
 

ACTA SUCCINTA DE SESSIÓ DE PLE
 

Número d'expedient: M111-2021-03 

 

Data:           25/03/2021 

Lloc:           A distància, per mitjans telemàtics 

Hora inici:  17:07 

Hora Final: 20:56 

 

 

 

 

 
 

S'acorda per unanimitat que la reunió sigui celebrada a distància per mitjans telemàtics d'acord amb l´establert a la Disposició Addicional Segona

del Reglament orgànic municipal. Els assistents confirmen que troben que es pot constatar la identitat dels membres, el contingut de les seves

manifestacions, en el moment en què aquestes es produeixin, així com la interactivitat i intercomunicació entre tothom en temps real.

 

 

URGÈNCIES:

 

L'alcaldessa informa de la proposta d'introducció per urgència d'un punt a l'ordre del dia:

 

Aprovació de la rectificació de les errades materials detectades respecte a l'acord del Ple de data 30/12/2020, referent a la transmissió, de

permuta, de forma directa, a la Cooperativa d'Habitatges Llar Unió Catalònica SCCL de finques municipals, subjecta al contingut del conveni de

Caràcter: Urgent: Convocatòria:

Ordinari No Primera

Hi assisteixen

President/a Lluïsa Moret i Sabidó

Tinents d'alcalde 1r - J. Ángel Carcelén Luján (PSC-CP)
2a - Salut González Martín (PSC-CP)
3r - Juan Antonio Tamayo Fernández (PSC-CP)
4a - Alba Martínez Vélez (SBeC-ECG)

Regidors/res César Antonio Thovar Pérez (PSC-CP)
Elisabet Latorre Sendino(PSC-CP)
Javier López Herranz (PSC-CP)
Antonia Barragán Prieto (PSC-CP)
Ascensión Domínguez Recio (PSC-CP)
José Manuel González Labrador (PSC-CP)
Marc Aguilà Esteve (PSC-CP)
Cristina Muñoz Hernández (PSC-CP)
Francisco Javier Nicolás Nicolás (PSC-CP)
Miquel Salip i Serret (ERC-AM)
Rosa Mur i Petit (ERC-AM)
Andrea Martínez García (ERC-AM)
Jordi Vilar i Salvador (ERC-AM)
Lluís Tejedor Fabregat (Cs)
Carles Campdepadrós García (Cs)
Daniel Martínez Redondo (SBeC-ECG)
Jorge Romero Gil (PODEM-EU i A)
Xavier Alejandre Casanova (PODEM-EU i A)
Olga Amalia Puertas Balcell (regidora no adscrita)

Secretari/ària Ramón López Heredia

S'incorporan més tard els següents regidors

També hi assisteixen

S'han excusat d'assistir-hi

Regidors/res Jaume Sans i Margenet (ERC-AM)

No hi assisteix
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condicions de permuta aprovat.

 

VOTACIÓ DE LA INCORPORACIÓ DE LA URGÈNCIA:

 

S’aprova per unanimitat dels 24 regidors presents pertanyents als grups municipals:

 

PSC-CP13

ERC-AM4

Cs2

SBeC-ECG2

PODEM-EU i A2

Reg. no adsc.1

 

Es tractarà com a punt número 13 de l'ordre del dia.
 

Part resolutiva
 

     Intervencions
 
000. Recordatori de la commemoració del dia 21 de març de 2021 com a dia mundial de la poesia

 

La decisió de proclamar el 21 de març com a Dia Mundial de la Poesia va ser aprovada per la UNESCO durant el seu 30è període de

sessions, que es va celebrar a París en 1999. D'acord amb la decisió de la UNESCO, el principal objectiu d'aquesta acció és donar suport

a la diversitat lingüística a través de l'expressió poètica i donar l'oportunitat a les llengües amenaçades de ser un vehicle de

comunicació artística en les seves respectives comunitats.

 

Aquest Dia també té com a objectius la promoció de l'ensenyament de la poesia; el foment de la tradició oral dels recitals poètics; el

suport a les petites editorials; la creació d’una imatge atractiva de la poesia en els mitjans de comunicació perquè no es consideri una

forma antiquada d'art, sinó una via d'expressió que permet a les comunitats transmetre els seus valors i    reafirmar-se en la seva

identitat i el restabliment del diàleg entre la poesia i les altres manifestacions artístiques, com el teatre, la dansa, la música i la pintura.

 

La poesia és l'expressió lingüística de la nostra humanitat comuna; és una manifestació de la diversitat en el diàleg, de la lliure circulació

de les idees per mitjà de la paraula, de la creativitat i de la innovació. La poesia contribueix a la diversitat creativa en qüestionar de

manera sempre renovada la forma en què usem les paraules i les nostres maneres de percebre i interpretar la realitat. Gràcies a les

seves associacions i metàfores i a la seva gramàtica singular, el llenguatge poètic constitueix sens dubte una altra faceta del diàleg entre

les cultures.

 

Des de l’any 2018, el  Ple Municipal commemora aquest Dia Mundial recitant poemes. I és el que farem també aquest any ...
 

     Intervencions
 
000.bis.Recordatori de les víctimes de violència masclista.

 
 

     Intervencions
 
001 - Aprovació de l'acta de la sessió amb número d'expedient M111-2021-02
 

          
 

INCIDÈNCIES:

 

Es recull l'esmena del regidor portaveu del grup municipal de Ciutadans consistent a la rectificació de l'error material produït en el detall de la

votació en el punt quart, consistent en la repetició del grup de vots d'abstenció i la falta del grup de vots en contra.

 

VOTACIÓ:

 

S’aprova per unanimitat dels 24 regidors presents pertanyents als grups municipals:

 

PSC-CP13

ERC-AM4

Cs2

SBeC-ECG2
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PODEM-EU i A2

Reg. no adsc.1
 
 

ALCALDIA
 
 

002. Aprovar l'adhesió  de l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat al 4t Pla Transversal de Polítiques Feministes del Baix Llobregat, 2021-

2025

     Intervencions
 
 

Número d'expedient M271/U224/2021/002

El Consell Comarcal del Baix Llobregat va aprovar per acord de Ple, en data 18 de desembre de 2006, la creació del Consell de Dones del Baix

Llobregat i el seu reglament de funcionament.

 

Aquest Reglament de funcionament, així com el Document de règim intern, van ser modificats per acord de Ple de 20 de març de 2017.

 

D’acord amb aquest Reglament, la Taula Política és el màxim òrgan de decisió del Consell de les Dones del Baix Llobregat.

 

A l’octubre de 2018 es celebrà el 5è Congrés de Dones del Baix Llobregat, les conclusions del qual són la base per a la definició de les línies

estratègiques de les polítiques feministes a la comarca en els propers anys.

 

El 4t Pla Transversal de Polítiques Feministes del Baix Llobregat contempla diverses accions emmarcades en quatre línies estratègiques:

 

Polítiques públiques feministes.

Violències contra les dones.

Valors feministes.

Economia, treball i formació.

 

La Taula Política del Consell de les Dones aprovà el 29 d’octubre de 2020 el 4t Pla Transversal de Polítiques Feministes del Baix Llobregat, 2021-

2025, i proposà l’adhesió de tots els ajuntaments de la comarca.

 

L’ajuntament ha rebut notificació de l’acord d’aprovació de l’esmentat Pla, al Plenari de 21 de desembre de 2020 del Consell Comarcal del Baix

Llobregat.

 

El Consell Comarcal del Baix Llobregat, mitjançant el Consell de les Dones del Baix Llobregat, proposa a tots els ajuntaments de la comarca

l’adhesió al Pla.

 

L’ajuntament forma part del Consell de les Dones del Baix Llobregat i ha participat tant en l’elaboració del Pla com en el 5è Congrés de les Dones

del Baix Llobregat.

 

El 4t Pla Transversal de Polítiques Feministes del Baix Llobregat, 2021-2025 contempla un conjunt d’accions a desenvolupar en els propers anys

des d’ajuntaments i Consell Comarcal, que tenen per objectiu promoure la igualtat real i efectiva entre dones i homes.

 

En la mateixa línia, l’ajuntament ja disposa del  III  Pla d'Igualtat de Gènere per a la Ciutat  2019-2023, aprovat inicialment pel Ple de la Corporació

en data 22 de febrer de 2019 i definitivament per manca d'al·legacions pel decret de l'alcaldia  AAL190084, de 9  maig de 2019,  que contempla

objectius i accions molt similars a les del 4t Pla Transversal de Polítiques Feministes del Baix Llobregat, 2021-2025.

 

La coincidència de bona part dels objectius i accions dels plans, i la trajectòria de col·laboració i cooperació interinstitucional entre l’ajuntament i el

Consell Comarcal motiva la voluntat d’unir esforços en el desplegament de polítiques públiques encaminades a assolir la igualtat real i efectiva de

dones i homes, així com l’eradicació de la violència masclista.

 

Amb l’adhesió al 4t Pla Transversal de Polítiques Feministes del Baix Llobregat, 2021-2025, l’ajuntament es compromet a implementar les accions

contemplades al Pla comarcal que estiguin també recollides al Pla local.
 
 

  
 

  

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,
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S'acorda:

Primer.- Aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat al 4t Pla Transversal de Politiques Feministes del Baix Llobregat, 2021-2025.

 

Segon.- Notificar aquest acord al Consell Comarcal del Baix Llobregat.
 

 

 

VOTACIÓ:

 

S’aprova per:

 

A favor: 22 vots dels regidors presents pertanyents als grups municipals:

 

PSC-CP13

ERC-AM4

SBeC-ECG2

PODEM-EU i A2

Reg. no adsc.1

 

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

 

Cs2
 
 

003. Aprovació de la moció de suport a les dones afectades per l'aplicació de l'anomenat "síndrome d'alienació parental" 

     Intervencions
 
L'anomenat "síndrome d'alienació parental" és una falsa figura psiquiàtrica -no reconeguda per cap col·legi professional- generada en 1985 per

Richard Gardner, sense embuts es tracta d'una estratègia basada en la idea que "la millor defensa és un bon atac" i es dirigeix a culpabilitzar a la

part progenitora denunciant en casos d'abusos i maltractament infantil en la família -molt especialment a la mare-, amb això es qüestiona la

motivació de qui denúncia atribuint-la a motius espuris -com el rancor, la venjança o similars- que suposadament passarien per sobre de l'interès

cap als propis fills i filles -atès que no dubtaria a perjudicar-los amb la condició de danyar a l'altre progenitor- i s'entén tal motivació com a

"malaltissa". Al mateix temps automàticament la part assenyalada com a possible abusador passa a ser "víctima" d'una "persecució obsessiva"

que, curiosament, compta amb el beneplàcit i suport del menor "abduït" per la seva pròpia mare, motiu pel qual no s'atorga al seu testimoniatge

cap valor, considerant, a més, que se li deu "desprogramar".

 

És obvi que tal plantejament a més de ser acientífic -per no dir "anticientífic"- causa autèntiques destrosses en primer lloc en la vida de menors

afectats per abusos i en segon lloc en la part progenitora que intenta vetllar pel seu benestar i integritat.

 

De manera que l'aplicació d'un "protocol o plantejament SAP" significa en la majoria dels casos la perduda de la pàtria potestat i la custòdia de la

mare que passa a ser vigilada com una persona perillosa per als seus propis fills, la renúncia a investigar el possible abús o agressió paterna als

seus fills, que automàticament queda "descartada" per ser "una fantasia inventada", i l'obligada convivència dels fills amb el pare malgrat la

denúncia de la condició d'agressor -que simplement s'obvia- amb el perill inherent que això comporta en cas de ser-ho realment.

 

La lògica ens indica que la possibilitat d'agressió a menors no pot ser descartada sense més per una mera estratègia defensiva/ofensiva -que a

més convida a no denunciar, donades les possibles conseqüències per a la part denunciant, amb la qual cosa múltiples abusos poden quedar

impunes i ser repetits durant anys- ni qui denúncia culpabilitzada automàticament pel pur fet de denunciar. Com a mínim cal suposar que una

sospita tan greu hagués de ser investigada a fons i les parts implicades, inclosos els fills i filles i el seu testimoniatge, ateses degudament sense

aplicar-se prejudicis previs -tal com ho és el SAP-. Això no succeeix així si estem davant la presència d'un marc teòric de "síndrome d'alienació

parental" perquè tal marc ja ha decidit per endavant qui és el "dolent" i el "bo" en aquestes situacions, desconeixent per complet el cas i els seus

protagonistes implica l'aplicació d'uns automatismes nefastos de conseqüències tant nocives com aterridores. Mecanismes que a més estan en

completa consonància amb una ideologia determinada de clar índole patriarcal i que preval la "sacrosantitat" dels valors de la "família" -gairebé

com a "unitat de destí en l'universal"- i els privilegis del "pater familias", coses totes elles que passen per sobre de l'interès del menor i que, per

descomptat, atropellen totalment els drets de la mare a la vegada que el seu deure de vetllar per la integritat i benestar dels seus fills.

 

Crida l'atenció ho interioritzats que estan els "protocols SAP" en l'Administració de Justícia i en els serveis socials, cosa que encara xoca més

donat que existeixen posicionaments del mateix CGPJ negant la validesa de l'aplicació de tals pressupostos i el mateix cal dir de col·legis i

associacions professionals de psiquiatria que rebutgen que tal síndrome ho sigui. Es diria que hi ha una disfunció entre les declaracions públiques i

oficials i les pràctiques assumides. Havent-hi tal per què les primeres no s'apliquen com a patró d'obligat compliment a les segones?

