
 
 

ACTA DE SESSIÓ  DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE TERRITORI, DESENVOLUP AMENT 
ECONÒMIC I CIUTAT SOSTENIBLE 

 
 
Número d'expedient: N197-2018-06 
 
 Caràcter  Urgent   Convocatòria  
 Ordinari No   Primera 

 
 Data:  13/06/2018 
  
 Lloc:  Sala de Juntes 
   

 Hora Inici:  17:09  
  
 Hora Final:  18:02 
 
 
Hi assisteixen 
President/a J. Angel Carcelén Luján  
Vocals Josep Puigdengolas Torres 

Concepció Lerma Ballo 
Jaume Sans i Margenet 
Jordi Garcia Mas 

Secretari/ària Jordi Espinosa García 
    
 
S'incorporen més tard els següents regidors 
 Jorge Romero Gil 

s'incorpora durant el debat del segon punt de l'ordre del dia.   
 
També hi assisteixen 
 Maria Salinas Salinas   
 
S'han excusat d'assistir-hi 
 Elena Amat i Serrano   
 
No hi assisteix 
 Rafael Cañedo Torrubiano 

Ramón Núñez Nogueira   
 
 
 
001. Aprovació de l'acta de la sessió amb número d' expedient N197-2018-05 
 
 
Votació: Aprovada per unanimitat dels membres presents 
Comentaris:  
Incidències:   
Esmenes:   
 
 
TERRITORI I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC 
 
Planejament i gestió urbanística 
 
 
002. Aprovació provisional de la Modificació puntua l del Pla general metropolità del sector 
corresponent a la zona 10a*cl en l'entorn del siste ma aeroportuari 
Número d'expedient X103/2017/000003 
 



 
El Ple de l'Ajuntament, en sessió de caràcter Ordinari, celebrada el dia 16 d'octubre de 2017, va 
acordar assumir la iniciativa i aprovar inicialment la "Modificació puntual del Pla general metropolità 
del sector corresponent a la zona 10a*cl en l'entorn del sistema aeroportuari", amb les 
prescripcions que es van detallar en l'informe emès pel servei d'Infraestructures i Espai Públic de 
data 6 de setembre, que calia incorporar abans de l'aprovació provisional; 
 
El document es va sotmetre a informació pública pel termini d'un mes, publicant-se al diari El 
Periódico de data 23 d’octubre de 2017, al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data 31 
d'octubre de 2017 i al tauler d’anuncis municipal; 
 
El termini d'informació pública va finalitzar l'1 de desembre de 2017; 
 
Consultat el Registre General d'Entrada de l'Ajuntament entre el 16 d'octubre i l'1 de desembre de 
2017, ambdós inclosos, no s'ha registrat cap document amb referència a al·legacions a la 
"Modificació puntual del Pla general metropolità del sector corresponent a la zona 10a*cl en l'entorn 
del sistema aeroportuari"; 
 
En l'esmentat Ple també es va acordar sol·licitar informe als organismes següents: 
 
- La Demarcació de Carreteres de l'Estat de Catalunya. L'informe emès per aquest organisme va 
tenir entrada en aquest Ajuntament en data 14 de novembre de 2017 amb número de registre 
2017030427. 
 
- Els Serveis Territorials de les Direccions Generals de Carreteres i de Transports del Departament 
de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya. A data d'avui aquests informes no s'han 
rebut. 
 
- Red Nacional de Ferrocarriles Españoles i els Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya. 
L'informe emès per la Red Nacional de Ferrocarriles Españoles (Adif) va tenir entrada en aquest 
Ajuntament en data 13 de desembre de 2017 amb número de registre 2017032919; i l'informe 
emès per Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya va tenir entrada en aquest Ajuntament en data 
21 de novembre de 2017 amb número de registre 2017031071. 
 
- L'Agència Catalana de l'Aigua. L'informe emès per aquest organisme va tenir entrada en aquest 
Ajuntament, via EACAT, en data 24 de gener de 2018 amb número de registre E/000251-2018. 
 
- La Direcció General de Comerç. L'informe emès per aquest organisme va tenir entrada en aquest 
Ajuntament, via EACAT, en data 14 de desembre de 2017 amb número de registre E/001684-2017. 
 
