
ACTA DE SESSIÓ DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D'IGUALTAT, DRETS SOCIALS I CIUTAT 
EDUCADORA 

 
 
Número d'expedient: N198-2018-11 
 
 Caràcter  Urgent   Convocatòria 
 Ordinari No   Primera 

 
 Data:  11/12/2018 
  
 Lloc:  Sala de Juntes 
   

 Hora Inici:  17:06  
  
 Hora Final:  17:15 
 
 
Hi assisteixen 

President/a Salut González Martín  
Vocals Alba Martínez Vélez 

Jaume Sans i Margenet 
Jorge Romero Gil 
Marina Lozano Illescas 
Jordi Garcia Mas 

Secretari/ària Josefa Chavero Pozo 
    

 
S'incorporen més tard els següents regidors 

    
 
També hi assisteixen 

    
 
S'han excusat d'assistir-hi 

Vocals Rosa Maria Berrio i Hernández   
 
No hi assisteix 

Vocals Jose Manuel Gonzalez Labrador 
Antonio Chanes Espigares   

 
 
001. Aprovació de l'acta de la sessió amb número d'expedient N198-2018-10 
 
 
Votació: Aprovada per unanimitat dels membres presents 
Comentaris:  
Incidències:   
Esmenes:   

 
 
CIUTAT EDUCADORA 
 
Cooperació, solidaritat i pau 
 
 
002. Aprovació de la moció, del grup municipal d'ICV-EUiA-ME-E, per a la suspensió de la 
venda d'armes espanyoles a la coalició saudita que intervé al conflicte del Iemen. 
 
 
Des de març del 2015 fins al de juliol de 2018, la coalició internacional encapçalada per l’Aràbia 
Saudita que opera a la guerra del Iemen ha dut a terme més de 18.000 bombardejos amb armes 
subministrades per diversos països, i ha comès desenes de presumptes crims de guerra duent a 



terme atacs deliberats i indiscriminats contra objectius civils, com ara: escoles, hospitals, 
mesquites, fàbriques, mercats, noces i funerals.  
 
A l'informe d'agost del 2018, el Consell de Drets Humans de l'ONU recomana a la comunitat 
internacional «abstenir-se de subministrar armes que podrien ser utilitzades a la guerra del Iemen» 
ja totes les parts en el conflicte armat del Iemen han comès amb impunitat violacions greus del dret 
internacional. 
 
El cost humà del conflicte del Iemen, en els més de tres anys i mig que dura,  ha estat qualificat per 
l'ONU des de març de 2017 com la catàstrofe humanitària més gran de l’actualitat. Segons Nacions 
Unides, fins a gener de 2018, en el conflicte del Iemen havien mort almenys 6.000 civils, més de 
50.000 han resultat ferits i hi ha tres milions de persones desplaçades internes. D'una població de 
29,3 milions de persones, més de 22 milions necessiten ajuda humanitària per cobrir les seves 
necessitats bàsiques, 11 milions en una situació d'extrema necessitat. Una crisi exacerbada pel 
bloqueig marítim imposat per part de la coalició saudita, que constitueix una greu infracció del dret 
internacional humanitari. 
 
Entre 2015 i 2017, malgrat el risc de ser còmplice de la comissió de crims de dret internacional, 
l’Estat espanyol va exportar armes a l’Aràbia Saudita per valor de 932 milions d’euros i va autoritzar 
l’exportació d'armes per valor de 1.235 milions d’euros. És necessari que Espanya adopti mesures 
significatives per sumar-se a la creixent llista de països que apliquen, ja des de fa mesos, mesures 
restrictives i no autoritzen ni exporten armes que es puguin utilitzar en el conflicte del Iemen. 
 
Davant aquesta situació, les entitats de la Campanya Armes Sota Control (Amnistia Internacional 
Catalunya, Fundipau, Greenpeace i Oxfam Intermón) estan instant municipis com el nostre a 
aprovar una moció contra la venda d’armes a l’Aràbia Saudita. 
 
Per tot això, el grup municipal d'ICV-EUiA-ME-E proposa al plenari l'adopció dels següents acords: 
 
S'acorda: 
 
Primer.- Instar el Govern espanyol a suspendre la transferència d'armes i denegar les 
autoritzacions d’exportacions d'armes a l’Aràbia Saudita que podrien ser utilitzades en el conflicte 
del Iemen, almenys mentre es tingui informació de fonts fiables o mentre es mantingui un risc 
substancial que aquestes es puguin utilitzar per cometre o facilitar la comissió de violacions greus 
del dret internacional dels drets humans o del dret internacional humanitari. 
 
