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

 
Número d'expedient: N197-2018-05 
 
 Caràcter  Urgent   Convocatòria  
 Ordinari No   Primera 

 
 Data:  16/05/2018 
  
 Lloc:  Sala de Juntes 
   

 Hora Inici:  17:08  
  
 Hora Final:  18:15 
 
 
Hi assisteixen 
President/a J. Angel Carcelén Luján  
Vocals Elena Amat i Serrano 

Olga Amalia Puertas Balcell 
en substitució de Ramón Núñez Nogueira d'acord amb l'establert a l'article 
68.5 del Reglament Orgànic Municipal. 
Josep Puigdengolas Torres 
Jaume Sans i Margenet 
Jorge Romero Gil 
Jordi Garcia Mas 

Secretari/ària Jordi Espinosa García 
    
 
S'incorporen més tard els següents regidors 
 Concepció Lerma Ballo 

s'incorpora durant el tractament del segon punt de l'ordre del dia.   
 
També hi assisteixen 
    
 
S'han excusat d'assistir-hi 
    
 
No hi assisteix 
 Ramón Núñez Nogueira i Rafael Cañedo Torrubiano   
 
 
La portaveu del grup municipal de C's que assisteix a la sessió de la comissió informativa en 
substitució del vocal Ramón Núñez Nogueira proposa la incorporació per urgència del següent 
punt: 
 
Aprobacion de la moción del Grupo Municipal de Ciudadanos >Sant Boi relativa al censo de 
edificaciones públicas  y estimación en edificaciones privadas de los elementos existentes de 
amianto  
 
Prèvia justificació i motivació de la urgència, per unanimitat dels vocals assistents s'aprova la 
incorporació per urgència de l'esmentat punt a l'ordre del dia. 
 
 
001. Aprovació de l'acta de la sessió amb número d' expedient N197-2018-04 
 
 
Votació: Aprovada per unanimitat dels membres presents 
Comentaris:  
Incidències:   
Esmenes:   
 



 
TERRITORI I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC 
 
Mobilitat 
 
 
002. Aprovació definitiva del Pla de Mobilitat Urba na 2014-2019 de Sant Boi de Llobregat  
Número d'expedient N167/U670/2017/000010 
 
En sessió de data 22 de juny de 2017, Ple municipal va aprovar inicialment el Pla de Mobilitat 
Urbana de Sant Boi de Llobregat 2014-2019, que es va sotmetre a informació pública mitjançant la 
publicació del corresponent anunci en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, en el Butlletí 
Oficial de la Província i en el tauler d'anuncis de la Corporació, durant el termini de 45 dies hàbils a 
comptar des del dia següent al de la publicació de l'edicte corresponent en el Butlletí Oficial de la 
Província als efectes de la presentació de les al·legacions i suggeriments que es consideressin 
convenients; 
 
Aquest acord ha estat exposat al tauler municipal i s'ha publicat al Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya en data 6 de juliol de 2018 i al Butlletí Oficial de la Província en data 10 de juliol de 
2018, i així mateix s'ha donat trasllat del document a l'Autoritat del Transport Metropolità i a la 
Direcció General de Polítiques Ambientals de la Generalitat de Catalunya per tal que emetessin els 
seus informes preceptius abans de la seva aprovació definitiva, d'acord amb el que preveu l'article 
9.5 de la Llei 9/2003, de 13 de juny, de la Mobilitat;  
 
Atès que dins del termini d'informació pública han estat presentades les al·legacions pel Sr. 
................. en data 11 d'agost de 2017; 
 
Vist l'informe emès per l'Oficina Catalana del Canvi Climàtic sobre el Pla de Mobilitat Urbana de 
Sant Boi de Llobregat en data 24 d'agost de 2018, remés a aquest Ajuntament en data 30 d'agost 
de 2017; 
 
Vist l'informe emès per l'Autoritat del Transport Metropolità en data 2 de maig de 2018, remés a 
aquest Ajuntament en data 10 de maig de 2018; 
 
Vist l'informe emès pel tècnic de Mobilitat en data 2 de maig de 2018, en relació a les al·legacions 
presentades pel senyor ................., on proposa la seva desestimació pels motius que consten al 
mateix, i que s'annexa al present acord; 
 
Vist l'informe emès pel tècnic de Mobilitat en data 10 de maig de 2018, en relació a l'aprovació 
definitiva del Pla de Mobilitat Urbana de Sant Boi de Llobregat 2014-2019,  
 
Vista la revisió de conformitat de la intervenció municipal de data  11/05/2018  
 
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: Desestimar les al·legacions presentades dins del termini d'informació pública pel Sr. 
................. en data 11 d'agost de 2017, d'acord amb els motius que es detallen a l'informe de data 
28 de febrer de 2018, annex a l'expedient. 
 