 

Amb la present moció advoquem perquè aquestes declaracions públiques i oficials siguin pautes d'obligat compliment i es bandegin taxativament

les segones. Qui assumeixi "plantejaments SAP" com a cosa predeterminada i marc teòric en el qual moure's -sigui una persona sigui una unitat

multidisciplinària externa vinculada a interessos espuris i/o ideologitzats- no pot en cap cas exercir com a assessor o perit de l'Administració de
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Justícia ni tampoc formar part dels serveis d'atenció social d'administracions públiques -municipals, autonòmiques o estatals- destinats a atendre

els problemes d'abusos i maltractament als i les menors.

 

També volem expressar amb aquesta moció el nostre suport a les dones, les mares, afectades per l'aplicació sobre elles dels pressupostos SAP,

afectació que s'estén als seus fills i filles i que entenem que no es basa en cap realitat sinó en un pur i pervers -per les seves conseqüències- marc

teòric amb un claríssim origen ideològic i una nul·la base científica.

 

A ressaltar també que conciutadanes i veïnes nostres són víctimes d'aquesta situació i que es mereixen el suport, interès i acció de l'administració

municipal en ser aquesta la més propera a elles.

 

Per tot això presentem al ple de l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat els següents acords:
 
 

  
 

  

 

S'acorda:

1) Manifestar el nostre suport a totes les mares afectades per l'aplicació de l'anomenat "síndrome d'alienació parental" i sol·licitar que es consideri

a les mateixes com a víctimes de violència de gènere.

 

2) Entenem per "aplicació de l'anomenat síndrome d'alienació parental" qualsevol resolució, assessoria, informe o text que es destini a culpabilitzar

a la part progenitora denunciant en casos d'abusos i maltractament infantil en la família -molt especialment a la mare-, qüestionant la motivació de

qui denúncia atribuint-li motius espuris a la presumpta agressió, descartant el testimoniatge del o la menor i exonerant per endavant al possible

agressor per motius de simple prejudici teòric o ideològic.

 

3) Exigir la invalidació de tots els informes aparentment tècnics sorgits de persones o entitats que apliquen protocol·làriament l'anomenat

"síndrome d'alienació parental". Igualment que es revisin les denúncies penals contaminades en el seu procediment per l'aplicació del SAP i es

puguin prendre mesures cautelars de protecció als i les menors en aquesta situació, com més aviat millor.

 

4) Que tant l'Administració de Justícia com altres administracions i serveis públics descartin per complet en les seves pràctiques, en el seu

personal i en els seus serveis d'assessoria -interns o externs- qualsevol validesa o aplicació de l'anomenat "síndrome d'alienació parental". Que

aquest punt l'adopti i apliqui per a si mateix i el seu funcionament l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat.

 

5) Que l'anomenat "síndrome d'alienació parental" sigui entès pel que fa a la legislació estatal com una forma de violència de gènere, en

nombroses ocasions -masses- institucionalitzada. Tal com es recull a Catalunya en la "LLEI 17/2020, del 22 de desembre, de modificació de la Llei

5/2008, del dret de les dones a erradicar la violència masclista" en l'àmbit concret de la violència institucional.

 

6) Tenint en compte que l'ús del SAP és contemplat per la "LLEI 17/2020, del 22 de desembre, de modificació de la Llei 5/2008, del dret de les

dones a erradicar la violència masclista" com la pràctica d'una forma de violència institucional que es contempli la sanció d'aquelles persones i

professionals de l'administració pública i de justícia que l'emprin o es dirigeixin per tals protocols SAP.

 

7) Que es contempli com a utilització del SAP no sols el recurs directe al mateix sinó la utilització de dit fals síndrome sota diferents noms i

eufemismes (instrumentalització, preocupació mòrbida, suggestió materna, manipulacions maternes, motius espuris de la mare, etc.). Entenent

com a aplicació de SAP qualsevol forma o fórmula que per prejudici i prèviament carregui de culpabilitat a la part denunciant en qüestions

d'agressions o abusos a menors.

 

8) Que la totalitat de casos denunciats d'abusos a menors s'investigui degudament amb completa independència del denunciant i sense l'aplicació

d'estratègies prèvies que beneficien al presumpte agressor i, finalment, eludeixen la recerca. Que aquestes recerques se centrin en el menor o la

menor i no es derivin per prejudici a la figura materna.

 

9) Que en tot cas i circumstància es prevalgui l'interès del menor o la menor, la seva integritat física i psíquica i no suposats valors "d'índole

superior" siguin aquests figures personals o figures socials.

 

10) Que es comuniquin aquests acords al Parlament de Catalunya, a la Generalitat de Catalunya, al Congrés dels Diputats, al CGPJ, a SIMICAT

(Stop Impunitat Maltractament Infantil), a Plataforma Jo Sí que et Crec, a "Madres que no besan sapos" i als mitjans de comunicació pertinents.;

 

 

La present moció la subscriu  el Grup Municipal de Podem - Esquerra Unida Sant Boi
 

 

 

VOTACIÓ:
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S’aprova per:

 

A favor: 22 vots dels regidors presents pertanyents als grups municipals:

 

PSC-CP13

ERC-AM4

SBeC-ECG2

PODEM-EU i A2

Reg. no adsc.1

 

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

 

Cs2
 
 

TERRITORI
 
 

004. Aprovació de la moció per elaborar una llei catalana de millora urbana, social i ambiental de barris i viles (nova Llei de Barris).

     Intervencions
 
 

 

ESMENES:

 

El regidor ponent, Sr. Daniel Martínez, introdueix una esmena a la moció, demanada pel grup municipal d'Esquerra Republicana, en el sentit

d’eliminar la part final, de referència temporal, de la darrera frase del primer punt de la part dispositiva.
 

Els barris i viles on viuen els sectors populars del nostre país, són, en molts casos, herència de processos d'urbanització d'alta densitat i baixa

qualitat de la construcció i es veuen inevitablement afectats –d'una part- pels impactes de la crisi econòmica i social de la darrera dècada, amb

greu incidència de l'atur, de la precarietat, de les baixes pensions, dels desnonaments, i –d'altra part- per l'emergència climàtica, la crisi sanitària i

la dificultat d'accés a subministraments bàsics com l'aigua i l'energia elèctrica.

 

És indiscutible que la Llei 2/2004, de 4 de juny, de millora de barris, àrees urbanes i viles que requereixen una atenció especial continua sent una

referència normativa. Aquesta llei tenia per objecte promoure la rehabilitació integral de barris i viles per evitar-ne la degradació, millorar les

condicions de les persones residents en aquestes àrees, i afavorir la cohesió social. Per aconseguir-ho, la llei establia la creació d'un fons

econòmic a disposició dels ajuntaments que presentaven projectes d'intervenció integral amb l'objectiu de la millora urbanística, social i econòmica

dels barris. El pla de barris va dur a terme 143 actuacions amb un pressupost de quasi 1.000 milions d'euros, fins a la seva interrupció el 2010.

16 anys després de l'aprovació d'una normativa innovadora, inclusiva i sensible amb les classes populars dels nostres barris, es torna a imposar la

necessitat de rehabilitar i millorar la qualitat de vida dels veïns i veïnes.

 

A la visió tradicional que els fenòmens d'exclusió citats estarien especialment vinculats a barris i zones densament poblades de les ciutats grans i

mitjanes, en entorns econòmics industrials i de serveis, en els darrers anys s'hi ha vingut a afegir la constatació que aquestes problemàtiques

afecten també a les poblacions de la Catalunya interior, ja sigui en entorns rurals ja sigui en ciutats i viles d'antiga tradició manufacturera –colònies

industrials.- d'agroindústria o de centre de serveis –capitals comarcals o nuclis que articulaven i donaven serveis de tota mena a un conjunt de

pobles i viles del seu entorn-, que en les darreres dècades han vist minvar o simplement desaparèixer sectors productius, amb la conseqüència

inevitable del despoblament –emigració de població jove i en edat laboral- envelliment de la població, degradació del parc d'habitatges tradicionals

o de grups d'habitatges de mala qualitat, deficiència dels serveis bàsics i infraestructures.

 

Es confirma que les desigualtats socials i la degradació urbanes i territorials van íntimament associades i es retroalimenten, i que es donen tant en

les zones metropolitanes i en grans conurbacions o grans ciutats, com a les petites ciutats i viles de les zones rurals i de muntanya.

La crisi sanitària generada per la pandèmia de la Covid-19 ha posat més en evidència aquestes desigualtats, als barris vulnerables hi ha major

densitat, més proximitat física, els habitatges són més petits, tenen menys ventilació i no disposen d'espais públics de qualitat. El mapa de la renda

per càpita de moltes ciutats del nostre país és pràcticament idèntic al mapa de la incidència del virus. Les zones més empobrides de les ciutats,

amb més densitat i amb més atur coincideixen gairebé exactament amb les zones amb més afectació de la Covid-19.

 

La crisi climàtica ens ha demostrat, una vegada més, que els sectors socials més vulnerables reben un impacte negatiu major i els seus efectes

són majors. Els barris i viles amb edificacions i infraestructures de major antiguitat, obsoletes, pateixen en major mesura totes les conseqüències

de l'emergència climàtica: les condicions d'habitabilitat i accessibilitat són manifestament insatisfactòries, fa més calor durant les onades de calor i

requereix major esforç per escalfar-les durant les onades de fred, estan més exposats a les conseqüències de la pobresa energètica, els afecten

més les pluges i l'efecte illa de calor, disposen de menys espais verds per habitant i és el primer lloc on desapareix el comerç de proximitat i les

feines associades.
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En aquesta conjuntura és urgent un canvi de paradigma que es fonamenti en l'urbanisme ecològic, en la rehabilitació residencial i en la renovació

urbana i rural. Els barris i viles amb baix nivell de renda no poden quedar fora de la transició ecològica. Aquest procés de transformació econòmica

i ambiental ha de ser socialment just, amb unes polítiques públiques perquè els barris i viles més empobrits participin de la gran transformació que

suposa el repte de la crisi climàtica.

 

La rehabilitació no ha de quedar en una simple recuperació arquitectònica, sinó que ha d'ubicar-se en l'ordre físic, amb la recuperació

arquitectònica exterior i interior dels edificis i amb la reurbanització general dels barris; en l'ordre funcional, dotant-los de vida econòmica, en la

mesura del possible, i en l'ordre social, potenciant el sentiment de pertinença al lloc, de vida quotidiana, de veïnatge, intentant evitar els processos

de gentrificació que es podrien donar mitjançant l'expulsió per raons econòmiques dels habitants actuals d'aquests espais.

La política de transició ecològica urbana és una peça clau del projecte de Green New Deal per Catalunya i un dels projectes fonamentals de la

reconstrucció econòmica. Un projecte que respon als criteris de cohesió social, creació d'ocupació i transició ecològica del Fons de recuperació

europeu NextGenerationEU.

 

La importància de les actuacions ecourbanístiques de rehabilitació amb un gran valor contracíclic en l'economia local, han de permetre fixar les

persones residents als barris, atreure població més jove i una major barreja social consolidar iniciatives comunitàries i de solidaritat veïnal i millorar

les condicions mediambientals, educatives i de salut de la ciutat.

 

Els fenòmens que tenen com a comú denominador la concentració en barris, zones o viles molt concretes de problemes d'ordre social i econòmic,

amb la insuficiència dels serveis públics i la manca d'infraestructures, requereixen polítiques i accions públiques innovadores, transversals i

coordinades, tant d'acció i inversió públiques directes, com de foment i suport als particulars i a la iniciativa privada, que integrin accions en el teixit

social i econòmic i en el teixit territorial i urbà. I això s'ha de fer de forma planificada, acordada i participativa amb els agents que actuen sobre els

àmbits afectats: autoritats locals, representants del teixit social i econòmic, entitats culturals, del tercer sector, entitats ecologistes.

 

En definitiva, unes noves polítiques públiques urbanes i rurals que han de ser secundades per una nova legislació a Catalunya i un fons econòmic

que permeti desenvolupar-les.
 
 

  
 

  

Per aquests motius, els grups municipals de Sant Boi en Comú i del PSC-CP proposen al ple l'adopció dels següents acords:
 

 

S'acorda:

Primer.- Instar el nou govern de la Generalitat a l’elaboració una Llei de millora urbana, social i ambiental de barris i viles (nova llei de barris).

 

Segon.- Acompanyar aquesta llei d’un Fons de recuperació social, urbana i ambiental de barris i viles de Catalunya nodrit amb recursos del govern

de la Unió Europea, de l’Estat i del govern de la Generalitat

 

Tercer.- Comunicar aquests acords al Ministeri de Transició Energètica i Repte Demogràfic, al Ministeri de Transports, Mobilitat i Nova Agenda

Urbana, al Departament de la Presidència, al Departament de Territori i Sostenibilitat, al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, a la

Presidència de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, als grups polítics del Parlament Europeu, Congrés i Senat i Parlament de Catalunya i les entitats

municipalistes de Catalunya.;

 

 

La present moció la subscriuen els grups municipals de Sant Boi en Comú (SBeC-ECG) i del PSC-CP.
 

 

 

INCIDÈNCIES:

 

S’absenta de la sessió la regidora Sra. Ascensión Domínguez.

