha de construir no sé quan al barri de Casablanca
aquest any no està pressupostat. Lamentem que, tal com vam dir l’any passat, Ràdio Sant Boi
continuï tenint la “mort del lloro”. Ara pràcticament ja només li falta fer el forat i posar-lo a dintre
perquè Ràdio Sant Boi està pràcticament morta. Aquella construcció d’un nou equipament per a
Ràdio Sant Boi, ampliació i modernització d’instal·lacions no la veiem per enlloc. Els jutjats
suposo que tocaran en un altre exercici, igual que el parc de bombers i altres actuacions
menors que al llarg de la legislatura d’aquest any les hem anat parlant i que a nivell
pressupostari no les hem vist recollides. Per tant, aquest seria el nostre resum d’aquesta
proposta d’aprovació dels pressupostos per a l’any vinent que fa l’equip de govern.
Sr. Rafael Cañedo:
“Abans de comentar l’anàlisi del pressupost que present l’equip de govern m’agradaria fer una
breu menció al portaveu de CiU i és que quan, en l’inici de la seva exposició, ha comentat que li
és difícil a ell l’anàlisi, igual que a qualsevol altre grup de l’oposició, dels pressupostos jo li
agrairia que en el nostre cas no ens afegeixi a aquesta valoració. Cada grup sap molt bé quina
és la formació de cadascun dels seus membres i, per tant, li agrairia que no ens inclogués en
aquest sentit. L’equip de govern compleix amb el que estableix la llei quant a la presentació de
pressupostos i, per tant, aquí cadascú s’ha d’espavilar pel seu compte i simplement és això. En
relació al pressupost que presenta l’equip de govern, la ponent ha fet una exposició en termes
percentuals de cadascuna de les qüestions que afecten el pressupost tant pel que fa al capítol
d’ingressos, als capítols de despeses, ha inclòs algun tipus de ratio i les qüestions que
normalment se solen vendre a la premsa que són les inversions per a l’any vinent i a partir
d’aquí el nostre grup en farà una valoració. Resumirem tots aquests percentatges i introduirem
un llenguatge molt més senzill perquè puguem entendre quin és aquest pressupost per a l’any
2005. És cert que el pressupost consolidat està establert en 75,2 milions d’euros i a partir
d’aquí començarem a comentar la via d’ingressos i la via de despeses i per últim el capítol
d’inversions. De 75,2 milions d’euros que és el pressupost consolidat per a l’any vinent ens
trobem que per la via d’ingressos aquest pressupost es finançarà en un 77,2% per capítol 1 i 5,
i estem parlant en concret d’impostos directes, impostos indirectes, taxes, transferències
corrents i ingressos patrimonials. La resta, el 22,8% restant es finançarà així: més
endeutament, en concret, 3,5 milions d’euros en crèdits demanats als bancs, al marge de
l’endeutament que tenim a dia d’avui, i 11,45 milions amb venda de patrimoni. La ponent ha
utilitzat la paraula aprofitaments urbanístics, bé: venda de patrimoni. El discurs que ens hem
trobat cada any en aquest plenari quan el nostre grup ha plantejat que és un ajuntament que
s’endeuta molt i que ven patrimoni, pel que fa al patrimoni sempre se’ns ha interpel·lat en el
sentit que l’equip de govern ven patrimoni per comprar patrimoni. Doncs avui, com a exemple,
això no és així. Tenim una dotació pressupostària d11,45 milions d’euros per vendre patrimoni
de tots els ciutadans de Sant Boi i, per contra, les partides dedicades a la compra de patrimoni
ascendeixen només a 1,46 milions d’euros. I perquè no ens perdem, fins i tot els les esmentaré:
150.253 euros per a l’adquisició de la part que queda pendent de can Palós, i un 1.313.351
euros per a expropiacions i sentències judicials, on incloem les possibles pèrdues de judicis.
Per tant, el dèficit patrimonial són 10 milions d’euros. Per tant, queda demostrat que el discurs
és un discurs fals en el que hem vingut denunciant nosaltres i l’argumentació contrària de
l’equip de govern.

Per contra, el capítol d’ingressos també ascendeix a 75,2 milions d’euros, com no podia ser
menys, perquè els pressupostos s’han de plantejar equilibrats i, per tant, partides i ingressos
han de ser iguals a les partides de despeses, i ens trobem la despesa: despesa pública i
inversions. Què és el que farà l’Ajuntament de Sant Boi per a l’any que ve, i en concret l’equip
de govern? Quina és la decisió de l’equip de govern, cobrant els impostos més cars de la
comarca, amb aquest diner? I en concret, dels 75,2 milions d’euros, el 62,77% del total del
pressupost vostès el destinaran a despeses de personal i despesa corrent. 31,98 milions
d’euros per a despesa de personal i per a despesa corrent 15,28 milions d’euros. Una petita
part del pressupost, 17,7 milions d’euros vostès la destinen a inversions. Més endavant, ja al
final de la meva intervenció, parlarem de les inversions. Quant a despesa pública, la ponent ha
comentat que el PP ha presentat una sèrie de propostes. Després em referiré a aquella
incongruència matemàtica de: “augmentem despesa pública i reduïm...” i és incongruent amb
una proposta que hem presentat en el total de les disset de disminuir la despesa. Després ho
explicarem més detingudament.
En matèria de serveis socials considerem insuficients qüestions bàsiques que es presten des
de l’Ajuntament com és l’ajuda a domicili i la de l’assistència. L’ajuda en domicili se xifra en
aproximadament 247.000 euros i teleassitència 73.000. La proposta que ha presentat el PP
suposa un augment de d’aquestes dues principals partides pressupostàries, en el capítol de
serveis socials, fins als 400.000 i els 200.000 euros respectivament. En matèria de
discapacitats també ho considerem insuficient. De fet en el cas del transport adaptat per a
discapacitats la dotació pressupostària disminueix respecte a l’any passat un 50%. L’any
passat aquest equip de govern va pressupostar 42.000 euros per a tots els discapacitats de
Sant Boi, que no són pocs, i enguany està pressupostat en 21.000 euros. La proposta
presentada pel PP situa la dotació pressupostària en els 100.000 euros. I després, quant a
accions dirigides a discapacitats, la dotació prevista són 20.000 i la proposta alternativa que
presenta el nostre grup ascendeix als 30.000 euros. Quant a les persones grans, partides
concretes com són manualitats, gimnàstica, Creu Roja, voluntariat i el programa de
contractació treballem, bàsicament, manté les mateixes partides respecte a l’any passat. Els
posaré un exemple: en el cas de Creu Roja i voluntariat, la partida pressupostària de l’any
passat era de 14.424 euros i enguany és exactament la mateixa quantitat. En manteniment de
la ciutat ens trobem que per al manteniment de les places la partida se situa en 18.500 euros.
El grup Popular presenta que és necessari un increment de la dotació pressupostària fins als
50.000 euros. El manteniment del cementiri, 9.500 euros. Nosaltres considerem necessari
augmentar-lo fins a 18.000 euros i simplement basta amb anar al cementiri per saber quina és
la condició en què es troba el nostre cementiri en matèria de manteniment. I considerem
necessari, i hem inclòs una partida, que és la creació d’una gran zona verda de 20.000 m2 en
el barri de Vinyets Molí vell, on actualment s’instal·la la fira d’atraccions, amb una dotació
pressupostària de 566.000 euros. En matèria d’esports hem presentat dues propostes, una que
suposa un augment de la partida pressupostària de 80.000 euros que vostès tenen previst per
a la millora de les instal·lacions esportives i que nosaltres les xifrem en 250,000 euros, i la
construcció de dos complexos esportius a Marianao i a Casablanca Torrelavila. En matèria
d’educació, igual com vam fer l’any passat i atenint-nos al nostre compromís electoral, establim
el pagament dels llibres per a totes les famílies santboianes amb fills de 3 a 12 anys i, per tant,
que cobreixin el cost dels llibres en l’etapa d’educació infantil, amb una dotació pressupostària
d’una mica més d’un milió i mig d’euros, i els augments d’activitats pedagògiques d’Obrim
l’escola.
En concret, disset propostes que ha presentat el grup Popular que milloren substancialment les
dotacions pressupostàries en matèria d’esports, educació, serveis socials, manteniment de la
ciutat, discapacitats i persones grans, setze propostes que suposen, per un costat, un augment
pressupostari de 2.918.139 euros, el finançament de les quals ha de recaure, d’acord a com
vostès presenten el pressupost desmesurat en la despesa de personal i en la despesa corrent,
en l’aplicació de criteris d’eficiència i d’economia i d’aplicació de polítiques de contenció de la
despesa sobre partides concretes, i no sobre capítols, dels capítols 1, 2 i 4 del pressupost. En
matèria d’habitatge, quelcom molt important a la nostra ciutat, sobretot tenint en compte la
disponibilitat de sòl i, per tant, la falta de sòl i la potencial falta de promoció d’habitatges socials,
ens trobem que en el pressupost municipal, i incloem CLAUS, com l’empresa municipal per al
foment d’habitatges socials, tant en règim de lloguer com en règim de propietat, ens trobem el
següent: en matèria de lloguer, tots els grups municipals sabem quines són les dades de
disponibilitat d’habitatges buits a Sant Boi. Són dades facilitats i que fa servir l’Ajuntament. A
Sant Boi hi ha, a dia d’avui, 3.696 habitatges buits i l’objectiu d’aquest equip de govern, a través

de l’empresa municipal CLAUS, i així ho recull a la presentació del seu pressupost per a l’any
que ve, en una petita memòria informativa per entendre els comptes d’explotació, estableix que
com a prioritat, tenint en compte aquests 3.696 habitatges buits que hi ha Sant Boi, el següent:
Objectius 2005: administrar 8 habitatges llogats. En segon lloc, fer el seguiment de 4 habitatges
concedits per l’Ajuntament. Total: 12 habitatges. O sigui: Sant Boi disposa de 3696 habitatges
buits i l’objectiu, en matèria de lloguer, seguiment i control de 12 habitatges, la major part a la
zona de la Muntanyeta. Penós. I quant al règim de propietat no m’allargaré més. Ha sigut
debats de pressupostos d’anys anteriors. Part dels regidors del meu grup municipal portem cinc
anys en aquest Ajuntament i encara a dia d’avui no hem pogut assistir al lliurament d’una clau i
ni tan sols al lliurament d’una clau a la finalització d’un habitatge de protecció oficial. En cinc
anys. Respecte al capítol d’inversions a què m’he referit al principi de la meva intervenció, ens
trobem que l’equip de govern pretén destinar 17,7 milions d’euros. Això, si ho comparem amb
el que previsiblement anava a destinar l’any 2004 i, per tant, l’any passat, suposa una
disminució del 28,83% en el pressupost. Els recordo que en el pressupost de l’any passat, per
aquestes mateixes dates, vostè plantejava, en el seu pressupost que ens va presentar a tots
els grups municipals, una dotació pressupostària de 24, 4 milions. Per tant, si enguany són
17,7, faci vostè els números i em diu quant ha rebaixat. I quant a les principals actuacions i
projectes, simplement una manera de valorar-ho és per la seva dotació pressupostària. Se
suposa que els pressupostos amb major dotació pressupostària són projectes de major
envergadura. Ens trobem que els principals projectes per a l’any 2005 són: Complex Pau
Gasol: 2,7 milions d’euros; Aparcament Sant Jordi i construcció del Mercat: 2,3 milions d’euros;
Aparcament Montserrat Roig: 842.520 euros. Fins aquí no cap dir res més. El problema es
troba en el fet que aquestes mateixes dotacions pressupostàries i aquests mateixos projectes
d’inversió es porten pressupostant des del 2003. Els recordo la liquidació de pressupostos en
què vostè em va qualificar de demagògic, quan els vaig acusar de dir que farien el complex
Pau Gasol i no es va fer. Em van dir: “Això és demagògia. Vostè, Sr. Cañedo, no sap
interpretar el pressupost. Això del Pau Gasol, no. Aparcament Sant Jordi, no, tampoc, Sr.
Cañedo". Però el mercat no està fet i el complex Pau Gasol tampoc. Quantes vegades vendrem
el complex Pau Gasol? Des de l’any 2003, 2004, 2005? L’aparcament Sant Jordi i la
construcció del mercat, pressupostat l’any 2003, 2004 i 2005. I l’aparcament Montserrat Roig
encara seguim fent-lo. És més, li recordo les dades. Complex Pau Gasol: Any 2003, dotació
pressupostària 2 milions d’euros. Quant se’n va fer? Zero. Any 2004, dotació pressupostària,
1,5 milions d’euros. Encara estem esperant. Aparcament Sant Jordi: Any 2003, 2,5 milions
d’euros. Quant es va fer? Zero. Any 2004, 1,3 milions d’euros. I així successivament. Això és
un exemple de com vostès presenten els pressupostos. Venen aquí una moto i després,
ràpidament, premsa i el Viure Sant Boi, el butlletí propagandístic que paguem tots amb els
nostres impostos, a donar-hi difusió “a bombo y platillos”. Tan senzill. Un altre exemple de com
fan vostès les coses i ens presenten els pressupostos. Després al llarg de l’any modificacions
pressupostàries i “tirant milles”, però la situació és la que és. Simplement un va a fer una volta
pel municipi i veiem el que tenim.
Ateneu: Quantes vegades vendrem que hem recuperat l’Ateneu?
El local i les noves dependències de l’emissora de Ràdio Sant Boi, s’ha venut cinquanta mil
vegades, fins i tot ja es deia que allà al costat de Massallera es faria una operació urbanística,
un local. Els de la ràdio són en el “cuchitril” que tenen i allí seguiran. Parc de Marianao, l’any
passat. Encara està com està. Parc forestal Montbaig. Seguirem fent el Parc forestal Montbaig.
L’any passat, els recordo, a 93.000 euros de dotació pressupostària. Adjudicats, 6.370. Sense
fer. Això sí, com que tampoc no teníem acabada la recuperació de les basses de Can Dimoni,
vam traslladar del que no fem de Montbaig 87.000 euros a can Dimoni, i al final ni tenim una
cosa ni l’altra.
En definitiva, i en matèria d’inversions, al final el que interessa al ciutadà és què és el que
paguem d’impostos i al final què és el que rebem. I a dia d’avui Sant Boi té un pressupost
important, una població de 81.293 habitants, i és l’últim cens aprovat per aquest plenari, i ens
trobarem que l’any que ve cada ciutadà de Sant Boi haurem de pagar més del doble d’impostos
del que rebrem en inversions. No se sorprenguin. Ingressos tributaris: 41,6 milions d’euros.
Inversions aprovades: 17,7 milions d’euros. Faci els números i d’allí li surt que cada ciutadà de
Sant Boi pagarà l’any que ve, amb els impostos que vostès han aprovat fa un parell de punts,
una mitjana de 512,21 euros. Tanmateix, es revertirà en inversions en 218,03 euros. A partir
d’aquí, aquesta és la situació, aquests són els números i es presenta avui un pressupost amb
les principals partides que s’haurien hagut de fer i executat anys enrere .”

Sr. Josep M. Cervelló:
“Ara fa un any, al Ple del mes de desembre del 2003, en aprovar el pressupost de l’any 2004, el
grup d’ERC ho fèiem amb la condició que iniciaríem un procés que culminaria amb l’elaboració
de pressupostos participatius per a l’any següent. Així ho vam reclamar nosaltres. Així ens ho
va assegurar l’alcaldessa. Així ho va defensar el grup d’IC, en boca del seu portaveu, en Lluís
Pérez. I la mateixa regidora ponent va assenyalar, com consta en l’acta, el dèficit en aquest
sentit que teníem encara a Sant Boi. Dons un any després es tornen a presentar uns
pressupostos en les mateixes condicions que l’any passat, sense haver iniciat cap pràctica
participativa ni haver-los exposat a audiència pública. Ens sentim, per tant, profundament
defraudats per un equip de govern que no ha sabut o no ha volgut fer realitat les seves
promeses en el Ple. Els pressupostos tenen més de polítics que de tècnics i intentar variar el
procés de la seva elaboració va molt més enllà d’un experiment sociològic o d’una dinamització
social. La participació ciutadana en el govern local és una restitució democràtica, un exercici de
democràcia directa que acosta a la ciutadania, al govern i al fet polític. La identitat dels governs
locals progressistes, o que es volen dir progressistes estarà cada cop més lligada a la
complementarietat entre la democràcia representativa i la participativa que, en els casos més
avançats, van més enllà d’una garantia d’informació transparent i de caràcter consultiu, i
esdevé un veritable repartiment de responsabilitats. Podem parlar, pel que fa a la participació
en aquests temes més tancats o suposadament tècnics, com ara els pressupostos, com un
veritable indicador de sostenibilitat democràtica. A partir de l’experiència de Porto Alegre del
88, premi Hàbitat de l’ONU de 1996, i especialment després de la conferència internacional
sobre democràcia participativa del 1999, s’ha estès a experiències a Europa en ciutats
semblants a la nostra de pressupostos participatius. Van començar, precisament, a Saint
Denis, una població de 85.000 habitants als afores de París, amb una situació social molt
semblant a la nostra, i fins i tot amb la coincidència que ells guarden la tomba dels reis de
França i nosaltres la d’en Rafael Casanova. O també en ciutats catalanes com Sabadell, Rubí i
altres de gruix més petit, i altres que s’ho estan plantejant com ;Mataró, etc. Des dels governs
que es diuen d’esquerres sovint costa poc tenir una mirada cínica sobre la demanda
participativa. Es generen crítiques d’un contingut tècnic que no amaguen un substrat de
mandra i de por davant de la novetat. Però mentrestant va creixent la taxa d’abstenció,
l’allunyament entre la política i la ciutadania i les institucions són vistes només com a
administracions però no com a òrgans polítics. Per fer un canvi com el que proposem, per la
seva complexitat, evidentment que cal temps i que s’ha de fer d’una manera progressiva, però
cal la voluntat d’iniciar-lo. Tornem a proposar, avui, que s’obri, a començaments d’any, una
primera etapa consultiva i d’autodiagnosi, amb entrevistes a veïns, identificadora dels possibles
agents participadors, tallers de discussió col·lectiva, cursos d’habilitats participatives,
elaboració de reglaments, recollida de propostes de prioritats en les despeses, tallers de
simulació, etc. Un procés inicial que hauria de culminar amb unes jornades, al mes de
novembre, de les quals hauria de sortir una proposta que es portés com a pressupost al Ple del
desembre. La nostra confiança que hi hagi voluntat per avançar en aquest camí és escassa i
hem rebut com un desengany la incapacitat de complir les seves promeses. Això ha fet que no
hàgim volgut presentar esmenes a un pressupost elaborat en aquestes condicions que han
volgut que sigui així el seu pressupost. Malgrat tot, volem fer algunes observacions. Compartim
amb el grup de CiU la nostra modèstia en el sentit que no tenim, potser, la formació intel·lectual
que altres, però sí que tenim una mica de sentit comú i ens hi hem volgut posar una mica i
veure per on quadraven les coses, que hi hagi tant la columna dels números com també la
columna de les lletres, i veure exactament què hi ha a cada cosa. Algunes sorpreses en el
tema d’ingressos? Doncs el gran augment en impostos directes i amb impostos indirectes que
en el cas del impostos directes és del 13% i els indirectes pugen un 121, 90%. Si descomptem,
en els impostos directes, la nova cessió de l’IRPF ens trobem que la recaptació d’impostos
directes augmenta en un 8%. Parlo d’impostos perquè és el que diu aquí, perquè, com
l’alcaldessa ha dit algunes vegades, això, a la catalana, haurien de ser contribucions, però aquí
i en els papers de la Diputació sempre posa impostos. Després, una cosa que ens crea un cert
neguit és que hi hagi una dependència tan gran d’aquests ingressos en els impostos indirectes
pel que fa a l’ICO, que representa un augment, respecte a l’any passat d’un 33%. Això és una
temptació extraordinària de mantenir el ritme constructiu i la política “desarrollista” sobre la
construcció i, en aquest sentit, nosaltres pensem que l’ICO estaria més ben posat al capítol
d’inversions i no pas a l’ordinari però, en tot cas, és clara la gran dependència que tenim
d’aquest impost a Sant Boi. Hi ha hagut una millora de les aportacions a l’Estat però no ha