Segon: Aprovar definitivament el Pla de Mobilitat Urbana 2014-2019 de Sant Boi de Llobregat, que 
incorpora la memòria de Sostenibilitat Ambiental amb la documentació complementària derivada 



dels informes preceptius, d'acord amb l'informe tècnic de data 10 de maig de 2018, annex a 
l'expedient. 
 
Tercer: Notificar aquest acord al senyor ................. i publicar-ho al Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.  
 
--------------------------------- 
 
 
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), de C's (que representa 3 vots), i de GentdeSB-
CUP-PA (que representa 2 vots), es dictamina favorablement la proposta. 
 
-------------------------------- 
 
Desenvolupament econòmic 
 
 
003. Aprovació inicial del Pla estratègic de Políti ca Econòmica de Sant Boi de Llobregat.  
Número d'expedient M271/U235/2018/000001 
 
PL18235001 
 
Atès que l'actual Pla de Govern Municipal 2015-2019, té com a prioritat l'impuls dels polígons 
industrials per esdevenir una ciutat emprenedora, atractiva i generar activitat econòmica.  
 
El Pla estratègic de Política Econòmica de Sant Boi de Llobregat, es presenta com una eina de 
treball que defineix la política econòmica a seguir els proper anys, i presenta 4 grans línies 
estratègiques de desenvolupament i accions.  
 
Atès que Sant Boi de Llobregat es troba en una posició geogràfica avantatjosa, a poca distància de 
Barcelona, té l'oportunitat de poder aprofitar l'efecte sobreeixidor de Barcelona, tal com ja fan els 
municipis de l'entorn.  
 
Atès que Sant Boi de Llobregat és un dels municipis que forma part del Pla Delta, un dels projectes 
claus que presenta la Generalitat de Catalunya a través d'ACC1Ó per captar inversió estrangera.   
 
Atès que el municipi de Sant Boi de Llobregat té un teixit empresarial important distribuït en cinc 
grans sectors: comerç urbà, sector sociosanitari, industrial/logístic, centres comercials i un parc 
agrari entre els quals es poden generar sinergies, que ben encaminades, poden representar 
interessants oportunitats de negoci. 
  
Atès que l'ajuntament va encarregar al juliol de 2016 al PPP (Public Privates Partnerships) for cities 
- IESE Business School (Universitat de Navarra) el Pla estratègic de Política Econòmica. 
 
Atès que l’esmentat Pla s'ha plantejat com un treball transversal i col·laboratiu, que ha comptat 
amb la cooperació de diferents agents, entre els quals destaquen empreses del territori i que van 
participar en una primera presentació del mateix el 9 de novembre de 2016 a les instal·lacions 
d'IESE. 
 
Atès que els resultats del Pla de Política Econòmica es van presentar en un acte públic el darrer 20 
de febrer de 2018, en el transcurs de la 16a edició del Fòrum Empresarial. 
 
Vist l'article 25.1 de la Llei de Bases de Règim Local i l'article 136 del Reglament d'Obres i Serveis 
dels Ens Locals (ROAS). 



 
Vista la revisió de conformitat de la intervenció municipal de data  10/05/2018  
 
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 inicialment el Pla estratègic de política econòmica de Sant Boi de Llobregat, que 
s'annexa al present acord. 
 
Aquest Pla, es presenta com una eina de treball que defineix el model empresarial a seguir els 
propers anys, i presenta 4 línies estratègiques de desenvolupament i accions. 
 
SEGON: Sotmetre a informació pública l'esmentat Pla, per un termini de 30 dies hàbils, comptadors 
a partir de l'endemà de la publicació de l'edicte corresponent al Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona i l'exposició al tauler d'anuncis de l'Ajuntament, a l'efecte de presentació d'al·legacions. 
 
TERCER: Entendre aprovat definitivament el Pla esmentat si en el termini d'informació pública no 
es presenta cap al·legació i en cas contrari seran elevades de nou a aquest Ple per a la seva 
resolució. 
 