 

 

VOTACIÓ:

 

S’aprova per:

 

A favor: 21 vots dels regidors presents pertanyents als grups municipals:

 

PSC-CP12

ERC-AM4
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SBeC-ECG2

Cs2

Reg. no adsc.1

 

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

 

PODEM-EU i A2
 
 

MEDI AMBIENT, SOSTENIBILITAT I SALUT
 
 

005. Aprovació de la moció per la millora de la xarxa de vigilància metropolitana de contaminació atmosfèrica a l’àrea metropolitana de

barcelona

     Intervencions
 
Un dels reptes inajornables i urgents que han d'assumir les administracions públiques és minimitzar la contaminació atmosfèrica derivada del

trànsit i de les activitats. L’aire net és un requisit bàsic per a la salut humana i el benestar, però actualment la contaminació atmosfèrica constitueix

el principal risc ambiental per a la salut, incrementa els riscos de malalties respiratòries i cardiovasculars, així com de diversos càncers en la

població.

 

L'Organització Mundial de la Salut confirma que cada any hi ha milions de morts prematures causades per la mala qualitat de l’aire que afecta el

100% de la població, però especialment a uns grups de  persones   més  vulnerables als  efectes dels  contaminants  atmosfèrics com són les

persones   amb  malalties cardíaques o de  l’aparell respiratori, els  nadons, els  nens  en  edat preescolar i les dones embarassades.

 

Els principals contaminants de l’aire són les partícules en suspensió (PM), els òxids de nitrogen (NOx) i l’ozó troposfèric (O3). Sense oblidar altres

contaminants com poden ser els compostos de sofre (SO2, H2S, H2SO4 mercaptans, sulfurs), compostos de carboni (CO, CO2, CH4, HCT), els

halògens i compostos halogenats (Cl2, HCl, HF, CFC).

 

Amb la finalitat de protegir la salut humana i el medi ambient en general, la legislació ambiental europea és força estricta en el combat de les

emissions contaminants, en assegurar la qualitat de l’aire, reduir les emissions, i exigeix l’indispensable avaluació i mesura de la qualitat de l’aire i

en assegurar que la informació sigui transparent pel coneixement de tota la població. Així, per exemple, està recollit a:

 

o Directiva 2008/50/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 21 de maig de 2008, relativa a la qualitat de l’aire ambient i a una atmosfera més

neta a Europa.

o Directiva 2004/107/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 15 de desembre de 2004, relativa a l’arsènic, el cadmi, el mercuri, el níquel i els

hidrocarburs aromàtics policíclics en el aire ambient.

o Directiva 2015/1480/CE, de la Comissió, de 28 de agosto de 2015 per la que es modifiquen diversos annexos de les Directives 2004/107/CE y

2008/50/CE del Parlament Europeu i del Consell en els que se estableixen les normes relatives als mètodes de referencia, la validació de dades i

la ubicació dels punts de mostreig per l’avaluació de la qualitat de l’aire ambient.

 

Per altra banda, d’acord amb llei 34/2007 de qualitat de l’aire i protecció de l’atmosfera, correspon a les entitats locals exercir aquelles

competències en matèria de qualitat de l'aire i protecció de l'atmosfera que tinguin atribuïdes en l'àmbit de la seva legislació específica, així com

aquelles altres que els siguin atribuïdes en el marc de la legislació bàsica de l'Estat i de la legislació de les comunitats autònomes en aquesta

matèria.

 

La Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica de Catalunya (XVPCA) va ser creada per la Llei 22/1983 i el Decret 322/1987 i

actualment, està adscrita administrativament al Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya. D’acord amb la normativa

vigent, la situació de les estacions de la xarxa de vigilància no respon, ni es correspon, amb els límits administratius dels municipis metropolitans,

si no que pretén una representativitat dels punts de mesurament fix que s’associen amb les diferents condicions d’emissió i dispersió de

contaminants que podem trobar al territori.

 

Actualment la xarxa de vigilància metropolitana està conformada per 35 estacions amb 23 punts de mesura NO2, 32 de PM10, 14 de PM2,5 i 14

d’O3. I pel 2021 no es preveuen noves estacions a nivell metropolità per 2021, excepte un estació més de mesurament dels contaminants anteriors

a Barcelona (Av Meridiana).

 

Les estacions de la XVPCA situades a l’àmbit metropolità presenten unes carències importants en el control i la representativitat de diversos

contaminants en alguns dels municipis metropolitans, sobretot pel que fa a detecció de PM2,5 i d’O3, i més concretament:

 

o NO2 Sant Adrià del Besós, Santa Coloma de Gramenet, Cornellà de Llobregat, Esplugues de Llobregat, Sant Just Desvern, Ripollet, Sant Joan

Despí, Cerdanyola del Vallès, Sant Boi de Llobregat, Castelldefels, Montgat, Sant Feliu de Llobregat

o PM10 Sant Boi de Llobregat i Cerdanyola del Vallès.
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Davant la situació acumulada pels darrers anys, i atesos els continus episodis de contaminació atmosfèrica que afecten l’àmbit metropolità, creiem

que cal ser exigents amb el compliment de les competències i potestats de cada administració, i considerem que l’AMB hauria de liderar la

vigilància, la prevenció i la millora de la contaminació atmosfèrica en tot l’àmbit metropolità, de la ma de tots els ajuntaments.

 

És per tot això que, el grup municipal d’ERC a l’ajuntament de Sant Boi de Llobregat, proposa al Ple Municipal l'adopció dels següents acords: 
 
 

  
 

  

 

S'acorda:

Primer.- Que l’ajuntament de Sant Boi assumeix com a propi el compromís i insta a la Generalitat de Catalunya, a la Diputació de Barcelona, a

l’Àrea Metropolitana de Barcelona, i a la resta de municipis metropolitans a col·laborar per a:

 

o  Elaborar i aplicar el Pla Qualitat de l’Aire de l’Àrea Metropolitana de Barcelona 2021-2026 pel seguiment de les àrees estratègiques i el

desenvolupament de les accions en el territori metropolità la vigilància,  prevenció i millora de la contaminació atmosfèrica a l’AMB.

o Elaborar durant l’any 2021 un informe de la situació actual de les estacions de la XVPCA, avaluant la tipologia dels contaminants químics i

biològics que es necessari controlar, així com de les necessitats reals de vigilància i prevenció de la contaminació atmosfèrica a l’àmbit metropolità

per tal d’endegar seguidament i amb urgència les actuacions necessàries per assolir que a tot el territori metropolità es compleixi la legislació

ambiental europea en relació a la qualitat de l’aire.

o  Aprovar els convenis de col·laboració interadministratiu necessaris entre la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Barcelona i els

Ajuntaments amb l’AMB per a la coordinació i millora de la contaminació atmosfèrica.

o  Millorar la transparència de les dades i l’evolució de la contaminació atmosfèrica, tan al web de l’AMB, com als webs de cada Ajuntament

metropolità per a publicar l’estat de la contaminació en els moments d’episodis importants, així com també anualment.

 

Segon.- Comunicar aquests acords al Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya, a la Diputació de Barcelona, a l’àrea

d’Ecologia de l’AMB, a la resta d’ajuntaments metropolitans, al Parlament de Catalunya, així com a tots els grups polítics representats al Parlament

de Catalunya, la Diputació de Barcelona i l’AMB.;

 

 

La present moció la subscriu el Grup Municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal
 

INCIDÈNCIES:

 

S’incorpora a la sessió la regidora Sra. Ascensión Domínguez.

 

VOTACIÓ:

 

S’aprova per unanimitat dels 24 regidors presents pertanyents als grups municipals:

 

PSC-CP13

ERC-AM4

Cs2

SBeC-ECG2

PODEM-EU i A2

Reg. no adsc.1
 
 

IGUALTAT I DRETS SOCIALS
 

 

 

INCIDÈNCIES:

 

Es debaten conjuntament els punts 6 i 7 de l’ordre del dia.
 
 

006. Aprovació de l'addenda de pròrroga al conveni de col·laboració i d'encàrrec de gestions entre l'Agència de l'Habitatge de Catalunya i

l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat relatiu a l'Oficina Local d'Habitatge de l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, per a l'any 2021

     Intervencions
 
Número d'expedient N662/2021/000016
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Que l'accés a l'habitatge representa un dels grans problemes de la societat catalana; amb la voluntat de fer possible implementar polítiques

públiques amb l'objectiu de facilitar-ne l'accés als ciutadans, la Llei 18/2007, de 28 de desembre del dret a l'habitatge, així com els decrets i

reglaments que la despleguen, defineix quines seran aquestes polítiques i defineixen també el marc normatiu de col·laboració entre l'administració

de la Generalitat i els ens locals;

 

Atès que la Llei 13/2009, de 22 de juliol, de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, crea aquesta nova entitat i en defineix entre els seus objectius

els d’execució i la gestió de les polítiques d'habitatge que són competència de la Generalitat; en especial les relatives a les actuacions públiques;

 

El desenvolupament dels instruments i mesures que contempla el Decret 75/2014, de 27 de maig, del Pla per al dret a l'habitatge, implica la

necessària coordinació entre la Generalitat de Catalunya i les administracions locals, tot desplegant polítiques que, en matèria d’habitatge, han de

garantir la proximitat al territori, amb una gestió integrada de les actuacions públiques de conformitat amb els principis de subsidiarietat,

coordinació i col·laboració amb els ens locals;

 

En aquest sentit, el Decret 75/2014, dedica els seus arts.  60 i següents del capítol 5 a les oficines locals d’habitatge i a les borses de mediació per

al lloguer social, i estableix que l'Agència Catalana de l'Habitatge podrà subscriure convenis per a constituir o mantenir oficines locals d'habitatge i

borses de mediació amb les administracions locals, com també amb institucions o entitats que tinguin desplegament territorial;

 

En concret, els articles 60, 61 i 62 del Decret 75/2014, recullen les condicions de les oficines i borses, les seves funcions més rellevants, les fases

per a l'establiment dels convenis de col·laboració amb l'Agència Catalana de l'Habitatge, les contraprestacions econòmiques i el sistema de

justificació de l'activitat;

 

Atès que en el marc del dret a l’habitatge –constitucionalment reconegut a l’article 47 CE i a l’Estatut d’Autonomia de Catalunya als seus article 26 i

47-, la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l’habitatge, estableix al seu article 8.1 que  “Els ens locals, sota el principi d'autonomia per a la

gestió de llurs interessos, exerceixen les competències d'habitatge d'acord amb el que estableixen la legislació de règim local, la legislació

urbanística i aquesta llei, sens perjudici de la capacitat de subscriure convenis i concertar actuacions amb altres administracions i agents

d'iniciativa social i privada que actuen sobre el mercat d'habitatge protegit i lliure.”;

 

Atès que, d'acord amb l’article 57.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, la subscripció de convenis ha de

millorar l'eficiència de la gestió pública, eliminant duplicitats administratives i complir amb la legislació d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat

financera;

 

Vist que, amb l'objectiu de coordinar i desplegar en el territori la prestació dels serveis i ajuts del Pla per al dret a l’habitatge, l'Ajuntament de Sant

Boi de Llobregat ha manifestat el seu interès en la formalització d'un conveni de col·laboració per al manteniment de l'Oficina Local d'Habitatge del

municipi, la qual cosa repercuteix en benefici del total de la població.

 

Atès que, l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat disposa de l'espai i el personal suficient per realitzar les funcions que se li encomanen, amb la

finalitat de prestar els serveis objecte d'aquest conveni; així com d'una persona responsable per coordinar les actuacions amb els serveis de la

Generalitat competents en la matèria, de conformitat amb l'establert al Pla per al Dret a l'Habitatge, en relació a les funcions de les oficines locals

d’habitatge;

 

Vist que per acord del Ple de l'Ajuntament de sessió de data 21 de març de 2019, es va aprovar  la signatura del conveni de col·laboració entre

l'Agència de l'Habitatge de Catalunya i l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat relatiu a l'Oficina Local d'Habitatge de l'Ajuntament de Sant Boi de

Llobregat per a l'any 2019,

 

Vist que a l'esmentat conveni s'establia una vigència fins al dia 31 de desembre de 2019 podent ser prorrogat fins a un màxim de 4 anys

addicionals;

 

Vist que per acord del Ple de l'Ajuntament de sessió de data 30 d’abril de 2020, es va aprovar  la signatura de l’addenda de pròrroga de l'esmentat

conveni de col·laboració per a l'any 2020.
 
 

Vista la revisió de conformitat de la intervenció municipal de data  09/03/2021 
 

  

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 signatura de l’addenda de pròrroga al conveni de col·laboració entre l'Agència de l'Habitatge de Catalunya i l'Ajuntament de Sant

Boi de Llobregat relatiu a l'Oficina Local d'Habitatge de l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat per a l'any 2021.
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Segon.- Acceptar l'aportació econòmica de la quantia fixa per un import de 34.013,00 € i la quantia variable segons els imports establerts a l'annex

del conveni, determinada en funció del nombre d'expedients tramitats i acreditats, segons s'estableix al pacte quart del conveni de col·laboració,

amb una aportació màxima per a l'any 2021 de 47.351 euros.

 

Aquesta quanta màxima és susceptible d'incrementar-se si es justifica una activitat superior per part de l'Oficina Local d'Habitatge i en funció de les

disponibilitats pressupostàries de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya.

 

Tercer.- Facultar la Sra. alcaldessa de Sant Boi de Llobregat, Lluïsa Moret i Sabidó, per a la signatura d'aquesta addenda al conveni i els

documents que s'escaiguin.

 

Quart: Notificar aquest acord a l'Agència de l'Habitatge de Catalunya.
 