- La Direcció General d'Aviació Civil del Ministeri de Foment. En data 9 de novembre de 2017 té 
entrada en aquest Ajuntament un informe emès per aquest organisme, amb número de registre 
2017029889, sol·licitat en data 31 de maig de 2017, previ a l'aprovació inicial del document, tal com 
preveu la Disposició addicional segona del RD 2591/1998. 
 
En data 8 de maig de 2018 se sol·licita informe a la Secretaria de l'Estat d'Infraestructures, 
Transport i Habitatge. Subdirecció General de Planificació d'Infraestructures i Transports del 
Ministeri de Foment, segons l'establert en l'esmentat informe emès per Adif. 
 
En data 15 de maig de 2018, el Sr. ..........., actuant en nom i representació de la societat 
Mercabarna, Mercados de Abasteciminetos de Barcelona SA, va entrar per Registre General 
d'aquest Ajuntament tres còpies en paper i un CD amb la documentació relativa a la proposta de 
"Modificació puntual del Pla general metropolità del sector corresponent a la zona 10a*cl en l'entorn 
del sistema aeroportuari. Aprovació provisional", amb número de registre 2018013176, sol·licitant a 
aquest Ajuntament que s'aprovi provisionalment el document; 
 



En data 17 de maig el servei d'Infraestructures i Espai Públic d'aquest Ajuntament emet informe 
favorable sobre l'Estudi d'avaluació de la mobilitat generada corresponent a la "Modificació puntual 
del Pla general metropolità del sector corresponent a la zona 10a*cl en l'entorn del sistema 
aeroportuari. Aprovació provisional", atès que s'han rectificat i completat els diferents punts 
detectats en l'anterior versió de l'informe; 
 
El document tècnic de la Modificació puntual del Pla general metropolità del sector corresponent a 
la zona 10a*cl en l'entorn del sistema aeroportuari, al municipi de Sant Boi de Llobregat, ha estat 
redactat per Barcelona Regional, Agència de Desenvolupament Urbà, i incorpora memòria, 
normativa urbanística, agenda de les actuacions, justificació del compliment dels estàndards 
d'espais lliures, avaluació econòmica i financera i informe de sostenibilitat econòmica; 
 
Vist l'informe del Servei d'Infraestructures i Espai Públic de data 17 de maig de 2018 que consta en 
l'expedient; 
 
Vist l'informe tècnic del Servei de Planificació del Territori de data 17 de maig de 2018 que consta 
en l'expedient; 
 
Vist l'informe jurídic de data 31 de maig de 2018 que consta a l'expedient; 
 
D'acord amb els articles 58 i 59 del TRLUC en relació a les determinacions i documentació dels 
plans d’ordenació urbanística municipal; 
 
D'acord amb els articles 76 i 85 del TRLUC, en relació a la formulació i tramitació dels esmentats 
plans d'ordenació urbanística municipal; 
 
D'acord amb els articles 96 i 97 del TRLUC, en relació a la modificació de figures de planejament 
urbanístic i la seva justificació; 
 
D'acord amb l'article 101 del TRLUC, en relació a la iniciativa privada en la formulació dels plans 
urbanístics; 
 
Vista la revisió de conformitat de la intervenció municipal de data  08/06/2018  
 
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 provisionalment la Modificació puntual del Pla general metropolità del sector 
corresponent a la zona 10a*cl en l'entorn del sistema aeroportuari. 
 
Segon.- Trametre aquest acord  i l'expedient administratiu i tècnic per triplicat degudament 
diligenciat a l'Honorable Conseller de Territori i Sostenibilitat perquè, si s'escau, s'aprovi 
definitivament la present Modificació puntual del Pla general metropolità. 
 
--------------------------------- 
 
VOTACIÓ.- Amb el vot a favor dels grups municipals del PSC-CP (que representa 10 vots), i d'ICV-
EUiA-ME-E (que representa 4 vots), i l'abstenció dels grups municipals del PDeCAT(que 
representa 1 vot), d'ERC (que representa 3 vots),  i de GentdeSB-CUP-PA (que representa 2 vots), 
es dictamina favorablement la proposta. 
 