--------------------------------- 
 
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), de C's (que representa 3 vots), i de GentdeSB-
CUP-PA (que representa 2 vots), es dictamina favorablement la proposta. 
 
-------------------------------- 
 
 
Comerç, turisme i fires 
 
 
004. Aprovació inicial del Pla estratègic de Turism e de Sant Boi de Llobregat. 
Número d'expedient M271/U665/2018/000001 
 
PP18665001 
 
 
Atès que l'actual Pla de Govern Municipal 2015-2019, té com a prioritat el desenvolupament urbà 
per fer una ciutat atractiva i generar activitat econòmica. 
 
El Pla estratègic de turisme de Sant Boi de Llobregat, es presenta com una eina de treball que 
defineix el model turístic a seguir els proper anys, i presenta 10 línies estratègiques de 
desenvolupament i accions, distribuïdes en tres escenaris: curt, mig i llarg termini. 
 
Atès que el Pla estratègic de turisme de Catalunya té com un dels eixos principals crear un sistema 
de "destinacions de destinacions" que permeti la creació d'iniciatives territorials amb personalitat 
pròpia. 
 



Atès que un dels eixos principals del turisme de Barcelona és l'aposta per la descentralització, i 
amb activitats i part de la pressió de l'oferta d'allotjament cap a una nova escala, l'espai 
metropolità.  
 
Atès que la promoció turística esdevé una oportunitat i estratègia de ciutat basada en el concepte 
salut, benestar i qualitat de vida per tal que el turisme pugui fer de revulsiu per a reforçar la imatge 
externa de Sant Boi i atraure no només turistes, sinó també a residents, inversions, estudiants i 
talent. 
 
Atès que l'ajuntament va encarregar a l'any 2016 a l'institut de Recerca de Turisme (Insetur), un 
estudi  per realitzar el Pla estratègic de Turisme. 
 
Atès que l’esmenta’t Pla s'ha plantejat com un treball transversal i col·laboratiu, que ha comptat 
amb tots els agents implicats en la promoció turística del territori. 
 
Atès que els resultats del Pla de Turisme es van presentar en un acte públic el darrer 7 de 
novembre de 2017. 
 
Atès que es considera la promoció turística com una oportunitat i estratègia de desenvolupament 
econòmic local, i per tant es vol continuar treballant en aquesta línia i s'elaborarà un pla de turisme 
amb els diferents agents implicats de la ciutat. 
 
Atès que la Llei 13/2002, de 21 de juny de Turisme de Catalunya reconeix al seu article 66.b a 
l'administració local com a competent en matèria de turisme als ens locals. 
 
Vist que l'article 25 b) de la Llei de Règim Local, en la redacció donada per la Llei  27/2013, entre 
altres competències municipals es troba la "Informació i promoció de l'activitat turística d'interés i 
àmbit local". 
 
Vista la revisió de conformitat de la intervenció municipal de data  10/05/2018  
 
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 inicialment el Pla estratègic de turisme de Sant Boi de Llobregat, que s'annexa al 
present acord. 
 
Aquest Pla, es presenta com una eina de treball que defineix el model turístic a seguir els proper 
anys, i presenta 10 línies estratègiques de desenvolupament i accions, distribuïdes en tres 
escenaris: curt, mig i llarg termini. 
 
Segon.- Sotmetre a informació pública l'esmentat Pla, per un termini de 30 dies hàbils, comptadors 
a partir de l'endemà de la publicació de l'edicte corresponent al  Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona i l'exposició al tauler d'anuncis de l'Ajuntament, a l'efecte de presentació d'al·legacions. 
 
Tercer.- Entendre aprovat definitivament el Pla esmentat si en el termini d'informació pública no es 
presenta cap al·legació i en cas contrari seran elevades de nou a aquest Ple per a la seva 
resolució. 
 
 
--------------------------------- 
 



 
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), de C's (que representa 3 vots),  i de GentdeSB-
CUP-PA (que representa 2 vots), es dictamina favorablement la proposta. 
 
-------------------------------- 
 
 
 
CIUTAT SOSTENIBLE 
 
Entorn natural 
 
 
005. Aprovació de la moció presentada pel grup muni cipal d'esquerra Republicana per a 
reprendre la recuperació de les polítiques locals e n favor de la salvaguarda del paisatge 
agroforestal lligat a la pedra seca   
Número d'expedient M265-2018- 
 
 
Atès que el terme municipal de Sant Boi disposa d’una important diversitat de paisatges, sovint 
contrastats entre ells i amb els dels municipis propers i que el consens polític i ciutadà de la 
preservació d’aquesta riquesa paisatgística ha estat la constant de tots aquests anys.  
 
