
 

ACTA SUCCINTA DE SESSIÓ DE PLE
 

Número d'expedient: M111-2021-05 

 

Data:           27/05/2021 

Lloc:           A distància, per mitjans telemàtics 

Hora inici:  17:11 

Hora Final: 21:11 

 

 

 

 

 
 

S'acorda per unanimitat que la reunió sigui celebrada a distància per mitjans telemàtics d'acord amb l'establert a l'article 46.3 de la Llei de Bases

de Règimen Local i 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.
 

Part resolutiva
 

     Intervencions
 
000. Recordatori de la commemoració del dia 16 de maig de 2021 com a Dia internacional de la convivència en pau

Caràcter: Urgent: Convocatòria:

Ordinari No Primera

Hi assisteixen

President/a Lluïsa Moret i Sabidó

Tinents d'alcaldia 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)
Jaume Sans i Margenet (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

Tinent d'Alcaldia 3r - Juan Antonio Tamayo Fernández (PSC-CP)

També hi assisteixen

S'han excusat d'assistir-hi

No hi assisteix
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"La Asamblea General de las Naciones Unidas del 8 de diciembre de 2017, reconociendo la necesidad de eliminar todas las formas de

discriminación e intolerancia, aprobó declarar el 16 de mayo como el Día Internacional de la Convivencia en Paz, enfatizando la

importante función de la sociedad civil, incluidos el mundo académico y los grupos de voluntarios, en el fomento del diálogo entre

religiones y culturas, y animando a que se dé soporte a medidas prácticas que movilicen a la sociedad civil, como la creación de

capacidades, oportunidades y marcos de cooperación.

 

En la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, aprobada el 25 de septiembre de 2015, se establece la importancia de propiciar

sociedades pacíficas, justas e inclusivas que estén libres de temor y violencia y en los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenibles y las sus

169 metas se determina que no puede haber desarrollo sostenible sin paz ni paz sin desarrollo sostenible.

 

La paz no es sólo la ausencia de conflictos. Convivir en paz consiste en aceptar las diferencias y tener la capacidad de escuchar,

reconocer, respetar y apreciar a los otros, así como vivir de manera pacífica y unida. Es un proceso positivo, dinámico y participativo en

el que se promueve el diálogo y los conflictos se solucionan en un espíritu de entendimiento y cooperación mutuos. Como dice la

Constitución de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación,  Ciencia y la Cultura, la UNESCO, "que las guerras nacen en

la mente de los hombres, es en la mente de los hombres donde se han de erigir los baluartes de la paz ".

 

La celebración del Día Internacional de la Convivencia en Paz ha de ser una oportunidad para seguir promoviendo la reconciliación; para

contribuir a hacer realidad la paz duradera y el desarrollo sostenible; para movilizar periódicamente los esfuerzos de la comunidad

internacional con la intención de promover la paz, la tolerancia, la inclusión, la comprensión y la solidaridad, y para expresar la voluntad

de vivir y actuar juntos, unidos en las diferencias y la diversidad, con tal de forjar un mundo de paz, solidaridad y armonía."

 
 

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

     Intervencions
 
001 - Aprovació de l'acta de la sessió amb número d'expedient M111-2021-04
 

          
 

VOTACIÓ:

 

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

 

PSC-CP12

ERC-AM5

Cs2

SBeC-ECG2

PODEM-EU i A2

Reg. no adsc.1
 
 

JUNTA DE PORTAVEUS
 
 

002. Aprovació de la moció en suport de la realització d’una auditoria pública dels comptes de la Seguretat Social 

     Intervencions
 
Recentment, al Congrés dels Diputats, en la Comissió de Seguiment i Avaluació dels Acords del Pacte de Toledo (sessió del dia 27 d’octubre de

2020) es va aprovar “l’Informe d’avaluació i reforma del Pacte de Toledo”. En la seva primera recomanació – Consolidació de la separació de fonts

i restabliment de l’equilibri financer – , es recull textualment el següent:

 

“La Comissió també constata que les cotitzacions socials continuen sufragant despeses de naturalesa no contributiva que, en sentit estricte,

haurien de ser assumides per l’Estat a través d’aportacions als pressupostos de la Seguretat Social. [...] La Comissió considera fonamental que la

ciutadania tingui una imatge fidel de la situació de la Seguretat Social a partir del coneixement precís del paper decisiu que ha desenvolupat en la

construcció de les institucions del nostre Estat del benestar. Per això s’ha d’elaborar un estudi que reflecteixi en quina mesures les cotitzacions

socials van assumir durant anys el pes del finançament d’altres polítiques de l’Estat. [...]

 

Si les cotitzacions s’haguessin limitat a finançar prestacions de naturalesa estrictament contributiva, s’haurien evitat dos problemes:
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En primer lloc les tensions generades per la sobrecàrrega de les cotitzacions han provocat un fals conflicte intergeneracional que oculta que,

durant anys, els excedents del sistema es van utilitzar per a finançar altres polítiques socials i el desenvolupament propi de l’Estat del Benestar.

 

En segon lloc, el desequilibri pressupostari ha derivat en la concessió de préstecs del Estat a la Seguretat Social, quan les reserves financeres del

sistema haurien estat suficients per a cobrir les prestacions contributives. Això ha generat una imatge distorsionada del desequilibri del sistema,

generant alarmisme i incertesa als i les pensionistes i al conjunt de la població”

 

Queda palès pels diputats i diputades, almenys, les següents conclusions:

 

Que les cotitzacions dels i les treballadores s’han estat utilitzat per altres usos diferents al pagament de les pensions contributives (reduccions en

la cotització, ajudes a sectors productius a través de l’avançament de la edat de jubilació en determinades activitats, finançament de polítiques

vinculades a la protecció de la família i a la conciliació de la vida personal, familiar i laboral, etc.).

 

Que les pensions no contributives i altres despeses impròpies haurien d’haver estat assumides per l’Estat mitjançant aportacions (no préstecs) al

pressupost de la Seguretat Social. En aquest aspecte la Llei General de la Seguretat Social és taxativa:

 

Art. 109.1 Els recursos per al finançament de la Seguretat Social estaran constituïts per: Les aportacions progressives de l’Estat, que es

consignaran amb caràcter permanent en els seus Pressupostos Generals, i les que s’acordin per a atencions especials o resultin necessàries per

l’exigència de la conjuntura.

 

Que el sistema de repartiment, base del nostre Sistema Públic de Pensions, ha estat i és autosuficient per a cobrir les pensions contributives,

desmentint l’existència d’un fals dèficit de la Seguretat Social.

 

D’altra banda, recentment, el Ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions ha reconegut en 22.300 milions d’euros anuals l’any 2020 l’import

de despeses impròpies a càrrec de la Seguretat Social. També el Tribunal de Comptes, en el seu informe número 1381 del 28 de juliol de 2020

quantifica en 103690 milions d’euros els recursos de la Seguretat Social utilitzats de forma impròpia durant el període 2010 – 2018. En aquest

context, COESPE, la Coordinadora Estatal per la Defensa del Sistema Públic de Pensions ha iniciat una campanya de recollida de signatures per a

promou-re una auditoria als comptes de la Seguretat Social.

 

Seguint les recomanacions de la Comissió de Seguiment i Avaluació dels Acords del Pacte de Toledo, sol·licitem al ple de l’Ajuntament de Sant Boi

l’adopció dels següents acords
 
 

  
 

  

 

S'acorda:

1. Que l’Ajuntament de Sant Boi s’adhereixi a la sol·licitud d’auditoria que demana COESPE i que, insti al govern de l’Estat, mitjançant el Ministeri

d’Hisenda, a la realització d’una auditoria dels comptes de la Seguretat Social perquè la “ciutadania tingui una imatge fidel de la situació de la

Seguretat Social a partir del coneixement del decisiu paper que ha desenvolupat en la construcció de les institucions del nostre estat del benestar”.

Aquesta auditoria ha de quantificar l’import total de les anomenades despeses impròpies a càrrec de les cotitzacions socials.

 

2. Instar al govern de l’Estat, mitjançant el Ministeri d’Hisenda a que, un cop establerta la quantitat esmentada en el primer punt dels acords,

s’habiliti la compensació corresponent a la caixa única de la Seguretat Social.

 

3. Comunicar aquests acords a la Coordinadora Estatal per a la Defensa del Sistema Públic de Pensions i als grups parlamentaris al Congrés dels

Diputats.

 

4. Fer difusió d’aquesta acords als mitjans de comunicació locals. ;

 

 

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

 

 

VOTACIÓ:

 

S’aprova per:

 

A favor: 10 vots dels regidors presents pertanyents als grups municipals:

 

ERC-AM5
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SBeC-ECG2

PODEM-EU i A2

Reg. no adsc.1

 

Abstencions: 14 vots dels regidors presents pertanyents als grups municipals:

 

PSC-CP12

Cs2
 
 

003. Aprovació de la moció per la reparació i la restitució de la memòria de les acusades de bruixeria

     Intervencions
 
La cacera de bruixes és un clar exemple dels atacs i la discriminació als quals les dones han estat sotmeses al llarg de la història. Al segle XV, en

una societat impregnada per la misogínia, moltes van ser acusades injustament de provocar mort i destrucció, i se les va tractar com a membres

d'una organització criminal liderada pel mateix diable.