-------------------------------- 



 
003. Aprovació de l'Avanç, el programa de participa ció ciutadana i el Document Inicial 
Estratègic de la Modificació puntual del Pla genera l metropolità en l'àmbit de Can Gavarrot 
Número d'expedient X103/2018/000002 
 
 
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 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 del 
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", que proposa la redacció d'un document 
urbanístic que possibiliti un projecte de capil·laritat entre l'espai urbà i les vores dels vessants de la 
muntanya de Sant Ramon. 
 
En conseqüència, i amb la voluntat d'estudiar l'estructura dels espais verds i definir el model 
d'articulació entre els barris de muntanya, les vores de les vessant de Sant Ramon, 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; 
 
Aquest Avanç de Modificació puntual del Pla general metropolità es formula per inicitativa de 
l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, amb el suport de l'Àrea Metropolitana de Barcelona; 
 
L'equip de JPAM Arquitectura & Urbanisme, amb el suport dels serveis tècnics del servei de 
Planificació del Territori de l'Ajuntament i de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, ha redactat l'Avanç 
de la Modificació puntual del Pla general metropolità en l'àmbit de Can Gavarrot. El departament de 
Participació ciutadana i proximitat i el departament de Planejament i gestió urbanística han elaborat 
el programa de participació ciutadana de la Modificació puntual del Pla general metropolità, amb el 
contingut i determinacions dels articles 22 i 105 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual 
s'aprova el Reglament de la Llei d'urbanisme. L'equip (az)_Projectes i estudis en mediambient 
(Anna Zahonero) ha elaborat el Document Inicial estratègic; 
 
D'acord amb l'annex 1 de la Llei 6/2009, d'avaluació ambiental de plans i programes, s'han de 
sotmetre a avaluació ambiental els plans d'ordenació urbanístic municipal i els plans parcials 
urbanístics de delimitació; 
 
L'apartat 6.a de la disposició addicional vuitena de la Llei 16/2015 determina que són objecte 
d'avaluació ambiental estratègica ordinària el plans d'ordenació urbanística municipal, els plans 
parcials urbanístics de delimitació, així com les modificacions de plans urbanístic que són objecte 
d'avaluació ambiental estatrègica ordinària que constitueixen variacions fonamentals de les 
estratègies, les directrius i les propostes o de la cronologia del pla que produeixin diferències en els 
efectes previstos o en la zona d'influència; 
 
Per iniciar l'avaluació ambiental ordinària s'ha d'elaborar i trametre a l'òrgan ambiental el Document 
Inicial Estratègic (en endavant DIE), que segons l'apartat 2.b de la disposició addicional 8a de la 
Llei 16/2015 equival a l'informe de sostenibilitat ambiental preliminar regulat per la Llei 6/2009 (en 
tot allò que no contradigui la Llei 21/2013). L'Avanç de la MPGM va acompanyat del DIE 
corresponent; 
 



Vistos els informes del servei de Planificació del Territori i dels Serveis Jurídics, ambdós amb data 
7 de juny de 2018, que consten a l'expedient administratiu; 
 
D'acord amb les competències que estableix l'article 76 del Decret Legislatiu 1/2010, d'agost, pel 
qual s'aprova el Text Refós de la Llei d'urbanisme; 
 
A l'empara de l'article 86 bis 1 a) i l'apartat b) de la disposició transitòria divuitena del Decret 
legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei d'urbanisme i dels articles 
101 i 106 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 
d'urbanisme; 
 
D'acord amb l'article 45 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; 
 
Vista la revisió de conformitat de la intervenció municipal de data  08/06/2018  
 
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'Avanç i el Document Inicial Ambiental Estratègic de la Modificació puntual del Pla 
general metropolità en l'àmbit de Can Gavarrot, als efectes de sol·licitar l'inici del procediment 
d'avaluació ambiental estratègica ordinària, d'acord amb l'article 33 i següents de la Llei 21/2013, 
de 9 de desembre, d'avaluació ambiental, la Llei 6/2009, del 28 d'abril, d'avaluació ambiental de 
plans i programes, i 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. 
 