baixat l’esforç contributiu dels ciutadans i en aquest sentit és clar que la participació en forma
d’impostos és alta. Una altra cosa que també ens ha sorprès en la qüestió d’ingressos, en el
capítol tercer, és el fet de la previsió de 850.00 euros de multes de trànsit, d’entrada. Els
600.000 de l’any passat s’han quedat curts. Fent una mica de números “d’estar per casa”, això
podria significar 13.000 multes. No sabem si aquestes multes es cobren realment, si només
són girades, si només són paper. A vegades les gestions administratives d’aquestes multes són
molt llargues. No sabem amb quina previsió es fan uns ingressos tan extraordinaris en aquesta
qüestió. Si es detecta que realment els conductors de Sant Boi som tan incívics el que s’hauria
de posar és un pressupost important en el tema d’educació vial, per exemple. També ens ha
sorprès la puja d’aprofitaments urbanístics, que entenem que és un eufemisme, però que ho
posa així, d’un 32% respecte a l’any passat. Respecte a despeses també hem vist que gravita
sobre el tema personal i béns corrents i serveis i que hi ha una reducció important de les
inversions reals. El personal representa el 32% i les despeses en béns corrents i serveis el
22%. També pugen d’una manera significativa les transferències corrents. En qüestió de
despeses hi ha algunes coses que són una mica incongruents respecte als objectius que es vol
defensar. Donaré un exemple. El consum d’energia elèctrica a les dependències municipals. En
totes puja d’una manera espectacular respecte a l’any 2004. No només Can Jordana que,
evidentment, passa de zero a una previsió de 18.000 euros de consum elèctric en un any. No
sé si hi haurà il·luminació exterior i focus perquè són molts euros. Però en totes les
dependències municipals, a les escoles públiques, a l’enllumenat públic, als casals de barri, al
poliesportiu, als camps de futbol, a les biblioteques, a l’Escola de Música, a la Fira, en totes,
puja l’energia elèctrica moltíssim. En concret, sense comptar Can Jordana, hem fet una senzilla
resta i ens dóna que, respecte a l’any passat, ens gastarem 132.153 euros més en energia
elèctrica, que representa un 11% d’increment. Amb això hi ha per pagar el que paguem 400
habitatges durant un any a Sant Boi. Per tant, aquí al darrere, i d’una manera similar ho
podríem fer pel que fa a l’aigua o pel que fa al gas, en totes aquestes dependències, pensem
que si aquesta previsió és així, que es preveu que hi haurà aquest augment de consum, vol dir
que no s’estan practicant polítiques d’eficiència energètica ni de sostenibilitat, i més quan ens
diuen que hi haurà un estudi d’estalvi energètic valorat en 80.000 euros que acompanya això.
Doncs ja els el fem nosaltres i no serà tan car. Senzillament es tracta de posar una d’ordre en
el consum del rebut de la llum que paguem com a ajuntament. Per tant, com a ajuntament
medalla de sostenibilitat, en aquest sentit no arriba a l’aprovat. Després, en el sentit de coses
que ens agraden i coses que no ens agraden del pressupost, pel que fa a despeses,
evidentment tot el que és rehabilitació d’immobles; el fet que, per fi es pressuposti ja una escola
bressol a Sant Boi. Amb el retard que portem caldrà pensar que en els pressupostos dels
següents anys és un tema que s’anirà mantenint; el tema de l’atenció social, en que algunes
partides pugen de manera significativa; manteniment de ciutat, no tant com voldríem tal com
està la ciutat, però hem d’admetre que sí que hi ha una pujada; tema d’aparcaments
subterranis; el mercat de Sant Jordi; el complex esportiu Pau Gasol; la biblioteca, que entenem
que és un gran equipament per a la ciutat però que també és una gran hipoteca per a la ciutat
per als anys vinents, i, per tant, haurem de ser imaginatius. I coses que no ens agraden són
que cultura, comunicació i comerç estiguin en un estancament molt gran; que hi hagi pocs
diners per a convenis amb entitats que fan serveis socials; que segueixin sortint aquests pocs
diners de la Fundació Domicilia, que és allò que en diuen “xocolata per al lloro”, per a la gent
que realment té problemes a casa d’assistència i d’un grau de dependència gran; que es
destinin tan pocs diners a la formació d’adults quan molt aviat la formació d’adults segurament
serà municipalitzada i, per tant, haurem de posar-nos-hi més bé les piles; que no es destini ni
un euro per rehabilitar el nucli antic; que baixi la promoció turística i la dinamització del nucli
antic; que baixi l’educació ambiental; que no es destinin diners a educació de sexualitat; que hi
hagi una gran despesa a Can Palós però que no es prevegin, a Can Dimoni, a la segona fase,
uns diners per començar, com a mínim, a enderrocar el que s’ha d’enderrocar i a
descontaminar les terres que s’han de descontaminar; que en la política de camps de futbol es
destinin molts diners abans que hi hagi un pla per racionalitzar l’oferta futbolística a la nostra
ciutat; que es plantegi com una prioritat gastar-se tants diners, 902.000 euros, posant gespa
artificial a uns camps de futbol que potser tenen també altres prioritats, com, per exemple, el de
Casablanca, que no està clara la seva integració a l’urbanisme i la seva obertura a la resta de
la ciutat i que, amb la contradicció que es demani un ajut per rehabilitar el barri de Casablanca i
al mateix temps es destinin tants diners per posar gespa artificial en el seu camp de futbol. Per
tant, és un tema que tampoc no acabem d’entendre massa. Per anar acabant, les conclusions
que en traiem és que augmenten els impostos directes i indirectes però que la seva destinació

no va per on ens agradaria a nosaltres. Augmenten els béns corrents i serveis però també
baixen inversions. Baixen les inversions el 25%. Després també hem fet un càlcul d’aquests
així una mica arriscat i hem vist que l’estalvi net que es produeix és molt petit, cinc vegades
més petit que el de l’any passat i que representa l’1% respecte a totes les operacions corrents.
Un estalvi de 500.000 euros. L’any passat era de 2.463.000 euros. I en aquest sentit pensem
que els criteris que nosaltres defensem de cara a un pressupost que seria l’increment de
l’estalvi pressupostari, l’increment de la inversió i la reducció de la necessitat d’endeutament,
no s’estan complint en aquest pressupost.”
Sra. Montserrat Gibert:
“Abans de donar la paraula a la M. Antònia voldria fer tres o quatre apreciacions de caràcter
general, abans que ella contesti tot això del pressupost perquè crec que potser de cara a tots
els regidors i les regidores és clar però de cara a la gent que ens escolta s’han de puntualitzar
coses.La primera que em sembla que hem d’aclarir per no donar una imatge distorsionada de
la realitat, quan el grup de CiU ha dit que érem un ajuntament dels més pobres de Catalunya,
Sant Boi té més de dos mil anys d’història, els ajuntaments democràtics 25 i nosaltres molt més
pocs. L’ajuntament no influeix en el grau de riquesa i pobresa d’una població i mai, els regidors,
que ens elegeixen, ens hem d’avergonyir de ser en un poble en què som més pobres, ni mai
utilitzar-ho contra els nostres ciutadans i ciutadanes ni contra el treball que hem de fer. Per tant,
ens ha tocat viure en un poble pobre i és el que hem de tenir i ben orgullosos hem d’estar de
ser representants d’ells i d’intentar millorar les condicions de vida d’un poble que per si sol no té
tanta riquesa com podria ser Sant Cugat o un barri de Pedralbes. Per tant, jo crec que això no
ho hem d’utilitzar contra el nostre poble. Però, a part d’això, aquests titulars són molt
demagògics perquè els graus de pobresa s’han d’analitzar molt bé i van molt lligats a població.
Nosaltres tenim dues franges de població molt de punta. Tenim molta gent gran, i que la
pobresa o no pobresa ve determinada per les pensions i no les estableix cap ajuntament, i
tenim molta gent jove que encara no té sous. Ho veieu cada vegada que ho estudiem: a la
població de Sant Boi ens trobem amb això. D’aquí a uns anys això variarà perquè l’època fèrtil
de la població de Sant Boi, que teníem molts joves que van néixer als anys 70, ara és quan ja
comença a haver-hi més criatures. Però tenim molta població jove. Per tant, quan es diuen
aquestes coses se n’han de dir moltes. I en un debat pressupostari crec que no és el moment.
O es parla a fons d’això i si l’ajuntament pot fer alguna cosa per influir sobre això, bé, però
distorsiona molt i sembla que ens avergonyim del poble on som. Aquest no és el tema. Això,
Agustí, sento dir-ho perquè em sap greu que ho hagis utilitzat. També sap greu que no ens
mereixem aquest poble que tu dius que és pobre, i que ho han dit, que no ens mereixem tenir
un gran equipament cultural potent. Els pobles treballadors necessiten cultura potent i grans
equipaments i per tant, hem de fer un esforç perquè ho tinguin. O tenir un llac. També ens ho
mereixem. Per què no? No m’agradaria que distorsionéssim les discussions pressupostàries
amb aquests debats que no tenen res a veure amb el pressupost. Un altre tema que penso que
també hem de tenir molt clar, com a regidors i regidores, és no comparar amb altres pobles si
no ho fem ben fet. Sovint, i ho heu tret avui aquí, surt la comparació amb Cornellà. Cornellà té
els mateixos habitants que nosaltres, però té 7 km2 i nosaltres 21. Nosaltres estem pagant tres
vegades més de territori que els habitants de Cornellà. Per tant, si es vol comparar s’ha de
comparar tot. I tenim més bosc, i tenim més parcs, i tenim més places, perquè tenim tres
vegades més de territori i som els mateixos habitants. Per tant, si volem comparar-los, hem de
treballar molt a fons la comparació. Si no, dóna peu a moltes distorsions i a moltes falses
polèmiques.
Un altre tema que pregaria al Sr. Cañedo que no utilitzés mai més, com a representants que
som del poble, és “le acusé". Nosaltres representem el poble i els nostres veïns, quan tenen
divergències, no s’acusen, parlen. Com a màxim divergeixen i es discuteixen, però no és un
poble on la gent es vagi acusant. Si de cas, raonen les diferències. Per tant, nosaltres, com a
representants, hauríem de polir aquest llenguatge i no utilitzar que acusem.A ERC us dic que
teniu tota la raó en el sentit formal de la participació, no hem tingut temps material, i és així i us
ho diem, i no ens n’hem d’avergonyir, de preparar tot el tema de pressupostos participatius.
Perquè ens feia molta por començar amb una metodologia que, de 82.000 habitants de Sant
Boi només hi participessin 10, 15, 20, 30 o 100. Si es fan pressupostos participatius s’ha de
parlar molt a fons i s’ha de fer una metodologia que veritablement, potser no tots els 82.000
habitants però sí, com a mínim, un tant per cent molt fort, hi pogués participar. I no solament la
gent associada sinó tothom. Aleshores, copiar metodologies no ens ho han recomanat i és

veritat que aquest any ens hem centrat més en el tema del PAM i no hem tingut temps de
centrar-nos en aquest tem. Per tant, us hem de donar la raó. Però, tot i així, jo crec que no ens
ha de quedar el mal regust que aquests pressupostos que nosaltres presentem i que vosaltres
votareu no siguin participatius. I us dic per què. Sant Boi té cent vegades més necessitats de
les que avui posem sobre la taula. Avui posem sobre la taula les que podem finançar. En té
moltes més, de necessitats. I no les acabarem mai. I tenim dèficits històrics. Per exemple, una
cosa insòlita: al segle XXI nosaltres aquest any passat encara hem acabat l’últim col·lector. I fa
sis anys encara en vam fer un. Si hi hagués hagut una situació normal en aquest país, al segles
XX i XXI, no trobaríem aquests dèficits històrics. Per tant, tenim moltíssimes necessitats. A
més, a aquestes mils necessitats arrossegades del passat se’ns ha ajuntat un canvi cultural a
tota Europa occidental de cara a l’incivisme, que això totes les ciutats de l’Europa occidental ho
pateixen, perquè vagis on vagis es veu. I això fa que la despesa augmenti moltíssim. Llavors, si
de totes aquestes necessitats que tenim, us plantegem aquestes prioritats és perquè són les
dels veïns, organitzats o no, i les que vosaltres, a través de tots els temes ens plantegeu en el
Ple, a les informatives, en juntes de portaveus, etc. Nosaltres les anem recollint i fem una
priorització a partir dels diners de què podem disposar. La participació és la de cada dia. No és:
“Ara us donem audiència a tots els ciutadans a participar”, sinó que nosaltres, a través de les
visites de la gent, de les entitats, dels consells de barri, dels consells sectorials, d’allò informal,
la gent prioritza necessitats. I no ens inventem que cal una cosa i l’altra. Per tant, en aquest
sentit, no trec allò altre, és veritat que s’ha d’establir tot el mecanisme de pressupostos
participatius i teniu tota la raó que ens hi vam comprometre i no ho hem fet, però també estem
tranquils que tampoc no són pressupostos que ens hàgim inventat els membres de l’equip de
govern sense pensar en la ciutadania. Surten molt de les necessitats de la gent, de si arreglar
aquesta plaça, etc. Us he volgut comentar això abans perquè la realitat de Sant Boi que tenim
no l’hem determinat nosaltres ni la podem arreglar tota i ens enganyaríem si penséssim que
l’Ajuntament pot arreglat tot el que té sant Boi: el que és, el que ha sigut històricament, els
avantatges i els inconvenients que té, etc. Per tant, això és un pressupost d’un any, recollint les
possibilitats d’ingressos d’un any i les possibilitats de despeses que van lligades a aquest any.
Però només està comptat en un any. I sabem que no ho soluciona tot. I expressions com les
del Sr. Cañedo “Si salimos a fuera i vemos”, doncs sortim a fora i veiem moltes coses positives
i moltes coses negatives com a tots els pobles del món, com a totes les famílies. I el dia que
ens pensem que ho tenim tot arreglat hi haurà canvis culturals que aniran desarreglant coses.
Però això és un any. No estem dient que amb això solucionarem Sant Boi. Jo crec que això és
important que ho tinguem clar a l’hora de debatre pressupostos perquè, si no, ens posarem una
mala sang inútil, donarem una imatge a la ciutadania, distorsionada de la realitat i semblarà que
amb un pressupost municipal podem arreglar els problemes endèmics de dos mil anys
d’història de Sant Boi, i això és impossible.”
Sra. M. Antònia Barragán:
“Contestaré a partir de la reflexió que ha fet l’alcaldessa i, per tant, no entraré a contestar el
que ella ja ha dit, i em centraré exclusivament a les qüestions pressupostàries.Respecte als
ingressos és cert que hi ha un increment de recaptació, però sort que hi una un increment en la
recaptació dels ingressos, perquè falta desenvolupar plans parcials com el del Llor, com el del
127, etc. Això que hem fet és una previsió dels ingressos, per tant, hem de comptar no només
amb el que ve recaptat de l’any anterior, sinó amb les previsions d’ingressos amb l’increment
d’operacions urbanístiques i altres qüestions que afecten tant l’ICO com l’IBI, etc. I tant de bo
aquest increment sigui cada any, perquè l’increment real dels impostos ha estat d’un 3,3, per
tant, tot el de més que es digui aquí és demagògia. Una cosa és recaptar els majors ingressos i
una altra cosa és dir a la població que els impostos s’incrementen en un 13 i pico. No. Als
impostos, acabem de dir, se’ls ha incrementat l’IPC: el 3,3. Els impostos directes serveixen per
finançar ordinari i l’estalvi net per finançar inversions. Això quant a l’increment de recaptació
dels ingressos. Quant a l’aportació de l’Estat, l’Estat liquida amb un any endarrerit. És a dir, en
aquest moment, l’Estat no sap encara què ha recaptat d’IRPF, d’IVA, dels diferents impostos en
el que ara entrem, gràcies a la Llei d’hisendes locals, aprovada pel PP. Això significa que és
cert que hem rebut més ingressos de l’Estat. Si recordem, en aquest plenari vam fer una
operació que era que la taxa d’escombraries es va incloure dins de l’IBI. Això va permetre
incrementar el tipus de l’IBI en un 0,72, és a dir en un 11 i pico per sobre del que estava. Era
d’un 0,64 o 65 i va passar a ser d’un 0,72. Això volia dir que l’Estat, en aquell moment, governat
també pel PP, premiava la major fiscalitat. Premiava i donava més ingressos a l’Ajuntament

que més gravés fiscalment els seus ciutadans. Una incoherència tremenda. I és això el que
hem rebut. Hem rebut 1.270.000 euros de l’Estat i que corresponen a aquella operació famosa
de fiscalitat que gravava els ciutadans i que nosaltres vam haver d’eliminar una taxa per això. A
veure si recordem, pas a pas, per què hi ha un major ingrés de l’Estat. Amb la nova Llei
d’hisendes locals, i això val per a tots els grups polítics, formarem part d’una cistella d’impostos.
I aquí sí que ja hi entra la pobresa, perquè aquesta cistella d’impostos té en compte la
recaptació de l’IRPF dels ciutadans de Sant Boi, i no fa falta tornar a repetir quina serà aquesta
recaptació, segurament molt inferior a la de l’Ajuntament de Sant Cugat que tindrà els mateixos
o el mateix tractament que té Sant Boi. Tampoc no fa falta dir quin nivell de renda tenen els
ciutadans de Sant Cugat. Per tant, aquí ens ho hem de treballar, però no treballar amb els
ciutadans de Sant Boi ni carregar-los fiscalment, hem de dir a l’Estat que quan faci un
finançament local tingui en compte aquestes qüestions, i això és el que està fent aquest
Ajuntament i tots els ajuntament en la mateixa situació. Que hi hagi un corrector per a aquestes
qüestions i, per tant, no fem més demagògia amb això, perquè confonem els ciutadans de Sant
Boi. Per tant, respecte als ingressos i als ingressos de l’Estat ha estat aclarit. He dit sempre, en
totes les qüestions informatives que hi ha hagut, en totes les entrevistes personals que he
mantingut amb els diferents grups polítics i al Consell econòmic i Social que aquest pressupost
és un pressupost més social que mai i, efectivament, l’única resposta que serveix per a totes
les preguntes fetes pels diferents grups polítics és que, efectivament, es destinen 12,1 milions
d’euros a manteniment i millora de la ciutat. I això és així en xifres; en percentatge un 16,2.
Després cadascú pot sumar i restar com vulgui i mirar parcialment les partides pressupostàries
i no globalment el pressupost consolidat de l’Ajuntament, de CORESSA, de CLAUS, etc. L’únic
real és que es destinen a seguretat ciutadana 5,7 milions d’euros i, per tant, un 15,5 més que
l’any anterior. I podem fer els números que vulguem. A educació hi ha un increment del 24,6,
que suposa 3,7 milions d’euros més que al 2004. Hi ha un increment al foment de l’educació.
Això és real i això consta en aquest pressupost. I això tota la ciutadania tindrà oportunitat de
veure-ho a la pàgina web d’aquest Ajuntament si ho vol comprovar. Per tant, no fem demagògia
amb els números ni mirem partida per partida, ni mirem al nostre interès partides que s’han
decrementat i no les que han augmentat. Respecte a les multes, efectivament hi ha més
recaptació de multes però, a vegades, no és perquè es posen més multes, és perquè abans de
cedir la gestió i la recaptació de multes a l’organisme de gestió tributària no es podien cobrar
moltes multes d’aquest Ajuntament. Per això, a partir d’aquesta gestió a l’organisme de gestió
tributària i dels diferents pressupostos hi ha un increment cada any, perquè es recapta més.
Però no és que es posin més multes, és que es recapta més. Evidentment, si hi ha més multes
és una qüestió d’incivisme, no és una qüestió de voler recaptar més. Aquesta no és la forma de
recaptar d’aquest Ajuntament , perquè a menys multes més civisme. I, per tant, tant de bo que
a l’apartat de multes no hi hagués cap diner consignat.
Respecte a les inversions, Sr. Cañedo, jo voldria ser molt clara amb vostè. Quan demanem
molt de crèdit és que ens endeutem moltíssim i hipotequem el futur dels santboians, i quan
reduïm les inversions per una qüestió clara de no poder executar perquè hi ha primeres,
segones i terceres anualitats dels projectes grans d’aquesta ciutat, i per això no hi ha
consignades més inversions, per una capacitat d’execució, no per res més, vostè no és
coherent. Quant n’hi ha moltes ens endeutem i endeutem el futur de tots els santboians, i quan
n’hi ha poques resulta que no fem el treball ben fet. Sr. Cañedo, vostè menteix. Li haig de
recordar les grans inversions que s’han fet en aquesta ciutat? La biblioteca central deu ser
quelcom virtual? El poliesportiu i l’inici de l’obra del Pau Gasol també deu ser virtual? El mercat
de Torrelavila potser també? El mercat de la Muntanyeta, en el seu moment, també ho va ser?
L’aparcament de Montserrat Roig, segurament aquell forat, també deu ser virtual? La
urbanització de tot el sector Jutjats-Policia, evidentment no hi és? La rotonda del Doctor
Pujadas tampoc no hi és? L’obertura del carrer Tres d’Abril, tampoc? La concessió per a la
construcció dels diferents geriàtrics, tampoc? Sr. Cañedo, sigui seriós quan parli d’inversions,
que vostè no és nou. Porta uns quants anys en aquest Ajuntament.
Evidentment, respecte als pressupostos participatius una qüestió: cal temps. Ho ha dit el
portaveu d’ERC. Cal temps però també és cert que aquest equip de govern en té voluntat. En
té molta. Imaginin-se la dificultat que tenen vostès que analitzen la documentació, que tenen
assessors `per traduir el pressupost. Imaginin-se la ciutadania fent aquesta tasca. És cert que
no ens n’hem sortit, però també és cert, com ha dit l’alcaldessa, que ens en sortirem. És
important destacar que hi haurà la primera consignació per fer una escola bressol. És important
destacar-ho perquè fer escoles bressol no és competència municipal i és un esforç que farà