 

 

VOTACIÓ:

 

S’aprova per unanimitat dels 24 regidors presents pertanyents als grups municipals:

 

PSC-CP13

ERC-AM4

Cs2

SBeC-ECG2

PODEM-EU i A2

Reg. no adsc.1
 
 

007. Aprovació de l’addenda de pròrroga al conveni de col·laboració entre l'Agència de l'Habitatge de Catalunya i l'Ajuntament de Sant

Boi de Llobregat relatiu al programa de mediació per al lloguer social d'habitatges per a l'any 2021 

     Intervencions
 
 

Número d'expedient N662/2021/000017

 

 

INCIDÈNCIES:

 

El debat d’aquest punt es fa conjuntament amb el del punt 6, anterior.
 

Vist que l'accés a l'habitatge representa un dels grans problemes de la societat catalana; amb la voluntat de fer possible implementar polítiques

públiques amb l'objectiu de facilitar-ne l'accés als ciutadans, la Llei 18/2007, de 28 de desembre del dret a l'habitatge, així com els decrets i

reglaments que la despleguen, defineix quines seran aquestes polítiques i defineixen també el marc normatiu de col·laboració entre l'administració

de la Generalitat i els ens locals;

 

Atès que la Llei 13/2009, de 22 de juliol, de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, crea aquesta nova entitat i en defineix entre els seus objectius

els d’execució i la gestió de les polítiques d'habitatge que són competència de la Generalitat; en especial les relatives a les actuacions públiques;

 

El desenvolupament dels instruments i mesures que contempla el Decret 75/2014, de 27 de maig, del Pla per al dret a l'habitatge, implica la

necessària coordinació entre la Generalitat de Catalunya i les administracions locals, tot desplegant polítiques que, en matèria d’habitatge, han de

garantir la proximitat al territori, amb una gestió integrada de les actuacions públiques de conformitat amb els principis de subsidiarietat,

coordinació i col·laboració amb els ens locals;

 

En aquest sentit, el Decret 75/2014, dedica els seus arts.  60 i següents del capítol 5 a les oficines locals d’habitatge i a les borses de mediació per

al lloguer social, i estableix que l'Agència Catalana de l'Habitatge podrà subscriure convenis per a constituir o mantenir oficines locals d'habitatge i

borses de mediació amb les administracions locals, com també amb institucions o entitats que tinguin desplegament territorial;

 

En concret, els articles 60, 61 i 62 del Decret  75/2014 recullen les condicions de les oficines i borses, les seves funcions més rellevants, les fases

per a l'establiment dels convenis de col·laboració amb l'Agència Catalana de l'Habitatge, les contraprestacions econòmiques i el sistema de

justificació de l'activitat;

 

Atès que en el marc del dret a l’habitatge –constitucionalment reconegut a l’article 47 CE i a l’Estatut d’Autonomia de Catalunya als seus article 26 i

47-, la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l’habitatge, estableix al seu article 8.1 que  “Els ens locals, sota el principi d'autonomia per a la

gestió de llurs interessos, exerceixen les competències d'habitatge d'acord amb el que estableixen la legislació de règim local, la legislació

urbanística i aquesta llei, sens perjudici de la capacitat de subscriure convenis i concertar actuacions amb altres administracions i agents
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d'iniciativa social i privada que actuen sobre el mercat d'habitatge protegit i lliure.”;

 

Atès que, d'acord amb l’article 57.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, la subscripció de convenis ha de

millorar l'eficiència de la gestió pública, eliminant duplicitats administratives i complir amb la legislació d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat

financera;

 

Vist que, amb l'objectiu de coordinar i desplegar en el territori la prestació dels serveis i ajuts del Pla per al dret a l’habitatge, l'Ajuntament de Sant

Boi de Llobregat ha manifestat el seu interès en la formalització d'un conveni de col·laboració per al manteniment d'un programa de medicació

social d'habitatge d'àmbit territorial municipal, el qual pot influir positivament en l'activitat i en la gestió d'aquest tipus d'oficina, la qual repercuteix en

benefici del total de la població.

 

Atès que l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat disposa de l'espai i el personal suficient per realitzar les funcions que se li encomanen, amb la

finalitat de prestar els serveis objecte d'aquest conveni; així com d'una persona responsable per coordinar les actuacions amb els serveis de la

Generalitat competents en la matèria, de conformitat amb l'establert al Pla per al Dret a l'Habitatge, en relació a les funcions de les borses de

mediació;

 

Vist que per acord del Ple de l'Ajuntament de sessió de data 21 de març de 2019, es va aprovar  la signatura de conveni de col·laboració entre

l'Agència de l'Habitatge de Catalunya i l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat relatiu al programa de mediació per al lloguer social d'habitatges per

a l'any 2019,

 

Vist que a l'esmentat conveni s'establia una vigència fins al dia 31 de desembre de 2019 podent ser prorrogat fins a un màxim de 4 anys

addicionals;

 

Vist que per acord del Ple de l'Ajuntament de sessió de data 30 d’abril de 2020, es va aprovar  la signatura de l’addenda de pròrroga de l’esmentat

conveni per a l'any 2020;
 
 

Vista la revisió de conformitat de la intervenció municipal de data  09/03/2021 
 

  

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 signatura de l’addenda de pròrroga al conveni de col·laboració entre l'Agència de l'Habitatge de Catalunya i l'Ajuntament de Sant

Boi de Llobregat relatiu al programa de mediació per al lloguer social d'habitatges per a l'any 2021.

 

Segon: Acceptar l'aportació econòmica establerta al pacte quart del conveni per actuacions de mediació amb contractes de l'any 2021: 450,00 €

per actuació de mediació amb contractes nous i 200,00 € per actuació de gestió i seguiment de contractes anteriors, tenint en compte que

l'esmentada aportació màxima serà de 14.700,00 € per a l'exercici 2021.

 

Tercer.- Facultar la Sra. alcaldessa de Sant Boi de Llobregat, Lluïsa Moret i Sabidó, per a la signatura d'aquesta addenda al conveni i els

documents que s'escaiguin.

 

Quart: Notificar aquest acord a l'Agència de l'Habitatge de Catalunya.
 

 

 

VOTACIÓ:

 

S’aprova per unanimitat dels 24 regidors presents pertanyents als grups municipals:

 

PSC-CP13

ERC-AM4

Cs2

SBeC-ECG2

PODEM-EU i A2

Reg. no adsc.1
 
 

008. Aprovació de la moció per instar al Govern de l'Estat a proporcionar informació detallada a les administracions locals i
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autonòmiques sobre l'ingrés mínim vital i a garantir que les administracions que ho hagin de gestionar comptin amb els recursos

suficients.

     Intervencions
 
 

 

ESMENES:

 

La regidora Sra. Rosa Mur, del grup municipal d’ERC, demana al regidor ponent la introducció de dues esmenes en el text de la moció:

 

- Afegir, en el punt quart de la part dispositiva que es comuniqui, també a la ministra de Treball i Economia.

 

- Substituir la redacció del punt tercer de la part dispositiva, per aquesta: “Instar el Govern d'Espanya i en concret als Ministeris d'Inclusió,

Seguretat Social i Migracions i de Treball i Economia Social a traslladar la capacitat de gestió de l’ingrés mínim vital corresponent a persones que

resideixin en aquest territori”.

 

El regidor ponent, Sr. Lluís Tejedor accepta la primera esmena i la introdueix al text de la moció; i rebutja la segona esmena.
 

La pandèmia provocada per la COVID-19 ha generat una crisi sanitària, social i econòmica de terribles conseqüències: més de 50.000 espanyols

morts, 3,9 milions d'espanyols afectats per ERTOS, 4 milions d'aturats i milions de persones que necessiten ajuda per poder menjar.

 

Tristament, la pèrdua de vides humanes és ja irreparable però les administracions públiques, cadascuna en el nostre àmbit competencial, hem de

treballar per evitar que els milions d'afectats per ERTOS no perdin la seva feina, els aturats tinguin oportunitats de trobar una feina i per donar

suport a aquells espanyols que estan en risc d'exclusió i cobrir les seves necessitats bàsiques.

 

Pel que fa a evitar l'exclusió i cobrir les necessitats bàsiques d'aquells espanyols que, a hores d'ara, no tenen ingressos o els que tenen són

insuficients, tant les entitats locals com les autonòmiques tenen vigents, des de fa molts anys, diferents instruments per a això.

 

En l'àmbit local, són moltes les ajudes socials que proporcionen aliments, ajudes: al lloguer, a l?escola infantil, a despeses mèdiques o pagament

d'impostos... per esmentar només alguns exemples de les diferents necessitats que cobreixen aquests ajuts, a aquells santboians i santboianes

que es troben en situació vulnerable i no disposen de suficients ingressos per subsistir.

 

Unes necessitats que, des del principi de la pandèmia, s'han incrementat. Des que es va decretar l'estat d'alarma i el conseqüent tancament de

l'economia espanyola, les entitats locals han experimentat una major afluència dels seus veïns en relació amb els serveis socials, un augment en

el nombre d'ajudes d'emergència social sol·licitades i concedides així com un major nombre de veïns i famílies que acudeixen als bancs d'aliments

locals a proveir-se de menjar que no poden adquirir per haver vist reduïts dràsticament els seus ingressos a conseqüència d'un ERTO o de perdre

la feina.

 

Les entitats locals que ja venien assistint i ajudant els veïns i famílies més vulnerables dels seus municipis, diputacions, cabildos o consells

insulars, han reforçat durant la pandèmia les àrees de serveis socials i augmentat les partides pressupostàries destinades a aquests serveis i a les

ajudes gestionades pels mateixos per atendre el creixent nombre d'espanyols que han passat a estar en risc d'exclusió social com a conseqüència

de la pandèmia.

 

Davant la situació actual, el Govern d'Espanya va posar en marxa l'Ingrés Mínim Vital, una nova prestació de la Seguretat Social que tindrà

caràcter permanent i que, segons el propi govern, té com a principals objectius la redistribució de la renda, amb la intenció d'eradicar la pobresa

extrema, i la inclusió social i participació en el mercat laboral de les persones en situació de vulnerabilitat.

 

Un ingrés, per tant, que té els mateixos objectius que els que ja estan gestionant les comunitats autònomes i les entitats locals, i per tant, tot i que

compartim la filosofia d'ajudar els més vulnerables, potser hagués estat més eficaç i eficient transferir fons a les  i entitats locals perquè poguessin

continuar reforçant i ampliant els ajuts ja existents.

 

Però el govern d'Espanya no ha consensuat aquesta mesura amb les comunitats autònomes ni amb les entitats locals, ni ha comptat amb l'opinió

d'aquestes administracions durant el procés d'elaboració de la norma que regula l'Ingrés Mínim Vital. Això pot donar lloc a duplicitats i ineficiències

en la gestió, a més de generar incertesa i inseguretat jurídica.

 

El que sí sabem les entitats locals és que, tot i que la competència per al reconeixement i el control de la prestació econòmica no contributiva de la

Seguretat Social correspon a l'Institut Nacional de la Seguretat Social, les comunitats autònomes i les entitats locals podran iniciar el expedient

administratiu quan subscriguin amb l'Institut Nacional de la Seguretat Social l'oportú conveni que els habiliti per a això i que en el marc del

corresponent conveni podrà acordar-se la posterior tramitació i gestió prèvies "(Art. 22.2 de Reial decret Llei 20/2020, de 29 de maig, pel qual

s'estableix l'ingrés mínim vital), i si subscriuen aquests convenis, les despeses extra derivades d'aquesta gestió han d'afrontar-les les entitats locals

exclusivament amb càrrec als ingressos corrents que comptin amb obtenir en el mateix exercici en què s'iniciï el procediment" (Disposició final

sisena).
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No obstant això, l'única informació de la qual hem tingut coneixement els ajuntaments és la informació oficial que ha estat publicada al BOE, ja que

no se'ns ha donat trasllat de cap instrucció o el procediment que s'ha de seguir per part de serveis socials per a la tramitació d'aquest ajut, ni s'ha

tingut en compte el col·lapse que podria generar la descàrrega en els Ajuntaments de la tramitació d'aquests expedients sense donar-nos els

recursos necessaris per poder afrontar aquesta tasca amb garanties.

 

És per aquest motiu que el Grup Municipal de Ciutadans / Partido de la Ciudadanía, sol·licita a la resta de grups del plenari l'adopció dels següents
 
 

  
 

  

 

S'acorda:

 

PRIMER.- Instar el Govern d'Espanya i en concret al Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, a crear un nou fons que permeti a aquelles

entitats locals que assumeixin la gestió d'aquesta nova prestació, a través de convenis amb l'Institut Nacional de la Seguretat Social, atendre

aquesta gestió de manera adequada i sense posar en risc la tramitació de les ajudes socials ja existents en les mateixes. Sense aquests fons

addicionals, serà inviable per a les entitats locals gestionar aquesta nova prestació estatal i per tant, serà inviable la signatura d'aquests convenis

de col·laboració.

 

SEGON.- Instar el Govern d'Espanya i en concret a l'Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions a enviar, de forma urgent, a totes les entitats

locals l'esborrany del text del conveni que haurien de signar per gestionar l'Ingrés Mínim Vital perquè puguin analitzar amb els seus serveis tècnics

les implicacions econòmiques, jurídiques i de gestió que es deriven de l'esmentat conveni i valorar adequadament si l'entitat local pot assumir

aquesta gestió o la mateixa roman a l'Institut Nacional de la Seguretat Social.

 

TERCER.- Instar el Govern d'Espanya i en concret als Ministeris d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions i de Treball i Economia Social a garantir

que totes les comunitats autònomes puguin participar de la mateixa manera en la tramitació i/o gestió d'aquesta ajuda si consideren que és el més

adequat pels seus ciutadans i ciutadanes.