 

La base per acusar-les era la mentida i la manera de forçar-les a confessar aquests crims inversemblants eren les tortures més terribles. Contra

aquestes dones, el poder es va saltar les pròpies lleis i les va jutjar sense cap garantia processal. Aquelles dones van ser el boc expiatori d'una

societat convençuda de l’origen malèfic de les seves desgràcies i disposada a buscar-ne les culpables i assenyalar-les.

 

A Catalunya, recentment, s’ha recuperat el nom de més de set-centes dones que, entre els segles XV i XVIII, van ser torturades i executades a la

forca. Dones immigrades, dones pobres, dones guaridores, dones considerades conflictives, dones vídues... Totes elles estigmatitzades i

assenyalades pels seus propis veïns i veïnes com a bruixes o metzineres.

 

Malgrat ser una persecució sistemàtica i massiva encara són escassos els estudis històrics sobre aquest fet, especialment els interpretatius, i no

s’ha incorporat de manera normalitzada aquest episodi als currículums acadèmics. Tampoc s’han impulsat polítiques públiques de reparació de la

memòria de les víctimes.

 

Tot aquest cúmul d'injustícies ha portat la revista Sàpiens a impulsar la campanya No eren bruixes. Eren dones, que ja compta amb el suport de

milers de ciutadans, entre ells centenars d’historiadors. La proposta és promoure un acte de justícia històrica en la línia de les iniciatives que han

sorgit en altres indrets, com Escòcia, Suïssa, Noruega o Navarra, amb els objectius següents:

 

Recuperar la memòria d’aquelles dones innocents sense prejudicis ni falsedats.

Promoure'n la reparació i dignificar-les per mitjà d’actes de desgreuge per tot el territori, a nivell municipal i també nacional.

Reivindicar totes les dones que han estat reprimides al llarg de la història.

 

Com a representants municipals creiem que cal sumar-nos a aquesta iniciativa i per això, el grup municipal d’Esquerra Republicana - Acord

Municipal  proposa l’adopció dels següents acords 
 
 

  
 

  

 

S'acorda:

Primer.- Reconèixer les acusades i condemnades per bruixeria com a víctimes innocents d’una persecució que va dur a l’assassinat de milers de

dones arreu del món i fer actes d’homentage i de reparació de la seva memòria.

 

Segon.- Promoure accions per donar a conèixer la cacera de bruixes a la població, i de sensibilització sobre aquest episodi històric i les seves

causes (criminalització de la diferència, misogínia).

 

Tercer.- Sumar l’Ajuntament a la campanya “No eren bruixes. Eren dones” i participar a les activitats de la mateixa que es puguin proposar des

d’altres institucions.

 

Quart.- Exhortar el Govern de Catalunya a impulsar estudis científics amb perspectiva de gènere sobre la cacera de bruixes i les seves causes,

incorporar aquest fet al currículum acadèmic i promoure accions de reparació de la memòria de les víctimes i de sensibilització sobre els valors de

la diversitat i els drets humans.

 

Cinquè.- Traslladar aquests acords al Parlament de Catalunya i als impulsors de la campanya “No eren bruixes. Eren dones”.;

 

 

La present moció la subscriu el grup municipal d'ERC-AM
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VOTACIÓ:

 

S’aprova per:

 

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

 

PSC-CP12

ERC-AM5

SBeC-ECG2

PODEM-EU i A2

Reg. no adsc.1

 

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

 

Cs2
 
 

004. Aprovació de la moció per declarar Sant Boi de Llobregat com a “Municipi de Llibertat LGTBI+” 

     Intervencions
 
 

 

ESMENES:

 

El regidor ponent, a petició del regidor Sr. Marc Aguilà del grup municipal del PSC-CP, introdueix una esmena al text de la moció en el sentit de

substituir la sigla LGTBIQ per LGTBI+.
 

El 17 de maig es commemora el Dia Internacional contra l'Homofòbia, la Transfòbia i la Bifòbia, coincidint amb la data en què fa 31 anys

l'Organització Mundial de la Salut (OMS) va retirar l'homosexualitat de la llista de malalties mentals. Una data en què l'orientació sexual de les

persones va deixar d'estar patologitzada, tot i que encara no s'ha aconseguit una despatologització absoluta per a les persones trans.

 

Durant aquestes més de tres dècades s'han aconseguit avenços, conquerint drets i llibertats que havien estat abans negades. Però malgrat tots els

passos fets durant aquests anys, estem lluny encara de la plena igualtat per a les persones LGTBI+. Encara hem de fer front a situacions de

discriminació, assetjament o humiliació per raó de la nostra orientació sexual, identitat o expressió de gènere, de manera explicita o amb silencis i

omissions que les agreugen.

 

Són violències quotidianes, que patim en el nostre dia a dia. Ho hem vist amb l'atac al mural de Ripollet, o a les seus d'entitats com Lambda-

València o COGAM. Ho trobem en els insults i pallisses quan anem pel carrer, tornem de festa o caminem de la mà. O quan viatgem en transport

públic. Discriminacions que són ben presents a les escoles, en el bullying homofòbic i transfòbic que pateixen molts menors; a la feina,

especialment per a les persones trans; en l'àmbit esportiu; en les dificultats a l'hora d'accedir a l'habitatge; o des de les institucions mateix.

 

Fa pocs dies hem conegut els brutals assassinats de dos joves activistes LGTBI+, Lindolfo Kosmaski al Brasil, i Normunds Kindzulis a Letònia, que

se sumen al que fa unes setmanes va costar-li la vida a David Polfliet a Bèlgica. Aquests dos darrers casos, al mateix cor d'Europa, fan evident

que la LGTBIfòbia mata, i que els drets i llibertats assolits segueixen avui en risc. L'auge de la ultradreta i de moviments homofòbics i transodiants

a molts països europeus, també a casa nostra, demostren que no podem baixar la guàrdia i que cal seguir lluitant, reivindicant i defensant els

nostres drets.

 

El passat 11 de març el Parlament Europeu va aprovar la Resolució 2021/2557 (RSP), sobre la “declaració de la Unió Europea com una zona de

llibertat per a les persones LGTBIQ”, com a resposta a l'amenaça i l'odi contra les persones LGTBI+ a moltes zones d'Europa, per denunciar la

manca de protecció i per refermar el compromís amb els nostres drets i llibertats.

 

Som plenament conscients de la fragilitat de les conquestes de drets i llibertats assolides i de la necessitat de continuar treballant cada dia amb

fermesa per visibilitzar i plantar cara a l'amenaça, l'odi i la violència contra les persones LGTBI+.

 

Per tots aquests motius, el grup municipal d’Esquerra Republicana - Acord Municipal proposa l’adopció dels següents acords:
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S'acorda:

PRIMER.- Refermar el compromís de l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat amb els drets de les persones LGTBI+, i condemnar tota forma de

violència i discriminació per raó de sexe, orientació sexual, identitat o expressió de gènere.

 

SEGON.- Adherir l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat a la Resolució del Parlament Europeu per la que es “declara la Unió Europea com una

zona de llibertat per a les persones LGTBI+”.

 

TERCER.- Refermar aquest compromís i adhesió declarant Sant Boi de Llobregat com a “municipi de llibertat LGTBI+”.

 

QUART.- Reiterar la responsabilitat de totes les administracions públiques per a la protecció dels drets de les persones LGBTI+ i l’establiment de

totes les mesures i polítiques necessàries per a la garantia d’igualtat i diversitat.

 

CINQUÈ.- Traslladar aquests acords a la Comissió Europea, al Comitè de les Regions, als grups polítics representats al Parlament Europeu, als

grups parlamentaris del Parlament de Catalunya i del Congrés dels Diputats, a les entitats LGTBI+ del municipi i a les entitats representades al

Consell Nacional LGTBI+;

 

 

La present moció la subscriu el grup municipal d'ERC-AM
 

 

 

VOTACIÓ:

 

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

 

PSC-CP12

ERC-AM5

Cs2

SBeC-ECG2

PODEM-EU i A2

Reg. no adsc.1
 
 

TERRITORI
 
 

005. Aprovació provisional de la modificació puntual de Pla general metropolità per a la millora de la xarxa d'espais públics dels Barris

de Muntanya i la seva Declaració Ambiental Estratègica

     Intervencions
 
 

Número d'expedient X103/2017/000001

Com a conseqüència de diversos instruments de planejament que s'han dut a terme en el municipi, des del Pla General Metropolità i fins a

l'actualitat, hi ha un conjunt d'espais lliures que ja no responen a una visió estratègica i estructural del municipi . En aquest context, l'Àrea

Metropolitana de Barcelona (en endavant AMB) elabora, a petició de l'Ajuntament, un estudi de tot el municipi que conté una diagnosi i una

proposta de nova estructura d'espais públics que ha de servir com a marc de referència per a futures actuacions de caràcter urbanístic, social i

ambiental;

 

A partir de l'estudi iniciat per l'AMB, l'equip de JPAM Arquitectura & Urbanisme, amb el suport dels serveis tècnics del servei de Planificació del

