
 
 

ACTA DE SESSIÓ  DE LA JUNTA DE PORTAVEUS 
 
 
Número d'expedient: N235-2017-07 
 
 Caràcter  Urgent   Convocatòria  
 Ordinari No   Primera 

 
 Data:  12/07/2017 
  
 Lloc:  Sala de Juntes 
   

 Hora Inici:  18:00  
  
 Hora Final:  18:55 
 
 
Hi assisteixen 
President/a J. Ángel Carcelén Luján  
Vocals Alba Martínez Vélez 

Olga Amalia Puertas Balcell 
Miquel Salip i Serret 
Marina Lozano Illescas 
Jordi Garcia Mas 
Jorge Romero Gil 

Secretari/ària Ramón López Heredia 
    

 
S'incorporen més tard els següents regidors 
    

 
També hi assisteixen 
s Lluïsa Moret i Sabido 

Carmen Valverde Navarro   
 
S'han excusat d'assistir-hi 
    

 
No hi assisteix 
    

 
 
 
S'acorda avançar el punt 3r. per tal que les Sres. Lluïsa Moret i Carmen Valverde puguin marxar en 
acabar-lo. 
 
 
 
 
001. Aprovació de l'acta de la sessió amb número d' expedient N235-2017-06 
 
 
Votació: Aprovada per unanimitat dels membres presents 
Comentaris:  
Incidències:   
Esmenes:   

 
 
 
 
 



JUNTA DE PORTAVEUS 
 
Junta de Portaveus 
 
003. Aprovació de l'impuls de la contractació públi ca responsable a l'Ajuntament de Sant 
Boi de Llobregat per implementar polítiques socials , ambientals i d'innovació a través 
d'aquesta eina. 
 
 
La contractació pública no es només un mitjà per a aconseguir la satisfacció de necessitats ( 
prestació d'un servei, execució d'una obra, subministrament d'un bé) sinó que és una eina jurídica 
al servei dels poders públics per al compliment del seus fins i valors fonamentals: cohesió social, 
redistribució de la riquesa, sostenibilitat ambiental, igualtat i justícia. 
 
Es tracta que la gestió dels fons públics que s'inverteixen mitjançant la contractació es faci amb els 
paràmetres més alts possibles d'eficiència, sostenibilitat i transparència. 
 
És fonamental aconseguir que la prestació de serveis públics i les compres públiques siguin de 
qualitat, estratègiques, sostenibles i socialment responsables, que tingui en compte no solament la 
qualitat, eficàcia i sostenibilitat ambiental, sinó també la necessitat de no incidir negativament sobre 
les condicions en les quals es desenvolupa la prestació laboral o sobre la pròpia ocupació. L'oferta 
econòmicament més avantatjosa no ha d'identificar-se necessàriament amb la del preu més baix. 
 
Per altra banda, si les administracions exigissin als contractistes comportaments responsables amb 
l'entorn i les persones, aquests s'haurien d'adequar a aquest requeriment competint entre ells en 
termes de responsabilitat social, i podrien exigir als seus proveïdors paràmetres socials i, en darrer 
lloc, els consumidors i la societat disposarien d'informació per optar per empreses responsables 
socialment i sostenibles ambientalment. 
 
 
En aquest sentit, les directives europees (2014/23/UE, 2014/24/UE i 2014/25/UE) del Parlament i 
del consell, de 26 de febrer de 2014, coincideixen en assenyalar que la contractació pública 
desenvolupa un paper clau en "l'Estratègia Europa 2020: un creixement intel·ligent sostenible i 
integrador" en contribuir activament a implementar les polítiques de la Unió en matèria social, 
ambiental, d'innovació i de promoció a les  PIMES, tot això, sense oblidar, lògicament, els principis 
de la contractació pública: incrementar l'eficiència en la despesa pública, i complir amb els principis 
d'igualtat de tracte i no discriminació, competència, transparència i proporcionalitat. 
 
Tot i no existir, hores d'ara, l'obligatorietat de la incorporació de clàusules socials, ambientals, de 
foment de les PIMES o d'innovació en la contractació administrativa, cada vegada és més estesa la 
voluntat de les administracions públiques d'aconseguir aquests objectius, en el marc del Text Refós 
de la Llei de Contractes del sector públic ( Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre) i de 
la legislació europea. 
 