Segon.- Transmetre aquest acord a la Presidència i Vicepresidència del Govern espanyol, així com 
als Ministeris d'Afers exteriors, Unió Europea i Cooperació; d'Indústria, Comerç i Turisme; de 
Defensa; d'Interior; i d'Hisenda; a més de la Secretària d'Estat de Comerç que presideix la Junta 
Interministerial que regula el comerç d'armes espanyol. 
 
La present moció la subscriu el grup municipal d'ICV-EUiA-ME-E a l'Ajuntament de Sant Boi. 
 
 
INTERVENCIONS: La Sra. Alba Martínez explica el contingut de la moció. Diu que els va arribar 
vía Amnistía Internacional, i el text que es presenta és el que proposen les entitats. Altres 
Ajuntaments han aprovat un altre text similar a aquest. Per aquest motiu el Fons Català de 
Cooperació vol proposar un text unitari. Comunica que en el cas que el Fons Català de Cooperació 
faci arribar aquest text, es proposaria la presentació d'esmenes al Ple a la moció presentada a la 
Comissió o bé es retiraria aquesta moció i es presentaria l'altre text  per aprovar. 
 
VOTACIÓ: Es dictamina favorablement per 1 vot a favor, que representen 4 vots, del grup polític 
municipal ICV-EUiA-ME-E  i l'abstenció dels grups polítics municipals PSC-CP, ERC-AM, PP, 
PDeCAT i GdSB-CUP-PA. 
 



A favor: 1 (4 vots) 
 
ICV-EUiA-ME-E 1 (4 vots) 
 
Abstencions: 7 (18 vots) 
 
PSC-CP 1 (10 vots) 
ERC-AM 1 (3 vots) 
GdSB-CUP-PA 1 (2 vots) 
PP 1 (2 vots) 
PDeCAT 1 (1 vot) 
  
EXPLICACIÓ DE VOT:  El Sr. Jorge Romero explica que la seva abstenció és una abstenció 
tècnica, ja que segurament votaran a favor al Ple. 
El Sr. Jaume Sans diu que també s'absté a l'espera d'un possible text definitiu que es presenti al 
Ple 
 
 
 
 
Part de Control 
 
Precs i Preguntes 
 
No n'hi ha 
 
Donar compte dels acords presos en Junta de Govern per delegació del Ple 
 
 
 ->   Aprovació del conveni de col·laboració entre la Comissió Catalana d'Ajuda al Refugiat (CCAR) 
i l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat que té per objecte la formalització de la subvenció a la 
Comissió Catalana d'Ajuda al Refugiat per al projecte "L'acollida de persones refugiades a Sant Boi 
de Llobregat: reforçant l'acollida i reafirmant el paper de la ciutadania santboiana"  
 
 ->   Aprovació de la desestimació del recurs de reposició contra l'acord de resolució de la 
convocatòria d'ajuts econòmics a persones amb escassa capacitat econòmica que estiguin 
gravades per l'Impost sobre Béns Immobles de naturalesa urbana per a l'exercici de 2018, 
interposat per la senyora ...................  
 
 ->   Aprovar la modificació de l'aportació econòmica prevista al conveni de col·laboració signat 
entre l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat i el Fons Català de Cooperació al Desenvolupament 
per a l'any 2017 
 
 ->   Aportació de l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat al Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament per al projecte "Promoció del voluntariat internacional a Sant Boi. SB - boig pel 
voluntariat transformador"  
 
 ->   Aportació de l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat al Fons Català de Cooperació al projecte 
3215. RESPOSTA D’EMERGÈNCIA ALS EFECTES DEL TERRATRÈMOL I TSUNAMI A 
INDONÈSIA. 
 
 ->   Aprovació de l'adhesió a la Xarxa d'Escoles Municipals de Música i Arts promoguda per la 
Diputació de Barcelona 
 
 ->   Aprovació de l'adhesió a la Xarxa d'Escoles Bressol Municipals promoguda per la Diputació de 
Barcelona 



 
 
Comunicacions/Informacions 
 
 
 
 
I com que no hi ha més assumptes per tractar, el president  clou la sessió i se n'estén aquesta acta 
que autoritza el secretari de la comissió informativa amb el vistiplau del president. 
 