 

QUART.- Traslladar aquest acord al President de Govern, al vicepresident segon i ministre de Drets Socials i Agenda 2030, al ministre d'Inclusió,

Seguretat Social i Migracions, a la ministra de Treball i Economia Social, als portaveus dels grups polítics amb representació al Congrés i Senat i a

les entitats socials de Sant Boi.

 

La present moció la subscriu el Grup Municipal de Ciutadans - Partido de la Ciudadanía
 

 

 

INCIDÈNCIES:

 

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

 

 

VOTACIÓ:

 

S’aprova per:

 

A favor: 19 vots dels regidors presents pertanyents als grups municipals:

 

PSC-CP12

Cs2

SBeC-ECG2

PODEM-EU i A2

Reg. no adsc.1

 

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

 

ERC-AM4
 
 

009. Aprovació de la moció per la municipalització del Servei d’Atenció Domiciliària i l’estudi de viabilitat per al canvi de gestió d’altres

serveis externalitzats de l’Ajuntament de Sant Boi

     Intervencions
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ESMENES:

 

El regidor ponent, Sr. Xavier Alejandre, introdueix les esmenes proposades pel grup municipal d'ERC a la part dispositiva del text de la moció

següents:

 

- Canviar la redacció del punt primer.

- Afegir un nou punt, que passarà a ser el segon; i aleshores el punt segon passa a ser el tercer.

- Eliminar el punt tercer.

- Afegir un nou punt al final que serà el punt quart.
 

 

Després de massa temps en que la majoria de governs han optat per l’externalització de serveis municipals, observats els sobrecostos i sovint la

ineficiència i la manca de transparència en aquests processos, cada cop hi ha més administracions que es plantegen un canvi de gestió on els

ajuntaments o les administracions públiques competents assumeixin directament la prestació del servei.

 

Les experiències de serveis públics que han estat municipalitzats dibuixen un escenari on es millora en l’eficiència, l’eficàcia i la qualitat en la

provisió del servei i on es garanteixen unes condicions laborals dignes pels treballadors i treballadores d’aquests serveis, sovint essencials. A més,

si focalitzem la qüestió en la gestió dels serveis de cures i considerem la precarització de les treballadores en el sector privat, la mala gestió, la

manca de control públic, de transparència, de rendició de comptes de la seva gestió, etc., observem com aquesta lògica neoliberal de prioritzar

l’acumulació de guanys sobre un model que garanteixi la cura, centrat en les persones i en les seves necessitats, entra en conflicte amb el dret a la

protecció de la salut, recollit en l’article 43 de la Constitució on s’estableix que “competeix als poders públics organitzar i tutelar la salut pública a

través de mesures preventives i de les prestacions i serveis necessaris”. 

 

El concepte de municipalització està desenvolupat i garantit en el nostre ordenament jurídic, per tant, la seva implementació només hauria de

respondre a una voluntat política i a l’adequació del procés de municipalització als criteris d’eficiència, eficàcia i qualitat en la prestació del servei:

 

Article 45.2 del Reglament de Serveis de les Corporacions Locals

“ La municipalització [...] tendirà a aconseguir que la prestació dels serveis reporti als usuaris condicions més avantatjoses que les que pogués

oferir la iniciativa particular i la gestió indirecta (BOE, 2021)”

 

Llei 7/1985 Reguladora de les Bases del Règim Local estableix que correspon al ple l’aprovació de la municipalització d’un servei.

“Corresponen al ple [...] l’aprovació de les formes de gestió dels serveis públics i dels expedients de municipalització”

“Corresponen al ple [...] la determinació de les formes de gestió dels serveis, així com l’acord de creació d’organismes autònoms, d’entitats

públiques empresarials y de societats mercantils per a la gestió dels serveis de competència municipal, i l’aprovació dels expedients de

municipalització

 

La llei 7/1985 LRBRL possibilita que per a la provisió de serveis essencials s’exclogui la competència. Possibilitat que es referma fins i tot en la llei

27/2013 de Racionalització i sostenibilitat de l’Administració local:

“Es declara la reserva a favor de les Entitats Locals de les següents activitats o serveis essencials [...] L’efectiva execució d’aquestes activitats en

règim de monopoli requereix, a més de l’acord del ple, l’aprovació per part de l`òrgan competent de la Comunitat Autònoma”

 

Per tant, la possibilitat de municipalitzar serveis, amb més motiu si parlem de serveis essencials, es troba plenament justificada en el nostre

ordenament jurídic. Un d’aquests serveis, que actualment es troba externalitzat a la cooperativa Suara a la nostra ciutat és el Servei d’Atenció

Domiciliària.

 

Sindicats i diverses plataformes de treballadores del SAD han denunciat en reiterades ocasions la precarització de les treballadores del sector:

jornades parcials, salaris baixos, manca de seguretat laboral, etc. Les treballadores organitzades en el Sindicat d’Atenció Domiciliària denuncien

que les empreses concessionàries dels serveis públics ingresses tres vegades més per tant de l’administració pública que el que cobren elles. Els

ajuntaments paguen 18€ l’hora, elles en reben 6€. Els intents de municipalització, però, sempre es topen amb el dogma neoliberal que l’empresa

privada és més eficient, i que per tant, externalitzant els serveis, l’administració pública s’estalvia recursos. Però, és realment així?

 

Recentment, l’Ajuntament del Prat ha canviat el model de gestió del Servei d’Atenció Domiciliària, cedint la provisió del servei a una entitat pública

sense ànim de lucre amb la intenció de millorar la qualitat del servei, millorar les condicions laborals, millorar la comunicació i la rendició de

comptes i coordinar-se i treballar amb els Centres d’Atenció Primària per a millorar-ne l’atenció

Si comparem el que aquest model de gestió pública li costa al Prat amb l’adjudicació del contracte del Servei d’Atenció Domiciliària a Suara, SCCL

que va aprovar el Govern Municipal el passat mes de juny 2020 (contracte d’un any amb possibilitat de pròrroga)  a la nostra ciutat podem establir

quin model més eficient. El pressupost destinat a aquest servei a El Prat és de 2.600.524€, mentre que a Sant Boi és de 3.168.230€, evidentment,

Sant Boi té pràcticament 20.000 habitants més, per tant, és assumible que el pressupost sigui superior. Però, en termes relatius, quin servei és

més car? Si atenem a la piràmide poblacional de les dues poblacions i al percentatge d’habitants majors de 80 anys, els quals són els principals

usuaris del servei, observem com la despesa per a cada potencial usuari és similar, sense apreciar diferències significatives, per tant, l’opció per a

millorar el Servei d’Atenció Domiciliària i apostar per la gestió pública del mateix no suposaria necessàriament un increment del pressupost.
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Per tot l’esmentat, proposem al ple d’adopció dels següents ACORDS:
 
 

  
 

  

 

S'acorda:

 

1. Manifestar l’aposta d’aquest Ajuntament per la gestió directa dels serveis essencials o per la seva provisió mitjançant un ens o entitat pública. 

 

 

2. Fer un estudi de viabilitat per promoure un canvi de model de gestió del Servei d’Atenció Domiciliària amb la intenció d'apostar per la gestió

pública i directa del mateix.

 

3. Elaborar un estat de la qüestió sobre el model de gestió dels serveis públics de l’Ajuntament de Sant Boi i estudiar la possibilitat de

municipalitzar els serveis externalitzats (en termes de despesa, provisió del servei, qualitat, eficàcia i eficiència). 

 

 

4. Publicar aquests acords i fer-ne difusió als mitjans de comunicació municipals.

 

 

La present moció la subscriu el Grup Municipal de Podem - Esquerra Unida Sant Boi
 

 

 

INCIDÈNCIES:

 

S’incorpora a la sessió el regidor Sr. José Manuel González.

 

 

VOTACIÓ:

 

Es rebutja per:

 

En contra: 15 vots dels regidors presents pertanyents als grups municipals:

 

PSC-CP13

Cs2

 

A favor: 8 vots dels regidors presents pertanyents als grups municipals:

 

ERC-AM4

SBeC-ECG2

PODEM-EU i A2

 

Abstencions: 1 vot de la regidora present no adscrita:

 

Reg. no adsc.1
 
 

010.  Aprovar donar suport al dictamen “La vida de les persones grans importa”, aprovat pel Consell Consultiu de la Gent Gran del Baix

Llobregat

     Intervencions
 
 

Número d'expedient  M265/U224/2021/002

Atès que el Consell Consultiu de la Gent Gran del Baix Llobregat va ser creat l’any 1995 com a òrgan de consulta i participació del col·lectiu de

persones grans, així com de les entitats cíviques i de serveis socials relacionades amb els temes de vellesa de la comarca.

 

Atès que entre les funcions del Consell Consultiu es troben la realització d’informes, dictàmens, recomanacions i propostes, no preceptius, sobre

els projectes normatius o d’altres accions que afectin el col·lectiu de persones grans.
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Atès que durant el 2019 el Consell Consultiu han elaborat dictamen “La vida de les persones grans importa”.

 

Atès que aquest dictamen que van ser aprovat per l’assemblea anual del Consell Consultiu, que es celebrà el passat 10 de desembre, i proposat

per a la seva aprovació pel Ple del Consell Comarcal, i posteriorment pels ajuntaments de la comarca.

 

Atès que el dictamen recull importants reivindicacions de les persones grans del Baix Llobregat i expressa un posicionament clar front l’edatisme i

la vulneració dels drets humans de les persones grans, especialment durant la pandèmia.

 

Atès que, per a l’assoliment de les reivindicacions que contempla aquest dictamen, el conjunt de delegades i delegats del Consell Consultiu

considera indispensable el suport del Consell Comarcal i dels ajuntaments de la comarca.
 
 

  
 

  

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.- Donar suport al dictamen “La vida de les persones grans importa”, aprovat pel Consell Consultiu de la Gent Gran del Baix Llobregat.

 

Segon.- Iniciar les accions d’acompanyament que s’escaiguin per tal de donar-hi compliment

 

Tercer.- Donar trasllat d’aquest acord al Consell Comarcal del Baix Llobregat.
 

 

 

VOTACIÓ:

 

S’aprova per:

 

A favor: 20 vots dels regidors presents pertanyents als grups municipals:

 

PSC-CP13

Cs2

SBeC-ECG2

PODEM-EU i A2

Reg. no adsc.1

 

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

 

ERC-AM4
 
 

CIUTAT EDUCADORA
 

INCIDÈNCIES:

 

Es debaten conjuntament els punts 11 i 12 de l’ordre del dia.
 
 

011. Aprovació inicial del Reglament regulador del Servei de Mediació i Restauració Comunitària.

     Intervencions
 
 

Número d'expedient N627/2021/000008

El Ple celebrat en data 20 de novembre de 2006 va aprovar l'establiment del servei de titularitat municipal de Mediació Ciutadana sobre la base de

la memòria justificativa, el projecte d'establiment i el Reglament del Servei que també es van aprovar al mateix acord;

 

Al Pla anual normatiu aprovat per aquest Ple municipal al desembre de 2019, es va inclure la redacció d'un nou Reglament del Servei de Mediació

Ciutadana i va determinar que els objectius d'aquest nou text serien: adequar el perfil del Servei Municipal de Mediació Ciutadana a les noves

coordenades socials, molt diferents a les de fa més d'una dècada, quan es va aprovar el seu reglament regulador, tot explotant l'aprenentatge de
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més d'una dècada de feina;

 

Per Decret de data 3 de juliol de 2020 de la tinenta d'alcaldia de Ciutat Educadora es va incoar expedient administratiu per la redacció d'un nou

Reglament del Servei de Mediació Ciutadana, es va designar una Comissió d'Estudi encarregada de redactar aquest i es va publicar la consulta

prèvia a la pàgina web de l'Ajuntament de Sant Boi i al tauler d'anuncis de la corporació amb caràcter previ a l'inici d'aquesta regulació, a la qual es

refereix l'article 133.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment administratiu comú de les Administracions Públiques, a fi de demanar

l'opinió dels subjectes i de les organitzacions més representatives potencialment afectats per la futura norma per un termini de 15 dies a comptar

des de la data de la publicació;

 

Vista la Diligència emesa en data 15 de setembre de 2020 pel Cap del Departament de Participació Ciutadana sobre l'exposició pública entre els

dies 24 de juliol i 10 d'agost de 2020, on fa constar que no s'ha rebut cap aportació;

 

Vistes les actes de la Comissió d'estudi encarregada de redactar el text del nou Reglament regulador del servei de mediació i restauració

comunitària així com l'informe tècnic emès en data 2 de març de 2021 pel responsable tècnic de Mediació i Restauració comunitària,  on es

proposa l'aprovació del text que s'adjunta,

 

Vist l'informe dels Serveis Jurídics emès en data 4 de març de 2021;
 
 

  
 

  

Atès que el procediment d'aprovació de les ordenances locals establert als articles 60 i següents del Reglament d'obres, activitats i serveis dels

ens locals n'exigeix l'aprovació inicial, la submissió a informació pública, i l'aprovació definitiva amb la publicació posterior del text íntegre;

 

Atès que per a l'aprovació d'aquesta ordenança és necessari l'acord de la majoria simple per aplicació de l'article 47 de la Llei 7/1985 , de 2 s'abril;

 

Atès que l'article 49.c) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, disposa que les ordenances s'entendran aprovades definitivament amb caràcter automàtic si

no s'hi presenta cap reclamació ni al·legació;
 

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 Reglament del Servei de Mediació i Restauració Comunitària, segons el text que s'adjunta a aquest acord.

 

SEGON: Sotmetre a informació pública aquest acord i el text del Reglament pel termini mínim de trenta dies, a fi que s'hi puguin presentar

al·legacions.