Una demostració clara és el conveni de col·laboració signat en data 5 de març de 2015 entre 
l'Administració de la Generalitat de Catalunya,  l'Associació Catalana de Municipis i la Federació de 
Municipis de Catalunya per a l'impuls de la incorporació de clàusules socials en la contractació de 
l'Administració Pública Local. 
 
L'Ajuntament de Sant Boi vol sumar-se a aquestes iniciatives i donar un pas més, incorporant en la 
seva activitat contractual aspectes que promoguin la innovació tecnològica per posar a disposició 
dels ciutadans instal·lacions i serveis més eficients i sostenibles que millorin la seva qualitat de 
vida, i alhora recolzar la investigació i competitivitat del sector empresarial amb la compra pública. 
 
   
 



 
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.- Impulsar la contractació pública responsable a l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat i les 
seves empreses públiques per implementar polítiques socials, ambientals i d'innovació, i 
aconseguir un ús més eficient i una major rendabilitat social de la despesa pública invertida a 
través d'aquesta eina. 
 
Segon.- Elaborar una  instrucció sobre contractació pública responsable que abasti els àmbits 
socials, ambiental i d'innovació, amb l'objectiu de disposar d'un instrument que reguli i estableixi 
directrius, criteris i models de clàusules a incorporar en tots  els procediments de contractació de 
l'Ajuntament  i de les seves empreses públiques. 
 
Tercer.-  Instar a l'alcaldessa perquè, dins les seves facultats d'organització, constitueixi una 
comissió formada per personal tècnic i jurídic per a l'elaboració de l'esmentada instrucció en el 
termini màxim de sis mesos des de la seva creació, que reculli les aportacions dels diferents grups 
municipals, així com dels sector afectats (empresarial, entitats del tercer sector, sindicats....) 
 
Quart.- Establir que la participació dels grups polítics municipals en l'elaboració de la Instrucció així 
com en el seguiment i control de la mateixa sigui a través de la Junta de Portaveus, en els termes i 
la periodicitat que la pròpia Junta determini. 
 
Cinquè.- Promoure entre els treballadors/es públics un pla de formació sobre contractació pública 
responsable, i fer-ho extensiu, si s'escau, als sectors afectats per la incorporació d'aquestes noves 
polítiques a la contractació. 
 
 
 
Presenta el punt la Sra. Lluïsa Moret, que dona la paraula a la Sra. Carmen Valverde, que l'explica 
en detall, i a continuació és sotmesa a votació. 
 
VOTACIÓ: Es dictamina favorablement per 6 vots a favor, que representan 23 vots, dels grups 
polítics municipals PSC-CP, ICV-EUiA-ME-E, C's, ERC-AM, PP i PDeCAT i l'abstenció de GSB-
CUP-PA (2): 
 
A favor: 6 (23 vots) 
 
PSC-CP  1 (10 vots) 
ICV-EUiA-ME-E 1 (4 vots) 
C's   1 (3 vots) 
ERC-AM  1 (3 vots) 
PP   1 (2 vots) 
PDeCAT  1 (1 vot) 
 
Abstenció: 1 (2 vots) 
 
GSB-CUP-PA  1 (2 vots) 
 
 
En acabar aquest punt les Sres. Lluïsa Moret i Carmen Valverde abandonen la sessió. 



 
 
002. Moció del grup municipal PSC-CP per un nou pac te constitucional que renovi les 
relacions de convivència entre Catalunya i Espanya.  
 
Presenta el punt el Sr. José A. Carcelén, que dóna la paraula a la Sra. Marina Lozano per què 
presenti la moció del seu grup: 
 
 
Aprovació de la moció del Grup Municipal del Partit  Popular rebutjant el referèndum il.legal 
anunciat pel proper 1 d´octubre de 2017 
 
 
"Atès que el President de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha anunciat la pregunta i la data per la 
celebració d’un referèndum il·legal el proper 1 d’octubre. 
 