Territori de l 'Ajuntament i de l'AMB, elabora el document de "Diagnosi i estudis previs per a la millora de la xarxa d'espais públics dels Barris de

Muntanya del municipi de Sant Boi de Llobregat";

 

Amb la voluntat d'estudiar l'estructura dels espais verds i definir el model d 'articulació entre els barris de muntanya, el nucli urbà de Sant Boi i el

verd metropolità, en el Ple de data 29 de setembre de 2016 es va aprovar una suspensió de tramitacions i de llicències , amb la finalitat d'estudiar

els instruments de modificació del planejament general que s'escaiguin per a la millora de la xarxa d'espais públics dels Barris de Muntanya;

 

L'equip de JPAM Arquitectura & Urbanisme, amb el suport del serveis tècnics del servei de Planificació del Territori de l 'Ajuntament i de l'Àrea

Metropolitana de Barcelona, va redactar l'Avanç de la Modificació puntual de pla general metropolità per a la millora de la xarxa d'espais públics

dels Barris de Muntanya;

 

D'acord amb l'article 7 de la Llei 6/2009, d'avaluació ambiental de plans i programes, s'han de sotmetre a avaluació ambiental les modificacions de

planejament urbanístic general que alterin la classificació de sòl no urbanitzable o que n'alterin la qualificació. L'àmbit del present Avanç de pla
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inclou una petita part de sòl no urbanitzable, sense que en cap cas es redueixi la superfície d'aquesta classe de sòl, i l'instrument de planejament

de referència està, doncs, sotmès a avaluació ambiental;

 

L'Avanç i el document Ambiental Estratègic de la Modificació puntual de Pla general metropolità per a la millora de la xarxa d'espais públics dels

Barris de Muntanya, van ser aprovats en el Ple municipal de data 16 de febrer de 2017 i posteriorment foren tramesos en data 22 de febrer de

2017 al Departament de Territori i Sostenibilitat per tal d'iniciar el procediment d'avaluació ambiental

estratègica, d'acord amb la normativa sectorial d'avaluació ambiental;

 

La resolució TES/1402/2017 de 12 de maig, publicada en el DOGC en data 19 de juny de 2017, emet informe ambiental estratègic en el sentit que

la Modificació puntual del pla general metropolità per a la millora de la xarxa d'espais públics dels Barris de Muntanya s'ha de sotmetre a avaluació

ambiental estratègica ordinària;

 

El Document d'abast elaborat per l'Oficina Territorial d'Acció i Avaluació Ambiental del Departament de Territori i Sostenibilitat, de data 19 de maig

de 2017, determina l'abast de l'estudi ambiental estratègic, amb l'amplitud i el nivell de detall necessaris en funció del tipus i l 'escala del pla

subjecte a avaluació; estableix els principis de sostenibilitat , els objectius ambientals, els criteris i els indicadors que cal aplicar en l'elaboració, la

modificació i l'avaluació del pla;

 

El Programa de participació ciutadana de la Modificació puntual del pla general metropolità per a la millora de la xarxa d'espais públics dels Barris

de Muntanya, amb el contingut i determinacions de articles 22 i 105 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei

d'urbanisme va ser aprovat en el Ple municipal de data 24 de maig de 2017;

 

El Ple de l'Ajuntament, en sessió de data 27 de setembre de 2017 va aprovar inicialment la Modificació puntual de Pla general metropolità per a la

millora de la xarxa d 'espais públics dels Barris de Muntanya i el seu Estudi Ambiental Estratègic;

 

L'edicte corresponent a l'acord esmentat va ser publicat al diari el Periódico de data 29 de setembre de 2017 i al Butlletí Oficial de la Província de

data 29 de setembre de 2017, i va ser exposat el document tècnic en la pàgina web municipal (http://www.santboi.cat) durant el termini de 45 dies

hàbils;

 

Finalitzat el període d'exposició pública i, segons diligència emesa en data 3 de gener de 2018 per la unitat d'Arxiu i Documentació, s'han presentat

tres al·legacions contra l'acord d'aprovació inicial, les quals s'han incorporat a l'expedient administratiu;

 

Com a resultat del procés de participació ciutadana, que inicialment prenia com a base el document d'Avanç i, posteriorment, la primera MPGM

aprovada inicialment, es considera oportú incorporar ordenacions detallades al pla, per la qual cosa s’aprova inicialment de nou en la sessió del

Ple de l’Ajuntament de data 25 de gener de 2018;

 

L'edicte corresponent a l'acord esmentat va ser publicat al diari el Periódico de data 8 de febrer de 2018 i al Butlletí Oficial de la Província de data

14 de febrer de 2018, i va ser exposat el document tècnic en la pàgina web municipal (http://www.santboi.cat) durant el termini de 45 dies hàbils;

 

Finalitzat el segon període d'exposició pública i, segons diligència emesa en data 18 de maig de 2018 per la unitat d'Arxiu i Documentació, s'han

presentat onze al·legacions contra l'acord d'aprovació inicial, les quals s'han incorporat a l'expedient administratiu;

 

Consta a l’expedient Certificat emès pel Secretari general accidental de l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, de data 08.10.2018, sobre la

informació pública a la que s’ha sotmès el document i les al·legacions presentades en els dos períodes d’informació pública.

En el mateix acord d’aprovació inicial, d’acord amb l’article 85.5 TRLUC, es van sol·licitar informes als organismes següents:

- La Direcció General d'Aviació Civil del Ministeri de Foment.

- Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya

- Agència Catalana de l'Aigua

- Companyia subministradora d'aigua: Aigües de Barcelona

- Companyia subministradora d'electricitat: División Catalunya Occidental de Endesa Distribución Eléctrica-Coordinació Área Llobregat

 

Als efectes de l’article l'article 22 de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació ambiental, es comunica també l’acord d’aprovació inicial a:

- Oficina Territorial d'Acció i Avaluació Ambiental de Barcelona

- Agència Catalana de l'Aigua

- Servei de Secretaria de la Comissió Territorial d'Urbanisme de Barcelona

- Subdirecció General de Prevenció i Control de la Contaminació Atmosfèrica

- Subdirecció General de Biodiversitat i Medi natural

- Subdirecció General de Programes de Protecció Civil

- Serveis Territorials a Barcelona del Departament de Cultura

- Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya

- Àrea de Territori i Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona

- Consell Comarcal del Baix Llobregat

 

Vistes les diligències emeses per la unitat d’Arxiu i Documentació en dates 3 de gener de 2018, segons la qual s’han presentat tres al·legacions
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durant el període d’exposició pública; i 18 de maig de 2018, segons la quals s’han presentat un total d’onze al·legacions durant el període

d’exposició pública:

 

- MCMH i JFRE (registre d’entrada núm. 2017032393 de data 4 de desembre de 2017)

- BUG i AMBSE (registre d’entrada núm. 2017032507 de data 5 de desembre de 2017)

- MFR i JFR (registre d’entrada núm. 2017032803 de data 12 de desembre de 2017)

 

- APS (registre d’entrada núm. 2018004625 de data 15 de febrer de 20158)

- MPMA (registre d’entrada núm. 2018005247 de data 21 de febrer de 2018)

- LCB i RMP (registre d’entrada núm. 2018005492 de data 23 de febrer de 2018)

- AAVV dels Canons (registre d’entrada núm. 2018006691 de data 8 de març de 2018)

- MGC (registre d’entrada núm. 2018008795 de data 28 de març de 2018)

- JMJ (registre d’entrada núm. 2018010781 de data 19 d’abril de 2018)

- BTM (registre d’entrada núm. 2018010878 de data 20 d’abril de 2018)

- RMA (registre d’entrada núm. 2018010889 de data 20 d’abril de 2018)

- ENC i JCN (regsitre d’entrada núm. 2018010900 de data 20 d’abril de 2018)

- BUG i AMBSE (registre d’entrada núm. 2018010989 de data 20 d’abril de 2018)

- MFR i JFR (registre d’entrada núm. 2018011263 de data 24 d’abril de 2018 – certificat el 20 d’abril de 2018)

 

En data 23 d’abril de 2018 es presenta un escrit dirigit al Tinent d’Alcalde de l’Àrea de Territori i Desenvolupament Econòmica, que es considera

també dins l’expedient com a al·legació:

- RVSG (registre d’entrada núm. 2018011042 de data 23 d’abril de 2018)

 

En compareixença de data 25 de juliol de 2018, la Sra. MFR i el Sr. JJR desisteixen expressament de les al·legacions presentades en dates 12 de

desembre de 2017 i 24 d’abril de 2018.

 

L’anàlisi i resolució de les al·legacions, tant de les presentades a la primera aprovació inicial, com de les presentades a la segona aprovació inicial,

es fa conjuntament, un cop finalitzat el segon període d’informació pública, i han estat objecte d’informe ad hoc, de data 11 de desembre 2018,

elaborat conjuntament per l’equip de JPAM Arquitectura & Urbanisme, l’equip d’AZX i VAB, i el Servei de Planificació del Territori de l’Ajuntament.