 

TERCER: Disposar que, si no s'hi formula cap al·legació ni reclamació durant el termini d'informació pública i d'audiència als interessats, el

Reglament que ara s'aprova inicialment quedarà aprovat definitivament i es procedirà a la seva publicació.
 

 

 

INCIDÈNCIES:

 

S’absenta de la sessió el regidor Sr. Xavier Alejandre.

 

 

VOTACIÓ:

 

S’aprova per unanimitat dels 23 regidors presents pertanyents als grups municipals:

 

PSC-CP13

ERC-AM4

Cs2

SBeC-ECG2

PODEM-EU i A1

Reg. no adsc.1
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012. Aprovació inicial de l'Ordenança municipal de mesures restauratives alternatives a la sanció administrativa

     Intervencions
 
 

Número d'expedient N627/2021/000007

INCIDÈNCIES:

 

El debat d’aquest punt es fa conjuntament amb el del punt 11, anterior.
 

L'Ordenança municipal de civisme i convivència ciutadana, aprovada definitivament pel Ple municipal de data 15 de maig de 2006 va preveure al

seu article 49 que les infraccions lleus d'aquesta Ordenança podien tenir com a mesura alternativa substitutòria de la multa la participació en

activitats formatives i reeducació en els valors cívics, o quan els autors o les autores tinguessin edat laboral, la realització de treballs de reparació o

de prestacions socials a favor de la comunitat; l'apartat 7 d'aquest mateix article va establir que l'organització del sistema de prestació alternativa,

així com el catàleg de mesures substitutòries de les sancions per les infraccions d'aquesta Ordenança serien regulats mitjançant una Instrucció

General que aprovaria el Ple;

 

El Ple municipal celebrat en data 16 de juny de 2008 va aprovar la Instrucció General sobre el sistema de prestació de mesures alternatives

educatives i el Programa d'acció de mesura alternativa:

 

Posteriorment, el Ple municipal celebrat en data 18 d'octubre de 2010, va aprovar la modificació de l'Ordenança esmentada i el text refós de

l'Ordenança municipal de Civisme i Convivència Ciutadana i va recollir la mateixa regulació esmentada al seu article 50, en el mateix sentit que van

fer l'Ordenança municipal sobre la tinença i protecció dels animals, aprovada definitivament pel Ple municipal de data 4 de maig de 2015, i

l'Ordenança municipal reguladora de l'ús dels equipaments destinats a activitats d'educació ambiental, ja aprovada pel Ple municipal en data 7 de

maig de 2007;

 

Aquestes ordenances municipals aprovades dins del marc de competències pròpies de l'Ajuntament, tipifiquen infraccions i sancions, però no s'hi

estableix un únic procediment, en relació amb aquesta substitució de determinades infraccions per mesures alternatives.

 

Es proposa l'aprovació, per tant, i després del període de temps transcorregut des que es va aprovar l’esmentada Instrucció de mesures

alternatives, i arran de l’experiència obtinguda en la seva aplicació, una ordenança que reguli un sistema i un procediment de mesures alternatives

únic que sigui aplicable a les infraccions previstes a les ordenances corresponents on així es determini.

 

Al Ple celebrat al desembre de 2019 es va incloure l’aprovació del Pla Anual Normatiu 2020, per tal de donar compliment a l’establert a l’article 132

de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

 

A aquest Pla es va determinar els objectius per la redacció d'una nova Ordenança municipal de mesures restauratives alternatives a la sanció

administrativa que serien els següents:

 

1) Convertir el nostre municipi en un espai de justícia restaurativa on la sanció tingui un sentit netament recuperador i reparador, en definitiva

cohesiu, i no merament retributiu.

2) Harmonitzar de manera clara i coherent els processos per accedir i donar forma a la via substitutiva de la sanció administrativa previstos per les

diferents ordenances municipals.

3) Incrementar la seguretat jurídica d'aquests processos substitutius de la sanció.

4) Garantir que totes les persones especialment vulnerables que hagin comès una infracció, en tot cas les menors d'edat, tinguin igualtat

d'oportunitats per reparar-la voluntàriament, seguint un procés de creixement personal, al marge del text en base al qual hagin estat denunciades.

5) Garantir que totes les persones que hagin resultat perjudicades per una infracció administrativa, sempre que ho desitgin o necessitin, tinguin

l'oportunitat de veure's reconegudes i rescabalades de manera directa per les persones infractores que voluntàriament estiguin disposades a fer-

ho.

 

Per Decret de data 3 de juliol de 2020 de la tinenta d'alcaldia de Ciutat Educadora es va incoar expedient administratiu per la redacció d'una

Ordenança municipal de mesures restauratives alternatives a la sanció administrativa i es va designar una Comissió d'Estudi encarregada de

redactar l'Ordenança i es va publicar la consulta prèvia  a la pàgina web de l'Ajuntament de Sant Boi i al tauler d'anuncis de la corporació amb

caràcter previ a l'inici d'aquesta regulació a la qual es refereix l'article 133.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment administratiu comú

de les Administracions Públiques, a fi de demanar l'opinió dels subjectes i de les organitzacions més representatives potencialment afectats per la

futura norma per un termini de 15 dies a comptar des de la data de la publicació;"

 

Vista la Diligència emesa en data 11 d'agost de 2020 pel Cap del Departament de Participació Ciutadana sobre l'exposició pública entre els dies 24

de juliol i 10 d'agost de 2020, on fa constar que no s'ha rebut cap aportació;

 

Vistes les actes de la Comissió d'estudi encarregada de redactar el text de la nova Ordenança municipal de mesures restauratives alternatives a la

sanció administrativa així com l'informe tècnic emès en data 2 de març de 2021 pel responsable tècnic de Mediació i Restauració comunitària,  on

es proposa l'aprovació del text que s'adjunta,
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Vist l'informe dels Serveis Jurídics emès en data 4 de març de 2021.
 
 

  
 

  

Atès que el procediment d'aprovació de les ordenances locals establert als articles 60 i següents del Reglament d'obres, activitats i serveis dels

ens locals n'exigeix l'aprovació inicial, la submissió a informació pública, i l'aprovació definitiva amb la publicació posterior del text íntegre;

 

Atès que per a l'aprovació d'aquesta ordenança és necessari l'acord de la majoria simple per aplicació de l'article 47 de la Llei 7/1985 , de 2 s'abril;

 

Atès que l'article 49.c) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, disposa que les ordenances s'entendran aprovades definitivament amb caràcter automàtic si

no s'hi presenta cap reclamació ni al·legació;
 

D'acord amb les facultats i competències conferides legalment al Ple de la corporació per l'article 22 de la Llei 7/1985 de 2 d'abril, reguladora de les

bases de règim local i l'article 52 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de

Catalunya,
 

 

S'acorda:

PRIMER: Aprovar inicialment l'Ordenança municipal de mesures restauratives alternatives a la sanció administrativa, segons el text que s'adjunta a

aquest acord.

 

SEGON: Sotmetre a informació pública aquest acord i el text de l'Ordenança pel termini mínim de trenta dies, a fi que s'hi puguin presentar

al·legacions.

 

TERCER: Disposar que, si no s'hi formula cap al·legació ni reclamació durant el termini d'informació pública i d'audiència als interessats,

l'Ordenança que ara s'aprova inicialment quedarà aprovada definitivament i es procedirà a la seva publicació.
 

 

 

VOTACIÓ:

 

S’aprova per unanimitat dels 23 regidors presents pertanyents als grups municipals:

 

PSC-CP13

ERC-AM4

Cs2

SBeC-ECG2

PODEM-EU i A1

Reg. no adsc.1
 
 

PROPOSTES VALORADES EN TRÀMIT D'URGÈNCIA
 
 

013. Aprovació de la rectificació de les errades materials detectades respecte a l'acord del Ple de data 30/12/2020, referent a la

transmissió, de permuta, de forma directa, a la Cooperativa d'Habitatges Llar Unió Catalònica SCCL de finques municipals, subjecta al

contingut del conveni de condicions de permuta aprovat.

     Intervencions
 
 

Número d'expedient N750/201/000010. Fitxes de l'inventari números 683, 684 i 539

1.- En la sessió del Ple municipal de data 30/12/2020 es va aprovar, entre altres acords, el següent:

 

"PRIMER: Aprovar transmetre, per permuta, de forma directa, a la cooperativa d’habitatges Llar Unió Catalònia SCCL,  les finques municipals que

es dirà, amb subjecció al contingut del conveni de condicions de permuta a subscriure per l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat,  la Unió General

de Treballadors i la cooperativa d’habitatges Llar Unió Catalònia SCCL que també s'aprova:

1.Descripció: Urbana. Indivisible. Porció de terreny de forma poligonal irregular situada a l’Avinguda Aragó, números 10-14 amb una superfície total

de 1.425 m² que té els següents llindars:

Al nord, en línia de 13,71 m i línia de 20,33 m amb resta de finca matriu destinada a sistemes.

A l’Est, en línia trencada de 4,80, 13,43, 2,02 i 30,27 m amb finca 3 que se segrega (vial) i mitjançant aquesta amb l’avinguda d’Aragó. Al Sud, en

línia de 43,12 m amb resta de finca matriu destinada a sistemes. A l’Oest, en línia de 18,47 m i línia de 27,49 m amb resta de finca matriu

destinada a sistemes.
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Títol: Procedeix de la segregació de la finca registral  Finca núm. 47.102, foli 155, volum 1.711, llibre 1.078 de Sant Boi de Llobregat, propietat de

l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat,  per títol d'expropiació mitjançant Acta de pagament, ocupació i presa de possessió lliurada el dia quatre de

juny de mil nou-cents noranta-nou. Segregació  aprovada pel Decret AP28180543 de data 18/04/2018 (expedient número N750/2017/000027),

subsanat per  Decret AP28170652 de data 25/04/2017

Referència cadastral: La de la matriu és 8869605DF1786H0001B.

Classificació urbanística: Sòl urbà no consolidat  respecte al qual ja s’ha complert la totalitats de deures de cessió previstes en el planejament i es

susceptible d’edificació simultàniament a la urbanització del polígon d’actuació.

Qualificació urbanística: Zona subjecta a ordenació volumètrica (Clau 18*)

Dades Registrals: Finca núm. 52.991, foli 211,  volum 2.226, llibre 1.532 de Sant Boi de Llobregat.

Càrregues: Varies afeccions fiscals.

Dades de l’Inventari: Fitxa número 683, amb la qualificació jurídica de bé patrimonial.

2.Descripció: Urbana. Indivisible. Porció de terreny de forma poligonal irregular situada a l’Avinguda Aragó, números 16-20 amb una superfície total

de 1.475 m² que té el següents llindars: Al nord, en línia de 16,20 m i línia de 20,33 m amb resta de finca matriu destinada a sistemes. A l’Est, en

línia trencada de 4,80, 13,43, 2,02 i 31,27 m amb finca 3 que se segrega (vial) i mitjançant aquesta amb l’avinguda d’Aragó. Al Sud, en línia de

40,97 m amb resta de finca matriu destinada a sistemes. A l’Oest, en línia de 20,00 m i línia de 29,99 m amb resta de finca matriu destinada a

sistemes.

Títol: Procedeix de la segregació de la finca registral  Finca núm. 47.102, foli 155, volum 1.711, llibre 1.078 de Sant Boi de Llobregat, propietat de

l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat,  per títol d'expropiació mitjançant Acta de pagament, ocupació i presa de possessió lliurada el dia quatre de

juny de mil nou-cents noranta-nou. Segregació  aprovada pel Decret AP28180543 de data 18/04/2018 (expedient número N750/2017/000027),

subsanat per  Decret AP28170652 de data 25/04/2017

Referència cadastral: La de la matriu és 8869605DF1786H0001B

Classificació urbanística: Sòl urbà no consolidat, respecte al qual ja s’ha complert la totalitats de deures de cessió previstes en el planejament i es

susceptible d’edificació simultàniament a la urbanització del polígon d’actuació.

Qualificació urbanística: Zona subjecta a ordenació volumètrica (Clau 18*)

Dades Registrals: Finca núm. 52.993, foli 214, volum 2.226, llibre 1.532 de Sant Boi de Llobregat.

Càrregues: Varies afeccions fiscals.

Dades de l’Inventari: Fitxa número 684, amb la qualificació  jurídica de patrimonial.

3.Descripció: Parcel·la  A del Projecte de Reparcel.lació de l’àmbit del PMU-E de Sant Boi de Llobregat. Porció de terreny en forma trapezoïdal,

amb façana al carrer Besos, per on té el seu accés, destinada a ús d'habitatge. Té una superfície de 1.230 metres quadrats.

Llindars: al Nord, en línia recta de 38,55 metres, amb la parcel·la amb adreça carrer Besòs, núm. 13 (referència cadastral 8869607DF1786H); a

l’est en línia recta de 34,58 metres, amb la parcel·la resultat C de la present reparcel.lació; al sud-oest en línia recta de 47,25 metres amb la

parcel·la B resultant d’aquesta reparcel.lació; al nord-oest en línia recta de 24,16 metres amb el carrer del Besòs.

Títol: És  propietat de l’Ajuntament per títol de compensació en quant  a la participació indivisa del 76,35110 %, i pel títol de cessió gratuïta i

obligatòria del 10 % en quant a la participació indivisa del  23,6480%, del Projecte de Reparcel.lació de l'àmbit  PMU E de Sant Boi de Llobregat,

Sistema de cooperació, que fou aprovat definitivament el 9/06/2008, havent-se presentat recurs a l'aprovació del mateix i la Junta de Govern Local

de l'Ajuntament en data 27/10/2008 el va resoldre devenint ferma en la via administrativa.