aquest Ajuntament per a la ciutadania i els ciutadans de Sant Boi. També és cert que hi
contribuirà una altra generalitat i una altra manera de fer les coses.
Evidentment, falten partides per a inversions, però queden dos o tres anys més de legislatura i,
per tant, hem d’esperar el resultat final de la nostra execució de l’actuació municipal que és
quan haurem de donar comptes de tot el compromès i de tot el que no haguem fet. Ara no.”
Sra. Etelvina Partido:
“Volia preguntar al Sr. Rafael Cañedo en què s’ha basat a l’hora de presentar l’augment en les
partides corresponents a la gent gran. En el conveni de Creu Roja vostès presenten 140.000
euros. Per què no 400.000? En què es basa? Aquest servei s’està prestant en tots els barris i
que jo sàpiga fins ara totes les persones que ho han demanat tenen una plaça. Igualment, amb
el servei de gimnàstica. El punt de voluntariat és una cosa que es va establir l’any passat i en
aquests moments, amb les hores que es presten en tenim suficient. Jo crec que s’està donant
una gran servei, s’estan posant en marxa algunes coses importants i no cal més. En
manualitats, el mateix. I on sí que crèiem que hi havia una demanda i que era una necessitat,
com és en el servei de teleassitència, com veuen i ja s’ha dit aquí, l’increment que ha patit ha
sigut d’un 36%. Allí sí que hi havia una demanda. Hi ha una necessitat i és allí on s’ha incidit.”
Sr. J. Antonio Tamayo:
“Vull fer algun aclariment, sobretot d’algunes qüestions plantejades pel portaveu del PP. En
relació a la qüestió de l’increment de les multes, que sembla que queda en l’aire que hi ha un
increment espectacular en la recaptació de multes, s’ha de tenir en compte que s’unifiquen dos
capítols d’ingressos per multes, un que feia referència a multes de trànsit i altres de sancions a
la circulació i convivència. Això s’ha unificat i per això dóna l’increment d’aquestes xifres. He de
dir que sí que és cert que en els darrers anys, com deia la ponent, ha augmentat la recaptació
per aquest concepte, sobretot perquè, mitjançant la gestió de la Diputació, com que és un
òrgan local d’àmbit provincial, la gestió de recaptació de multes de fora, d’infractors que han fet
la infracció a Sant Boi però que provenen del nostre municipi ha estat més eficient des d’un
organisme d’àmbit provincial que les possibilitats que nosaltres teníem, únicament i exclusiva
des de l’àmbit local. Per tant, és aquest el motiu pel qual en els darrers anys s’ha incrementat la
recaptació en aquest concepte. En relació a les propostes del PP jo diria, no sé si m’equivoco,
que són les mateixes de l’any passat, fins i tot no els ha aplicat ni l’IPC. En relació a la partida
que fa referència a manteniment de places diu que, corresponent al pressupost de serveis de
ciutat i demanaria una partida de 50.000 euros. Tal com està explicada jo diria que demanava
un increment de 50.000 euros. L’increment final ha estat molt superior a aquest, però a la
partida general estaríem parlant de 2.614.652 euros per a zones verdes, parcs i places. Amb
50.000 euros difícilment podríem garantir la conservació d’algun dels espais grans de Sant Boi.
Pel que fa a servei de manteniment del cementiri, tres quarts del mateix. Vostè demana que hi
hagin una partida de 8.000 euros per al manteniment. Gastem, per al manteniment del
cementiri, 168.384 euros i en el personal que ha de vetllar per al cementiri. Si en comptes dels
168.384 euros en gastéssim 18.000, què passaria al cementiri? Ens ho podem imaginar. En
relació possiblement al tema de la millora d’aquest espai, com vostè deu saber hi ha una
partida ampliable al pressupost d’inversions dotada amb 6 euros, com són les partides
ampliables. Això vol dir que dels ingressos que es recapten per les concessions de nínxols hi
haurà, en aquest sentit, la mateixa despesa per a la millora d’aquest espai que pretenem que
consisteixi sobretot a la millora de la pavimentació, un projecte per fases de remodelació de la
pavimentació del cementiri i aprofitarem aquests ingressos per fer-la, i amb aquesta ampliable
que vostè sap que hi ha al pressupost d’inversions. I, per altra banda, en relació a la demanda
d’una nova partida per a un parc urbà de 245, el que es diu el Saló Central que hi ha enfront de
l’antiga Bra, que vostè demana que sigui de 560.000 euros, en aquest projecte hi està
treballant l’Àrea Metropolitana, ens l’entregaran, segurament, en els propers mesos, igual que
en el de la remodelació dels espais del nucli antic, en què ja ens han fet un avançament. En el
primer trimestre de l’any tindrem un projecte bàsic i , de ben segur, que els metres quadrats
que pot tenir aquesta pastilla jo li asseguro que amb aquests 500.000 euros que vostè demana
no en tindrem prou. Per tant, les demandes que fa en aquest “cortar y pegar”, s’han quedat una
mica antigues i justes.
I també vull comentar-li que vostè treu reiteradament, en totes les discussions pressupostàries
dels darrers anys, l’equiparació de patrimoni amb solars. I està bé, els solars són patrimoni

però hi ha altre tipus de patrimoni que vostè ha de tenir en compte. Quan nosaltres alienem o
venem algun solar per fer una inversió generem un altre tipus de patrimoni que normalment sol
ser patrimoni construït. Vostè ha fet una equiparació: “tindran 11 milions d’ingressos de venda
de patrimoni i només 2 milions per a la recuperació d’aquest patrimoni”. Hi haurà un altre tipus
de patrimoni que és el que li he dit jo que això és patrimoni construït o patrimoni arquitectònic, o
digui-li com vulgui, i que parlarà de la remodelació de les dependències de la policia amb un
milió d’euros, i del poliesportiu Pau Gasol amb 2,8, de l’aparcament del mercat de Sant Josep,
2,3 i així successivament, i serà patrimoni que tothom podrà veure, gaudir. Transformarem
solars, patrimoni a ran de terra, en patrimoni construït però no deixarà de ser una riquesa per a
la nostra població.”
Sr. José M. González:
“Sintèticament, no tant per donar resposta sinó per aclarir algunes qüestions que s’han posat
avui sobre la taula. Respecte al tema d’equipaments esportius, hauríem de tenir en compte que
la proposta que avui es presenta en el pressupost municipal passa, d’una
partida
pressupostària de l’any 2003 de 180.000 euros, a dues partides pressupostàries per a millora
d’equipaments esportius que suma 980.000 euros. Hi ha hagut un increment de 800.000 euros
que han anat dirigits a la millora d’equipaments esportius. Podrem discutir si hi estan o no
d’acord, si vostès farien una altra priorització d’on han d’anar aquests diners, però en termes
absoluts i en termes pressupostaris passem de 180.000 euros a 980.000 euros. Per tant,
podem dir que hi ha hagut un increment molt substancial respecte de l’any 2003. Es parlava del
camp de futbol de Casablanca, respecte a la instal·lació de gespes artificials. Com vostès
saben hi havia el compromís, per part d’aquest equip de govern d’iniciar tot el procés
d’instal·lació de gespa artificial als diferents terrenys de joc dels camps de futbol. Hem
començat amb dues propostes, una que és la del camp de futbol de Marianao i una altra que és
la del camp de futbol de Casablanca. L’any 2006 continuarem amb el camp de futbol de Ciutat
Cooperativa i l’any 2007, amb l’inici de la construcció del nou estadi de la Parellada,
culminarem amb la instal·lació de les gespes artificials als diferents camps de futbol. Dic això
perquè sí que forma part d’una planificació que té el Patronat Municipal d’esports, en la línia
d’anar millorant els terrenys de joc de la nostra ciutat. Dir per què ho fem aquí i no ho fem allà?
En tres anys haurem acabat tota la planificació que està prevista i, per tant, culminarem amb la
millora substancial dels terrenys de joc, amb la instal·lació de gespa artificial. Hi ha aquests
compromisos amb el camp de Marianao i el camp de Casablanca i els que no fem ara, com
Cooperativa perquè estem pendents del desenvolupament del projecte del Pau Gasol que com
vostès saben inclou també la reforma del camp de futbol de Ciutat Cooperativa, i el terreny de
la Parellada està subjecte de la rehabilitació, reordenació de tot aquell espai i, per tant de la
construcció d’un nou camp de futbol. Per això no ho fem ara. És a dir, que hi ha una planificació
i per això ho fem això. Ja dic que poden estar o no d’acord amb la priorització, però que
nosaltres la fem i tenim arguments per defensar-la. Sí que hi ha un pla per a la racionalització
del futbol i, a més, està presentat a la Junta de Govern del Patronat Municipal d’esports. I una
de les parts importants que preveu aquest pla de racionalització del futbol i que recau
exclusivament com a responsabilitat a l’Ajuntament, és la millora de les instal·lacions
esportives, de les instal·lacions de futbol, i això que parlava primer és fruit d’aquest pla. En el
pla prevèiem que les instal·lacions de futbol havien de millorar per tal que la qualitat de la
prestació del servei, de la pràctica del futbol fos més alta i el que estem fent són intervencions
per anar millorant això. No només amb la instal·lació de gespa artificial, coneixen perfectament,
perquè l’han pogut veure, la construcció del nou estadi municipal de futbol, i diverses obres que
durant els últims anys han anat a millorar també tot el tema d’instal·lacions i de serveis a
diferents camps de futbol, entre els quals, el de Marianao on es va fer una inversió per millorar
tot el bloc de serveis i de bastidors i, anteriorment a Casablanca, per millorar tot l’espai de
gestió administrativa i de magatzems. Es planteja també el tema (perdonin que vagi una mica
desordenat i no per l’ordre de les intervencions, però intento donar una mica de coherència a
l’explicació) de la pista poliesportiva de Casablanca. És un dels compromisos d’aquest govern
per mandat. Ja ho deia l’alcaldessa abans: no es pot resoldre tot amb un únic pressupost i, en
principi, per a aquest projecte s’ha demanat finançament extern i ens l’han concedit per a l’any
2007. Serem dintre del període d’aquest mandat quan es construirà aquesta pista poliesportiva.
Per acabar amb el tema d’instal·lacions esportives hi ha una proposta del PP d’iniciar no tant la
construcció, crec recordar, sinó fer estudi previs per tal d’analitzar la possible construcció de
piscines al barri de Marianao i al barri de Casablanca, piscines i centres esportius

complementaris. Nosaltres no l’hem previst perquè fa ja alguns anys vam celebrar un congrés
local de l’esport, fruit del qual es va elaborar un mapa d’equipaments esportius de la ciutat. Es
preveia la necessitat de construir tres o quatre piscines públiques a la ciutat. Com vostès bé
sabem estem en procés de construcció de la piscina coberta al complex esportiu Baldiri Aleu.
També s’han iniciat les obres de la construcció de la piscina coberta al complex esportiu Pau
Gasol. Considerem que amb aquestes tres piscines més l’oferta privada que hi ha, hauríem de
donar resposta a totes les demandes de làmina d’aigua que tenim a la nostra ciutat i fins que
tota aquesta xarxa de piscines no estigui en marxa no considerarem la necessitat de crear
noves piscines per la qüestió de no hipotecar el funcionament i la gestió de les piscines que
actualment s’estan construint.
Respecte al tema de Ràdio Sant Boi jo lamento els comentaris que s’han fet sobre el seu estat
vital, perquè no hem d’oblidar que a Ràdio Sant Boi hi ha treballadors municipals que estan
desenvolupant la seva tasca, fonamentalment amb l’objectiu d’informar la població sobre els
temes locals i hi ha més de trenta col·laboradors que treballen a la tarda en espais de caràcter
social, també. La ràdio municipal manté un to de vida important i aquí el problema que tenim i
que és cert, és que no hem acabat de resoldre la ubicació de les instal·lacions. Hi havia una
proposta que es va revisar al final i estem en la fase d’estudi de diferents ubicacions possibles
per situar la radio municipal. Dels estudis tècnics que s’estan realitzant hi ha propostes que
tenen força possibilitats que definitivament la ràdio municipal s’ubiqui en un nou espai molt més
digne i espero que en breu pugui presentar aquesta proposta a la junta de govern del Patronat
Municipal de Comunicació.
Respecte al tema d’informàtica, aquest Ajuntament va fer, en el seu dia, una aposta molt
important per informatitzar els seus serveis. El problema d’aplicar la tecnologia a la gestió i
d’aplicar-la de forma extensa, massiva, és que genera problemes de manteniment i de
renovació. No és el mateix mantenir cinquanta aparells que dos-cents, i aquesta és una realitat.
Que els sistema informàtic de l’Ajuntament no funcioni no és cert, perquè amb la dependència
actual que hi ha d'aquesta eina per tal de funcionar, això significaria el col·lapse de
l’Ajuntament. Ara, que mai no estarem en una situació òptima també és cert, perquè les
innovacions en matèria de tecnologia són constants, perquè els problemes de manteniment i de
posar en marxa noves aplicacions són constants i, per tant, és un problema que jo crec que,
d’alguna manera, és estructural sense que això arribi a ser un col·lapse per al funcionament de
l’organització municipal.
Per últim, s’ha parlat ja del tema del pressupost participatiu. Tot el que ha dit l’alcaldessa és
així. Ho acceptem com a tal. Jo no voldria fer una cursa amb la resta dels grups polítics per
veure qui és més participatiu que qui, perquè aquí del que es tracta és d’aplicar les polítiques
de participació i de fer-ho amb el màxim consens possible. És cert que no vam arribar a complir
el compromís que el pressupost 2005 fos sota criteris d’elaboració metodològica d’un
pressupost participatiu però a la passada junta de portaveus, convocada extraordinàriament,
precisament per a aquest tema, ja ho vam explicar. M’imagino que al portaveu d’ERC la Junta
de Portaveus el deurà haver informat de la voluntat expressada fermament per part dels dos
grups que formem part de la coalició de govern, que la nostra voluntat és posar en marxa
aquest mecanisme, que nosaltres ja hem iniciat el treball a través de la junta de portaveus, per
tal d’arribar al consens de quines seran les formes d’aplicació d’aquesta metodologia. Hem
iniciat el treball polític, per dir-ho així, de consens per tal de posar en marxa el pressupost
participatiu. Hem fet algunes propostes. A més, de gestió participativa del pressupost 2005, i
les vam posar a sobre de la taula, la possibilitat que algunes partides pressupostàries d’aquest
pressupost siguin gestionades per consells sectorials o consells territorials que puguin decidir
sobre aquestes partides, on aniran, com una pràctica participativa per iniciar les experiències
en aquest sentit, però sí que també és cert que estem parlant d’una pràctica que és nova que si
podem parlar en aquest Ajuntament és perquè estem situats en un nivell quant a les polítiques
de participació. Hi ha altres ajuntament que ni tan sols s’han plantejat aquest tema perquè són
a la prehistòria de la política de participació ciutadana, que si parlem de la renovació d’un
model de participació que nosaltres mateixos hem dit que considerem esgotat és perquè hi
havia un model de participació que s’ha estat desenvolupant durant vint anys i que si parlem de
la renovació és perquè volem donar un salt qualitatiu a aquesta política de participació
ciutadana i, per tant, el que cal és posar els elements, i penso que ja hem començat a posarlos, per tal de consensuar quin hauria de ser el procés polític per tal d’arribar a elaborar
pressupostos participatius.”

Sr. Josep Saavedra:
“Comencem pel principi que és el raonament que ens fa arribar en aquests pressupostos,
partint sobretot de la intervenció de l’Agustí Torrents i del Rafael Cañedo, argumentada amb
notícies de premsa, arribem a la conclusió que som pobres com a població. Això pot tenir dues
vessants. Una que és que la renda per càpita dels nostres ciutadans és més baixa respecte a
la de la resta de Catalunya, i aquest és un raonament. I l’altre és que som pobres com a ciutat
perquè els ingressos que rebem com a ciutat són més baixos que a la resta de les poblacions
amb què ens podem comparar per la mida i pel nombre d’habitants, i això és cert. Però no és
que siguem pobres perquè ens tinguin mania sinó que una part que siguem més pobres que la
resta és perquè ho hem decidit així, i no només aquest equip de govern sinó que ho ha decidit
aquest Ple, i el que és més important, ho va decidir la ciutadania mitjançant un procés
participatiu que va ser l’Agenda 21, perquè, com bé deia el Josep Maria, un dels ingressos que
podem tenir i augmentar més és l’ICO, que és el que grava les construccions. Aquest ICO, que
tu et queixes que és molt gran, encara podria ser més gran si nosaltres no haguéssim fet
l’esforç, i quan dic nosaltres em refereixo a tota la població, de canviar habitatges per 26
hectàrees de zona forestal. I clar que som pobres si es mesura amb qüestió de valor econòmic.
Però, som pobres de veritat? Com es mesura el valor que té, que un cop recuperat Can Palós,
totes les nostres escoles i els nostres nanos facin les colònies a prop de casa seva i el neguit
que no patiran els seus pares de tenir-los molt lluny? Això, quant val, en diners? Ningú no ho
pot mesurar, això. Per tant, som pobres perquè ho hem decidit, però som pobres perquè el
sistema de finançament dels ajuntaments estàmal fet, i aquí és on hem de començar a parlar.
No pot ser que el finançament dels ajuntaments tingui una base molt important del que ve de
l’Estat, i ve per dues raons: per l’IBI i pel nombre d’habitants. Això és una invitació a construir i
a ser molts, i això no porta a ciutats sostenibles. Per tant, del que hem de començar a parlar és
del finançament dels ajuntaments i que no sigui només una invitació ferotge al creixement. I en
vull posar exemples. Nosaltres encara tenim moltes hectàrees de zona forestal i d’entorn
natural. Ens hem comparat amb zones de més enllà del riu, i no citaré el nom, que si som més
pobres d’ells, etc. Quanta zona forestal té aquesta ciutat de la qual hem parlat? Quin entorn
natural té aquesta ciutat? Per tant, això costa molt més de mantenir i això fa que siguem més
pobres. No és res més que una dada objectiva.
Quant a les coses concretes que fan referència a medi ambient, l’estalvi energètic i el foment
d’energies renovables hi ha 80.000 euros. No és veritat que ho feu vosaltres. Josep Maria, tu
saps que no és cert. Formem part d’una xarxa de ciutats que avala la Diputació, que estan fent,
consorciades, estudis sobre estalvi energètic, i això ens suposa que per fer un estudi del que
podríem fer per estalviar energia dintre de les dependències municipals, ens surti molt més
barat, mitjançant un programa informàtic que hi ha. Però no és veritat que això sigui així. I la
part més important d’aquesta partida no és per fer l’estudi sinó per al foment d’energies
renovables, és a dir, com posem plaques solars a les instal·lacions municipals, com a mínim, i
com fomentem que la gent posi plaques solars en els llocs on sigui susceptible. Per l’altra baixa
educació ambiental.
També formem part d’una xarxa de ciutats i pobles per la sostenibilitat, que és la Diputació, i
som dintre del grup de treball d’educació ambiental. Aquesta partida el que tenia, bàsicament,
era per pagar els informadors de la recollida de matèria orgànica, que està completada en
aquest moment i, per tant, això podia fer que baixés. Per altra banda, moltes vegades educació
ambiental es resum a fer tríptics i coses que nosaltres pensem que no és educació ambiental.
Per tant, aquesta vegada hem rebaixat la partida perquè pensem que molta de la tasca que es
fa a l’educació ambiental no és fer papers sinó anar als barris a explicar. Per exemple, tenim
una taxa d’impropis dintre de l’orgànica que no és sostenible i, per tant, aquesta és una feina
del regidor, de “patejar-se” els barris i explicar que les coses no les estem fent bé i, a més, tot i
que fem millor recollida de brossa que no fèiem fa uns anys, el que tenim és que ha augmentat
la tona per habitant i any. Per tant, això vol dir que no ho estem fent bé. Hem de parlar de
minimització, etc. I això no s’arregla amb tríptics. Per tant, volem que la despesa sigui
absolutament coherent amb el que volem fer i el fet de pertànyer a aquesta xarxa de pobles i
sostenibilitat també fa que puguem rebre molts ajuts i per tant necessitem menys diners en
aquest moment.
L’altra qüestió és la de Can Dimoni. A Can Dimoni es va fer una primera inversió perquè estava
en un estat tan lamentable que el que havíem de posar de manifest era que l’Ajuntament de
Sant Boi, que té una zona important dintre del parc agrari, i té una zona humida, aquesta zona
humida és al mapa i aquí, quan es parla de zones humides al Baix Llobregat només es parla de