 

Respecte els informes sol·licitats a organismes, s’han rebut els següents:

- Endesa Distribució Elèctrica, de data 21 de març de 2018

- Direcció General d’Aviació Civil, de data 20 de juny de 2018

- Red Eléctrica, de data 18 de juliol de 2018

- Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, de 3 d’agost de 2018

- Agència Catalana de l’Aigua, de data 21 d’agost de 2018

- Agència Catalana de l’Aigua, de data 20 de setembre de 2019

 

El detall de com s’ha incorporat el contingut dels informes sectorials al document es concreta en la memòria de la tramitació del document

urbanístic, així com en el document resum del procediment d’avaluació ambiental i en l’estudi ambiental estratègic refós.

 

Respecte les consultes, als efectes de l’article 22 de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació ambiental, s’han rebut les següents respostes:

- Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, de data 8 de maig de 2017

- Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic del Departament de Territori i Sostenibilitat, de data 27 d’abril de 2018

- Subdirecció General de Programes en Protecció Civil, de data 11 de juny de 2018

- Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, de data 3 d’agost de 2018

- Agència Catalana de l’Aigua, de data 21 d’agost de 2018

- Agència Catalana de l’Aigua, de data 20 de setembre de 2019

 

El detall de com s’ha incorporat el contingut de les consultes al document es concreta en la memòria de la tramitació del document urbanístic, així

com en el document resum del procediment d’avaluació ambiental i en l’estudi ambiental estratègic refós.

 

En data 11 de gener de 2019 el Departament de Territori i Sostenibilitat rep via registre electrònic la sol·licitud de la declaració ambiental

estratègica de la Modificació puntual de referència, presentada per l’Ajuntament.

 

En data 16 de gener de 2019 entra per registre escrit subscrit per DEPANA, juntament amb Federació d’Associacions de Veïns de Sant Boi, Unió

de Pagesos, Grup Benviure (Fundació Marianao), Plataforma Serres Garraf-Ordal, Sant Boi Camina, Òmnium Cultural – Sant Boi i Sombici, amb

“propostes i al·legacions al projecte Cosint Barris”.

 

En data 28 de gener de 2019 entra per registre escrit subscrit per DEPANA reiterant el contingut de l’anterior.

 

En data 18 de juny de 2019  l’OTAAA emet Informe sobre la Modificació puntual del pla general metropolità per a la millora de la xarxa d'espais

públics dels Barris de Muntanya, amb una sèrie de consideracions que el document haurà d’incorporar.
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En data 15 de setembre de 2020, per decret de ponent delegat, es resol trametre a l’OTAAA la proposta de la MPGM per a la millora de la xarxa

d’espais públics dels Barris de Muntanya juntament amb l’Estudi Ambiental Estratègic, el resultat de la informació pública i consultes, i el document

resum, que inclou les consideracions de l’informe de l’OTAAA de data 18 de juny 2019, per a la formulació de la Declaració Ambiental Estratègica

per part de l’òrgan ambiental.

 

En data 28 de desembre de 2020 té entrada per Registre una sol·licitud d’admissió de documents per ampliar les al·legacions presentades a

l’expedient sobre el projecte Cosint Barris de Muntanya, per part de JPC (registre d’entrada núm. 2020023472 de data 28 de desembre de 2018),

en representació de la Plataforma en defensa dels Béns Comuns de Sant Boi, que està integrada per: Federació d’Associacions Veïnals de Sant

Boi, Bicibaix, Sant Boi Camina, Grup Benviure, Marea Pensionista de Sant Boi, Amics de l’Ateneu Santboià, Plataforma Serres Garraf Ordal,

DEPANA, Ecologistes En Acció del Baix Llobregat-Les Agulles, Unió de Pagesos.

 

En data 23 d’abril de 2021 la Comissió Territorial d’Urbanisme de l’Àmbit Metropolità de Barcelona emet informe sobre la MPGM de referència, a

l’efecte d’informe urbanístic i territorial sobre la proposta de Pla que es preveu sotmetre a aprovació provisional previst a l’article 86bis i a la

disposició transitòria divuitena del TRLUC, amb les observacions detallades a l’informe del Servei de Planificació i Model de Ciutat i a la memòria

de la tramitació de la MPGM.

 

En data 28 d’abril de 2021 el Director General de Polítiques Ambientals i Medi Natural resol formular la Declaració Ambiental Estratègica de la

Modificació puntual de Pla General Metropolità per a la millora de la xarxa d’espais públics dels Barris de Muntanya amb caràcter favorable,

condicionada al compliment de les consideracions següents:

 

a.Atès que l’obertura d’un nou vial entre el carrer del Segre i el carrer de les Orioles generarà l’aparició de talussos verticals dins la zona verda de

l’àmbit A3, caldrà preveure un projecte específic de tractament d’aquest espai lliure    que en garanteixi l’accessibilitat i l’ús públic, promovent,

alhora, la biodiversitat i funcionalitat ecològica, motiu pel qual es recomana tenir en compte el document “Criteris ambientals per al disseny de

parcs urbans”, elaborat per l’Àrea Metropolitana de Barcelona (any 2016).

 

b.Caldrà incorporar a l’article 13.4 de les normes urbanístiques, com a  mesura addicional, la necessitat de minimitzar l’ocupació i transformació

dels sòls corresponents a la reserva d’equipament esportiu al barri de Can Paulet, limitant les edificacions i instal·lacions al mínim imprescindible i

atenent la presència de vegetació forestal identificada com a hàbitat d’interès comunitari.

 

c.Caldrà minimitzar la impermeabilització del sòl, facilitant la infiltració de les aigües i, si escau, valorar la possibilitat de preveure algun tipus de

bassa de laminació, en l’àmbit B3c, que minimitzi el risc d’inundació aigües avall.

 

Les modificacions incorporades al pla aprovat inicialment i exposat al públic fruit de l’avaluació ambiental ordinària, al·legacions i/o informes

sectorials han suposat petits canvis de zonificació i/o ordenació de l’edificació de diversos àmbits, així com ajustos en la normativa incorporant

requeriments ambientals, els quals es detallen a la memòria de la tramitació del document urbanístic, però en cap cas es tracta de canvis

substancials d’acord amb l’article 112 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'urbanisme (en endavant

RLU).

 

Vist l'informe tècnic de data 11 de desembre de 2018, elaborat conjuntament per l’equip de JPAM Arquitectura & Urbanisme, l’equip d’AZX i VAB, i

el Servei de Planificació i Model de Ciutat de l’Ajuntament, en relació a les al·legacions presentades en els terminis d’informació pública, on

s'analitzen i valoren individualment.

 

Vist l’informe tècnic del Servei de Planificació i Model de Ciutat de data 27 d’octubre de 2020, en relació a l’escrit subscrit per DEPANA, juntament

amb Federació d’Associacions de Veïns de Sant Boi, Unió de Pagesos, Grup Benviure (Fundació Marianao), Plataforma Serres Garraf-Ordal, Sant

Boi Camina, Òmnium Cultural – Sant Boi i Sombici, presentat per Fernando Soler Aybar, on s’analitza i es valora el seu contingut, tot i tractar-se

d’al·legacions extemporànies;

 

Vist l’informe tècnic del Servei de Planificació i Model de Ciutat de data 11 de maig de 2021, en relació a l’escrit presentat per JPC com a sol·licitud

d’admissió de documents per ampliar les al·legacions presentades a l’expedient sobre el projecte Cosint Barris de Muntanya, on s’analitza i es

valora el seu contingut, tot i tractar-se d’al·legacions extemporànies;

 

Vist l'informe tècnic de tramitació del servei de Planificació i Model de Ciutat de data 12 de maig de 2021 i l'informe jurídic de data 12 de maig de

2021;

 

D'acord amb els articles 96, 97, 98 i 99 del TRLUC, en relació a la modificació de figures de planejament urbanístic;

 

A l'empara de l'article 86 bis i l'apartat b) de la disposició transitòria divuitena del TRLUC i dels articles 115 i 118.4 del RLU;

 

D'acord amb l'article 45 i següents de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació ambiental; i de la disposició addicional vuitena de la Llei

16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls

de l'activitat econòmica;
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Vista la revisió de conformitat de la intervenció municipal de data  13/05/2021 
 

  

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.- Estimar les següents al·legacions presentades, d’acord amb els motius que es detallen en l’informe tècnic annex al present acord:

 

- LCB i RMP

- ENC i JCN

 

Segon.- Estimar parcialment les següents al·legacions presentades, d’acord amb els motius que es detallen en l’informe tècnic annex al present

acord:

 

- MCMH i JFRE

- BUG i AMBSE

- APS

- MPMAl

- AAVV dels Canons

- MGC

- JMJ

- BTM

- RMA

- RVSG

 

Tercer.- Desestimar les següents al·legacions presentades, d’acord amb els motius que es detallen en els informes tècnics annexes al present

acord:

- FSA, en nom i representació de DEPANA, juntament amb Federació d’Associacions de Veïns de Sant Boi, Unió de Pagesos, Grup Benviure

(Fundació Marianao), Plataforma Serres Garraf-Ordal, Sant Boi Camina, Òmnium Cultural – Sant Boi i Sombici.