Segon.- Trametre el document d'Avanç i el Document Inicial Estratègic del Pla al Departament de 
Territori i Sostenibilitat, per tal que iniciï el procediment d'avaluació ambiental estratègica ordinària, 
d'acord amb la normativa sectorial d'avaluació ambiental. 
 
Tercer.- Aprovar el Programa de participació ciutadana de la Modificació puntual de Pla general 
metropolità en l'àmbit de Can Gavarrot. 
 
Quart.- Publicar l'aprovació del Programa de Participació Ciutadana al Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona, a la pàgina web i al tauler d'anuncis d'aquesta corporació. Totes les 
persones, físiques o jurídiques, poden consultar el contingut del Programa de participació 
ciutadana i obtenir-ne còpia. Es pot exercir el dret d'informació a l'Oficina Municipal d'Atenció al 
Públic, plaça de l'Ajuntament, número 1, de Sant Boi de Llobregat (08030) i a la pàgina web 
municipal (http://www.santboi.cat). 
 
--------------------------------- 
 
VOTACIÓ.- Amb el vot a favor dels grups municipals del PSC-CP (que representa 10 vots), i d'ICV-
EUiA-ME-E (que representa 4 vots), i l'abstenció dels grups municipals del PDeCAT(que 
representa 1 vot), d'ERC (que representa 3 vots),  i de GentdeSB-CUP-PA (que representa 2 vots), 
es dictamina favorablement la proposta. 
 
-------------------------------- 
 



 
CIUTAT SOSTENIBLE 
 
Medi ambient 
 
 
004. Aprovació de la moció del grup municipal d'ICV -EUiA-ME-E de suport a la creació de la 
institució “Defensor/-a de les Generacions Futures”    
Número d'expedient M265-2018- 
 
Existeixen nombrosos instruments internacionals de protecció ambiental que defensen a les 
generacions futures davant l’acció de la humanitat del present. 
 
L’informe Brundtland “El Nostre Futur Comú”, de l'any 1987, assenyala que “hem agafat en préstec 
capital del medi ambient de les generacions futures” 
 
El principi 3 de la Declaració de Rio 1992 declara que “el dret al desenvolupament ha d’exercir-se 
de forma que respongui equitativament a les necessitats de desenvolupament i ambientals de les 
generacions presents i futures”. 
 
La "Declaració sobre Responsabilitat de les Generacions Presents vers les Generacions Futures" 
formulada per la UNESCO l’any 1997 convida formalment les institucions públiques a preparar-se 
de manera resolutiva per salvaguardar les necessitats i els interessos de les generacions futures 
amb esperit de solidaritat. L’imperatiu moral que exigeix que es formulin, per les generacions 
actuals, unes directrius sobre un tipus de comportament que tingui en consideració l'esdevenir, ja 
s’està posant en pràctica mitjançant institucions a diferents països. 
 
No en va, a Suècia, (Instrument del Govern de 1974) i Finlàndia (Llei Constitucional del 17 de juliol 
de 1919, Llei Orgànica del Parlament de 13 de gener de 1928 i Reglament de Servei de 
Ombudsman, aprovat pel Parlament de Hèlsinki el 10 de gener de 1920), crea figures de protecció 
ambiental amb base a la protecció de les generacions futures. 
 
També Hongria institueix el Comissionat Parlamentari per les Generacions Futures, Bèlgica la 
Fundació per les Generacions Futures, Alemanya la Fundació pels Drets de les Generacions 
Futures, Israel la Comissió per les Futures Generacions o al Regne Unit s’ha proposat una tercera 
Cambra Parlamentària denominada Cambra dels Guardians del Futur (junt a la Cambra dels Lords 
i la dels Comuns), per vetllar pels recursos de les properes generacions. 
 
Tenint present que a la Carta de les Nacions Unides els pobles de la Terra han expressat la seva 
voluntat de “preservar a les generacions venidores ” així com els valors i principis que consagra la 
Declaració Universal dels Drets Humans. 
 
Prenent en consideració les disposicions del Pacte Internacional de Drets Econòmics, Socials i 
Culturals, i del Pacte Internacional de Drets Cívics i Polítics, aprovats el 16 de desembre de 1966, i 
també les de la Convenció sobre els Drets de la Infància, aprovada el 20 de novembre de 1989. 
 