Referència cadastral: 8869613DF1786H0001LT.

Classificació urbanística: Sòl urbà.

Qualificació urbanística: Zona d’ordenació volumètrica (clau 18*)

Càrregues: Afecta a un saldo al seu favor en el compte de liquidació provisional de 364.854,15 €

Dades Registrals: Finca inscrita al Registre de la Propietat de Sant Boi de Llobregat, amb el número 50.268, volum 2000,  llibre 1330, foli 45.

Dades de l'Inventari: Fitxa número 539. Aquesta finca està afecta parcialment (en quant a la participació indivisa del 23,6480%) al PMSH.

SEGON: Fixar com a preu conjunt per l’alienació de  les finques descrites la valoració de les mateixes, establerta a  informe del Servei de

Planificació del Territori de data 7/10/2020, és a dir, 3.405.164,38 € (tres milions quatre-cents cinc mil cent seixanta quatre euros amb trenta vuit

cèntims), IVA apart.

TERCER:  Aprovar adquirir de forma directa, en concepte de permuta, de la cooperativa d’habitatges Llar Unió Catalònia SCCL, un total de  deu

(10)  habitatges, i vuit (8) aparcaments annexos, a construir per l'esmentada cooperativa en part de les finques transmeses per l'Ajuntament, pel

preu de la valor fixada respecte al mateixos per l’informe del Servei de Planificació del Territori de data 4/11/2020, és a dir, per  l'import de

1.594.783,49 €, (IVA apart).

QUART: Fixar que, de conformitat amb el conveni de les condicions de la permuta, la diferencia de valoracions entre ambdues transmissions, és a

dir 1.804.268,38 €,  serà abonada per la cooperativa d’habitatges Llar Unió Catalònia SCCL, a l'Ajuntament, en la forma següent:

1: 180.410,40 € en concepte de part del preu, (més l'import de l'IVA corresponent al tipus del 21%, es a dir 37.886,18 €) el dia en que les parts

signin el conveni de les condicions de la permuta.

2: 180.410,40 € en concepte de part del preu, (més l'import restant  de l'IVA de l'operació, es a dir  677.198, 34  €) el dia de la formalització de

permuta  mitjançant l'atorgament d’escriptura pública. Simultàniament l'Ajuntament, en l'esmentat acte abonarà a la cooperativa d’habitatges Llar

Unió Catalònia SCCL, l’import en concepte d'IVA al tipus del 10%, per l'obra futura, es a dir 159.478, 35  €.

3: El pagament de la resta del preu en metàl·lic, es a dir 1.449.560,09 €, restarà ajornat i serà abonat en els terminis següents:

3.1:  180.410,40 €, durant el més següent a la data de concessió de la llicència d’obres majors conjunta, corresponent als edificis a construir sobre

les finques descrites a la manifestació III.

3.2:  180.410,40 €, durant el més següent a la data d’inici d’obres dels citats edificis.

3.3:  180.410,40 €, en el termini màxim de 6 mesos a comptar des de la data d’inici de les obres dels esmentats edificis.

3.4:  180.410,40 € en el termini màxim de 12 mesos a comptar des de la data d’inici de les obres dels citats edificis.

3.5:  180.410,40 €, en el termini màxim de 18 mesos a comptar des de la data d’inici de les obres dels referits edificis.
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3.6:  180.410,40 € en el termini màxim de 24 mesos a comptar des de la data d’inici de les obres dels expressats edificis.

3.7:  367.097,69 € en el termini màxim de 30 mesos, a comptar des de la data d’inici de les obres dels reiterats edificis.

CINQUÈ: Establir, per tal de garantir el pagament  de la part del preu a abonar per la Cooperativa, es a dir 1.449.560,09 €,  així com el compliment

de l’obligació de lliurar a l’Ajuntament l’obra futura  valorada en 1.810.380,89 €,  que la   cooperativa d'habitatges Llar Unió Catalònia SCCL, en el

mateix acte de l’atorgament de l’escriptura pública de formalització de la permuta constitueixi una hipoteca immobiliària a favor de l’Ajuntament que

gravarà finques de la seva propietat o d’un tercer o aportarà aval bancari o  assegurança de caució pel l’import total corresponent. La forma en que

es constituirà dita garantia, serà escollida per la cooperativa,  que haurà de  comunicar-la amb la suficient antelació a l’Ajuntament per tal que  en

l’acte de l’atorgament de l’escriptura pública de permuta  l'Ajuntament aporti per a la seva incorporació a la mateixa, el certificat de l’acord

municipal d'acceptació de la mateixa.

SISÈ: Establir que la finalitat de la transmissió de les finques municipals a la cooperativa és l’executi per la cooperativa en les esmentades finques

edificis -parcialment- d'habitatges amb protecció oficial, amb subjecció a les condicions establerts en la minuta de condicions de la permuta que

s'aprova i que es recolliran en l'escriptura pública de formalització de la mateixa.

SETÈ: Establir com a condicions resolutòries que, el seu cas,  posaran fi als efectes jurídic de la transmissió, de conformitat amb l'establert en l’art.

170 del Decret Legislatiu  1/2010, de 3 d’agost, pel que s’aprova el text refós de la Llei d’urbanisme, com a  garantia del compliment de la finalitat

de les finques objecte de transmissió, així com dels terminis d’execució establerts, les següents:

1.Si, finalitzat el termini màxim de vuit (8) anys des de la formalització de la permuta mitjançant escriptura pública, no s’haguessin  finalitzat

l'execució dels habitatges.

2.Si, de conformitat amb l’establert a l’apartat 2 de l'article 170 del TRLU, en el termini de cinc (5) anys i abans d'edificar el terrenys, s'aprova una

modificació del planejament urbanístic general que comporti un increment del valor dels terrenys. Aquesta modificació només pot tenir lloc per les

circumstàncies sobrevingudes que objectivament legitimin la modificació d'acord amb el que disposa l'article 97.2.a) del TRLU.

3. Si, l’execució i comercialització dels habitatges fossin destinades a altres usos i règims de protecció diferent als  establerts pel planejament

vigent aplicable.

VUITÈ: Establir, pel  supòsit d’incompliment  per part de la cooperativa i per causes imputables a la mateixa, de la finalitat i terminis d’execució

establerts en el conveni i escriptura de permuta, pel cas que l'Ajuntament optés per la  resolució expressa del contracte  en execució de les

condicions resolutòries esmentades anteriorment,   llevat acord diferent adoptat  entre  les parts si es dona el supòsit,  que l’import abonat fins a la

resolució de la permuta restarà en poder de l’Ajuntament en concepte de rescabalament dels danys i perjudicis produïts per la resolució,  amb les

següents límits:

· En el cas que l'incompliment faci referència als apartats 1 i 2 del paràgraf setè anterior, fins un 30% de l’import abonat per la cooperativa,

procedint a retornar la diferencia; i

· En el cas que l’incompliment ho sigui pel que fa al destí del sostre destinat a habitatges protegits, (apartat 3 del paràgraf setè anterior) fins el fins

un 100% de l’import abonat per la cooperativa.

NOVÈ: Autoritzar expressament a la cooperativa d’habitatges Llar Unió Catalònia SCCL, i que així consti a  l'escriptura pública de formalització de

la permuta, la posposició de les condicions resolutòries  referides en l'aparat setè, als préstecs o crèdits que l'adquirent pugui concertar per

finançar l’adquisició de les finques  o la promoció dels edificis a construir.

DESÈ.-  Atorgar escriptura pública de permuta per a la  transmissió  de les tres finques municipals referides a la cooperativa d'habitatges  Llar Unió

Catalònia SCCL, amb subjecció a aquest acord així com al contingut del conveni a subscriure. 

ONZÈ: Anotar el contingut d'aquest acord a l'Inventari de Béns Immobles i Drets Reals de l'Ajuntament.";

 

2.- Atès que s'han detectat dos errades materials respecte a l'acord transcrit:

 

2.1.- En el apartat quart de l'esmentat acord,  referent a la diferencia de valoracions de les transmissions de les parts (fitxades en els apartats

segon i tercer respectivament del mateix acord) en el sentit següent:

 

On diu:

"QUART: Fixar que, de conformitat amb el conveni de les condicions de la permuta, la diferencia de valoracions entre ambdues transmissions, és a

dir 1.804.268,38 €,  serà abonada per la cooperativa d’habitatges Llar Unió Catalònia SCCL, a l'Ajuntament, en la forma següent:..."

 

Ha de dir:

 "QUART: Fixar que, de conformitat amb el conveni de les condicions de la permuta, la diferencia de valoracions entre ambdues transmissions, és

a dir 1.810.380,89 €, serà abonada per la cooperativa d’habitatges Llar Unió Catalònia SCCL, a l'Ajuntament, en la forma següent:...." 

 

2.2.- Tot i que a l'apartat 2 del pacte segon de  la minuta del conveni de col·laboració per a la promoció d'habitatges protegits al municipi de Sant

Boi de Llobregat amb determinació de la permuta a formalitzar,  aprovat per l'acord transcrit, es determina  "2.- El valor total de les tres finques,

segons l'informe  emès pel Servei  de Planificació del Territori de data 7/10/2020, es fitxa  en 3.405.164,38 €.",  al final del text del conveni es diu:

"ANNEX: Informe de valoració emès en data 20/10/2020 pel Servei de Planificació del Territori de l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat", quant ha

de dir "ANNEX: Informe de valoració emès en data 7/10/2020 pel Servei de Planificació del Territori de l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat".

 

3.- Atès que l'article 109.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les Administracions públiques, estableix que les

Administracions públiques podran rectificar en qualsevol moment, d'ofici o a instància dels interessats, els errors materials, de fet o aritmètics

existents en els seus actes;

 

4.- Vist l'informe de la Unitat de Gestió Patrimonial i Logística de data 23/03/2021
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Vista la revisió de conformitat de la intervenció municipal de data  24/03/2021 
 

  

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 rectificació de les errades materials detectades respecte a  l'acord de Ple de data 30/12/ 2020:

 

1.- En el apartat quart de l’esmentat acord,  referent a la diferencia de valoracions de les transmissions de les parts (fitxades en els apartats segon i

tercer respectivament del mateix acord)  en el sentit següent:

 

On diu:

"QUART: Fixar que, de conformitat amb el conveni de les condicions de la permuta, la diferencia de valoracions entre ambdues transmissions, és a

dir 1.804.268,38 €,  serà abonada per la cooperativa d’habitatges Llar Unió Catalònia SCCL, a l'Ajuntament, en la forma següent:..."

Ha de dir:

 "QUART: Fixar que, de conformitat amb el conveni de les condicions de la permuta, la diferencia de valoracions entre ambdues transmissions, és

a dir 1.810.380,89 €, serà abonada per la cooperativa d’habitatges Llar Unió Catalònia SCCL, a l'Ajuntament, en la forma següent: ... ".

 

2.- Al final del text de la minuta del conveni de col·laboració per a la promoció d'habitatges protegits al municipi de Sant Boi de Llobregat amb

determinació de la permuta a formalitzar,  aprovat per l'acord transcrit,

 

On diu:

 "ANNEX: Informe de valoració emès en data 20/10/2020 pel Servei de Planificació del Territori de l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat".

Ha de dir:

 "ANNEX: Informe de valoració emès en data 7/10/2020 pel Servei de Planificació del Territori de l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat"

 

Segon: Aprovar el contingut del conveni amb les rectificacions aprovades.
 

 

 

INCIDÈNCIES:

 

S’incorpora a la sessió el regidor Sr. Xavier Alejandre.

 

 

VOTACIÓ:

 

S’aprova per:

 

A favor: 20 vots dels regidors presents pertanyents als grups municipals:

 

PSC-CP13

Cs2

SBeC-ECG2

PODEM-EU i A2

Reg. no adsc.1

 

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

 

ERC-AM4
 

 

Part de Control
 

     Intervencions
 
Precs i Preguntes
 

Donar compte de decrets
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1- Es dona compte del decret núm AALP210009 de data 26 de febrer de 2021, que a continuació es transcriu íntegrament:

 

“Atès que el Ple ordinari celebrat el dia 25 de febrer de 2021, va acordar la creació del següent lloc de treball  d'Assessor/a grups municipals,

catalogat com a lloc de personal eventual de confiança i assessorament especial, i en va determinar també la seva dedicació horària i les

retribucions:

 

1 lloc de Assessor/a Grups Municipals, amb dedicació horària anyal de 1130 hores

 

Atès l'article 104.2 de la LBRL, així com l'article 304 i 306 del Text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, en concordança amb

els articles del 9 al 15 del Reglament de Personal de les Entitats Locals sobre atribucions de competències en matèria de nomenament i separació

del personal eventual;

 

Atès que segons l'article 12 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de

l'Empleat Públic, és personal eventual el que, en virtut de nomenament i en caràcter no permanent, només realitza funcions expressament

qualificades com a de confiança o assessorament especial, sent retribuïts amb càrrec als crèdits pressupostaris consignats per aquest fi. El

nomenament i el cessament seran lliures. I aquest tipus de personal eventual li serà aplicable , en tot allò referit a la naturalesa de la seva condició,

al règim general dels funcionaris de carrera.

 

Vista la necessitat de nomenar el personal eventual de confiança i assessorament especial per tal de desenvolupar les funcions d'Assessor/a

grups municipals.