 

- JPC en data 28 de desembre de 2018, presentades com a ampliació de les anteriors, en representació de la Plataforma en defensa dels Béns

Comuns de Sant Boi, que està integrada per: Federació d’Associacions Veïnals de Sant Boi, Bicibaix, Sant Boi Camina, Grup Benviure, Marea

Pensionista de Sant Boi, Amics de l’Ateneu Santboià, Plataforma Serres Garraf Ordal, DEPANA, Ecologistes En Acció del Baix Llobregat-Les

Agulles, Unió de Pagesos.

 

Quart.- Aprovar provisionalment la modificació puntual de Pla General Metropolità per a la millora de la xarxa d’espais públics dels Barris de

Muntanya, de promoció pública i redactada per JPAM Arquitectura & Urbanisme.

 

Cinquè.- Trametre aquest acord  i l'expedient administratiu i tècnic degudament diligenciat al departament de Territori i Sostenibilitat de la

Generalitat de Catalunya  perquè, si s'escau, s'aprovi definitivament la present modificació puntual de Pla general metropolità.

 

Sisè.- Notificar el present acord a totes les persones que han presentat al·legacions durant la tramitació de l’expedient, amb els informes annexes

corresponents.
 

 

 

INCIDÈNCIES:

 

S’incorpora a la sessió el regidor Sr. J.Antonio Tamayo.

 

VOTACIÓ:

 

S’aprova per:

 

A favor: 17 vots dels regidors presents pertanyents als grups municipals:

 

PSC-CP13

Cs2

SBeC-ECG2
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En contra: 8 vots dels regidors presents pertanyents als grups municipals:

 

ERC-AM5

PODEM-EU i A2

Reg. no adsc.1
 
 

SEGURETAT PÚBLICA
 
 

006. Aprovació de la moció per a la realizació d'un pla de sonorizació dels semàfors de Sant Boi de Llobregat.

     Intervencions
 
 

 

INCIDÈNCIES:

 

El regidor ponent, Sr. Lluís Tejedor, retira aquest punt de l'ordre del dia.
 

 
 

ESPAI PÚBLIC
 
 

007. Aprovació de la moció per l'estudi d'adequació i regularització de l'espai públic per establir una àrea de servei de pernocta per

autocaravanes a la ciutat. 

     Intervencions
 
La proposta té l'objectiu d’elaborar un estudi sobre l’espai públic disponible a la ciutat per tal d’ajustar una àrea de servei de pernocta per

autocaravanes, de forma que aquesta regularització fomenti el turisme i l’economia local, facilitant aquesta modalitat de vacances de gran augment

durant la crisis sanitària de la Covid i això generi el mínim impacte sobre la vida diària de les veïnes i l’ús quotidià del mateix.

 

ANTECEDENTS:

 

Atès que a l’estat Espanyol en 10 anys s’ha augmentat significativament aquests espais regulats, dels a prop de 200 al 2010 fins arribar al voltant

dels mil actuals. Que Catalunya es situa com ha tercera comunitat amb més àrees, per darrera de Galicia i Andalusia, fet que demostra el gran

interès d’aquest model de turisme per la nostra terra.

 

Atès que segons l’Asociación Española de la Industria y Comercio del Caravaning (Aseicar) el nombre de reserves per aquest model de turisme va

augmentar a la província de Barcelona un 200% durant el darrer any 2020.

 

Atès que la nostra ciutat compta amb un gran interès cultural, natural, així com ser un en clau proper a la ciutat de Barcelona o altres municipis de

gran afluència.

 

Atès que alguns municipis fixen una taxa de entre 10 i 15 euros per pernoctar a zones habilitades amb aigua, desguàs o connexió elèctrica. Que

aquesta taxa sofreix les despeses de forma suficient per l’ús, causant un mínim impacte en el pressupost municipal d’espais públics segons

recullen les diferents administracions públiques que hi compten. 

 

Atès que segons els estudis de la mateixa Associació (Aseicar) els beneficis per una ciutat d’uns 83.000 habitants pot estar al voltant dels 600mil

euros.

 

Atès que aquest model de turisme repercuteix significativament l’economia local amb l’augment de la demanda de l’oci i restauració locals, tant

perjudicat durant la crisis sanitària de la Covid. 

 

Atès que el Pla de Govern aprovat l’anterior plenari inclou la creació d’un model propi de turisme de proximitat fonamentat en l’estratègia de ciutat

compatible amb l’exposat.

 

Atès que durant aquest i el darrer any s’han registrar denuncies ciutadanes sobre l’ús inadequat d’espais públics per aquesta activitat. Que s’ha

generat un augment de brutícia i restes fecals a pàrquings públics, per no disposar d’aquestes àrees, especialment sobre els barris de muntanya.

 

Sol·licitem els següents acords;
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S'acorda:

1. Crear un estudi sobre els diferents espais públics disponibles a la ciutat per tal d’esdevenir el més adient per aquest pla d’usos. Que l’estudi

inclogui l’impacte que aquest model de turisme pot tenir sobre l’ús habitual de la zona, les veïnes més properes així com les diferents despeses per

l’adequació i manteniment de l’espai com a àrea de servei de pernocta per autocaravanes.

 

2. Crear un procés de participació, a través del portal municipal Participa, amb les entitats i veïnes interessades per tal de recollir propostes de la

ciutadania que millorin els resultats de l’estudi anterior.

 

3. Crear una regulació municipal per tal d’establir normes d’usos que no afectin el pla de l’estudi en la seva modalitat econòmica i acceptació

social. Extreure els models d’èxits de les ciutats properes per tal de garantir un criteri comú a la comarca que benefici el correcte compliment

d’aquesta llei. 

 

4. Anunciar la regularització de l’àrea de servei de pernocta per autocaravanes als diferents mitjans a l’abast del govern municipal per tal de

assegurar el coneixement de la mateixa a les usuàries interessades així com els acords   a l’Asociación Española de la Industria y Comercio del

Caravaning (Aseicar) i les diferents administracions o entitats que puguin tindre interès sobre la mateixa.   ;

 

La present moció la subscriu  Grup Municipal Podem-EU
 

 

 

VOTACIÓ:

 

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

 

PSC-CP13

ERC-AM5

Cs2

SBeC-ECG1

PODEM-EU i A2

Reg. no adsc.1
 
 

IGUALTAT I DRETS SOCIALS
 
 

008. Aprovació de l’aixecament de la suspensió de l’execució del contracte de concessió d'obra pública sobre sòl de domini públic

destinat a la promoció i explotació d'habitatge protegit -habitatge dotacional públic- en règim de cessió d'ús al sector Camí del Llor,

adjudicat a la societat mercantil Visoren Renta, S.A. per acord del ple de l’Ajuntament de data 20 de setembre de 2007.

     Intervencions
 
 

Número d'expedient N804/2021/000108

Per acord plenari de 20/09/2007 es resol aprovar l’adjudicació a la societat Visoren Renta, S.L., de la concessió d'obra pública sobre sòl de domini

públic destinat a la promoció i explotació d'habitatge protegit -habitatge dotacional públic- en règim de cessió d'ús al sector Camí del Llor , per un

cànon anual de 8.000 € i una duració de la concessió de 31 anys.

 

Per resolució d’alcaldia AAL100047 de data 07/04/2010 es considera aprovat definitivament el Projecte d'obra municipal ordinària de 48 habitatges

dotacionals amb aparcament, serveis complementaris, locals socials i d'entitats al sector Camí del Llor, delimitat per l'illa: ronda de Sant Ramon - c/

Pollancres - c/ Lleida (X116/U633/2009/038), que va ser aprovat inicialment mitjançant acord de Ple municipal en sessió ordinària de data 25 de

gener de 2010, per manca d'al·legacions en el tràmit d'informació pública.

 

Per acord plenari de 19/07/2010 es resol prendre coneixement de la transformació  de mercantil Visoren Renta, S.L. en Visoren Renta, S.A., en

virtut dels acords elevats a públic mitjançant l'escriptura pública autoritzada pel Notari Sr. FBP, en data 12/06/2009, núm. 1234 del seu protocol i

s'autoritza expressament a Visoren Renta, S.A. per a hipotecar la concessió de l'obra pública  de la que es titular.

 

En dates 26/07/2018 -registre d'entrada 2018021383-, i 23/12/2020 -registre 2020023243-, la concessionària presenta escrits, on es posa de

manifest les raons per les quals l’execució del contracte s’ha mantingut en suspens fins la data d’avui, sense que cap de les parts hagi sol·licitat

formalment reprendre l’execució del contracte, i les raons per les quals es considera necessari, oportú i procedent d’aixecar la suspensió atenent

l’entrada en vigor del Pla Estatal de l’Habitatge 2018-2021, que fou aprovat en virtut del Real Decreto 106/2018, de 9 de març,  i sol·licita:

 

a) Que es declari ratifiqui la suspensió tàcita de l’execució del contracte i simultàniament s’aixequi aquesta suspensió.
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b) Que la data d’aixecament de la suspensió vingui referida a la de subscripció de l’acta formal en la qual es faci constar aquesta circumstància.

c) Que, com a conseqüència del període de temps en què ha estat suspesa la vigència del contracte, s’aprovi la modificació dels terminis

establerts per a l’execució del contracte i  les seves diferents presentacions.

d) Que s’aprovi el projecte constructiu actualitzat i adaptat a les exigències tècniques actualment vigents i a la normativa actual en matèria

d'habitatges de protecció oficial.

e) Que s’aprovi l’actualització de l’estudi de viabilitat econòmico financera del contracte i que incorpora i s’ajusta als paràmetres econòmics i

financers actuals i que resultaran aplicables a l’execució del contracte.

f) Que s’aprovin les corresponents modificacions en la retribució de l’adjudicatària per la utilització de l’obra vinculades a les tarifes a abonar pels

usuaris dels habitatges protegits i les places d’aparcament així com els ingressos procedents de l'explotació de les zones comercials

complementàries.

g) Finalment, que s’estableixi expressament que en cada moment i en funció de les circumstancies concurrents i de l’estat de la comercialització

dels habitatges i de les places d’aparcament, les parts establiran les mesures més adequades i ajustades a la legalitat que permetin incentivar i

facilitar la comercialització de les places d’aparcament de la promoció, atès que, d'acord amb la Resolució de qualificació provisional de data

23/07/2019 (expedient 08-B-0029-18), com habitatges amb protecció oficial dels 48 habitatges de la promoció, En cap cas es podran vincular

annexos (ni places d'aparcament ni trasters) als habitatges qualificats amb protecció oficial.