Preocupats per la sort de les generacions futures davant els desafiaments vitals que planteja el 
mil·lenni vinent i conscients que en aquesta etapa de la història perilla la perpetuació de la mateixa 
humanitat i el seu medi ambient. 
 
Afirmant la necessitat d’establir nous vincles equitatius i globals de cooperació i solidaritat entre les 
generacions i de promoure la solidaritat entre generacions en el marc de la continuïtat de la 
humanitat, amb l’afany de preservar el nostre entorn, en benefici de les generacions futures. 
 
Recordant que les responsabilitats de les actuals generacions amb les futures ja s’han mencionat 
en diferents instruments jurídics com la Convenció per la Protecció del Patrimoni Mundial, Cultural i 



Natural, aprovada per la Conferència General de la UNESCO el 16 de novembre de 1972, el 
Conveni sobre la Diversitat Biològica aprovat a Rio de Janeiro el 5 de juny de 1992, la Declaració 
de Rio sobre el Medi Ambient i Desenvolupament aprovada per la Conferència de les Nacions 
Unides sobre el Medi Ambient i el Desenvolupament el 14 de juny de 1992, la Declaració i el 
Programa d’Acció de Viena aprovades per la Conferència Mundial dels Drets Humans el 25 de juny 
de 1993, i les resolucions de la Assemblea General de les Nacions Unides sobre la protecció del 
clima mundial per les generacions presents i futures aprovades des de 1990. 
 
Reconeixent que la tasca de garantir la protecció de les generacions futures, en especial mitjançant 
l’educació, constitueix una part important de la missió ètica fonamental de les institucions 
públiques. 
 
Advertint que el destí de les generacions esdevenidores depèn de les decisions i mesures que es 
prenguin avui, que els problemes actuals s’han de resoldre per interès de les generacions presents 
i futures, i que la pobresa extrema, el subdesenvolupament, l’exclusió i la discriminació representen 
un perill per les generacions presents i donen lloc a conseqüències nefastes per les futures, 
convidant a les institucions públiques a preparar-se per salvaguardar des d’ara les necessitats i els 
interessos de les generacions esdevenidores amb un esperit de solidaritat, essent conscients de la 
incertesa actual en el panorama internacional en relació a l’adaptació al canvi climàtic. 
   
Es proposa al ple l'aprovació dels següents acords,  
 
S'acorda: 
 
Primer.- Proposar a Nacions Unides, com organisme representant dels pobles de la Terra, la 
creació de la Institució “Defensor/a de les Generacions Futures”. 
 
Segon.- Proposar al Parlament Europeu, com representant de la sobirania popular dels pobles 
d’Europa, la creació de la Institució “Defensor/a de les Generacions Futures”. 
 
Tercer.- Proposar al Congres dels Diputats, com representant de la sobirania popular de l’Estat, la 
creació de la Institució “Defensor/a de les Generacions Futures”. 
 
Quart.- Proposar al Parlament de Catalunya, com representant de la sobirania popular del poble 
català, la creació de la Institució “Defensor/a de les Generacions Futures”. 
 
Cinquè.- Fer arribar els presents acords als màxims representants de les Nacions Unides, del 
Parlament Europeu, del Congrés dels Diputats i del Parlament de Catalunya, així com a la 
Fundación Savia, com a impulsors de la iniciativa.  
 
La present moció la subscriu el grup municipal d'ICV-EUiA-ME-E  
 
--------------------------------- 
 
VOTACIÓ.- Amb el vot a favor dels grups municipals del PSC-CP (que representa 10 vots), i d'ICV-
EUiA-ME-E (que representa 4 vots), i l'abstenció dels grups municipals del PDeCAT(que 
representa 1 vot), d'ERC (que representa 3 vots),  i de GentdeSB-CUP-PA (que representa 2 vots), 
es dictamina favorablement la moció. 
 