 

Vista la revisió de conformitat de la intervenció municipal de data 26/02/2021

 

D'acord amb les facultats i les competències conferides a l'alcaldia per l'article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim

local i l'article 53 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya;

 

Acord

 

Primer.- Nomenar com a personal eventual de confiança i assessorament especial a Alberto de la Ossa Ponce, amb NIF. 47661818E, com a

Assessor/a Grups Municipals, amb dedicació horària anyal de 1130 hores, amb efectes 26 de febrer de 2021.

 

Les dedicacions horàries, les retribucions i les característiques d'aquest lloc de treball són les determinades en l'acord de Ple de 25 de febrer de

2021.

 

Segon.- Notificar aquest acord les persones afectades. Ordenar la publicació d'aquest Decret al Butlletí Oficial de la Província i donar-ne compte al

Ple en la primera sessió que tingui lloc."

 

 

2.- Es dona compte del decret núm AALP210010 de data 26 de febrer de 2021, que a continuació es transcriu íntegrament:

 

“Atès que el Ple ordinari celebrat el dia 25 de febrer de 2021, va acordar la creació del següent lloc de treball  d'Assessor/a grups municipals,

catalogat com a lloc de personal eventual de confiança i assessorament especial, i en va determinar també la seva dedicació horària i les

retribucions:

 

1 lloc de Assessor/a Grups Municipals, amb dedicació horària anyal de 678 hores

 

Atès l'article 104.2 de la LBRL, així com l'article 304 i 306 del Text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, en concordança amb

els articles del 9 al 15 del Reglament de Personal de les Entitats Locals sobre atribucions de competències en matèria de nomenament i separació

del personal eventual;

 

Atès que segons l'article 12 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de

l'Empleat Públic, és personal eventual el que, en virtut de nomenament i en caràcter no permanent, només realitza funcions expressament

qualificades com a de confiança o assessorament especial, sent retribuïts amb càrrec als crèdits pressupostaris consignats per aquest fi. El

nomenament i el cessament seran lliures. I aquest tipus de personal eventual li serà aplicable , en tot allò referit a la naturalesa de la seva condició,

al règim general dels funcionaris de carrera.

 

Vista la necessitat de nomenar el personal eventual de confiança i assessorament especial per tal de desenvolupar les funcions d'Assessor/a

grups municipals.

 

Vista la revisió de conformitat de la intervenció municipal de data 26/02/2021

 

D'acord amb les facultats i les competències conferides a l'alcaldia per l'article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim
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local i l'article 53 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya;

 

Acord

 

Primer.-  Nomenar com a personal eventual de confiança i assessorament especial a Aurora Suárez Vázquez, amb NIF. 52199900C, com a

Assessor/a Grups Municipals, amb dedicació horària anyal de 678 hores, amb efectes 26 de febrer de 2021.

 

Les dedicacions horàries, les retribucions i les característiques d'aquest lloc de treball són les determinades en l'acord de Ple de 25 de febrer de

2021.

 

Segon.- Notificar aquest acord les persones afectades. Ordenar la publicació d'aquest Decret al Butlletí Oficial de la Província i donar-ne compte al

Ple en la primera sessió que tingui lloc.”

 

L'import esmentat  euros s'imputarà, dins del pressupost municipal vigent, a càrrec de l'aplicació pressupostària."

 

 

3.- Es dona compte del decret núm AALP210011 de data 26 de febrer de 2021, que a continuació es transcriu íntegrament:

 

“Atès que el Ple ordinari celebrat el dia 25 de febrer de 2021, va acordar la creació del següent lloc de treball  d'Assessor/a grups municipals,

catalogat com a lloc de personal eventual de confiança i assessorament especial, i en va determinar també la seva dedicació horària i les

retribucions:

 

1 lloc de Assessor/a Grups Municipals, amb dedicació horària anyal de 452 hores

 

Atès l'article 104.2 de la LBRL, així com l'article 304 i 306 del Text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, en concordança amb

els articles del 9 al 15 del Reglament de Personal de les Entitats Locals sobre atribucions de competències en matèria de nomenament i separació

del personal eventual;

 

Atès que segons l'article 12 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de

l'Empleat Públic, és personal eventual el que, en virtut de nomenament i en caràcter no permanent, només realitza funcions expressament

qualificades com a de confiança o assessorament especial, sent retribuïts amb càrrec als crèdits pressupostaris consignats per aquest fi. El

nomenament i el cessament seran lliures. I aquest tipus de personal eventual li serà aplicable , en tot allò referit a la naturalesa de la seva condició,

al règim general dels funcionaris de carrera.

 

Vista la necessitat de nomenar el personal eventual de confiança i assessorament especial per tal de desenvolupar les funcions d'Assessor/a

grups municipals.

 

Vista la revisió de conformitat de la intervenció municipal de data 26/02/2021

 

D'acord amb les facultats i les competències conferides a l'alcaldia per l'article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim

local i l'article 53 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya;

 

Acord

 

Primer.- Nomenar com a personal eventual de confiança i assessorament especial a Jordi Robert Baena Tarriño , amb NIF. 47929202P, com a

Assessor/a Grups Municipals, amb dedicació horària anyal de 452 hores, amb efectes 26 de febrer de 2021.

 

Les dedicacions horàries, les retribucions i les característiques d'aquest lloc de treball són les determinades en l'acord de Ple de 25 de febrer de

2021.

 

Segon.- Notificar aquest acord les persones afectades. Ordenar la publicació d'aquest Decret al Butlletí Oficial de la Província i donar-ne compte al

Ple en la primera sessió que tingui lloc.”

 

 

4- Es dona compte del decret núm AP43210055 de data 2 de març de 2021, que a continuació es transcriu íntegrament:

 

“Atesa la necessitat de nomenar funcionaris/àries interins/ines amb caràcter no permanent per proveir uns llocs de treball de peons/nes

d´eleccions, per acumulació de tasques amb motiu de la celebració de les properes Eleccions al Parlament de Catalunya 2021.

 

Vist el que disposa l'article 10 del Reial Decret Legislatiu 5/2015 de 30 d'octubre pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de

l'Empleat Públic en relació al nomenament de funcionaris interins per raons expressament justificades de necessitat i urgència.

 

Atès el resultat del procés de selecció efectuat d'acord amb l'apartat 2 de l'article 10 del Reial Decret Legislatiu 5/2015 de 30 d'octubre pel qual
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s'aprova el Text Refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic.

 

Atès que de la naturalesa de la contractació es desprèn que es tracta d'una necessitat urgent i inajornable, bé per que es fa dins d'un sector

considerat prioritari per la Corporació o bé per què afecta al funcionament dels serveis públics essencials, en consonància amb l’establert a l’article

3 del Reial Decret-Llei 20/2011, de 30 de desembre, de mesures urgents en matèria pressupostària, tributària i financera per a la correcció del

dèficit públic.

 

Per tot això, en virtut de les atribucions que tinc conferides,

 

D'acord amb les facultats i les competències conferides legalment pel/s decret/s número  AALB190021  de data  02/07/2019  publicat/s al BOP

18/07/2019 , sobre delegació de competències a aquest ponent per part de l'alcaldessa presidenta de la corporació municipal de Sant Boi de

Llobregat,

 

Acord:

 

Primer.-  Nomenar els/les Srs/Sres que es relacionen a continuació funcionaris/àries interins/ines com a peons d´eleccions, del grup de

classificació AP, amb una jornada de 1647 hores en projecció anyal i una retribució bruta mensual corresponent al nivell 4 de la VLT.

 

1. ....................

2. ....................

3. ....................

4.....................

5. ....................

6. ....................

7. ....................

8. ....................

9.....................

10. ....................

 

Segon.-  Aquest nomenament serà efectiu a partir del dia 4 de gener de 2021 i fins el dia 19 de febrer de 2021 per acumulació de tasques

relacionades amb les properes eleccions al Parlament de Catalunya 2021.

 

Tercer.-  Autoritzar les despeses pertinents amb càrrec a les partides corresponents del pressupost municipal vigent:

 

- 400 92404 13102 Retribucions Organitzacions processos electorals

- 400 92404 16002 Seguretat Social Organitzacions processos electorals.

 

Quart.- Publicar aquest acord al Butlletí Oficial de la Provínica de Barcelona i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya així com donar compte

al Ple en la primera sessió que en tingui.”

 

 

5.- Es dona compte del decret núm AP43210057 de data 2 de març de 2021, que a continuació es transcriu íntegrament:

 

“Atesa la necessitat de nomenar funcionaris/àries interins/ines amb caràcter no permanent per proveîr uns llocs de treball de peons/nes

d´eleccions, per acumulació de tasques amb motiu de la celebració de les properes Eleccions al Parlament de Catalunya 2021.

 

Vist el que disposa l'article 10 del Reial Decret Legislatiu 5/2015 de 30 d'octubre pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de

l'Empleat Públic en relació al nomenament de funcionaris interins per raons expressament justificades de necessitat i urgència.

 

Atès el resultat del procés de selecció efectuat d'acord amb l'apartat 2 de l'article 10 del Reial Decret Legislatiu 5/2015 de 30 d'octubre pel qual

s'aprova el Text Refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic.

 

Atès que de la naturalesa del nomenament es desprèn que es tracta d'una necessitat urgent i inajornable, bé per que es fa dins d'un sector

considerat prioritari per la Corporació o bé per què afecta al funcionament dels serveis públics essencials, en consonància amb l’establert a l’article

3 del Reial Decret-Llei 20/2011, de 30 de desembre, de mesures urgents en matèria pressupostària, tributària i financera per a la correcció del

dèficit públic.

 

Per tot això, en virtut de les atribucions que tinc conferides,

 

D'acord amb les facultats i les competències conferides legalment pel/s decret/s número  AALB190021  de data  02/07/2019  publicat/s al BOP

18/07/2019 , sobre delegació de competències a aquest ponent per part de l'alcaldessa presidenta de la corporació municipal de Sant Boi de

Llobregat,   
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Acord:

 

Primer.-  Nomenar el  Sr. .................... funcionari interí com a peo/na d´eleccions, del grup de classificació AP, amb una jornada de 1582 hores en

projecció anyal i una retribució bruta mensual corresponent al nivell 4 de la VLT.

 

Segon.-  Aquest nomenament serà efectiu a partir del dia 11 de febrer de 2021 i fins el dia 19 de febrer de 2021 per acumulació de tasques

relacionades amb les properes eleccions al Parlament de Catalunya 2021.

 

Tercer.-  Autoritzar les despeses pertinents amb càrrec a les partides corresponents del pressupost municipal vigent:

 

- 400 92404 13102 Retribucions Organitzacions processos electorals

- 400 92404 16002 Seguretat Social Organitzacions processos electorals.

 

Quart.- Publicar aquest acord al Butlletí Oficial de la Provínica de Barcelona i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya així com donar compte

al Ple en la primera sessió que en tingui.”

 

 

6.- Es dona compte del decret núm AP43210058 de data 2 de març de 2021, que a continuació es transcriu íntegrament:

 

Atesa la necessitat de nomenar funcionari/ària interí/ina amb caràcter no permanent, per la realització d´obra o servei consistent en la realització

de les tasques pròpies de representants de l´Administració a les eleccions al Parlament de Catalunya 2021.

Vist el que disposa l'article 10 del Reial Decret Legislatiu 5/2015 de 30 d'octubre pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de

l'Empleat Públic en relació al nomenament de funcionaris interins per raons expressament justificades de necessitat i urgència.

 

Atès el resultat del procés de selecció efectuat d'acord amb l'apartat 2 de l'article 10 del Reial Decret Legislatiu 5/2015 de 30 d'octubre pel qual

s'aprova el Text Refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic.

 

Atès que de la naturalesa de la contractació es desprèn que es tracta d'una necessitat urgent i inajornable, bé per que es fa dins d'un sector

considerat prioritari per la Corporació o bé per què afecta al funcionament dels serveis públics essencials, en consonància amb l’establert a l’article

3 del Reial Decret-Llei 20/2011, de 30 de desembre, de mesures urgents en matèria pressupostària, tributària i financera per a la correcció del

dèficit públic.

 

Per tot això, en virtut de les atribucions que tinc conferides,

 

Vista la revisió de conformitat de la intervenció municipal de data 01/03/2021

 

D'acord amb les facultats i les competències conferides legalment pel/s decret/s número  AALB190021  de data  02/07/2019  publicat/s al BOP

18/07/2019 , sobre delegació de competències a aquest ponent per part de l'alcaldessa presidenta de la corporació municipal de Sant Boi de

Llobregat,

 

Acord:

 

Primer.-  Nomenar els/les Srs/Sres que es relacionen al llistat adjunt funcionaris/àries interins/ines com a representants de l´Administració, per la

realització de les tasques corresponents a les eleccions Autonòmiques 2021, des del dia 14 de febrer de 2021 i fins el dia 14 de febrer de 2021.

 

Segon.-  El salari brut mensual serà el corresponent al nivell de la seva categoria professional, amb una prestació horària de 1582 hores en

projecció anyal.

 

Tercer.-  Autoritzar les despeses pertinents amb càrrec a les partides corresponents del pressupost municipal vigent:

 

- 400 92404 13102 Retribucions Organitzacions processos electorals

- 400 92404 16002 Seguretat Social Organitzacions processos electorals.

 

Quart.- Publicar aquest acord al Butlletí Oficial de la Provínica de Barcelona i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya així com donar compte

al Ple en la primera sessió que en tingui.”

 
 

Comunicacions de l'alcaldia
 

Donar compte dels informes
 
 

I com que no hi ha més assumptes per tractar, la presidència clou la sessió i se n'estén aquesta acta que autoritza la secretaria de la corporació.
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