 

Vista la "Memòria del projecte bàsic d'un edifici plurifamiliar de 48 habitatges, serveis complementaris, locals socials i d’entitats i aparcament  a la

Ronda de Sant Ramon-Carrer dels Pollancres, sector de Can Llor  de Sant Boi de Llobregat", la qual ha estat informada  favorable segons informe

subscrit per la cap de la unitat de Projectes i obres  i el cap del servei d’Equipaments públics

 

Vista l’actualització de l’estudi de viabilitat econòmico financera presentat per Visoren Renta, S.A., la qual ha estat informada favorablement

segons informe subscrit pel cap del servei d'Equipaments Públics  i el director de l'Àrea de  Ciutat Sostenible i Saludable.

 

Vist l’informe de la cap del servei de d’Igualtat d’Oportunitats i Cohesió Social segons el qual s’informa favorablement la proposta d’aprovació de

les qüestions plantejades per l’adjudicatari, entenent que queden justificades i raonades i que no modifiquen substancialment l’objecte i la finalitat

del contracte.

 

Vist l’informe dels serveis jurídics amb nota de conformitat del secretari general de l’ajuntament.

 

De conformitat amb l’establert als articles 220 i següents del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de de 16 de juny, pel qual s’aprova el text refós de la

Llei de Contractes de les Administracions Públiques, d’aplicació al present contracte.
 
 

Vista la revisió de conformitat de la intervenció municipal de data  12/05/2021 
 

  

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 l’aixecament de la suspensió de l’execució del contracte adjudicat a Visoren Renta, S.A. per acord plenari de data 20 de

setembre de 2007 l’objecte del qual és la concessió d’obra pública sobre sòl de domini públic destinat a la promoció i explotació d’habitatge protegit

–habitatge dotacional públic-, en règim de cessió d’ús al sector Camí de Llor, suspensió tàcitament produïda des del moment de la formalització del

contracte en data 1 d’agost de 2008, per les circumstàncies que han impossibilitat la seva execució.

 

SEGON.- Establir que l’aixecament de la suspensió acordada a l’apartat primer tindrà efectes a partir del moment en què les parts la formalitzin

mitjançant la corresponent acta, d’acord amb l’establert a l’article 102 del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel qual s’aprova el Text

Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic.

 

TERCER.- Aprovar i establir expressament que els diferents terminis del contracte, és a dir, els terminis parcials previstos per a l’execució de les

obres i les diferents prestacions del contracte i de la durada del contracte (31 anys) comencin a comptar a partir de la data en què es formalitzi la

corresponent acta d’aixecament de la suspensió de l’execució del contracte, aprovada segons el que s’ha indicat en l’anterior apartat dels presents

acords, i aprovar, d’acord amb això, la modificació de les clàusules tercera i quarta del document de formalització del contracte de forma que passi

a tenir la següent redacció:

 

“Tercera.- La durada de la concessió serà per un període de 31 anys comptadors a partir de la data de la signatura d’aquesta l’acta de

formalització de l’aixecament de la suspensió de l’execució del Contracte.”

 

 “Quarta.- L’execució de les obres i instal·lacions s’ha d’ajustar a les prescripcions tècniques que s’estableixin al projecte executiu a aprovar

formalment per part de l’Ajuntament i la normativa que li sigui aplicable, atès l’objecte i naturalesa de la concessió, així com totes les que es derivin

del plec de clàusules i les millores proposades en l’oferta del concessionari, i acceptades com a variants i/o millores per l’Ajuntament. VISOREN
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RENTA, S.A., es compromet a iniciar l’explotació en el termini màxim de dos anys a comptar des de la signatura de l’acta de formalització de

l’aixecament de la suspensió de l’execució del Contracte, el mateix definit en el Plec, amb les següents salvetats: redueix en un mes la redacció del

projecte executiu, redueix també les gestions per l’obtenció de la qualificació d’habitatge protegit i augmentar el termini d’execució de l’obra en 2

mesos. No obstant això, l’Ajuntament, per motius d’interès públic, podrà fixar un termini específic per al desenvolupament parcial de determinades

obres i/o actuacions. El termini per a la redacció i lliurament del projecte executiu de la promoció és de 4 mesos a partir de la signatura de l’acta de

formalització de l’aixecament de la suspensió de l’execució del Contracte.”

 

QUART.- Donar la conformitat al projecte constructiu actualitzat i adaptat a les exigències tècniques vigents i a la normativa actual en material

d’habitatges de protecció oficial, elaborat per VISOREN RENTA, S.A., en base al qual s’ha obtingut la qualificació provisional dels habitatges

objecte de contracte com habitatges de protecció pública, sense perjudici de l’obtenció de llicència urbanística d’obres majors que s’haurà d’atorgar

de forma condicionada i per tant subjecte al compliment de condició resolutòria i que consisteix en la formalització de l’acta d’aixecament de la

suspensió del contracte.

 

La llicència establirà, d’acord amb la clàusula 14.2 del plec de clàusules administratives particulars i  13a  del contracte subscrit en data  1 d’agost

de 2008, l’import de la garantia definitiva i que serà del 4% del pressupost d’execució material de l’obra que consti al projecte en base al qual es

concedeixi la llicència d’obres. El termini pel seu dipòsit i substitució de la garantia actualment dipositada i que és de 30 dies es computarà a partir

de la notificació de la concessió de llicència d’obres si be de forma prèvia s’haurà de formalitzar l’acta d’aixecament de la suspensió.

 

CINQUÈ.- Aprovar l’actualització de l'estudi de viabilitat econòmico-financera del contracte derivada de les modificacions introduïdes al projecte

constructiu així com la necessitat de recollir la realitat econòmica i financera en base a la qual es procedirà a l’execució del contracte, informat

favorablement pel cap del servei d'Equipaments Públics  i el director de l'Àrea de  Ciutat Sostenible i Saludable, en el benentès que:

 

a) Condicions de necessària acceptació per part del concessionari.

 

01. D’acord amb l’establert a la clàusula cinquena del contracte subscrit en data 1 d’agost de 2008, l’Ajuntament fiscalitzarà tècnicament el

desenvolupament de la fase de construcció, als efectes de que de forma definitiva es verifiqui l’import econòmic definitiu que s’adjuntarà a la

corresponent acta de comprovació a la finaltizació de la construcció.

 

Conforme a l’informe subscrit conjuntament per l'arquitecta cap de la unitat de Projectes i obres  i el cap del servei d’Equipaments públics,  es

justifica un valor pressupost d’execució material de obres per contracte de 3.941.175,28 €, sense IVA. €.

 

02. L'aprovació de l’actualització de l’estudi de viabilitat no suposa l'assumpció irrecusable per part de l'Ajuntament de les premisses, hipòtesis i

criteris establerts pel concessionari, podent no aconseguir-se per diversos esdeveniments o fets les previsions i la rendibilitat i valor actual net

consignats.

 

03. Les aportacions que es contemplen a l'estudi de viabilitat han de ser compromeses pel concessionari, pel que fa al seu import i data

d'execució, acreditant a l'Ajuntament la seva materialització mitjançant l'aportació i assignació per la concessionària de recursos financers i capital

propis per l’import previst en la proposta d’actualització de l’estudi de viabilitat i sense perjudici de qualssevol altres necessitats financeres que

hagin de ser cobertes pel concessionari.

 

b) Advertiments i recomanacions en relació a l’execució del contracte en les fases de construcció i explotació.

 

04. El seguiment i execució del projecte d'inversions per part de l'Ajuntament hauria de ser realitzat mitjançant una assistència tècnica de

seguiment de les obres que informaran a l’Ajuntament de l’import econòmic definitiu. L’informe s'adjuntarà a la corresponent acta de comprovació a

la finalització de la construcció. Les conseqüències econòmiques derivades de potencials desviacions en el cost del projecte respecte a la oferta

inicial del concessionari han de ser suportades pel concessionari, per ser considerades risc de construcció transferit de forma inherent al règim

jurídic i econòmic de la concessió, sense que la seva variació impliqui un supòsit de reequilibri econòmic financer de la concessió.