Atès que un d’aquests paisatges ha estat i és el paisatge agroforestal, situat als contraforts 
muntanyosos del terme municipal i aquest paisatge agroforestal és el resultat de la interacció 
humana amb l’entorn natural, mitjançant l’agricultura doant lloc a l’aparició d’una agricultura de 
secà on l’arquitectura que domina el paisatge és l’ús de les construccions en pedra seca: les parets 
i les barraques. 
 
Atès que aquest paisatge es va anar perdent al ser abandonada l’activitat agrícola a mitjans del 
segle XX i en el seu lloc trobem l’expansió sense control del bosc, dominat pel pi blanc. 
 
Atès que la vegetació mediterrània, i el pi blanc especialment, és piròfita i que els incendis han 
amenaçat el Montbaig i els barris de muntanya en més d’una ocasió així com les ventades 
violentes també són una amenaça davant un bosc amb una alta densitat de pins que competeixen 
entre ells en alçada per poder sobreviure. 
 
Atès que davant d'aquesta realitat es poden fer dues coses: fer pedaços i esperar que no passi res 
o bé fer una política activa per evitar mals majors i alhora recuperar un paisatge històric però eficaç 
davant el foc: el mosaic agroforestal. 
 
Atès que l’ajuntament de Sant Boi els darrers anys ha fet polítiques actives en la gestió activa, 
especialment notòries durant el mandat 2007-11. 
 
Atès que els resultats són prou coneguts: la recuperació de l’entorn de Can Palós i la seva vinya, la 
gestió en custòdia de finques privades, algunes vinyes amb cirerers; vinyes que actuen de tallafocs 
davant un incendi com malauradament s’ha pogut comprovar així com una política decidida a 
recuperar el paisatge de la pedra seca i donar-lo a conèixer. 
 
Atès que es va realitzar tota una tasca de recuperació de diverses barraques i parets de pedra 
seca aparegudes després de l’incendi del juliol de 2010 i amb elles es va elaborar un itinerari per 
donar a conèixer tot aquest patrimoni cultural tan integrat en el medi natural.  
 



Atès que acompanyant aquesta de posar en valor el paisatge del sector de muntanya santboià es 
van realitzar actuacions que van enriquir el patrimoni i la coneixença com la  recuperació d’un espai 
emblemàtic com l'Estret de Roques i el camí Ral. 
 
Atès que la crisi econòmica va suposar un tall en aquestes darreres polítiques de mantenir i donar 
a conèixer el nostre patrimoni lligat a la pedra seca quan només calia mantenir mínimament el que 
s’havia fet i continuar la tasca de donar-lo a conèixer. 
 
Atès que ja existeix dissenyat un itinerari de la pedra en sec així com un recorregut del camí Ral. 
 
Atès a les adhesions d’aquest ajuntament a les declaracions de Torroella (2009) sobre la protecció 
i divulgació del patrimoni de la pedra seca, i a la declaració de Tarragona (2017) vers un turisme 
sostenible.  
Atesa la resolució  aprovada el 21 de setembre de l’any 2009 per aquest ajuntament que es 
comprometia a : 
- La documentació i catalogació de tot el patrimoni de pedra seca del municipi. 
- La seva protecció i declaració com a bé cultural d’interès local. 
- Instar el Parlament de Catalunya a declarar tot el patrimoni de pedra seca de Catalunya com a bé 
cultural d’interès nacional, en els supòsits de la llei 9/1993, de 30 de setembre, del Patrimoni 
Cultural Català. 
 
Atès els premis Ciutat Sostenible, el darrer el 2017 però especialment el del 2003, on es remarcava 
els espais naturals de l’entorn urbà de Sant Boi i la seva protecció i coneixença 
 
Per tots aquests motius el Grup Municipal d'Esquerra proposa al Ple  l'adopció dels següents 
acords 
 
S'acorda: 
 
Primer. Instar a l’equip de govern de Sant Boi a recuperar el patrimoni de pedra en sec que hagi 
pogut ser degradat per les causes que siguin durant aquests darrers anys d’abandonament.  
 