la Ricarda i del Remolar. Doncs, no senyor: hi ha Ricarda, hi ha Remolar, hi ha Viladecans i hi
ha Sant Boi. I el que vam fer va ser una primera inversió per posar de manifest el que hi ha allà
que semblava que era una cosa absolutament amagada i “amagable”, perquè el que volíem era
que allò ningú no ho veiés, de l’estat tan lamentable en què estava. Això ja s’ha fet i en aquest
moment té una dignitat que tu mateix coneixes. Però la segona fase, allò és una zona que és
privada i el que no farà l’Ajuntament és invertir més en una zona privada i, per tant, el que ha
de fer, i és on som, és en el Pla del Delta, en el Consorci del Delta i a fer el Parc natural del
Delta, i aquí hi serem. El nostre Ajuntament hi serà i el següent pas és que això es declari zona
d’interès natural i que passi a ser públic i que sigui la Generalitat qui ho compri i qui en faci la
inversió. Per això aquest any no s’han posat diners a Can Dimoni.”
Sr. Jaume Bosch:
“Només un parell de puntualitzacions, més que res en el tema que ha tret el Sr. Cañedo
respecte als aprofitaments urbanístics. Jo crec que l’Ajuntament no ven patrimoni sinó que el
que fa és canviar patrimoni socialment improductiu per patrimoni socialment productiu i
necessari, i jo crec que el que s’ha de mirar aquí és l’inventari de béns de cada final d’any i
veure si realment l’increment de patrimoni existeix o no existeix, i això és com un balanç d’una
empresa en què si comencem l’any amb mil pessetes de patrimoni, si acabem amb mil doscents és que hem crescut de patrimoni. Si ens venguéssim el patrimoni alegrement, en acabar
l’any en tindríem vuit-cents, només. Jo crec que cada any anem incrementant el patrimoni. Ha
de pensar, també que estem comprant zones verdes, zones forestals, com bé deia el Sr.
Saavedra. El patrimoni, anualment, i això ho veurà quan presentem l’inventari de cada any,
augmenta cada any, perquè les vendes que fem precisament són per a això. Solars en zones
industrials que socialment no són un rendiment per al poble els convertim en equipaments com
poden ser Cal Ninyo, Can Jordana, la biblioteca i els que ja s’han dit. Jo crec que això és
important. I una darrera apreciació al Sr. Cervelló: el nucli antic no és al pressupost però l’Àrea
Metropolitana està fent un projecte de remodelació de tot el nucli antic i l’any que ve
començaran. No hi és però és una prioritat de l’equip de govern i, per tant, sí que hi és.
Indirectament sí que hi és.”
Sr. Pere Dorca:
“Per contestar a l’Agustí Torrents, més que res per la teva expressió respecte a allò de les
“Maries”, perquè la pregunta me l’has fet tu i et conec suficientment com per saber que aquí no
hi ha res ni pejoratiu ni despectiu. Si ho hagués fet algun altre regidor tindria els meus dubtes
que fos així, però com que ets tu et conec suficientment, però crec que t’haig de contestar.
Doncs, sí. No en porto tres sinó quatre, de “Maries”, perquè d’una n’has fet referència
anteriorment, que era el tema de l’Agricultura, que no me l’has qualificada com a tal però, com
a regidor, me n’ocupo i me’n sento molt orgullós. Has fet referència a les aportacions que hi
havia en el tema de comerç i en el tema de turisme. Has obviat, suposo que intencionadament,
o sense voler, el tema de mercats que jo estic convençut que tens molt clar que mercats és
comerç, i que em parlis que les inversions, que en el tema de comerç són minses, mínimes o
poques, crec que no és just. No hi ha cap municipi a la província de Barcelona que hagi apostat
tan fort pel tema de comerç, perquè jo si que hi incloc mercats, com ho ha fet el municipi de
Sant Boi, perquè saps de sobres que des de finals del 98 en què es va inaugurar el Mercat de
la Muntanyeta fins al 2004 són tres mercats municipals que s’han fet nous. No hi ha cap poble, i
t’ho garanteixo perquè som dins de la xarxa de mercats, a la província de Barcelona, que és
una xarxa que promou la Diputació, hem estat exemple del que hem fet amb el tema de
mercats. Com que això és comerç crec hem fet i hem fet molt, i el mercat de Sant Jordi és un
projecte del qual crec que ens sentirem orgullosos. Però, cenyint-me només a comerç, el fet
que en els pressupostos municipals hi figuri el mateix que l’any passat, és cert però tot són
accions de suport al comerç. Aquí caldria afegir-hi moltes més coses que, relacionades amb el
comerç, també figuren en els pressupostos municipals, com poden ser temes d’aparcament,
d’arranjament de carrers, mobiliari urbà, que tenen a veure molt directament amb el tema de
comerç, i també hi són, no en aquestes partides específiques que has tret com a exemple de si
s’inverteix molt, poc o el mateix, però crec que no és justa la definició que has fet. En el tema
de turisme és cert que la regidoria de Turisme l’ostento jo i no hi ha creat res concret ni
específic per desenvolupar en el tema de turisme. És cert, però és que la regidoria de turisme
la configura el regidor de turisme i punt. Per tant, crec que s’han de fer moltes coses que ja

estan avançades i endegades, perquè aquesta regidoria de turisme, a més, tingui contingut i
que en propers pressupostos, després d’un treball fet de què, com i de quina manera podem fer
coses en el tema de turisme, hi hagi partides pressupostàries en aquest apartat. En aquest any
2005 creiem que podríem avançar força en tot el que és el tema de turisme. I del tema
d’agricultura tampoc no me’n puc estar del fet que has fet referència a la pujada dels impostos.
Sàpigues que en concepte d’impostos de l’apartat d’agricultura, a Sant Boi, a les arques
municipals, entre 8 i9 milions de pessetes es recapten en qüestió de la rústica. Multiplicat pel
percentatge que hi apliques del 13%, està tret de seguida l’augment que representa per a les
arques municipals. Saps de sobres quin és el valor dels terrenys deu anys enrere i saps de
sobres quin és el valor dels terrenys actualment. Des de l’equip de govern som molt conscients
de quina aposta fem. Crec que el Pepe Saavedra te n’ha parlat. Això, en mans d’altres
municipis, i no cal anar gaire lluny, no sé on seríem, però l’aposta que es fa és per al
manteniment d’aquest territori i aquí sí que no tenim dubtes. Mantenir el territori és una aposta
clara que fa el municipi de Sant Boi o que fa aquest equip de govern municipal. Jo sé que
tothom no hi està d’acord. En sóc molt conscient, però tampoc ens amagarem de l’aposta que
fem. Som dins del Consorci del Parc Agrari i el que pretenem és mantenir el territori, i això té un
preu, evidentment, i reflectit en pressupostos municipals és molt normal que es vegi que
aquesta aposta costa molts diners.”
Sr. Luis Pérez:
“Avui hem assistit a tres estils diferents de fer política. Per part d’ERC, el to respectuós a què
ens té acostumats, humilitat en els plantejaments, han reconegut la dificultat per fer la feina,
han estat capaços d’acceptar que aquest pressupost té coses positives i això no els ha impedit
mostrar contundència en la seva discrepància en aquells aspectes que consideren millorables, i
jo he de dir que com a portaveu d’IC, en aquest cas, assumeixo plenament la seva crítica.
Nosaltres també ens sentim decebuts de no haver estat capaços d’articular un procés de
participació pel que fa al pressupost. Hi hem estat incapaços perquè, vostè sap que aquest
procés és molt complicat, molt més difícil que el pot semblar i hem preferit rebre la crítica abans
que fer una operació de màrqueting i, per això, hem posat en mans de la Junta de Portaveus el
repte de tirar endavant aquest procés d’engegar un procediment de pressupostos participatius.
Estem convençuts que amb la seva participació això és més possible i, per tant, vull agrair el
seu estil de fer oposició.
Pel que fa al portaveu de CiU, he de dir que el seu discurs, un cop més ha estat inconnex,
victimista i, en realitat el que intenta és amagar al seva incapacitat per fer política. A més, ha fet
una referència. Jo assumeixo plenament la intervenció de la Sra. alcaldessa pel que fa al tema
de la pobresa. Jo crec que això no és manera de plantejar-se les coses i, a més, intentava
culpar la política municipal d’aquesta pobresa, sense pensar, que el seu grup polític ha tingut
participació molt activa en els pressupostos d’aquest ajuntament durant anys i, per tant, si vostè
creu que l’Ajuntament té responsabilitats, miri a la seva esquerra i veurà un company que
també tindria responsabilitats en aquest fet. Jo crec que no és així. Com deia l’alcaldessa, la
pobresa no és un factor que depèn de la política municipal. Lògicament, la política municipal
pot intervenir per pal·liar-la, per modificar-la, per, millorar la situació però, indubtablement,
obeeix a factors externs. El que sí li puc dir és que quant a l’estructura de ciutat, als
equipaments de ciutat, ara que tinc contacte amb molts regidors i regidores i puc assegurar que
Sant Boi és l’enveja de molts municipis que tenen una renda per càpita molt més alta que
nosaltres. El nostre sistema de casals, per exemple, és l’enveja de grans poblacions, perquè
veuen que a Sant Boi s’ha fet una inversió, durant anys, formidable, precisament per alimentar
la cohesió social. No m’estendré en el tema de l’estructura educativa o en el tema de
l’estructura de serveis socials. Sr. Torrents, li puc dir que hi ha una gran enveja de l’estructura
de serveis socials amb què compta Sant Boi.
I, quant al PP, un altre estil, el de sempre: catastrofisme, mentir un cop i un altre per veure si
aconsegueix que repetint una mentida es converteixi en una veritat, una vella tàctica, i que és
incapaç de reconèixer res de positiu en aquest pressupost. No li he sentit ni una sola valoració
positiva. Als altres grups sí. El PP no veu res de positiu.
I ara, entrant ja en matèria concreta, a les respostes a les propostes del PP, he de dir, com
recordava el Sr. Tamayo, que el PP no ha passat del primer tema de la formació informàtica,
aquella que diu “copiar i enganxar”, perquè el que fa un altre cop és copiar el que ja tenia del
pressupost anterior i tornar-ho a presentar. Ni tan sols no ho han revisat a l’alça amb l’IPC, com
també assenyalava el Sr. Tamayo. Això és la manera de fer política del PP. Pel que fa a coses

concretes, el PP presenta unes propostes, com sempre, “molt raonades”, lògicament és ironia .
En definitiva, el que el PP diu, un any més, és, per exemple: “Establir el pressupost de la
partida Ajut a Domicili, corresponent a Serveis Socials, en 400.00 euros.” Ja està. Això és tot.
No argumenta per què. No ens diu per fer què. No ens diu per atendre quina demanda. Ja
sabem tots que les partides municipals, totes, són insuficients, però, indubtablement, s’han
d’establir criteris polítics a l’hora de definir què vol fer amb aquestes partides. El PP no
estableix cap criteri. I jo li he de dir que, pel que fa a l’atenció social primària utilitzaré el
pressupost inicial del 2004 i el pressupost inicial del 2005, que em sembla que són magnituds
comparables, i li he de dir que, pel que fa a atenció social primària, el pressupost s’incrementa
en un 10,9%, pel que fa a despeses. Però, a més, la plantilla de l’Ajuntament recull la
incorporació de dues assistents socials i dues educadores social i, no s’oblidi, Sr. Cañedo, que
els serveis socials es presten amb persones, amb tècnics, amb professionals i això també s’ha
de comptabilitzar. A més, això, segurament, no és un promesa, perquè no estic en condicions
de fer-la, però probablement ens permetrà reduir en un any la implantació de l’última UBAS,
l’última unitat bàsica que ens queda al barri de Casablanca. Pel que fa als serveis de
teleassistència, el PP ens presenta una proposta d’incrementar aquesta partida fins als 200.000
euros però no ens especifica per què. Sr. Cañedo, la partida que fixa aquest pressupost
s’incrementa de manera molt considerable, i ho fa amb un objectiu claríssim i és anul·lar la llista
d’espera. Si aquest any hem incorporat 24 telealarmes, l’any que ve n’incorporem 62, em
sembla. Això vol dir que fem un esforç molt important en aquest camp, un esforç que vostè no
ha tingut en compte. Pel que fa al servei d’assistència domiciliària, li he de dir que també hi ha
hagut un increment molt important d’aquesta partida. No entraré en xifres, ja sé que a vostè li
agrada molt però això cansa, a vegades, però l’objectiu també és anul·lar la llista d’espera
durant l’any 2005 i, a més, el copagament, la qual cosa ens permetrà incorporar moltíssima
més atenció a gen dependent d’aquest àmbit . Pel que fa la programa de discapacitats vostè ha
d’entendre que en aquest àmbit, precisament fa poc que hem posat la primera pedra d’un
pluriequipament que entre centre de dia i residència ascendirà a 80 persones, que està en fase
molt avançada de construcció una bugaderia industrial que construeix Flisa del Grupo ONCE i
que podrà donar feina a unes vuitanta persones amb discapacitats i aquests factors vostè no
els valora i ens presenta una demanda per incrementar una partida d’atenció a persones
discapacitades sense tenir present, per exemple, que dintre del mateix pressupost hi ha una
altra partida que ha canviat de funció, que es diu Servei de Manualitats i que està adreçat,
precisament, a persones discapacitades amb una dotació de 21.000 euros, la qual cosa vol dir
que hi ha voluntat d’atendre les demandes. Però on vostè ja “riza el rizo”, és quan planteja
l’increment del transport adaptat. L’Ajuntament de Sant Boi té obligació legal d’atendre el
transport adaptat perquè és una població amb nombre d’habitants suficient, però la llei obliga a
l’Ajuntament de Sant Boi a comptar amb un vehicle, en aquest cas podria ser qualsevol mena
de vehicle, però a Sant Boi no en tenim un, en tenim dos. I a més dos vehicles grans, de
manera que podem atendre, en aquest moment, tota la demanda que tenim plantejada, però és
que, a més, i amb una sola pregunta vostè podria haver resolt el tema, el Consell Comarcal ens
va comunicar ja fa un temps, que l’aportació de Sant Boi en el conveni que tenim per a
transport adaptat, passa del 50% que estàvem pagant al 22%, la qual cosa vol dir que,
lògicament, genera un estalvi en aquest moment en el pressupost municipal. D’aquí ve aquesta
reducció de partides. Pel que fa a educació, el Sr. Cañedo passa per sobre del fet que en el
capítol d’inversions, les inversions en matèria educativa s’incrementen del 2004 al 2005 un
205%. Sr. Cañedo, és una xifra important, no? 205% d’inversió en matèria educativa. Matèria
educativa que ens permetrà posar la primera pedra, per dir-ho així, de la xarxa municipal de
llars d’infants, cosa a qui vostè, pel que sembla no interessa ja, després de presentar-nos
tantes mocions en aquest plenari. Hi ha una partida d’inversions per fer-ho i vostè hi passa per
sobre, i oblida coses tan importants com que, en política educativa, en aquest moment l’oferta
pel que fa a formació universitària a Sant Boi arriba a 270 persones en despesa municipal.
Estem ofertant 270 places de formació universitària a Sant Boi, un altre tema que a vostè li
sembla intranscendent. En canvi, carrega amb un programa que es diu Obrim l’Escola i diu:
“Ep! Això ho hem d’incrementar perquè...” Però no pregunta. Aquest és el seu problema. Vostè
no pregunta. Aquesta partida d’Obrim l’Escola s’ha reduït per una raó i és que el que fins ara es
pagava a càrrec del pressupost d’educació, que són els nous filons, que són les persones que
s’ocupen de la vigilància, ara passen a pagar-se des del capítol 1 i, per tant, en realitat, el que
s’ha produït és un increment des dels 4.000 als 12.000 euros per poder atendre aquest
programa. Però, a més, Sr. Cañedo, això ja sembla “la feria”, les inversions en el programa
Obrim l’Escola passen de 30.000 a 60.000 euros i vostè continua dient coses perquè no mira la

documentació que li enviem. I per acabar, lamento la meva extensió però el Sr. Cañedo em té
un afecte especial últimament, el Sr. Cañedo ens torna a presentar, un cop més, la proposta
dels llibres de text. Vol que l’Ajuntament de Sant Boi pagui els llibres de text dels alumnes que
ell diu d’infantil i no sap ben bé on comença la infantil i on acaba l’escolarització obligatòria, i
per tant, aquí ja es fa un primer embolic, però a més, no té en compte dos factors molt
importants. Primer, la gratuïtat de l’educació és un dret constitucional, per tant, s’ha de garantir
de l’Estat, no des d’alguns ajuntaments i d’altres no, perquè això només introduirà factors de
desequilibri entre la població infantil segons el municipi en què visqui i això, Sr. Cañedo, no em
sembla just. Però és que a més, el Sr. Cañedo, un cop més, oblida que l’Estat espanyol ha
estat governat durant molts i molts anys per un partit que es deia Partit Popular i que no ha
estat capaç de moure un dit en aquesta línia de garantir el que és un dret constitucional, i ara
ve vostè amb tota la seva “barra” a demanar-nos això.”
SEGON TORN
Sr. Agustí Torrents:
“Quatre consideracions, només. Una per al Sr. Luis Pérez que per molt que li pesi, de moment
a curt termini no tinc previst abandonar el meu lloc de regidor i, evidentment, es nota quan un
és a l’oposició i en acabat és al govern i com canvia i la formació es torna molt més consistent i
les persones es tornen molt més estructurades i consistents. A més, gràcies per les seves
explicacions perquè gràcies a elles ja ho he acabat d’entendre tot a nivell pressupostari. També
vull demanar excuses al Sr. Cañedo per la meva intervenció anterior i haver comès el greu
error d’haver posat en el mateix sac la meva pobra ignorància amb la seva sublim formació
numèrica. Per tant, li demano excuses perquè, "digues de què llueixes i et diré el que et falta".
Dues consideracions més. Amb el tema de la demagògia de la senyora alcaldessa, jo no he fet
demagògia. Jo m’he limitat a llegir un informe que no el deia una revista local sinó que el deia
el diari La Vanguardia, que em sembla que és una publicació de reconegut prestigi, agradi o no
agradi, i que, a més, no ho deia La Vanguardia sinó que era un estudi de l’Institut d’Estadística
de Catalunya, i no parlava ni de pobles grans ni de superfícies ni d’altres coses, es limitava a
dir que la renda disponible dels ciutadans era l’element pel qual es prenia en consideració. No
deia que l’Ajuntament de Sant Boi fos pobre, deia que ho eren els ciutadans de Sant Boi. No és
el mateix, perquè aquí a prop tenim un ajuntament que té un aeroport molt a prop que, com a
ajuntament en té uns quants, de calés, però en canvi, els ciutadans del Prat són pràcticament
tan pobres com nosaltres. Alguna cosa no deuen fer gaire bé. En tot cas, no és el nostre debat,
aquest.
Dues qüestions més molt curtes. Una que reitero que en el pressupost municipal hi trobem a
faltar, i això ho hem parlat moltes vegades en diferents sessions plenàries, alguna actuació
concreta amb dotació pressupostària per al tema del civisme. Ja sé que em diran que el
civisme és un tema transversal que es toca des de moltes àrees, des de moltes actuacions,
“que si patatim, que si patatam”. Hi estic d’acord, però una actuació concreta, un pla de
civisme concret per a Sant Boi, amb dotació pressupostària, nosaltres la trobem a faltar i la
reivindiquem. I, en acabat, amb el tema del Nucli Antic, responent al regidor Sr. Pere Dorca, jo
ja vaig comentar, també, a la sessió informativa corresponent, que lamentava que el tema del
turisme, a nivell municipal, estigués, deixi’m dir, tan abandonat. És cert que ara es pretén
reactivar posant-hi una persona específica que comenci a tornar a treballar el tema, i això em
sembla positiu, però la meva reflexió anava en el sentit d’allò que dèiem abans de si els
ajuntaments poden o no poden ajudar a crear riquesa. Jo crec que sí que poden ajudar-hi i,
evidentment, vostès fan l’aposta de la sostenibilitat, que jo també la defenso, però a mi tampoc
no em fa cap tipus de por ni de vergonya de dir que Sant Boi necessita, de cara al futur, més
sòl industrial. I no me n’avergonyeixo. Sant Boi necessita més sòl industrial i, evidentment, no
l’anirem a buscar a dalt a Sant Ramon. Ho tinc claríssim. És la meva opinió. Tornant al que
deia del turisme jo em referia al fet que la inversió que s’ha fet al nucli antic, a la zona de
l’església, que ha sigut una inversió bona, i que ha sigut positiva, i està començant a
transformar tota la zona del nucli antic, la llàstima és que tota aquesta sinèrgia, la transformació
a nivell urbanístic, les termes romanes, les diferents cases significades que hi ha en aquella
zona, que no sapiguem aprofitar tot això com a valor urbanístic i treure’n el rendiment que se li
ha de treure a nivell urbanístic. Som a deu quilòmetres de Barcelona per on passen milers, per
no dir milions de turistes. Potser valdria la pena fer algun tipus de propaganda o alguna cosa