-------------------------------- 
 
 
 
 
 
 



005. Aprovació de l’adhesió de l’Ajuntament de Sant  Boi de Llobregat  com a membre de ple 
dret a l’Associació de Municipis i Entitats per a l ’Aigua Pública (AMAP) i dels Estatuts que 
regeixen aquesta Associació 
 
Número d'expedient N662/U630/2018/000008 
 
 
Atès que l’aigua és un element indispensable per a la vida, per la societat i pels ecosistemes i, com 
tal, s’ha de gestionar sota criteris d’interès general i de béns comuns. En aquest sentit, les Nacions 
Unides el juliol de 2010 reconeixien que l’aigua és un dret humà. 
 
Atès que l’abastament d’aigua i el sanejament són serveis bàsics i essencials, i que s’ha de 
garantir en tot moment el seu accés universal i assequible, sense que el seu subministrament es 
pugui privar per motius econòmics o socials. 
 
Atès que aquests serveis bàsics s’han de prestar de forma eficaç, de manera que els beneficis 
d’aquestes activitats retornin a la societat per millorar el servei públic, així com la qualitat de l’aigua 
retornada al medi ambient. 
 
Atès que, en aquest context, la gestió pública de l’aigua s’ha de considerar com el model de gestió 
que millor s’ajusta a aquestes exigències, amb mecanismes de control social que garanteixen la 
transparència, la informació, la rendició de comptes i la participació ciutadana efectiva. 
 
Atès que el 31 de gener de 2018 es va constituir l’Associació de Municipis i Entitats per a l’Aigua 
Pública, impulsada pels ajuntaments de Badalona, Barcelona, Cerdanyola del Vallès, El Prat de 
Llobregat, Sabadell, Santa Coloma de Gramenet i Terrassa, que té per finalitat difondre, promoure i 
donar suport als municipis que vulguin encaminar-se cap a la gestió pública de l’aigua. 
 
Atès que s’ha rebut un exemplar dels Estatuts de l’Associació de Municipis i Entitats per a l’Aigua 
Pública per a la seva ratificació per part del Ple Municipal, de conformitat amb allò que estableixen 
els articles 52.2.b, 114.3.d 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 d’acord amb els articles 22.2.b) i 47.2.g) 
de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local. 
 
Vistos la Disposició Addicional Cinquena de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases 
del Règim Local, i els articles 133 a 136 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, on es preveu la facultat 
dels ens locals de constituir associacions, d’àmbit estatal o autonòmic, per a la protecció i promoció 
de llurs interessos comuns. 
 
Vistos els articles 321-1 a 321-6 de la Llei 4/2008, de 24 d’abril, per la qual s’aprova el llibre tercer 
del Codi Civil de Catalunya, que regulen de forma específica la naturalesa i constitució de les 
associacions. 
 
Vist l'informe de data 5 de juny de 2018, emés pel tècnic de Medi Ambient. 
 
Vista la revisió de conformitat de la intervenció municipal de data  08/06/2018  
 
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’adhesió de l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat com a membre de ple dret a 
l’Associació de Municipis i Entitats per a l’Aigua Pública (AMAP). 
 
SEGON.- Aprovar els Estatuts que regeixen l’esmentada Associació i que consten com a annex al 
present acord. 
 
TERCER.- Designar al Sr. Josep Puigdengolas Torres, Tinent d'alcalde de Ciutat Sostenible com a 
representant titular i al Sr. José Àngel Carcelén Luján, Tinent d'alcalde de Territori i 
Desenvolupament Econòmic com a representant substitut de la Corporació, en els òrgans de 
govern de l’Associació que corresponguin. 
 
QUART.- Donar compte d’aquests acords a l’Associació de Municipis i Entitats per a l’Aigua 
Pública. 
 
--------------------------------- 
 
VOTACIÓ.- Amb el vot a favor dels grups municipals del PSC-CP (que representa 10 vots), i d'ICV-
EUiA-ME-E (que representa 4 vots), i l'abstenció dels grups municipals del PDeCAT(que 
representa 1 vot), d'ERC (que representa 3 vots),  i de GentdeSB-CUP-PA (que representa 2 vots), 
es dictamina favorablement la proposta. 
 
-------------------------------- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Part de Control 
 
Precs i Preguntes 
 
 
 
Donar compte dels acords presos en Junta de Govern per delegació del Ple 
 
 
 ->   Aprovació de la revocació parcial de subvenció de la convocatòria de l'any 2017 a l'Institut 
Itaca 
 
 
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. 
 