Segon. Instar a l’equip de govern de Sant Boi a recuperar, senyalitzar i posar al servei dels veïns i 
veïnes l'itinerari de la pedra seca més enllà de l’APP Natura Local així com donar a conèixer el 
recorregut del camí Ral pel nostre terme municipal. 
 
Tercer. Fer difusió entre les escoles i instituts de la ciutat així com en la població en general, de 
l’existència d’aquest patrimoni cultural i el valor en preservar-lo. 
 
Quart. Donar difusió d’aquests acords als mitjans de comunicació públics locals (Viure Sant 
Boi, Ràdio Sant Boi, Web Municipal) així com a l’associació per la Pedra Seca i l’Arquitectura 
Tradicional (APSAT).; 
 
 
La present moció la subscriu Jaume Sans Margenet del Grup Municipal ERC-AM 
 
 
--------------------------------- 
 
 
VOTACIÓ.- Amb el vot a favor dels grups municipals del PSC-CP (que representa 10 vots), d'ICV-
EUiA-ME-E (que representa 4 vots), d'ERC (que representa 3 vots), de C's (que representa 3 vots), 
i de GentdeSB-CUP-PA (que representa 2 vots), i l'abstenció del grup municipal del PDeCAT(que 
representa 1 vot),  es dictamina favorablement la moció de tràmit. 
 
-------------------------------- 



 
PROPOSTES VALORADES EN TRÀMIT D'URGÈNCIA 
 
S'acorda per unanimitat dels presents introduir per urgència els següents punts: 
 
 
006. Aprobacion de la moción del Grupo Municipal de  Ciudadanos >Sant Boi relativa al 
censo de edificaciones públicas  y estimación en ed ificaciones privadas de los elementos 
existentes de amianto 
Número d'expedient M265-2018- 
 
 
El amianto es un compuesto de silicato fibroso de magnesio y hierro, una fibra que no se destruye 
ni se quema ni se pudremanteniéndose inalterable. Cuando la fibra de asbesto es inhalada por las 
personas se incrusta en su interior, ya sean pulmones, pleura, garganta o estomago . Con el 
tiempo se manifiesta como una enfermedad crónica incurable y m 
 
El amianto se presenta en forma de fibra y se puede mezclar con otros productos para 
proporcionar mayor solidez. Por ello se ha utilizado mucho, sobretodo en la construcción 
(fibrocemento: mezcla de amianto y cemento), teniendo en cuenta, además, su bajo coste. Pero su 
solidez e indestructibilidad tiene efectos perversos en el organismo humano. ya que se aloja en 
forma de polvo en los alveolos pulmonares y otros organos de las personas que lo manipulan o 
pasan y viven cerca de su producción o instalación. 
 
Según la AISS (Asociación Internacional de la Seguridad Social)  las enfermedades no cancerosas 
causadas por  el amianto son : Fribrosis pulmonar o asbestosis, lesiones pulmonares como las 
pleuresias. Pero también se pueden producir cánceres debido a la exposición como el cancer de 
pulmón, el mesotelioma pleural, o cánceres de laringe, reconocidos por el Institut Català de la 
Salut. 
 
Pero no debemos olvidar a un importante sector de la población, los enfermos pasivos. Personas 
que no han manejado directamente el amianto pero trabajan o habitan en sitios en los que hay 
fibras de amianto en el ambiente. En Europa se celebró en el año 2001 el European Asbestos 
Seminar que concluyó con una resolución sobre los enfermos pasivos. Se afirma que "es necesario 
reconocer la importancia de algunas enfermedades producidas por la exposición ambiental al 
amianto. 
 
La UE en un último dictamen del Comité económico social del año 2001 sobre el amianto establece 
la política comunitaria,apoyando que todos los tipos de amianto son cacerígenos y que no es 
posible establecer niveles de exposición seguros, por lo que la única solución es prohibir el 
amianto. Así la directiva 2003/18/CE de Parlamento europeo y del Consejo de 27 de marzo del 
2003 
 
En España, a partir del 15 dediciembre del 2002 se prohibia producir , comercializar e instalar 
amianto y productos que lo contengane En Catalunya el decreto 396/2006, de 31 de marzo (BOE 
86, de 11 de abril), la Autoridad Laboral de Catalunya dictó la Instrucción 2/2006, de 22 de 
noviembre, por la que en el punto 2.1.6. se dispone que en las resoluciones de autorización de los 
Planes de Trabajo con amianto presentados ante los Servicios Territoriales del Departamento de 
Empresa y Empleo de la Generalitat de Catalunya, es obligatorio comunicar a la Inspección de 
Trabajo y a los órganos técnicos especializados del Departamento, con carácter previo, la 
realización de los trabajos con materiales con amianto (MCA). , 
 