convidant la gent a venir a Sant Boi i sabent trobar elements atractius el poble també en sortiria
beneficiat a nivell econòmic. És, senzillament, aquesta reflexió.
I, per últim, el tema de pressupostos participatius, continuo pensant que entre el blanc i el
negre hi ha matisos. I estic d’acord que els pressupostos participatius és un tema complicat,
que portarà el nostre debat i el tindrem obertament, com hem intentat fer amb tots els debats
de la junta de portaveus i veurem el que en sortirà. Però, al costat d’això, crec que hauria pogut
haver altres mecanismes de participació de la ciutadania que jo no els he vist per enlloc.
I l’última cosa, i aquesta és molt important. És una partida que posa cent i pico mil euros per
construir una escola d’educació infantil de zero a tres anys, que suposo que aquests diners han
de venir de la Generalitat. No ho sé, potser ho paguen amb negre, perquè als pressupostos de
la Generalitat per a aquest any, a la partida d’inversions no deixa de ser sorprenent que en
aquesta previsió de pressupostos que el Parlament aprovarà properament, la inversió que es fa
per al municipi de Sant Boi respecte a la comarca del Baix Llobregat és del 0,03%. Jo dubto
que amb vint anys de govern diferent del que hi ha ara, del govern de Convergència, hi hagués
hagut una aportació inversora tan baixa com la que hi ha hagut aquest any a l’Ajuntament de
Sant Boi: 0,03%. Per tant, encara que per aquí diguin que tota la vida, és molt fàcil contrastar
els números. Es pot mirar a l'hemeroteca. També és una llàstima que amb tot el debat
pressupostari que hem tingut i les mancances que tenim al nostre municipi, l’aportació que fa la
Generalitat de Catalunya a nivell d’inversions per al proper any es limiti a 39 i escaig euros.”
Sr. Rafael Cañedo:
Abans d’intervenir a resposta a algunes consideracions que han fet membres de l’equip de
govern, pregaríem i demanaria a aquesta alcaldia i a Secretaria que es recollís en la redacció
de l’acta la intervenció del nostre grup municipal en les dues intervencions. I anant als
comentaris dels ponents de l’equip de govern que han intervingut, començaríem per la primera
intervenció que fa referència a l’alcaldessa i a les seves consideracions respecte al grup
municipal del PP i dir-li que afirmar que un ajuntament no influeix en la riquesa o pobresa d’una
ciutat és una frivolitat i una irresponsabilitat i si això ho extrapolem, estem dient que una
comunitat autònoma i l’Administració central no influeix en la riquesa o pobresa, tant de la
comunitat autònoma com de l’Estat. Recordo a la Sra. alcaldessa que els ajuntaments sí que
poden influir en la riquesa o la pobresa de les ciutats. Per a això són les polítiques
econòmiques. I que valgui com a exemple, i no m’estendré en un debat perquè ja es va fer en
el seu dia, entre l’opció, en un polígon industrial d’optar pel sector logístic com va ser Prologis,
o per un sector intensiu en mà d’obra com pot ser el que ha fet l’Ajuntament de Cornellà pel
World Trade Center o el que està fent l’Ajuntament de Viladecans pel sector d’innovació i el
sector aeronàutic o millor dit aerospacial.
Sra. Montserrat Gibert:
“Perdoni un moment. Sr. Cañedo. Si polemitza sobre això, que és millor no fer-ho, polemitzem
del tot, perquè nosaltres podem fer magnífics polígons industrials com fem però no tenim cap
llei que obligui que els directius que cobren un sou determinat visquin a Sant Boi. Per tant, si
parlem d’aquestes coses, parlem-ne bé. M’entén? Perquè si els deu directius de deu empreses
de Sant Boi viuen en un poble és allà on es computa la renda per càpita, no a Sant Boi. I això
no ho pot determinar l’Ajuntament ni ningú. Per tant. Abans de fer adjectius analitzi molt bé les
paraules i els missatges que dóna perquè són prou complexos per no distorsionar l’opinió
pública amb dades que vostè sap perfectament que no tenen cap consistència. I això és molt
seriós. Dir que l’Ajuntament pot influir en això és molt seriós.”
Sr. Rafael Cañedo:
“En relació al que vostè m’ha comentat que, pel que fa al portaveu del PP no és un exemple del
que és parlar, el que no és un exemple de parlar és el tarannà que té vostè i m’ha demostrat al
llarg d’aquests últims anys. Li recordo que vostè m’ha acusat a mi de coses força greus i que
no tenen res a veure ni tan sols amb l’època en què vivim. Només li ho recordo. Respecte a la
ponent d’Economia i Hisenda de l’Ajuntament, la Sra. Barragán, la major part de la intervenció
referida a mi li he de dir que no té res a veure el que vostè em deia amb l’exposició que ha fet
el nostre grup. Tot aquest argumentari que vostè m’ha fet d’augment d’ingressos, impostos
directes, impostos indirectes, i la seva relació amb l’àmbit impositiu, el meu grup no ha parlat de

res d’això en el debat pressupostari, han sigut altres grups municipals. Simplement li ho
recordo. No ho hem ni esmentat. Hem parlat de percentatges, de si un augment de la
recaptació d’impostos directes significa un augment dels impostos. Ni ho hem esmentat. No ha
sigut el debat d’aquest any. D’altres anys potser sí però d’aquest no. El mateix quant al tema de
la recaptació de les multes que vostè m’imputava i la intervenció del Sr. Tamayo. Nosaltres no
hem parlat del tema de multes. Altres anys sí que ho hem fet, però aquest any no ha tocat. La
participació en els pressupostos tampoc no ha sigut tema de debat nostre en la nostra
exposició, però segueixo recordant, ha sigut d’altres grups municipals. Tots vostès, i així
nosaltres a nivell de la junta de portaveus, hem plantejat quina és la visió que tenim nosaltres
de participació ciutadana i quina és l’opinió que tenim nosaltres del que l’equip de govern entén
per participació ciutadana i fa veure a la ciutadania, però avui no ha tocat discurs, per part
nostra, en aquest sentit. Vostè ha esmentat el tema de les inversions i allí sí que nosaltres ens
sentim al·ludits i vostè ha dit que el tema de les inversions és un tema de capacitat d’execució.
Perfecte. És un tema de capacitat d’execució, però jo li recordo, i l’exemple és Pau Gasol, que
vostès van presssupostar l’any 2003 amb una dotació pressupostària de 2 milions d’euros, i no
es va portar endavant. Recorda el debat de la liquidació de pressupostos? Vostè va dir: “No, és
que el concurs ha quedat desert. No era tema.” Vostè va dir que aquell any s’iniciarien les
obres del Pau Gasol i no es van portar endavant. Tan senzill com això. No es va moure ni un
metre cúbic de terra. No es va moure perquè ni tan sols no es va poder executar, va quedar
desert. Els motius es poden analitzar en un altre tema de debat, o en una comissió informativa,
però això és així. No estem ni amb demagògies ni amb mentides. Es deia que es faria i no es
va fer. Els motius els podem analitzar més endavant, a dia d’avui, després de dos anys. L’equip
de govern fa coses? És clar que fa coses. Qui ho negarà? És clar que se’n fan. Nosaltres no
negarem una realitat. Una altra cosa són les prioritats que se li donen i la discrepància que el
nostre grup entén amb l’equip de govern. Per a l’equip de govern, Partit Socialista i Iniciativa, hi
ha un seguit de prioritats en el pressupost. Per al Partit Popular algunes poden coincidir-hi i
altres no coincideixen. Respecte al tema de l’escola bressol que han comentat la ponent i el
responsable d’educació d’aquest Ajuntament sobre si no valorem positivament allò de l’escola
bressol, doncs sí que ho valorem positivament. Ja era hora! Perquè resulta que en els diversos
debats, en els darrers anys, en què s’ha tractat això en aquest plenari, el grup del PP ha
presentat propostes i mocions d’acord en favor de la construcció de guarderies públiques en el
nostre municipi i en concret ho reflectíem, o ho circumscrivíem, en els barris de Marianao i
Cooperativa. Totes aquestes mocions i propostes d’acord eren rebutjades. També eren
rebutjades per l’equip de govern les propostes en què instàvem la Generalitat de Catalunya que
instés pressupostàriament en els seus pressupostos generals, la construcció de guarderies
públiques. Recorden, vostès, del que ens deien a nosaltres? Demagògia. Vostès no estaven
disposats al fet que dues administracions, Ajuntament de Sant Boi i Generalitat de Catalunya,
que era la que tenia les competències, financessin les guarderies públiques. Què ha passat
ara? Ara ha canviat el govern de la Generalitat i ara sí que posem diners des de l’Administració
local, més de 200.000 euros. Estem entrant en contradiccions. Siguem clars. Això sí que és ser
demagog. Dir, per un costat, que només hi té responsabilitat i les competències en la matèria la
Generalitat, i quan canvia ja no. Ara l’Ajuntament hi posa diners. Ja ens agradaria que això
hagués sigut fa quatre o cinc anys, i en fa tres. Tanmateix, no ha sigut així. Temps perdut, però
benvingut sigui. No direm que no a aquest tema.
Allò de “copiar i enganxar” que vostès esmenten en les dotacions pressupostàries en matèria
de serveis socials, és cert. En la major part d’aquestes hem plantejat les mateixes quantitats
pressupostàries que fa un any, però és que aquestes dotacions pressupostàries que nosaltres
hem presentat estan a anys llum del que vostès estan pressupostant, perquè la situació que
tenim a dia d’avui, bàsicament, i en relació al que són serveis socials, és molt insuficient en
relació a la demanda que hi ha avui dia a Sant Boi. I no es cobreix tota la demanda que hi ha.
Si vostès plantegen una dotació pressupostària de 73.778 euros per a un concepte determinat i
no es cobreix la demanda nosaltres considerem que és necessari augmentar aquesta dotació
pressupostària. No crec que hi hagi res de dolent. I, a més els diem: “Escoltin, totes aquestes
propostes que hem presentat suposen un augment de dotació pressupostària d’una mica més
de 2,9 milions de pessetes”. D’on cal treure’n els diners? Apliquin-se el conte i aprenguin d’una
vegada a aplicar polítiques d’eficiència, d’economia i d’estalvi de la despesa, i prioritzem
aquelles qüestions que són realment fonamentals.
I per últim, una puntualització respecte a l’últim intervinent en relació a qüestions que imputava
al grup Popular, que és el Sr. Luis Pérez. Com sempre “en la línia”, igual com vostè em diu a
mi, “en la línia”, doncs clar, si vostè no canvia nosaltres tampoc no canviarem. Això tingui-ho

així de clar. Parla del fet que el nostre grup menteix, que som catastrofistes, que som
incapaços de reconèixer quelcom de positiu. Ja li he dit que sí que hi ha quelcom de positiu. No
tot el que es fa es fa malament, una altra cosa és el concepte que un tingui de prioritats i on
destina els diners que es recapten dels ciutadans. M’ha posat un seguit d’exemples i em diu
que no ens mirem el pressupost. I me n’ha posat un, l’últim, Obrim l’Escola, que aquest any,
una part de les dues partides que hi ha consignades en matèria d’Obrim l’Escola, una es
finança amb el capítol 6. Ja ho sabem, i no se’ns oblida l’import: 60.000 euros. Però li recordo
que aquests 60.000 euros també estaven pressupostats l’any 2003 i no es va fer res. Per tant,
ve pendent de l’any 2003. Vagi vostè a l’hemeroteca, miri’s la liquidació del 2003 i veurà que no
hi ha res de nou. És un tema pendent igual com altres qüestions d’inversions que hem
comentat.
Simplement vull recordar a Alcaldia i a Secretaria que es tingui en compte la nostra intervenció i
que en quedi constància a l’acta.”
PROPOSTA QUE SE SOTMET A APROVACIÓ
Atès que el Pressupost General de despeses i ingressos de l'entitat local, d'acord amb l'article
162 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (TRLLRHL), constitueix
l'expressió xifrada conjunta i sistemàtica de les obligacions que com a màxim poden reconèixer
l'Entitat i els seus OA, i els drets que preveuen liquidar durant el corresponent exercici; així com
les previsions d'ingressos i despeses de les societats mercantils, el capital social de les quals
pertany íntegrament a l'entitat local;
Atès que les entitats locals elaboraran i aprovaran anualment, d'acord amb l'article 164 del
TRLLRHL, un pressupost general en el qual s'integraran: el pressupost de la pròpia entitat; els
dels OA dependents d'aquella; els estats de previsió de despeses i ingressos de les societats
mercantils, el capital social de les quals pertany íntegrament a l'entitat local;
Atès que el Pressupost General contindrà, d'acord amb l'article 165 del TRLLRHL, per a
cadascun dels pressupostos que s'hi integren:
Els estats de despeses en els quals s'inclouran, amb la deguda especificació, els crèdits
necessaris per atendre el compliment de les obligacions; els estats d'ingressos en els quals
figuraran les estimacions dels diferents recursos econòmics a liquidar durant l'exercici.
Les Bases d'Execució del pressupost que hauran de contenir l'adaptació de les disposicions
generals en matèria pressupostària a l’organització de la pròpia entitat;
Atès que al Pressupost General s'han d'aportar com a annexos, els documents previstos a
l'article 166.1 del TRLLRHL;
Atès que els pressupostos s'han d'ajustar a l'estructura establerta per l'ordre del Ministeri
d'Economia i Hisenda de 20 de setembre de 1989;
Atès que cadascun dels pressupostos que s'integren en el Pressupost General haurà d'aprovarse sense dèficit inicial i que, així mateix, cap dels pressupostos no podrà presentar dèficit al
llarg de l'exercici i, en conseqüència, tot increment en els crèdits pressupostaris o decrement en
les previsions d'ingressos, haurà de ser compensat en el mateix acte en què s'acordi;
Atès que el projecte de Pressupost General el formarà l'alcaldessa presidenta de la corporació i
s'hi haurà d'afegir la documentació assenyalada a l'article 168.1 del TRLLRHL;
Vist que l'alcaldessa presidenta de l'Ajuntament ha format el pressupost general de l'entitat
integrat pel de la pròpia corporació, el del Patronat de Cultura, el del Patronat d'Esports, el
Patronat de Comunicació, el del Patronat de la Fira de la Puríssima, l'estat de previsió
d'ingressos i despeses de l'empresa municipal CORESSA i de l'empresa municipal CLAUS
d'acord amb la normativa vigent;
Vist que l'expedient conté la documentació i els annexos previstos a la llei;

Atès que d'acord amb l'article 22.e) de la LLBRL correspon al Ple de l'Ajuntament la
competència per a l'aprovació dels pressupostos generals de l'entitat que l'haurà d'adoptar per
majoria simple d'acord amb l'article 47.1 de 'esmentada llei,
Vist l'informe de fiscalització amb la conformitat de la intervenció municipal de data 09/12/2004
D'acord amb les facultats i competències conferides legalment al Ple de la corporació per
l'article 22 de la Llei 7/1985 de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local i l'article 52 del
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de
règim local de Catalunya,
S'acorda:
Primer.- Aprovar inicialment el Pressupost Municipal General corresponent a l'exercici 2005,
integrat pel de la pròpia corporació i dels patronats municipals d'Esports, de Cultura, de
Comunicació i Fira de la Puríssima, òrgans de gestió dependents de l'Ajuntament que no
revesteixen la forma de societat a pesar d'estar dotats de personalitat jurídica pròpia, i pel de la
Societat Anònima Municipal CORESSA, SA, i el de l'empresa municipal CLAUS, així com la
plantilla municipal. El pressupost queda detallat de la següent manera:
1.- PRESSUPOST CORPORACIÓ
a) ESTAT DE DESPESES
Capítol
1
2
3
4
6
9

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

Import
21.608.336,00
15.103.972,00
2.161.760,00
8.536.225,00
17.207.014,00
2.913.809,00

Total

67.531.116,00

b) ESTAT D'INGRESSOS
Capítol
1
2
3
4
5
6
7
8
9

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

Import
25.165.420,00
3.994.278,00
4.921.702,00
14.361.349,00
2.434.694,00
11.453.123,00
2.172.990,00
27.560,00
3.000.000,00

Total

67.531.116,00

2.- PATRONAT D'ESPORTS
a) ESTAT DE DESPESES
Capítol
1
2
4

Denominació
Despeses de personal
Desp. en béns corrents i serveis
Transferències corrents

Import
615.747,00
848.611,00
900.706,00

Total

2.365.064,00

b) ESTAT D'INGRESSOS
Capítol
3
4
5

Denominació
Taxes i altres ingressos
Transferències corrents
Ingressos patrimonials

Import
483.824,00
1.858.240,00
23.000,00

Total

2.365.064,00

3.- PATRONAT DE CULTURA
a) ESTAT DE DESPESES
Capítol
1
2
4

Denominació
Despeses de personal
Desp. en béns corrents i serveis
Transferències corrents

Import
1.265.064,00
1.210.567,00
277.106,00

Total

2.752.737,00

b) ESTAT D'INGRESSOS
Capítol
3
4
5

Denominació
Taxes i altres ingressos
Transferències corrents
Ingressos patrimonials

Import
219.027,00
2.520.271,00
13.439,00

Total

2.752.737,00

4.- PATRONAT DE COMUNICACIÓ
a) ESTAT DE DESPESES
Capítol Denominació
2

Import

Desp. en béns corrents i serveis

57.352,00

Total

57.352,00

b) ESTAT D'INGRESSOS
Capítol
3
4
5

Denominació
Taxes i altres ingressos
Transferències corrents
Ingressos patrimonials

Import
13.388,00
43.958,00
6,00

Total

57.352,00

5.- PATRONAT FIRA DE LA PURÍSSIMA
a) ESTAT DE DESPESES
Capítol Denominació
2
Desp. en béns corrents i serveis
Total

Import
271.312,00
271.312,00

b) ESTAT D'INGRESSOS
Capítol
3
4
5

Denominació
Taxes i altres ingressos
Transferències corrents
Ingressos patrimonials

Import
71.906,00
109.000,00
90.406,00

Total

271.312,00

6.- CORESSA
a) ESTAT DE DESPESES
Capítol
1
2
3
6

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

Import
8.326.942,24
3.487.984,24
144.072,58
518.045,00

Total

12.477.044,06

b) ESTAT D'INGRESSOS
Capítol Denominació
3
Taxes i altres ingressos
4
Transferències corrents
5
Ingressos patrimonials
9
Passius financers
Total

Import
8.815.145,27
2.329.736,35
814.117,44
518.045,00
12.477.044,06

7.- CLAUS
a) ESTAT DE DESPESES
Capítol
1
2
3

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

b) ESTAT D'INGRESSOS
Capítol Denominació
3
Taxes i altres ingressos
5
Ingressos patrimonials
Total

Import
276.088,04
169.595,30
500,00
446.183,34

Import
406.843,54
39.339,80
446.183,34

Segon. Aprovar la plantilla i la relació de llocs de treball d'aquesta corporació i els seus
organismes autònoms, que comprèn tots els llocs de treball reservats a funcionaris, personal
laboral i eventual, la qual respon als principis de racionalitat, economia i eficiència, i està
establerta d'acord amb l'ordenació general de l'economia, sense que les despeses de personal
ultrapassin els límits que es fixen amb caràcter general, segons allò que disposa l'article 90 de
la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local.
Tercer.- Aquest acord es considera definitiu si no s'hi produeixen reclamacions en contra durant
el termini d'exposició pública, i entrarà en vigor en l'exercici al qual es refereix, quan s'hagi
complert el que disposa l'article 112.3 de la Llei 7/85 de 2 d'abril, reguladora de les bases de
règim local i l'article 150 de la Llei 39/88, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes
locals.

INCIDÈNCIES:
Abans de passar a l’aprovació la secretària, Sra. Carmen Valverde, explica que en el document
de la relació de llocs de treball i la plantilla s’han produït modificacions respecte a la que es va
dictaminar a la comissió informativa les quals ja han estat comunicades, via e-mail, a tots els
regidors, per tal que quedés constància que s’aprova amb modificacions.

S’incorpora a la sessió el regidor Sr. Juan José Casado Peña.
S'absenten de la sessió la regidora Sra. Nieves Medina Pretel i el regidor Sr. Luis García
Calavia.