 

05. L'ocupació prevista i/o la revisió de les rendes d'arrendament projectades podria no arribar a materialitzar-se en els termes assumits pel

Concessionari. Les conseqüències econòmiques derivades d'una potencial desviació dels ingressos, la minoració del percentatge de revisió

consignat i / o la manca de compliment de les expectatives macroeconòmiques assumides pel Concessionari, han de ser suportades pel

concessionari, per ser considerades com a risc de demanda transferit de forma inherent a el règim jurídic i econòmic de la concessió, sense que la

seva variació impliqui un supòsit de reequilibri econòmic financer de la concessió, sense perjudici de les facultats de l'Ajuntament i/o del

concessionari davant potencials modificacions de la renda màxima regulada.

 

Aquestes condicions hauran de recollir-se a l’acta d’aixecament de la suspensió de l’execució del contracte.

 

SISÈ.-  Aprovar la renda inicial del lloguer dels habitatges, que d’acord amb el que es preveu a la documentació contractual, es correspondrà amb

la renda anual màxima aplicable als habitatges protegits projectats fixada en la normativa vigent, i que la renda inicial corresponent als primers

contractes de cessió

serà la que resulti de la Resolució per la qual s’aprovi la seva qualificació definitiva com habitatges protegits i, en conseqüència, aprovar una nova

clàusula en el document de formalització del Contracte amb la següent redacció:
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CLÀUSULA ADDICIONAL PRIMERA.- RETRIBUCIÓ DE  L’ADJUDICATÀRIA PER LA UTILITZACIÓ DE L’OBRA:

 

VISOREN RENTA, S.A. tindrà dret a percebre una retribució per la utilització de  l’obra de conformitat amb la legislació vigent i les determinacions

que s’estableixen  en aquest Plec.

Aquesta retribució consistirà en:

a) Les tarifes a abonar pels usuaris dels habitatges protegits.

b) Les tarifes a abonar pels usuaris de les places d’aparcament.

c) Els ingressos procedents de l’explotació de les zones comercials  complementaries.

Les tarifes que hagin d’abonar els usuaris per la utilització de l’obra pública amb  descomposició dels seus elements conformadors, el règim de

revisió, el termini i forma de pagament, seran fixades per l’Ajuntament. L’import inicial màxim de les tarifes corresponents a l’arrendament dels

habitatges protegits estarà determinat per la renda màxima per als habitatges amb protecció oficial de lloguer segons la tipologia corresponent

fixada pel Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya.

Els ingressos procedents de l’explotació de zones comercials complementaries i, concretament, de les places d’aparcament i el locals executats en

l’obra pública, tindran naturalesa de preu privat i seran fiats per VISOREN RENTA, S.A.

 

El primer any de la concessió els preus màxims de cessió d’ús seran els previstos en la Resolució per la qual s’atorgui la qualificació definitiva dels

habitatges.

 

Un cop transcorregut el termini de vinculació legal obligatori al règim de lloguer de 25 anys, i fins a la finalització del contracte, la renda serà fixada

de mutu acord pels  representants de l’entitat promotora i de l’Ajuntament, en funció de l’evolució dels  preus d’habitatge de lloguer protegits, del

mercat i la TIR del projecte, i en el marc  de les determinacions del planejament que actualment preveu l’ús d’habitatge de lloguer protegit.

 

De conformitat amb l’article 233.1d) del TRLCAP, el pla econòmic-financer de la  concessió establirà la incidència en les tarifes dels rendiments de

la demanda  d’utilització de l’obra i, en el seu cas, dels beneficis derivats de l’explotació directa  per l’adjudicatària de la zona comercial, quan no

arribin o quan superin,  respectivament els nivells mínim i màxim que es considerin en l’oferta.

 

Podran establir-se aportacions de l’Ajuntament com a retribució directa de  l’adjudicatària que, en el seu cas, i que hauran de respectar els requisits

establerts  a la normativa que li sigui d’aplicació.”

 

SETÈ.- Aprovar i establir expressament que en cada moment i en funció de les circumstancies concurrents i de l’estat de la comercialització dels

habitatges i de les places d’aparcament, les parts establiran les mesures més adequades i ajustades  a la legalitat que permetin incentivar i facilitar

la comercialització de les places d’aparcament de la promoció, i d’acord amb això, aprovar una nova clàusula en el document de formalització del

Contracte amb la següent redacció:

 

CLÀUSULA ADDICIONAL SEGONA.- En la selecció i adjudicació dels destinataris dels habitatges, sempre que existeixin places d’aparcament en

situació de comercialització i desocupades s’atorgarà preferència respecte de l’adjudicació dels habitatges a les persones que a més de sol·licitar

l’adjudicació del corresponent habitatge sol·liciti l’adjudicació i arrendament d’una o més places d’aparcament per un termini igual al termini de

vigència de la cessió del corresponent habitatge. L’Ajuntament i el titular dels habitatges, així mateix, podran establir de mutu acord les condicions

addicionals referents a la selecció dels destinataris del habitatges que siguin més adequades en cada moment per tal de garantir la

comercialització del conjunt de totes les diferents places d’aparcament disponibles.”

 

VUITÈ.- Designar com a responsables del contracte al cap del servei d’Equipaments Públics en la fase d’execució del projecte i a la cap del servei

d’Igualtat d’Oportunitats i Cohesió Social en la fase d’explotació.

 

NOVÈ.- Requerir al concessionari perquè dins del termini de trenta dies naturals comptadors a partir de l’endemà de la recepció de la notificació

del present acord concorri a la formalització en document administratiu de les modificacions de les clàusules contractuals i addicionals aprovades.

 

DESÈ.- Advertir que, d’acord amb l’establert a l’acord plenari de data 1 de juliol de 2019, en relació a  l’execució dels contractes on el Ple sigui

l’òrgan de contractació,  es delega en la Junta de Govern Local les següents facultats:

 

a) Interpretar els contractes.

b) Resoldre dubtes o incidències que puguin plantejar-se durant l’execució.

c) Imposar penalitats fins a un import màxim de 6.000 euros.

 

ONZÈ.- Notificar el present acord a l´empresa concessionària VISOREN
 

 

 

INCIDÈNCIES:

 

S’absenten de la sessió les regidores Sra. Rosa Mur, Sra. Cristina Muñoz i Sra. Elisabet Latorre.

 

S’incorpora a la sessió el regidor Sr. Daniel Martínez.
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VOTACIÓ:

 

S’aprova per unanimitat dels 22 regidors presents pertanyents als grups municipals:

 

PSC-CP11

ERC-AM4

Cs2

SBeC-ECG2

PODEM-EU i A2

Reg. no adsc.1
 
 

CIUTAT EDUCADORA
 
 

009. Aprovació de l'adhesió de l'Ajuntament de Sant Boi al manifest elaborat amb motiu de la celebració de la XXII Edició del Dia Mundial

del Comerç Just “I TU, QUÈ TRIES? AQUEST MAIG, PASSA’T AL COMERÇ JUST” 

     Intervencions
 
 

Número d'expedient M265/U503/2021/001

Atès que el 8 de maig se celebra arreu del món el Dia Mundial del Comerç Just, amb la participació  de molts municipis de Catalunya;

 

Atès que aquest any serà l’edició número 22 d’aquesta activitat a Catalunya, sota el lema “I TU, QUÈ TRIES? AQUEST MAIG, PASSA’T AL

COMERÇ JUST”  per transmetre el missatge que el comerç just no ha passat de moda i que segueix sent essencial apostar-hi per revertir les

injustes cadenes de subministraments Nord-Sud Global i per animar la ciutadania catalana a fer un pas cap a les iniciatives de consum justes i

solidàries que ja són una realitat a Catalunya: el comerç just, la banca ètica i l'economia social i solidària;

 

Atès que l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat hi participa en la Festa del Comerç Just i la Banca Ètica des de l'any 2004;

 

Atesa la proposta de manifest d'aquesta XXII Edició del Dia Mundial del Comerç Just que ha fet La Coordinadora pel Comerç Just i les Finances

Ètiques, segons el document que s'adjunta;

 

Atès l'informe del Cap de la Unitat de Cooperació, Solidaritat, Pau, Mediació i Restauració Comunitària  de data 11 de maig de 2021;
 
 

Vista la revisió de conformitat de la intervenció municipal de data  12/05/2021 
 

  

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.- Adherir-se al manifest de la XXII Edició del Dia Mundial del Comerç Just “I TU, QUÈ TRIES? AQUEST MAIG, PASSA’T AL COMERÇ

JUST” segons el text que s’adjunta i que és el següent:

 

“Manifest XXII Edició del Dia Mundial del Comerç Just

I TU, QUÈ TRIES? AQUEST MAIG, PASSA’T AL COMERÇ JUST

 

Les consumidores tenim poder. Tenint en compte les repercussions locals i globals del nostre consum, podem transformar el món en què vivim. Si

reivindiquem un consum més just, podem avançar cap a un model que posi la vida dels pobles i la natura al centre.