 Pero el problema se traslada entonces al amianto instalado que aun perdura, y que degradándose 
puede ser altamente peligroso ya que tiene una vida útil entre 30-50 años  y el peligro recae en los 
elementos rotos y deteriorados. El amianto está presente. La Generalitat de Catalunya reconocía 
en el 2017 la existencia de 291 escuelas afectadas cuyo amianto ha comenzado a retirar con 



cuentagotas.Ahora se trata de tomar medidas en nuestra ciudad en tanto hacerla más saludable y 
sin riesgos. 
 
Y no solo retirar el amianto en los edificios públicos sino informar a la ciudadanía de su riesgo para 
que procedan a retirarlo, ayudando e informando en dicho proceso. Existen cobertizos, garages, 
etc cubiertos con uralita a los que no se le da importancia. 
  
Por todo ello Ciudadanos propone a la aprobación del Pleno del Ayuntamiento de Sant Boi  los 
siguientes acuerdos 
 
S'acorda: 
 
Primero: Instar a la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Sant Boi a  elaborar un censo 
actualizado de todos los edificios municipales con elementos de amianto, en especial los de ámbito 
educativo y deportivo por ser los de frecuentación masiva y con población mayoritaria de usuarios 
jóvenes, más expuestos a la asbestosis. 
 
Segundo: Instar a la Junta de Gobierno a incluir en el próximo presupuesto municipal los fondos 
necesarios para realizar un plan de de retirada organizado del que se informe el Pleno 
 
Tercero: Instar a la Junta de Gobierno a informar del plan de retirada de manera pública (Viure 
Sant Boi, Radio Sant Boi, carteles y webs) a la población sobre como discernir y retrar los 
numerosos elementos de amianto que existen en las edificaciones particulares aun hoy (tubos 
aislamientod, techumbres..) 
 
Cuarto: Instar a la junta de gobierno a establecer un lugar de acopio o almacenaje especifico 
provisional para el material retirado y entregar éste a los centros de residuos públicos para su 
eliminación. 
 
Quinto: comunicar los acuerdos de esta moción a la Agencia Catalana de Residuos y a la 
Generalitat de Catalunya 
La present moció la subscriu   el Grupo Municipal de Ciudadanos Sant Boi 
 
--------------------------------- 
 
VOTACIÓ.- Amb el vot a favor del grup municipal de C's (que representa 3 vots), i l'abstenció dels 
grups municipals del PSC-CP (que representa 10 vots), d'ICV-EUiA-ME-E (que representa 4 vots), 
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 de tràmit. 
 
-------------------------------- 
 
 
Part de Control 
 
Precs i Preguntes 
 
La Sra. Olga Amalia Puertas Balcell prega que s'actuï en relació a les tanques d'obres municipals 
existents dins del recinte de la Torre del Sòl a tocar de la torre que hi ha en la cruïlla del carrer de 
Sevilla i Frederic Mistral. Es sol·licita que es retirin aquestes tanques pels problemes de seguretat 
que poden causar a les persones que les volen fer servir per trepar als eucaliptus de l'entorn 
immediat. 
 
El president de la Comissió Informativa Sr. José Angel Carcelén sol·licita al secretari delegat de la 
comissió que doni trasllat al servei corresponent del prec formulat. 
 



Donar compte dels acords presos en Junta de Govern per delegació del Ple 
 
 
 ->   Aprovació de l'acceptació de la renúncia a la subvenció concedida a l'entitat Fundació Vedruna 
Sant Boi de Llobregat per al desenvolupament del projecte "Hort", a la convocatòria 2016 
 
 ->   Aprovació de l'acceptació de la renúncia a la subvenció concedida a l'Escola Rafael Casanova 
per al desenvolupament del projecte "Conèixer les tècniques per mantenir un hort", convocatòria 
2015 
 
 ->   Aprovació de l'acceptació de la renúncia a la subvenció concedida a l'Escola Benviure, per dur 
a terme el projecte "La bassa, estudi d'un ecosistema", convocatòria 2015 
 
 
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. 
 