VOTACIÓ:
S’aprova per:
A favor: 15 vots dels regidors presents pertanyents als grups municipals:
PSC(PSC-PSOE)-PMC
ICV-EA-EPM

11
4

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

4
2

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

2

EXPLICACIÓ DE VOT:
Sr. Agustí Torrents:
“Aquests no són els nostres pressupostos. Ja s’ha comentat en el debat que ho hauríem fet
diferent i, per tant, no hi volem donar suport. Però també per un cert esperit de coherència amb
el fet d’haver donat suport, en el seu dia, esperem encertadament, el temps ens ho dirà, a un
pla d’actuació municipal en el qual el poble de Sant Boi té posades moltes il·lusions de cara al
futur, i l’exercici pressupostari és el reflex d’aquest pla d’actuació, que és on realment s’ha de
veure això, entenem que hi ha moltes situacions que són manifestament millorables i n’hi ha
d’altres que ja ho he dit en el nostre punt d’intervenció, que trobàvem positiu que s’apliquessin
en el pressupost. Per tant, nosaltres continuarem intentant fer una oposició constructiva fent
aportacions que ajudin a millorar els diferents conceptes pressupostaris i alhora que ajudin a fer
reflexionar sobre determinades línies d’actuació que segons el nostre parer són manifestament
millorables.”
Sr. Josep M. Cervelló:
“Nosaltres no hem votat aquests pressupostos perquè considerem que el govern municipal ha
fet una mala gestió del nostre vot favorable de l’any passat. En aquests moments, quan hi ha
aquest debat sobre la participació i es fa aquesta valoració per part de l’alcaldia que aquests
pressupostos no són participatius però sí que hi ha hagut una mena de participació a partir
d’una interpretació de la realitat i del nostre entorn. Només faltaria que els pressupostos no
intentessin interpretar necessitats reals. Però nosaltres pensem que entre el binomi
interpretació/interlocució apostem directament per la interlocució, és a dir, anar en contacte
amb el veïnatge i veure quines són les prioritats en els despeses i veure això s’ha

d’acompanyar amb un procés pedagògic en el qual hi hem d’aprendre tots. No es pot
considerar que el poble pla té molt a aprendre sinó que també ha d’aprendre, el poder local, a
explicar i saber situar el procés en les seves línies de treball. El que hem fet avui és constatar
el fracàs d’enguany d’aquests pressupostos respecte a aquest criteri del pressupost
participatiu. Nosaltres ja manifestem la nostra desconfiança que l’any que ve sigui massa
diferent. Però al mateix temps que manifestem aquesta desconfiança d’entrada, també, a la
nostra intervenció, hem posat uns temes sobre la taula de com entenem que s’ha de començar
a tractar aquest tema i que una cosa no s’acaba si no es comença. Per tant, encara que sigui
molt complex, molt complicat, molt llarg, arribar a l’objectiu, si no comencem un dia o altre, i
encara que sigui d’una manera molt modesta, no hi arribarem mai. En aquest sentit, quan es va
crear el Consell de Ciutat ja fa uns quants anys, ERC va fer una proposta que el Consell de
Ciutat passés a gestionar directament un tant per cent, encara que fos molt petit al
començament, de les inversions de les despeses. I a això se’ns va dir que no, que això no
s’havia considerat en cap moment. En aquests moments pensem que el Consell de Ciutat ha
quedat desfasat per la mateixa realitat participativa en aquests àmbits i, per tant, se n’ha de
replantejar el paper en una possible participació ciutadana pel que fa al pressupost. Nosaltres,
en la discussió no hem parlat de pobresa. No ens agrada aquesta paraula i entenem que és
una cosa que té un camp de relativitat molt gran. Hem parlat de sostenibilitat. I sostenibilitat,
per nosaltres, és triar un model de creixement, i això significa una ruptura de pensament, i quan
no es produeix aquesta ruptura de pensament es produeix una paradoxa d’un discurs
sostenibilista, de molts estudis demanats i en canvi d’un malbaratament de recursos o
d’actuacions no encertades en alguns espais. Hem marcat el tema del consum elèctric a les
nostres dependències municipals com un indicador. Pensem que és un indicador que ens
il·lustra sobre moltes coses. És evident que nosaltres hem triat que aquest municipi tingui
zones forestals, que tingui zona agrícola, esperem que pugui tenir un accés al riu, o al que ens
quedi de tot plegat quan hi hagin passat totes les desgràcies que ens hi ha de passar per
sobre, però al mateix temps també, mentre manen vostès, hem perdut el 50% de l’espai
agrícola del municipi. Són coses que també s’han de saber valorar en el temps. Per concloure,
és clar que hi ha propostes de despesa que tenen clars i obscurs. N’hi ha algunes amb les
quals estem absolutament d’acord, hem lluitat perquè siguin així, i altes que no ens agraden
tant. Veiem que hi ha un augment en la despesa corrent però no estem d’acord amb algunes
d’aquestes despeses, i al tres les considerem totalment insuficients. Hi ha una baixa
d’inversions i algunes d’aquestes, a més, són poc afortunades. Aleshores, davant de tot això
se’ns demana confiança, i aquesta confiança l’any passat la vam posar però aquest any, la
veritat és que no tenim massa arguments com per seguir-la mantenint. De vegades, amb
algunes inversions que no estan previstes se’ns diu que ja vindrà de fora algú a finançar-les.
Això em recorda una mica el personatge aquell de la novel·la d’en Tenesee Williams, El tramvia
anomenat desig, la mare del qual l’acostuma a confiar sempre en la bondat dels desconeguts.
Nosaltres pensem que les coses que es puguin fer des d’aquí, des d’un principi de
subsidiarietat en aquest sentit s’han de començar a endegar. I per acabar, penso que ha estat
un debat interessant. Recordo que l’any passat no vam tenir tan bon debat com aquest any. Si
l’indicador del bon debat és el consum d’aigua que s’ha produït a la sala penso que és evident
que ha sigut un debat intens i glandular. I després, també, per distendir una mica faig un prec
per al proper pressupost: que s’eliminin aquestes partides de 6 euros, perquè el número 6 no
sé si és un número cabalístic o que, però suposo que és una relació històrica a les 1000
pessetes mes o menys que hi havia abans, però jo demanaria a l’equip de govern que assumís
d’una manera clara el sistema mètric decimal que està contrastat i que utilitzi les potències de
10 i que a partir d’ara això dels 6 euros desaparegui i apareguin de deu en deu les coses si pot
ser.”
Sr. Rafael Cañedo:
“Remetem la nostra explicació de vot a les dues intervencions.”
Sr. Luis Pérez:
“Nosaltres creiem que aquest pressupost és coherent amb el Pla d’acció municipal i, per tant,
aprofundeix en el compromís polític d’intensificar, d’una banda, el manteniment de la ciutat per
fer-la cada dia més sostenible i més habitable. I, d’una altra, intensifica les polítiques socials
obrint línies que fins ara estaven tancades i que resoldran alguns dels dèficits que encara

teníem. Per tant, jo crec que és un pressupost coherent amb la voluntat ciutadana expressada
en el seu dia a les urnes”
Sra. M. Antònia Barragán:
“Nosaltres hi hem votat a favor per dues qüestions. Una perquè la participació aporta un valor
afegit, però l’òrgan democràtic més representatiu és aquest plenari i els ciutadans demanen
responsabilitats als seus representants del govern però també als membres de l’oposició. I una
altra perquè quan es diposita confiança es fa a pressupost executat i no a pressupost
provisional. Per tant, hi hem votat a favor perquè creiem, més que mai, que aquest pressupost
preveu un increment per a la qualitat de vida dels ciutadans traduït en un increment a les seves
partides de manteniment de ciutat, de qüestions socials i d’educació.”

009. Aprovació del reconeixement de l'aplicació de la llei 33/2003 a la concessió del
Complex Esportiu Pau Gasol pel que fa referència als drets i interessos de l'Institut
Català de Finances com a creditor hipotecari.
Número d'expedient Ple/2004/006
Atès que en data 11 de novembre de 2004 i amb número de registre general d'entrada 31925
DUET SANT BOI, SA ha presentat una instància en què exposa que s'ha obtingut de l'Institut
Català de Finances i de la Caixa de Manresa el finançament necessari per executar les obres
del Complex Esportiu Pau Gasol, mitjançant l'atorgament d'un préstec amb garantia hipotecaria
sobre la concessió administrativa;
Atès que la concessió de l'esmentat préstec està condicionada a l'aprovació per part de
l'Ajuntament en ple del compromís de mantenir i respectar la garantia de l'Institut Català de
finances en l'operació de finançament, tal i com així consta en la comunicació de l'Institut
Català de Finances;
Atès que els serveis jurídics de l'Institut Català de Finances han comunicat a DUET SANT BOI,
SA el contingut de l'acord a adoptar;
Vist el que disposa la clàusula tretzena del contracte per la concessió d'obres i del serveis
públic de gestió i explotació del complex esportiu municipal Pau Gasol ubicat al barri de ciutat
cooperativa, en el sentit de que, els contractes que el concessionari concerti amb tercers
tindran caràcter privat i no seran, en cap cas, fonts d'obligacions per a l'Ajuntament de Sant Boi
de Llobregat, afegint que en els contractes de qualsevol classe que el concessionari formalitzi
amb tercers haurà de figurar, com a clàusula expressa, que aquests no adquiereixen drets de
cap mena enfront de l'Ajuntament, a més a més de que estableix que haurà de constar també
expressament que s'extingiran automàticament en el moment d'extingir-se la concessió per
qualsevol causa;
Vist que l'article 101 de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, reguladora del patrimoni de les
administracions públiques, disposa als seus apartats 3 i 4 que:
" 3. En caso de rescate anticipado de la concesión conforme a lo previsto en el párrafo d) del
artículo anterior, el titular será indemnizado del perjuicio material surgido de la extinción
anticipada. Los derechos de los acreedores hipotecarios cuya garantía aparezca inscrita en el
Registro de la Propiedad en la fecha en que se produzca el rescate serán tenidos en cuenta
para determinar la cuantía y receptores de la indemnización.
4. Los acreedores hipotecarios serán notificados de la apertura de los expedientes que se
sigan para extinguir la concesión por incumplimiento de sus cláusulas y condiciones conforme
a lo previsto en el párrafo f) del artículo anterior, para que puedan comparecer en defensa de
sus derechos y, en su caso, propongan un tercero que pueda sustituir al concesionario que
viniere incumpliendo las cláusulas de la concesión."
Per tot el que s'ha exposat
Vist l'informe de fiscalització amb la conformitat de la intervenció municipal de data 02/12/04

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:
L'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat reconeix expressament el contingut i la preeminencia
del que disposa l'article 101, apartats 3 i 4, de la Llei 33/2003, enfront del que disposa la
clàusula tretzena de l'anteriorment esmentat contracte de concessió, atorgat entre aquest
Ajuntament i Duet Sant Boi, S.A., respecte als drets i interessos que a l'Institut Català de
Finances li corresponguin com creditor hipotecari sobre la concessió administrativa abans
referida, i dintre del marc de l'operació de finançament que es signarà entre la concessionària,
Duet Sant Boi, S.A., i l'esmentada entitat financera, ICF.

INCIDÈNCIES:
S'incorpora a la sessió la regidora Sra. Nieves Medina Pretel.
S'absenten de la sessió la regidora Sra. Ma. Antonia Barragán Prieto i el regidor Sr. Juan José
Casado Peña.

VOTACIÓ:
S’aprova per:
A favor: 16 vots dels regidors presents pertanyents als grups municipals:
PSC(PSC-PSOE)-PMC
ICV-EA-EPM
ERC-AM

10
4
2

Abstencions: 6 vots dels regidors presents pertanyents als grups municipals:
PP
4
CiU
2

010. Aprovació de la denominació Estadi Municipal de Futbol Joan Baptista Milà.
Número d'expedient Ple 2004/009
Atès que s'ha construït el nou estadi municipal de Futbol de Sant Boi de Llobregat, juntament
amb la Mancomunitats de Municipis de Barcelona, dins del projecte d'adequació del Parc de la
Muntanyeta ubicat a la ronda de S. Ramon, 156, i dotat dels següents espais:
- Un camp de futbol de gespa artificial de 106 x 70 m.
- 10 vestidors.
- Grades per 1200 espectadors.
- Bar cafeteria.
Atès que en data 5 de juliol de 2004 es va signar un conveni de cessió d'ús per la gestió de
l'esmentat equipament amb el Futbol Club Santboià, aprovat per Junta de Govern del Patronat
Municipal d'Esports en data 1 de juliol de 2004;
Atès que el FC Santboià ha proposat a l'Ajuntament que l'estadi portés el nom del seu fundador
Joan Baptista Milà.
Vist l'informe tècnic de data 2 de desembre de 2004 en el qual s'informa favorablement per
l'aprovació de la denominació de l'Estadi Municipal de Futbol Joan Baptista Milà

Vist l'informe de fiscalització amb la conformitat de la intervenció municipal de data 09/12/2004
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:
Aprovar anomenar l'estadi municipal de futbol com a Estadi Municipal de Futbol Joan Baptista
Milà, en reconeixement de la tasca realitzada en la introducció i arrelament del futbol al nostre
terme municipal.

INCIDÈNCIES:
S'incorpora a la sessió la regidora Sra. Ma. Antonia Barragán Prieto.

VOTACIÓ:
S’aprova per unanimitat dels 23 regidors presents pertanyents als grups municipals:
PSC(PSC-PSOE)-PMC
ICV-EA-EPM
PP
ERC-AM
CiU

11
4
4
2
2

INCIDÈNCIES:
S'incorpora a la sessió el regidor Sr. Juan José Casado Peña.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE PROGRAMES TRANSVERSALS

011. Aprovar la participació de l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat com a soci del
Comitè Català de l’ACNUR.
Número d'expedient PLE/U202/2004/007
Atès que l’ACNUR (Alt Comissionat per a les Nacions Unides), com a organització, va ser creat
per resolució de l’Assemblea General de les Nacions Unides el 1951, per oferir protecció i
assistència als refugiats, i que des de llavors no ha deixat de treballar per a satisfer les
necessitats, cada cop més grans, dels refugiats i les persones desplaçades al món.
Atès que la tasca fonamental de l’ACNUR consisteix en garantitzar els drets i el benestar, la
protecció internacional i l’assistència dels refugiats.
Atès que un dels seus objectius es la prevenció dels desplaçaments forçosos de les
poblacions, sol·licitant als governs i altres institucions que estableixin les condicions favorables
per a la protecció dels drets humans i la resolució pacífica dels conflictes.
Atès que el Comitè Espanyol de l’ACNUR ajuda a finançar els projectes que l’ACNUR porta a
terme arreu del món.
Atès que el Comitè Català per als Refugiats, CATALUNYA AMB ACNUR, és una l’associació
que actua com a entitat socio col·laboradora i representant a Catalunya de l’Associació
ESPAÑA CON ACNUR.

Atès que entre el Comitè Català de l’ACNUR i l’Ajuntament de Sant Boi hi ha hagut una
col·laboració que s’ha concretat en l’organització de diverses activitats de sensibilització com
exposicions, participació del Comitè Català de l’ACNUR en les darreres edicions del
"Barrejant", així com la col·laboració de l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat en projectes
d’acció humanitària davant de necessitats immediates, com és el cas del "Projecte
d’Emergència a Libèria" promogut pel Comitè Català de l’ACNUR i realitzat a través del Fons
Català de Cooperació al Desenvolupament.
Atès que existeix la voluntat de continuar amb aquesta col·laboració per part de l’Ajuntament de
Sant Boi de Llobregat, formalitzant la condició de soci del Comitè Català de l’ACNUR.
Atès que hi ha disponibilitat a la partida 985-3133-48902 "Col·laboració Comitè Català de
l’ACNUR" del pressupost 2004 de l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat.
Vist l'informe tècnic emès en data 26 de novembre de 2004;
Vist l'informe de fiscalització amb la conformitat de la intervenció municipal de data 02/12/04
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 la participació de l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat com a soci del
Comitè Català de l’ACNUR.
SEGON.- Aprovar l'autorització i posterior pagament de la quantitat de SIS-CENTS-UN EUROS
(601 euros) al Comitè Català de l’ACNUR, amb CIF: G-62655659 i domicili al carrer Plaça
Bonsuccès, 7 entsol 2ª, 08001 Barcelona, com a quota anual corresponent a l’any 2004. Aquest
pagament es farà mitjançant transferència bancària.
TERCER: Nomenar com a representat de l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat la regidora de
Programes Transversals Amor del Àlamo Margalef.
L'Import esmentat 601 euros s'imputarà, dins del pressupost municipal vigent, a càrrec de la
partida 985 3133 48902, COL·LABORACIÓ COMITÈ CATALÀ DE L'ACNUR.
INCIDÈNCIES:
S'absenta de la sessió el regidor Sr. Agustí Torrents Barrachina.

VOTACIÓ:
S’aprova per:
A favor: 19 vots dels regidors presents pertanyents als grups municipals:
PSC(PSC-PSOE)-PMC
ICV-EA-EPM
ERC-AM
CiU

12
4
2
1

Abstencions: 4 vots dels regidors presents pertanyents al grup municipal:
PP

4

INCIDÈNCIES:
S'incorpora a la sessió el regidor Sr. Agustí Torrents Barrachina.
EXPLICACIÓ DE VOT:
Sr. Rafael Cañedo:
“Simplement volem manifestar la nostra abstenció en aquest sentit atès que considerem que si
bé és un fet positiu tenir en compte i formar part, d’aquesta entitat de l’alt comissionat per a les
Nacions Unides, considerem que és prioritari per a nosaltres, en compte de destinar aquests
600,1 euros per a aquest propòsit, dotar un fons en aquest consistori, una partida determinada
per a casos extrems i que s’evitin situacions com les que han patit algunes famílies de la nostra
ciutat que sí que estan en una situació de desplaçats i de refugiats però en caravanes, sota
veles de plàstic o en situacions extremes com una família que estava vivint al carrer Balmes i
que havia de marxar de la ciutat a buscar feina atès que aquí no ha sigut possible solucionar la
seva situació.”

012. Aprovació de l'adhesió a la moció adoptada per Amnistia Internacional sobre
Discriminación Envers la Dona en base a l' informe elaborat pel Comité de Naciones
Unidas para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer.
Número d'expedient M265-2004-15

INCIDÈNCIES:
El regidor Sr. Josep M. Cervelló demana que consti en acta la seva intervenció. Per coherència
es transcriu també la intervenció de la regidora ponent.
Sr. Josep M. Cervelló:
“Nosaltres no ens oposarem mai a una moció que intenti lluitar contra la discriminació, contra la
violència, contra les dones, el que passa és que Amnistia Internacional hauria de reconèixer
que està discriminant la dona catalana quan fa servir la llengua castellana per demanar-nos
aquesta adhesió i en aquest sentit jo demanaria que es traduís i que s’enviés a qui s’hagi
d’enviar redactada en català i més quan es tracta del Comitè de Nacions Unides que,
evidentment és un organisme internacional, políglota i que, fins i tot, té un estat que té com a
llengua única i oficial el català, que és Andorra. Per tant, demanaríem que això es pogués
traduir.
Després, nosaltres sempre ens adherirem a tot això. Portem una activitat en la qual intentem,
nosaltres mateixos, lluitar contra aquesta discriminació, perquè la discriminació no és una cosa
abstracta, la fem la societat, la fem, sobretot, els homes i per tant, som nosaltres els que ens
hem de regular en aquest sentit. I hi ha una cosa que sí que voldria situar, que també ens ha
preocupat molt, que és que en tots els plafons de la Fira de la Puríssima que es van posar
representant l’activitat de l’Ajuntament a la Biblioteca, en tots, d’una manera absoluta i radical,
es feien servir els genèrics masculins i no hi havia cap preocupació lingüística en aquest sentit.
La dona se la discrimina també quan s l’oculta d’aquesta manera en el llenguatge. I això per a
nosaltres és una cosa clara, hi intentem lluitar però les administracions públiques i les
organitzacions polítiques hi ha de tenir d’una manera molt més clara del que ho tenen. Fins i
tot, la discriminació arribava al punt en què tot el debat que vam tenir aquí perquè la figura del
Síndic de Greuges es digués així, com una acceptació de neutralitat genèrica, allà sortia com a
Defensor del Ciutadà.”
Sra. Amor del Álamo:
“Respecte als plafons de la Fira els revisarem i penso que és una aportació positiva i que aquí
estem, tots i totes, per anar modificant el llenguatge que és producte de tantíssims anys
d’història i de cultura. Per tant, procurarem que en un futur no torni a passar.