 

La crisi desencadenada per la Covid-19 ja ha provocat que, mentre les grans multinacionals multiplicaven els seus beneficis, les treballadores

hagin perdut més de 3 bilions d’euros en salaris des de l’inici de la pandèmia. Aquest no és un fet circumstancial i, segons l’OIT i el PNUD, pot tenir

efectes devastadors de llarga durada en els drets humans i ambientals, augmentant la pobresa i la fam, així com el risc del treball forçós i infantil i

la desforestació. Aquests efectes nocius i injustos de les cadenes de subministrament els pateixen més intensament les dones i les poblacions del

Sud Global.

 

Però hi ha lloc per a l’esperança, des dels moviments de Comerç Just ens organitzem per produir i comercialitzar assegurant uns pilars bàsics
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compartits amb les Finances Ètiques i l’Economia Social i Solidària: la generació d’oportunitats per a productores desfavorides; la transparència i

responsabilitat en els processos de fabricació i comercialització; les pràctiques comercials justes; salaris justos i dignes per a les treballadores;

l’eliminació del treball forçós i infantil; l’eradicació de la discriminació, l’assoliment de la igualtat de gènere i la llibertat d’associació; bones

condicions de treball; el desenvolupament de capacitats; i el respecte al medi ambient.

 

Tenim el poder de triar un consum conscient que inclogui el Comerç Just i vetlli per unes relacions comercials justes per a totes les parts, incloses

les del Sud Global. Enguany també reclamem a les responsables polítiques una reconstrucció amb justícia a la crisi desencadenada per la Covid-

19 per no tornar a caure en els mateixos errors.

 

Aquest maig, passem-nos al Comerç Just!”

 

SEGON.- Traslladar aquest acord a La Coordinadora pel Comerç Just i les Finances Ètiques (SETEM Catalunya.  Bisbe Laguarda, 4. 08001

Barcelona catalunya@setem.org ).
 

 

 

INCIDÈNCIES:

 

S’absenta de la sessió el regidor Sr. Jordi Vilar.

 

S’incorporen a la sessió les regidores Sra. Elisabet Latorre, Sra. Rosa Mur i Sra. Cristina Muñoz.

 

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
 
 

010. Aprovació de l'adhesió a la Declaració institucional de Ciutats Defensores dels Drets Humans (any 2021).

     Intervencions
 
És coneguda la vinculació i participació activa de l 'Ajuntament de Sant Boi en el projecte "Ciutats Defensores de Drets Humans" des de la seva

primera edició i el protagonisme de l'ajuntament en la creació del projecte i en el seu lideratge durant els primers ants de vida d'aquest.

 

Actualment el projecte està coordinat pel Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, la Comissió Catalana d'Ajuda al Refugiat, l'Institut dels

Drets Humans de Catalunya i l'Institut Català Internacional per la Pau, i compta amb la participació de 27 ajuntaments d'arreu el territori.

 

Cal destacar el compromís amb el projecte d'altres institucions com l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament, l'Àrea Metropolitana

de Barcelona, Casa Amèrica Catalunya, Diputació de Barcelona i el Fòrum de Síndics i Defensors Locals.

 

Amb aquest projecte es pretén visibilitzar i acompanyar la tasca de les persones defensores dels drets humans i denunciar la persecució que

pateixen a través de l'educació, la sensibilització i la incidència política i social amb l 'objectiu de millorar el coneixement, la promoció i la defensa

dels drets humans.

 

Enguany el projecte s'ha adaptat al context provocat per la Covid-19 mantenint i potenciant les accions comunicatives sense renunciar al principal

objectiu del projecte : donar veu a persones defensores dels drets humans.

 

Els ajuntaments i institucions participants han acordat una Declaració Institucional conjunta que recull el compromís de cadascuna de les ciutats,

ens participants amb els drets humans i aquelles persones que dediquen la seva vida a la defensa d'aquests.
 
 

  
 

  

És per tot això que proposem al ple l'adopció dels següents acords:
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S'acorda:

Primer.- Donar suport al projecte de Ciutats defensores dels drets humans.

 

Segon.- Aprovar l'adhesió a la "Declaració Institucional de les Ciutats Defensores dels Drets Humans (any 2021)".

 

Tercer.- Traslladar aquest acord a les entitats organitzadores del projecte, Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, la Comissió Catalana

d'Ajuda als Refugiats, l'Institut de Drets Humans de Catalunya i l'Institut Català Internacional per la Pau.;

 

 

La present moció la subscriu el grup municipal de Sant Boi en Comú-En Comú Guanyem (SBeC-ECG).
 

 

 

INCIDÈNCIES:

 

S’absenten de la sessió el regidor Sr. Javier López i la regidora Sra. Rosa Mur.

 

S’incorpora a la sessió les regidores Sra. Elisabet Latorre, Sra. Rosa Mur i Sra. Cristina Muñoz.

 

 

VOTACIÓ:

 

S’aprova per:

 

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

 

PSC-CP12

ERC-AM4

SBeC-ECG2

PODEM-EU i A2

Reg. no adsc.1

 

Abstencions: 22 vots dels regidors presents pertanyents al grup municipal:

 

Cs2
 
 

011. Aprovació de la moció davant l’escalada de violència a Palestina.

     Intervencions
 
Coincidint amb la 73a commemoració de la Nakba, l’èxode forçat del Poble palestí a conseqüència de la creació de l’Estat d’Israel el 1948, hem de

lamentar l’inici d’una nova escalada del conflicte entre les dues parts.

 

Les hostilitats tenen el seu origen en la resposta policial israeliana a les protestes de ciutadans palestins per evitar el desnonament de vuit famílies

palestines a Jerusalem Est i entregar les seves terres a colons israelians, una amenaça sota la qual viuen més de dues-centes famílies. La

repressió israeliana als aldarulls va arribar fins a l’interior de la Mesquita d’Al Aqsa, el tercer lloc més sagrat de l’Islam, i els enfrontaments es van

traslladar a la Franja de Gaza quan el govern de Hamàs va iniciar el llançament de coets a territori israelià en no complir-se el seu ultimàtum de

replegament de les forces de seguretat. Israel, per la seva banda, va respondre bombardejant la Franja.

 

Els enfrontaments s’han allargat i intensificat considerablement durant els darrers dies i fins al moment han provocat més dos centenars de morts,

dels quals més d'una seixantena són infants, i més de vuit-cents ferits, tots majoritàriament ciutadans palestins, fruit de l’intercanvi de bombes des

de terra i aire a la frontera de la Franja de Gaza. Malauradament, un cop més constatem com la població civil és la principal víctima de la manca de

vies de diàleg per avançar cap a la pau.

 

Aquesta escala de violència, sense precedents des de l'any 2014, també està agreujant la crisi humanitària amb més de 40.000 persones

desplaçades i el bloqueig, per part del govern d'Israel, de personal i material sanitari, tal com ha denunciat Metges Sense Fronteres, i de la premsa

internacional.
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Per tots aquests motius, proposem al ple l'adopció dels següents acords:
 

 

S'acorda:

Primer.- Demanar l'aturada de l'espiral de violència que s'està produint en els darrers dies a Palestina.

 

Segon.- Mostrar la nostra solidaritat amb les víctimes d'aquesta escalada, principalment les civils, i exigir el respecte dels Drets Humans i del Dret

Internacional, així com l’aplicació efectiva de les diverses resolucions de les Nacions Unides emeses reiteradament amb l’objectiu d’establir la pau

a la regió.

 

Tercer.- Demanar la comunitat internacional, inclòs el govern espanyol, que expressi la seva condemna de la violència empresa per part de l'estat

d'Israel i l’inici d'un procés de mediació per aturar l’actual nova espiral de violència així com per reprendre el procés de pau, tal com ha proposat el

Secretari General de Nacions Unides, António Guterres. Aquest procés de mediació hauria de tenir com a objectiu principal la fi de la violència

estructural a la qual està sotmès el poble palestí per part de l’Estat d’Israel i el reconeixement del dret al retorn dels refugiats palestins, en el marc

de les diferents resolucions de les NNUU.

 

Quart.- Recordar l'obligació dels estats de protegir les persones defensores de drets humans que treballen a la zona, els mitjans de comunicació i

els treballadors humanitaris i d'ONG. Incloent la fi de la detenció i arrest provisional de Juana Díaz, treballadora humanitària empresonada des de

fa més d’un mes pel govern d'Israel.

 

Cinquè.- Fer nostre el posicionament emès pel Fons Català de Cooperació al Desenvolupament respecte l’escalada de violència a Palestina emès

el passat 17 de maig, després de ser aprovat per la seva Junta Executiva.

 

Sisè.- Fer arribar els presents acords al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, el govern de la Generalitat de Catalunya i el govern

d'Espanya i a l'ambaixada d'Israel a Espanya. ;

 

 

La present moció la subscriu el grup municipal de Sant Boi en Comú-En Comú Guanyem (SBeC-ECG).
 

 

 

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

 

En contra: 2 vots dels regidors presents pertanyents al grup municipal:

 

Cs2

 

 

INCIDÈNCIES:

 

S’incorpora a la sessió la regidora Sra. Rosa Mur.
 

 

Part de Control
 

     Intervencions
 
Precs i Preguntes
 

Donar compte de decrets
 

No n'hi ha.
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Comunicacions de l'alcaldia
 

Donar compte dels informes
 

No n'hi ha..
 
 

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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