Respecte a l’altra qüestió, perquè va sortir a la informativa el tema del català quant a la moció,
el que sí que faríem és una recomanació a Amnistia Internacional que les properes mocions
que ens lliuressin a l’Ajuntament de Sant Boi fossin en català.”

MOCIÓ QUE SE SOTMET A APROVACIÓ
Vista la moció elaborada per Amnistia Internacional sobre Discriminació Envers la Dona en
base a l'informe elaborat pel Comité de Naciones Unidas para la Eliminación de la
Discriminación contra la Mujer .
Vist l'informe tècnics elaborat en data 3 de desembre de 2004.
S'acorda:
Aprovar l'adhesió a la moció elaborada por Amnistia Internacional en base a l'informe elaborat
pel Comité de Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer que
es reprodueix a continuació:
"El 26 de juliol de 2004 el Comité de la ONU contra la Discriminación de la Mujer hizo público
su último informe sobre España. El Comité siente preocupación especial por la persistencia de
la discriminación hacia las mujeres, raiz de la violencia de género. Por otra parte, según el
Comité, determinados sectores de mujeres, como las inmigrantes y gitanas, soportan
discriminación y desenventajas añadidas.
Particularmente preocupado está el Comité por el incremento del número de mujeres
asesinadas a manos de sus parejas, que según datos del Consejo General del Poder Judicial
experimentó un incremento del pasado año de un 59% con respecto al año anterior.
Otros motivos de alarma expresados por el Comité son el incremento de la trata de mujeres y
niñas en España y la escasa protección de las mujeres solicitantes de asilo por persecución por
motivos de género.
Para paliar estas preocupaciones, el Comité de la ONU sobre Discriminación contra la Mujer
formula una serie de recomendaciones al Gobierno español que deben ser puestas en práctica.
En este sentido, este Ayuntamineto puede y debe unir su testimonio a cuantas declaraciones
se hagan para frenar la discriminaicón y la violencia contra las mujeres y debe contribuir a
promover la puesta en práctica de las recomendaciones de la ONU para que los derechos
humanos de las mujeres sean una realidad en España.
En consecuencia el pleno Municipal del Ayuntamiento de Sant Boi de Llobregat adopta el
siguiente acuerdo:
Primero.- Condenar la violencia contra las mujeres y la discriminación en que se basa, y hacer
suyas las preocupaciones y recomendaciones del Comité de Naciones Unidas sobre
Discriminación contra la Mujer, poniendo en práctica las recomendaciones en el marco de sus
competencias.
Segundo.- Pedir al Gobierno de España que informe a la ciudadania sobre las conclusiones del
Comité contra la Discriminación contra la Mujer de la ONU que ponga en práctica todas las
recomendaciones planteadas por este organismo internacional"

INCIDÈNCIES:
S'absenta de la sessió el regidor Sr. Rafael Cañedo Torrubiano.

VOTACIÓ:
S’aprova per unanimitat dels 23 regidors presents pertanyents als grups municipals:
PSC(PSC-PSOE)-PMC
ICV-EA-EPM
PP
ERC-AM
CiU

12
4
3
2
2

INCIDÈNCIES:
S'incorpora de la sessió el regidor Sr. Rafael Cañedo Torrubiano.

Part de Control
Precs i Preguntes
PRECS I PREGUNTES:
Paraules dels ciutadans
1.- Sra. ..............., per parlar sobre "seguretat, higiene, condicionament, gestió (empresa
privada), responsabilitats a la instal·lació municipal de l'Olivera", qui sol·licita que la seva
intervenció consti en acta
Sra. ...............:
“Dono les gràcies a qui correspongui per haver-me concedit prendre la paraula, com també a
tots els presents per escoltar la meva pròxima intervenció, la qual sol·licito que consti en acta.
Des de 1991 sóc ciutadana de Sant Boi. Em vaig casar amb un santboià i els meus dos fills són
nascuts a Sant Boi. Formem una família de ciutadans de Sant Boi. A dos ciutadans d’aquesta
família, ciutadans de sant Boi, se’ns ha discriminat. Un d’ells, el meu fill, un menor, pel fet que
la seva mare tramita a organismes oficials, no sempre de l’àmbit municipal, les queixes i
reclamacions dels usuaris del poliesportiu municipal l’Olivera. A en José Nieto i a mi se’ns ha
discriminat. No ens han donat dret a defensar-nos. Se’ns va denegar l’accés, així sense avís,
sense obrir el corresponent expedient sancionador, així com han fet amb les ciutadanes Pilar
Nieto i Carol Ramos. A elles sí que se’ls va enviar una carta d’avís. El ciutadà José Nieto i jo,
Teresa Hernández, esperem que Geafe es retracti públicament de les acusacions que s’han
vessat sobre les nostres persones. Les que avui reclamem som usuàries que vam inaugurar
l’Olivera. Ens va agafar de ple el “boom” : fes esport i faràs salut. A nosaltres ens feia falta tenir
cura de la nostra salut. Travessàvem l’etapa en què en poc temps el cúmul de responsabilitats
et desgasten, perquè ser dona, mare, esposa i treballadora, deixa empremta. Vam buscar
temps per assistir al nou poliesportiu municipal. És a prop de casa, de l’escola dels nostres fills,
disposa d’un horari ampli. Aquest és el nostre poliesportiu. Per desgràcia, en el barri de
Marianao no n’hi cap altre. És motiu suficient per mobilitzar-nos i aconseguir que el que tenim
es condicioni degudament, primant que el personal tingui cura de la nostra salut, com ho han
fet la Raquel i la Sílvia Rodríguez. No acceptem monitors que no estiguin qualificats. La
direcció no ha tingut en compte la importància que donem al monitor perquè de la nostra salut
en depèn la nostra família. Tenim responsabilitats també en el treball, on cada dia més les
revisions mèdiques i la prevenció de riscos laborals determinen el perquè d’aquesta o aquella
lesió. Un paviment no adequat provoca lesió. Un monitor que no reuneix els requisits no té cura
de la salut. No és de sentit comú que ciutadans treballadors de Sant Boi puguem arribar a tenir
lesions pel condicionament i monitors de l’Olivera, on assistim per a tot el contrari: mantenir i
tenir cura de la nostra salut. És normal que tantíssims usuaris tinguem preferència per monitors
que durant cinc anys han tingut cura i ens han format per tenir cura de la nostra salut. Geafe no
planifica, no informa degudament, fa publicitat enganyosa, tracta incorrectament els usuaris
que reclamen. A més, manifesta que si ha de solucionar totes les deficiències de l’Olivera més

li val plegar. Senyors responsables del poliesportiu municipal l’Olivera, mai no hem reclamat
luxes. Vostès ho saben. Queden a disposició de qualsevol persona tots els documents
gestionats (cartes, faxos, peritatge de la Generalitat, i cartes de denegació d’accés), i per
descomptat, les firmes d’un gran nombre d’usuaris que fent ús del nostre dret hem reclamat, no
el primer any ni el segon, ni el tercer. Hem reclamat als quatre anys d’haver patit els errors dels
professionals, la desatenció de Geafe i la poca implicació i solucions de l’Ajuntament., tal com
poden comprovar en la documentació que tenen a la seva disposició. Hi ha dues carpetes amb
tota la documentació. A l’Olivera, en els mesos d’estiu es pagava una quota de manteniment.
Les usuàries que no suportaven la calor s’hi acollien. Gràcies a la instal·lació de l’aire,
aconseguida per la unió d’usuaris, Geafe ha pogut anul·lar aquesta quota de manteniment
perquè ara, encara que sigui estiu, la calor sí que és suportable. El passat 1 de desembre al
jutjat va quedar constància que no existeix intenció de perjudicaR ni a empleats ni a Geafe.
Reclamem perquè no volem que se’ns continuï perjudicant. Vaig reclamar que no es diguin
mentides, que no es discrimini, sobretot el meu fill i que no es trepitgin els drets. Avui,
públicament, dono les gràcies als empleats Sílvia Lozano i Juan Fran. Arran de els seves
cartes em vaig plantejar acudir a un polític, i així ho vaig fer. Gràcies, Agustí, per interessar-te
per vuit-cents o nou-cents usuaris que es queixen. Per descomptat, no tots tramiten les seves
queixes, però es queixen, reclamen, perquè hi ha motius. Ho poden comprovar enviant a casa
una enquesta amb preguntes concretes i amb l’opció de no haver de contestar “sí/no” o
“bé/malament”. Els dirigents no han de permetre que es trepitgin els drets dels ciutadans pel fet
de pressionar els responsables de l’Olivera. Haurien hagut d’evitar l’actual situació. I ara passo
a fer unes preguntes:
- Tenen dret, els usuaris de les instal·lacions municipals, a presentar reclamacions?
- Si no hi ha, al poliesportiu l’Olivera, fulls de reclamació, com podem traslladar-les?
- Per què se’m lliura una carta d’expulsió sense que se’m concedeixi el dret a la defensa? I
també al Sr. ...............?
- És Geafe qui ha d’expulsar o sancionar els usuaris o correspon a l’Ajuntament?
- Els dirigents de Sant Boi, permetran la discriminació a un menor i a la seva mare?
- Per què s’ha utilitzat una carta meva del mes de juliol, enviada per fax, justament quan
recollíem signatures perquè ens tornessin la part proporcional del rebut?
Sra. alcaldessa, si permet que el meu cas serveixi de precedent estaran donant llibertat a
Geafe perquè demà manipulin i menteixin si el seu objectiu és treure del mig algun altre usuari
que segueixi en la meva línia oficial de queixa.”
2.- Sr. ............... per parlar sobre: "gestió del poliesportiu l'Olivera".
3.- Sra. ............... per parlar sobre: "activitats dirigides del poliesportiu L'Olivera".
4.- Sr. ............... per parlar sobre: "manifestació violenta del dia 27 de novembre de 2004".

Paraules dels regidors
Pregunten
Sr. Agustí Torrents:
“Jo, en relació al tema que ha plantejat la Sra. ............... i que també ha rebut intervenció d’un
altre assistent, a mi no em toca defensar les persones individualment, però em sembla que
forma part de la nostra feia com a polítics intentar escoltar la gent que et ve a veure i a plantejar
qüestions i això és el que vaig fer quan la Sra. ............... em va venir a veure i em va plantejar
una situació que s’havia donat en un poliesportiu municipal i, evidentment, em vaig informar
sobre el tema. Jo vull plantejar la meva intervenció amb un parell de preguntes, en el sentit no
tant d’entrar en el conflicte de les persones que treballin o no treballin al poliesportiu de
l’Olivera, penso que no és objecte nostre, hi ha una empresa que gestiona aquest equipament i
aquesta empresa té una responsabilitat sobre els seus treballadors i, evidentment, els usuaris
poden estar més o menys contents respecte a aquests treballadors, a aquestes persones que
fan monitoratge i això també forma part del joc. El que no seria desitjable és que algunes de les
persones que fan aquesta tasca professional de monitoratge no tinguessin la qualificació
corresponent per poder fer-la. Però el que sí que em va sorprendre i el que sí que em va

preocupar, després d’examinar una mica la qüestió, és veure com a una ciutadana de Sant Boi
jo diria que en la forma amb què se l’ha fet fora de l’equipament se l’ha tractat pitjor que a
aquell gos al qual li “fums” una puntada de peu al cul i el fas fora de casa, que almenys encara
li dones el dret a tombar-se i mossegar-te. Perquè crec que enviar una carta a un ciutadà i dir-li
que a partir de tal dia ja no té cap dret a entrar en aquell equipament i no té dret a utilitzar
aquell equipament sense cap tipus de defensa per part del ciutadà, jo entenc que no és de
rebut. Entre altres coses, i això també ho vaig plantejar a la comissió del Patronat d’Esports,
aquí s’estan incomplint un seguit de normatives, una d’elles és el fet de no disposar,
l’equipament, d’un llibre de reclamacions. L’equipament és de titularitat municipal i de gestió
privada, i no disposa d’un llibre de reclamacions. La segona qüestió que crec que s’està
incomplint són les normes que regulen la utilització perquè, si bé hi ha unes normes municipals
d’utilització dels equipaments amb caràcter general, també és cert que hi ha una normativa, per
part de la Generalitat on diu que no correspon a l’entitat gestora de l’equipament posar règim
sancionador sinó que això correspon al titular de l’equipament. En aquest cas això no ha estat
així, el gestor de l’explotació ha enviat una carta a aquesta persona fent-la fora de l’equipament
sense donar-li cap dret a defensar-se ni a `plantejar els seus posicionaments. I això, per què ve
donat? Si al contracte que estableix la cessió de la gestió de l’equipament a l’empresa Geafe
diu que es crearà una comissió de gestió, que es reunirà almenys dos cops a l’any, i es crearà
una comissió de seguiment que es reunirà almenys un cop cada trimestre, han estat fetes
aquestes reunions? A l’última reunió del Patronat d’Esports vaig demanar que se’m facilitessin,
abans del Ple, les actes i no se m’han facilitat. Per tant, no puc contrastar-ho. I ho pregunto:
S’han fet aquestes reunions, tal com fixa el conveni? Existeixen les actes d’aquestes reunions?
En les actes d’aquestes reunions, hi figura com a punt de l’ordre del dia el debat sobre les
possibles situacions conflictives que s’han donat en aquest equipament, en aquest cas a nivell
de les persones? S’han debatut? S’han parlat? L’ajuntament, ha opinat sobre el tema? Perquè
segons el meu parer, és l’entitat gestora qui havia de fer l’informe sobre aquesta suposada
irregularitat per part d’una persona o unes persones, ho havia de traslladar a aquesta comissió
de gestió i allà és on s’hauria hagut decidir el que s’havia de fer i, a partir de la normativa que
regula les faltes greus, molt greus o lleus, haver actuat i haver sancionat aquesta persona. I la
mateixa normativa diu que s’obrirà el corresponent expedient. I, a més, s’ha aplicat la pitjor falta
de totes les faltes: l’expulsió definitiva sine die, per mai més. Ni per un mes ni per dos ni per
mig any més, fins mai més. Expulsada definitivament. I a callar. Per tant, jo faig aquestes
preguntes perquè se’m responguin perquè considero que no és per aquest cas particular
d’aquesta persona que ha tingut aquest problema i les persones que puguin haver estat
afectades igualment, sinó que considero que s’ha vulnerat el dret a la defensa de la persona i,
a més, l’Ajuntament està aplicant malament la normativa corresponent a les normes d’utilització
dels usuaris d’aquests equipaments. Per tant, aquesta és la meva intervenció. I per aprofitar el
meu torn d’intervenció, volia aprofitar per demanar a l’Ajuntament que de cara a aquest any que
aviat començarem tingui a bé, en l’espai de la web municipal, que a més és una web que està
molt ben qualificada, buscar un foradet per poder-hi incorporar tot aquell aspecte que fa relació
al que avui estem debaten avui, que són les sessions plenàries, perquè, ja que parlàvem de
participació i de mecanismes de participació, no costaria gaire, a la web municipal, que hi
hagués informació sobre els plens que es fan, la data dels plens, l’hora dels plens, l’ordre del
dia dels plens, i penjar les actes dels plens anteriors perquè qualsevol ciutadà dels que cada
cop més fan servir internet poguessin accedir-hi i llegir-s’ho, perquè dubto que els ciutadans
normals tinguin accés a tot això que estem debatent aquí d’una forma corrent i habitual.
Aquesta seria la petició que faig formalment a l’Ajuntament. I per acabar la meva intervenció en
aquest Ple municipal no em resta més que desitjar bones festes i bon any tant als companys i
companyes regidors i regidores com al públic que ha aguantat estoicament aquí gairebé quatre
hores de Ple.”
Sr. Josep M. Cervelló:
“A la sessió anterior, no sé si ho recordareu, però vam encetar una nova secció que es deia
felicitacions a l’equip de govern i l’hem volguda mantenir. La primera temptació és dir: “Bé, us
felicitem les festes i aquí s’acaba tot”, de la mateixa manera que ho fem a tothom, tant de
govern com sense govern. Però sí que volem felicitar per un encert: l’encert de situar el nucli
antic dins del circuit de la Fira de la Puríssima d’aquest any. Pensem que això ha portat, encara
que sigui durant alguns dies, una centralitat molt important a un barri que ha estat marginalitzat
durant molts anys; que hi ha hagut durant, per part de la població de Sant Boi, una descoberta

positiva d’un entorn que molts, d’una manera incomprensible, penso, però que no coneixien, i
en aquest sentit, per tant, tot és positiu en el fet que la Fira de la Puríssima hagi establert, dins
del seu circuit, el nucli antic com el lloc de pas i, no només de pas, de continguts. I això dóna
més valor a una proposta que ERC va portar al Parlament de Catalunya que era de considerar
el nucli antic de Sant Boi, per els seves particulars condicions, la seva pròpia marginalitat ha fet
que es preservés, com una mena de fòssil, l’estructura d’un barri medieval molt interessant, en
podríem dir el nostre barri gòtic, va portar la proposta que es declarés el nucli antic de Sant Boi
com a bé cultural d’interès nacional, que és la màxima figura de protecció dels nostres béns
culturals i patrimonials i en aquest sentit, l’Ajuntament faria bé de fer possible que aquella
resolució del Parlament de Catalunya pogués aplicar-se al nucli antic de Sant Boi.
Dites les felicitacions, faig un prec que no m’he recordat abans de dir, i és que la intervenció
anterior a la votació dels punts 8 i 12 pugui constar en acta.
I ara unes preguntes:
La primera és una pregunta retòrica. Segons l’informe que acaba de sortir del RACC, el tram de
major risc viària a Catalunya és la carretera de Viladecans a Cornellà, la C-245. Res que no
sabéssim i més els que podem veure els accidents que hi ha constantment en alguns trams
d’aquesta carretera del nostre municipi. Com que la pregunta retòrica, era. Cap comentari?
La segona pregunta, atès que s’ha comentat abans que tretze barris rebran ajuts per a la seva
rehabilitació de 198 milions d’euros i que sembla que al mes de febrer hi haurà una segona
tongada, nosaltres preguntem què ha passat que Casablanca no és dintre d’aquests tretze
barris. En què ha fallat la capacitat de seducció d’aquest Ajuntament? L’exercirà, aquesta
seducció, perquè al mes de febrer pugui sortir el barri de Casablanca dintre d’aquesta tria?
Una altra pregunta és que, molt sovint, respecte al tema del Consorci de Protecció del delta del
Llobregat, sembla que de vegades hi siguem i altres vegades que no hi siguem. Quan surten
municipis, surten Viladecans i el Prat i Sant Boi no acaba de sortir. Volem que se’ns expliqui si
hi som realment i com està aquest tema, que esperem que sigui així.
I per últim, hem detectat molts cotxes abandonats a la via pública, especialment al barri de
Marianao. En concret, al carrer Rosselló, entre Providència i el passeig de la Generalitat, hem
detectat vuit cotxes abandonats només en aquell tram. La demanda és que es retirin i la
pregunta és quan es retiraran.”

Responen:

Sr. José M. González:
“Respecte al tema de l’Olivera jo voldria aclarir, en primer lloc, que el plenari municipal no és un
tribunal de justícia, és a dir, nosaltres nos som aquí per dictaminar si s’ha lesionat o no s’ha
lesionat el dret d’un ciutadà o una ciutadana. No és la nostra potestat. No són les nostres
competències i, per tant, nosaltres no podem dictaminar si això ha estat així o no. Per sort som
en un estat democràtic, un estat de dret, i hi ha altres instàncies administratives que són els
que tenen la responsabilitat de dictaminar si això ha estat això no. Fins i tot diria que
l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat ha estat pioner en aquest sentit i que va crear, fa alguns
anys la institució del Síndic de Greuges com una institució de defensa davant de l’Administració
d’aquells ciutadans i ciutadanes que considerin que amb l’acció de l’Administració s’han
lesionat els seus drets. Per tant, jo dic que en aquest país, per sort, no hi ha cap ciutadà o
ciutadana que no tingui la possibilitat de defensar el que considera els seus drets. Dit això, aquí
ens trobem davant d’un problema que es dóna en l’àmbit d’allò privat. És a dir, com bé sabeu,
nosaltres tenim una concessió administrativa amb una empresa, que és Geafe, que és la que té
la responsabilitat de gestionar un equipament municipal, sota els criteris de serveis públic, però
a través d’aquest mòdul de gestió és l’empresa Geafe qui té la responsabilitat de gestionar
aquest equipament. Per tant, la relació que s’estableix entre els abonat i Geafe és la que té
sentit. No hi ha cap abonat que tingui una relació formal ni legal amb l’Ajuntament sinó que és
amb aquesta empresa amb qui té la relació, i per això signen un contracte. Queda molt
clarament definit on és el marge de les relacions i que no és l’Ajuntament qui té la
responsabilitat de la gestió sinó que és el responsable de fer el seguiment de la gestió d’aquest
equipament. Per tant, aspectes que s’han posat aquí sobre la taula com el tema de la situació
de monitors o el que són relacions laborals dintre d’aquest equipament són responsabilitat de
l’empresa gestora i no pas de l’Ajuntament. I on sí que intervé l’Ajuntament és en temes com el

control de la concessió a través de les comissions de gestió i de seguiment, tal com deia
l’Agustí Torrents. I en aquest sentit es fan, trimestralment les comissions de gestió en les quals
tècnics municipals es reuneixen amb els responsables de L’empresa gestora de l’equipament
per tal d’analitzar diverses qüestions que estan, d’alguna manera també, delimitades al
contracte d’aquesta concessió. A la vegada, el que també fem és, a través de les queixes,
suggeriments o aportacions que, o bé a través dels abonat, o bé des de la pròpia empresa
gestora ens arriben, recollir demandes sobre millores sobre el propi equipament i que,
conjuntament amb l’empresa gestora, ens posem d’acord per anar millorant aquest
equipament. Evidentment és un procés que es va donant any rere any, mes rere mes, perquè,
evidentment, no es poden resoldre totes les deficiències, o no es poden fer totes les millores en
un sol any i, per tant, anem millorant any rere any la situació d’aquesta instal·lació i no només
d’aquesta instal·lació sinó de totes les instal·lacions municipals perquè aquesta no és un
instal·lació única sinó que fem el mateix a Can Massallera, a la Parellada, als camps de futbol.
A totes les instal·lacions municipals fem aquesta actuació contínua de millora i adequació de
l’equipament. A mi m’agradaria reflectir un conjunt d’informes que tinc i que s’han preparat per
a aquesta sessió plenària per tal de, sobretot, corregir algunes de les qüestions que plantejava
el portaveu de CiU a qui haig de dir que es troba en diversos errors de plantejament i que
podríem debatre sobre opinions però hi ha coses que són el que són i no el que ens agradaria
que fossin. Ell ha fet referència a algunes qüestions com incompliments de normativa i fa
referència a l’incompliment d’una suposada normativa de la Generalitat. No existeix aquesta
normativa de la Generalitat. El que hi ha és un document de recomanacions per a l’elaboració
de normatives en equipaments però que no té rang legal, no és d’obligat compliment. Això és
una consulta que vaig fer jo personalment amb responsables de la Generalitat i ells m’ho van
dir directament: “Això no és d’aplicació obligatòria. És un document de recomanacions.” Per
tant, no ens podem agafar amb aquesta normativa com si fos la Bíblia (amb tots els respectes),
perquè no té aquest valor. El que sí que té valor és la normativa aprovada de funcionament de
l’equipament i que ha estat aquesta la que s’ha aplicat en aquest cas. Aquí es barregen moltes
coses i és força complicat establir la diferència entre unes i altres, i jo voldria establir un
aclariment entre el que ha estat l’actitud reivindicativa d’una usuària d’un equipament amb
l’actitud de no compliment d’aquesta normativa. Respecte a l’actitud reivindicativa jo considero
que no s’hi ha actuat en contra, perquè si apliquéssim aquest criteri possiblement hauríem
expulsat de Sant Boi moltíssims ciutadans i ciutadanes i associacions cíviques que, fruit de la
seva reivindicació envers l’Ajuntament, el que s’ha aconseguit ha sigut millorar moltes coses de
la ciutat. Jo penso que un valor que té aquest Ajuntament és que ha sabut integrar la queixa, la
crítica i la reivindicació com un acte de normalitat democràtica i, en tot cas, el que es fa dir que
no perquè es considera que no s’ha de fer o, en tot cas, programar l’actuació per tal de donar
sortida a aquesta reivindicació. De reivindicacions en rebem constantment, de ciutadans a títol
individual, de col·lectius i d’associacions cíviques, i això no ha estat mai fruit que vagi contra
ningú. Mai. Per tant, jo entenc que aquí el que no es pot fer és dir que per aquesta actitud
reivindicativa s’ha aplicat determinada norma. Aquesta ciutadana en concret ha fet tota una
trajectòria de reivindicació. Porta prop de dos anys fent aquestes reivindicacions constants i jo
crec que mai, des del punt de vista de l’Administració, no ha tingut cap problema respecte als
tècnics municipals pel fet que sigui reivindicativa. En tot cas, aquí hem de centrar el tema en el
fet que una empresa que té la responsabilitat de la gestió d’un equipament, i que, per tant, ha
d’aplicar una normativa, l’aplica segons el criteri que considera i, per tant, malauradament,
arriba a un punt en què considera que s’ha de sancionar amb l’expulsió una determinada
usuària. Per tant, responc a alguna de les preguntes que s’han fet. Qui expulsa? Expulsa Geafe
que és qui té la responsabilitat d’aplicar la normativa. Es comentava també sobre els drets a
reclamar. Jo tinc aquí constància d’informes mensuals de gestió, que sí que existeixen, les
actes són aquí i es poden consultar en qualsevol moment, els informes mensuals de gestió, així
com les actes de les reunions de la comissió de gestió. I els informes mensuals que ens fa
arribar Geafe al Patronal Municipal d’Esports hi consten queixes cada mes. Són queixes
d’usuaris que consideren que determinades qüestions no funcionen. Per tant, és una mostra
evident que qualsevol abonat pot fer una reclamació, una queixa. Una altra cosa diferent és si a
aquesta queixa se li dóna sortida o no. Això seria un altre tema a discutir, però que es poden
fer i que hi ha un document de servei d’atenció al client que diu: “Ens interessa la teva opinió
per millorar la qualitat del servei”, que va dirigida a la direcció del poliesportiu on es reflecteixen
totes les qüestions que els usuaris consideren oportunes per tal de millorar el servei i la gestió
de l’equipament. Si la carta és el mètode o no és el mètode no és una responsabilitat municipal.
L’empresa gestora considera que aquest és el mètode i nosaltres no hi entrem. Respecte al

tema de si s’ha d’incoar un expedient o si hi ha d’haver tota una actuació administrativa, això
que es recull a la normativa d’utilització d’instal·lacions municipals, fa referència a quan actua
l’Administració, però el que no podem demanar a una empresa privada és que apliqui la norma
administrativa per tal d’actuar, sinó que el que fem en la normativa és dir com actuaria
l’Administració en el cas que sigui l’Administració la que hagi d’actuar. Però en aquest cas en
què no és responsabilitat de l’Administració i de l’Ajuntament actuar qui actua és l’empresa
gestora i actua com considera oportú. Jo sobre el tema dels monitors l’únic que sí que voldria
expressar aquí és l’experiència com a responsable del Patronat Municipal d’Esports respecte al
que ha estat el treball dels treballadors i les treballadores de Geafe i l’únic que puc dir és que
es vetlla, però és que, a més, tenim la garantia que tots els monitors i monitores de Geafe
tenen la qualificació professional necessària i que acrediten experiència en el desenvolupament
de les seves feines. I això no ve d’ara. Tenim una experiència de relació amb l’empresa Geafe
que es pot acreditar fruit de les diferents adjudicacions guanyant concursos públics i
successives pròrrogues fruit de la valoració positiva del servei que s’estava prestant, i no
oblidem que el servei el presten monitors i monitores i, des del punt de vista de la valoració
municipal tenen la qualificació professional, l’experiència i la vàlua professional reconeguda.
Sobre el tema de les reunions de la comissió de gestió, em sembla que ja ho he dit, existeixen
les actes i no s’hi reflecteix cap debat sobre el tema de conflictes perquè no és competència de
la comissió de seguiment parlar d’aquests temes. Per resumir considerem que l’actuació en
aquest tema és ajustada a dret. Voldria fer referència a l’informe jurídic que s’ha fet a aquest
respecte que, a l’apartat de conclusions, diu: “El concessionari, aplicant el reglament, ha
adoptat una de les mesures que estan previstes i que l’habiliten per tal de donar de baixa un
usuari. Es tracta a un tipus d’actuació similar al supòsit que algun usuari no pagui la seva quota
dins del termini previst i si es produeix aquesta circumstància, tal com està previst al reglament
de règim intern, el concessionari procedeix a donar de baixa l’abonat sense que hi hagi
d’intervenir l’Ajuntament.” D’altra banda també tenim l’informe sobre el seguiment tècnic i
administratiu de la concessió del poliesportiu municipal l’Olivera i de les darreres inversions on
es diu que l’empresa Geafe, concessionària del poliestportiu municipal l’Olivera, segons
contracte signat el 22 de març del 99, es troba al corrent de els seves obligacions quant a
documentació que de forma periòdica ha de lliurar a aquest Patronat municipal d’Esports, i que
recull la clàusula 28a. a l’apartat 15è del contracte, segons consta a les actes de la comissió de
gestió que es realitzen de forma periòdica, que les activitats ofertades als usuaris s’adeqüen a
les propostes presentades i aprovades per les comissions de gestió i que des de l’inici de la
concessió s’han anat fent inversions de forma continuada tant per part del concessionari com
de l’Ajuntament, i en algunes de forma conjunta, i entre elles algunes de les més significatives
dels darrers tres anys són impermeabilització de zones d’aigües vestidor, l’any 2002, amb un
import de 18.250 euros; adequació i equipament de la pista poliesportiva (paviment, cortina
separadora, miralls, equip de música, etc.), any 2003, amb un import de 16.100 euros;
reposició del regenerador de vapor, de l’any 2003, 2900 euros; reparació d’humitats a totes les
plantes del poliesportiu, l’any 2004, 55.100 euros; i millora de la ventilació de la pista
poliesportiva, l’any 2004, 67.230 euros. L’import total d’aquestes inversions és de 159.580
euros en els últims tres anys. I, per últim, per garantir la tranquil·litat de tots els membres
d’aquest plenari, l’informe fet per la Unitat de Salut Pública, respecte a les condicions
higienicosanitàries que diu: “Es realitza la inspecció higienicosanitària del poliesportiu l’Olivera.
Es constata que, en el moment de la inspecció, les condicions higienicosanitàries, en totes les
dependències del poliestportiu, són correctes. Disposen d’un pla d’autocontrol que recull tots
els plans requerits: neteja i desinfecció, prevenció del control de legionel·la, control dels
conductes de l’aire calent, control fisioquímic i microbiològic dels SPAS, superfícies i aire. Per
últim, considerem que l’actuació ha estat correcta i que no hauríem d’entrar en més qüestions.
Sobre el tema de la Llei de barris, sí que és cert que potser la nostra capacitat de seducció no
ha estat a l’alçada del que esperava, però també és ben cert que també ens diu una dada
positiva malgrat que no és interessant per a Sant Boi el fet que nosaltres no hàgim estat
beneficiaris d’aquesta primera adjudicació, i és que hi ha altres barris de Catalunya que estan
en una situació pitjor i que el govern de la Generalitat, evidentment, ha hagut de prioritzar
respecte de totes les demandes que han arribat. Nosaltres mantenim la necessitat de fer una
actuació integrada al barri de Casablanca i ens presentarem a les noves convocatòries i potser
haurem d’emprar altres tipus “d’arts seductòries” per tal que la Llei de barris ens beneficiï.

I respecte al tema de plens a la web, recollim la proposta. Ja hi ha coses que hi estan
penjades, com el tema de convocatòries, però ja donarem resposta, a la propera comissió
informativa de com farem això.”
Sr. J. Antonio Tamayo:
“En relació a la interpel·lació que ha fet en ............... sobre la manifestació del 27/11, he de dir
que sí que, des de l’Ajuntament, sabíem que hi havia aquesta convocatòria i vam obrar en
conseqüència, traslladant informació a qui té les competències del control de manifestacions, o
de la vigilància, que és la policia nacional. Els responsables de la policia local van avisar, i ens
costa que van venir tres dotacions de policia nacional amb més de 25 agents, preparats amb
sistemes d’antiavalots. És la seva feina i era als que els tocava intervenir. La pregunta és per
què no van actuar ateses les circumstàncies que es van donar aquella nit. És una pregunta que
qualsevol persona normal es fa en aquestes situacions. Per tal d’esbrinar-ho vam citar
directament, el dilluns següent, o sigui, dos dies després, el comissari de la policia nacional de
Sant Boi. Cosa que no és habitual, molt amablement, va venir i ens va fer un resum del que ells
pensaven sobre aquesta situació. Segons la gent que comandava aquestes dotacions de
policia nacional, van interpretar, estimem nosaltres des del seu barem i amb la seva
experiència, que el fet de provocar un cert nerviosisme en els conductors o en els vianants i de
pintar façanes, o sigui, actes vandàlics i alteració de la convivència ciutadana, eren d’una
proporció que, si hi intervenien, com era la intenció dels manifestants, o sigui, provocar la
policia perquè intervingués, (el fet més rellevant és la pintada del propi Ajuntament, per tal de
provocar una intervenció), si intervenien en aquestes circumstàncies segurament el mal seria
molt pitjor. Des de l’experiència que ells tenen pensaven que part de la gent, alguns eren d’aquí
de Sant Boi però alguns venien de fora, eren gent experimentada en aquests tipus d’aldarulls i
el que volien provocar era una dispersió pel nucli antic de manera que després els resultats
podien agreujar-se fins i tot d’una manera similar a com en els darrers mesos s’havia produït a
Cornellà o a Sants, tenint en compte la gent que s’estava manifestant. I en aquells aldarulls de
Cornellà i de Sants es van produir cremades de contenidors, cremades de cotxes, trencament
de vidres, ferits, etc. Segons va interpretar la policia nacional, el cost de no intervenir, que és
un cost en imatge i un cost econòmic i d’una certa alarma social, era menor que una intervenció
per part de la policia que podia acabar amb aldarulls prolongats durant tota la nit del cap de
setmana focalitzats en els carrerons del nucli antic i amb intervencions difícilment controlables
en aquesta trama urbana. Per què pensaven, ells, que volien provocar aldarulls? Primer per
l’experiència que havien tingut en aquestes setmanes tant a Cornellà com a Sants, segons ells,
i després per provocar també una major presència d’aquesta manifestació en els mitjans de
comunicació. Són ells els que tenen experiència en “l’abordatge” d’aquestes situacions. Son
ells els que en tenen la competència i, per tant, la policia local el que va fer va ser prestar els
seus serveis, sobretot quant a logística, i quant a minimització de l’impacte sobre el trànsit
d’aquesta situació. Si s’hagués produït la intervenció de la policia, això pertany al terreny de
l’especulable perquè no sabem quins resultats hauria tingut això si realment s’hagués produït el
que deia la policia que era una voluntat primer de provocació i després d’aldarulls, o bé se
n’haguessin anat a casa seva, o al local o a on sigui i s’haurien dispersat amb pau i
tranquil·litat. Això mai no ho sabrem i el que vam tenir és aquesta experiència. Esperem que
això no sigui una activitat ni freqüent ni que s’agafi per costum per part d’alguns grups.
En relació a l’informe anual que fa el RACC sobre sinistralitat en les vies de Catalunya he de dir
que no correspon ben bé a estadístiques sobre accidents que es donin a les carreteres de
Catalunya. Ells avaluen, sobretot, potencial sinistralitat de les vies més que estadístiques
concretes d’accidents sobre les vies de ferits, morts, etc. Això no treu que no considerem que hi
ha trams de la 245 que s’han d’abordar en la seva remodelació. En primer lloc, com tots
sabem, la famosa rotonda de la Parellada, que enguany hi ha pressupostat, des del Ministeri
d’Obres Públiques la dotació per fer el projecte executiu i el dia 10 o 11 del mes de gener,
tècnics de la Direcció general de carreteres tindran una visita in situ per veure si podem
abordar la reordenació del trànsit (primer reordenació i després, si s’escau, farem alguna
intervenció) a la cruïlla de Verge de Núria amb Can Calderon, que també és una cruïlla
potencialment perillosa. Ja dic, el dia 10 o 11 de gener, vindran del departament de Carreteres
amb Mossos, i amb els tècnics municipals ho mirarem. Ells proposaven de dificultar o prohibir,
en principi, el gir des de can Calderon, en direcció a Gavà que, segons ells, és un gir a
l’esquerra bastant perillós, però vam quedar que ho veuríem millor en el lloc i aquí prendríem
les determinacions que fossin necessàries. Hi ha algun tram que està bastant ben ordenat, que

va des d’aquesta cruïlla fins a la següent rotonda que hi ha un carrer dins del servei i en el carril
d’anada i tornada i, per tant, la idea de continuar avançant en la millora d’aquesta via, des de la
rotonda de la Parellada fins a la sortida de Sant Boi està ordenada amb successives rotondes
que funcionen prou bé per la nostra manera d’entendre com ha de circular el trànsit en aquesta
via. Ja dic, els punt “negres” que podem tenir aquí a Sant Boi estarien focalitzats en aquests
dos espais: la rotonda de la Parellada i a Verge de Núria i això ho estem abordant amb les
administracions que pertoca. Quan es parla d’aquesta via es parla des de Cornellà fins a
Castelldefels i segurament hi ha trams d’aquesta via que són més conflictius en altres
poblacions que la nostra per això, perquè en els darrers anys s’ha anat ordenant el trànsit en
alguns trams, i la idea és continuar per aquesta línia.
I en relació als cotxes abandonats, és cert que tenim un munt de cotxes abandonats a la via
pública i això ho vam comentar a la darrera informativa. Tenim en marxa el projecte d’ampliació
del dipòsit de vehicles a Serconsa, a la zona on hi ha la caserna de la policia local i vam
acordar, també, que comentaríem, a la propera informativa, primer com es fan els tràmits
administratius per a la retirada d’aquests vehicles, perquè són tràmits administratius molt lents
però des del punt de vista legal no ens els podem saltar perquè van des dels preavisos mentre
el cotxe és a la via pública, successius, donant un temps al propietari per respondre, fins a la
retirada del vehicle, i la retirada del vehicle al magatzem també preveu tota una sèrie de
processos administratius: tornar a avisar el propietari que està a disposició allà a dalt, donar un
termini per recollir-ho, si no ve fer una publicació on també es torna a donar un cert temps
perquè si la llegeix tingui oportunitat de passar a buscar el cotxe abans de donar-lo de baixa. Ja
es va fer, fa un any, un concurs per al desballestament i això es tracta en un dipòsit homologat
de Molins de Rei. Però hi ha passos que nosaltres no ens podem saltar, que ja ens agradaria
que fossin més curts, que des del punt de vista administratiu, en els darrers temps ho hem
treballat, però tot i així segueix sent un tràmit molt lent, i estem, sobretot, abordant aquestes
dues vies: minimitzar al màxim els tràmits i ampliar el dipòsit allà a dalt. Ho presentarem a tots
els grups a la propera informativa.”
Sr. Josep Saavedra:
“A la pregunta sobre el Consorci del Delta, senzilla resposta: sí que hi som. I com deia aquell:
“Som i serem”, perquè el que és veritat és que aquests consorcis van més enllà dels termes
geogràfica perquè des del punt de vista mediambiental no hi ha la frontera i, per tant, tenim
totes les condicions per ser-hi i, a més, hi ha la voluntat política que hi siguem, tot i que, val a
dir que no serà tan senzill, perquè hi ha interessos oposats. Per exemple, des de Sant Boi
nosaltres pensem que no només s’ha de parlar del valor del polític que està posat allà
geogràficament, sinó d’altra gent que hi està implicada. Per exemple, s’ha de comptar amb el
parc agrari. Hem de parlar amb la gent del parc agrari perquè hem de fer compatibles les dues
coses. Jo crec que, de vegades, per anar molt ràpid, les coses no es miren bé i després
haurem de veure com “ho pelem” que alguna proposta que hi ha de pobles de més enllà que,
per minimitzar els sorolls dels aeroports, que el que diuen és que ens hem de carregar un
aiguamoll. I aquest tenen voluntat de ser-hi també. Per tant, hi hem de ser, encara que només
sigui per salvar els aiguamolls que queden.”

Donar compte de decrets
Es dóna compte dels decrets de contractació de personal efectuades amb caràcter df'urgència:
En virtut del que disposa l'article 298.3 de la Llei de 15 d'abril, municipal i de règim local de
Cataluna, es dóna compte de la següent contractació laboral efectuada amb caràcter
d'urgència.
Sra. ..............., com a assistenta social del Departament de Serveis Socials, amb el tipus de
contracte d'interinatge a partir del dia 01/11/2004 i fins a l'alta mèdica de l'actual ocupant del
lloc de treball.

Comunicacions de L'alcaldia
Sra. Montserrat Gibert:
“Ens vam comprometre a gestionar la reunió per al tema de l’AVE amb tots els grups de
l’Ajuntament, i la tenim per al dia 18 de gener a les 12 del migidia i ens atendrà el Sr. ...............,
el director general del Consorci d’Administració que és el que fa el seguiment de l’AVE. Ja ens
trucarem abans per posar-nos d’acord per anar-hi junts.
Després us desitjo bones festes i bon any nou.”

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