Atès que el Partit Popular, el PSC, C’s i Catalunya Sí que es Pot, han anunciat que no estan 
d’acord amb la celebració unilateral d’aquest referèndum i que no comparteixen la pregunta:  
“Vol que Catalunya sigui un Estat independent en forma de República?”.: 
 
Atès antecedents, el Grup Municipal del Partit Popular proposa els següents acords al Ple de 
l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat: 
 
S'acorda: 
 
Primer.-  Manifestar el compromís de l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat de no donar suport ni 
proporcionar medis,  ni personal municipals el dia 1 d’Octubre,  en relació a la celebració del 
referèndum il·legal que es pretén celebrar. 
 
Segon.-  Traslladar aquests acords a les Associacions de Veïns del municipi, a la Generalitat de 
Catalunya, al Parlament de Catalunya, a la Diputació de Barcelona, al Congrés dels Diputats i a la 
Delegació del Govern d’Espanya a Catalunya; 
 
La present moció la subscriu Marina Lozano Illescas, Regidora-Portaveu del Grup Municipal del 
Partit Popular a l´Ajuntament de Sant Boi de Llobregat" 
 
 
A continuació explica la moció alternativa presentada pel grup municipal PSC-CP el Sr. José A. 
Carcelén. 
 
Moció del grup municipal PSC-CP per un nou pacte co nstitucional que renovi les relacions 
de convivència entre Catalunya i Espanya. 
 
 
Els catalans i les catalanes que volem construir un nou acord no preparem un referèndum de 
ruptura ni està en la nostra agenda política portar a la societat a la divisió i l'enfrontament. Els que 
volem seguir a Espanya, però en una Espanya diferent, fem una aposta per un nou pacte entre 
Catalunya i la resta de l'Estat. 
 
Som conscients que en aquest clima de tensió política al que s'ha sotmès la societat catalana 
durant els últims anys, parlar de la vida de pacte com a solució no és un camí fàcil. Però, cada dia 
som més les persones que defensem aquesta via com a única solució política. 
 
En el camí del pacte estem els que ens hi oposem frontalment a dividir la societat, els que 
defensem que encara existeix un catalanisme majoritàriament obert i integrador, dialogant i 
pacifista , que rebutja tant l'immobilisme com les iniciatives unilaterals que ignoren la legalitat. 



 
Catalunya necessita la Unió Europea per al seu ple desenvolupament com a país, per a la sortida 
de la crisi i per al desenvolupament econòmic i social de l'actual generació i de les futures. Per 
això, no concebem Catalunya fora de la Unió Europea, ni la Unió Europea sense Catalunya. És 
més, no ens podem permetre estar ni un sol dia fora d'Europa. Per això, cal alertar contra qualsevol 
procés unilateral, que suposi quedar fora del marc legal que preveu el Tractat de la Unió Europea 
per haver trencat l'Estat de Dret i Democràtic recollit a la Constitució espanyola, i que pugui 
provocar per tant, la nostra sortida de la Unió Europea. 
 
Els que  defensem el camí del pacte creiem que la independència no és la solució. Ni beneficia 
Catalunya, ni Espanya, ni la nostra dimensió europea ni la nostra manera d'entendre el món. La 
nostra història ens demostra que la societat catalana funciona millor quan està unida, i per això 
apostem per preservar la unitat del poble de Catalunya. La solució no és que Catalunya marxi 
d'Espanya, sinó canviar Espanya.  
 
Avui tenim l'obligació de superar la situació creada per la sentència del Tribunal Constitucional de 
l'any 2010 que va alterar l'Estatut d'Autonomia de Catalunya aprovat, tant pel Parlament de 
Catalunya com per les Corts Generals Espanyoles, i posteriorment refrendat per la ciutadania 
catalana, alhora que volem donar un nou impuls a la modernització de l'Estat, i desitgen dotar d'un 
nou marc de convivència que pugui rebre el suport majoritari dels catalans i catalanes, i del conjunt 
de la ciutadania espanyola. 
 
Davant de l'actual situació política entre Catalunya i la resta d'Espanya considerem que: 
 
1.- La solució als problemes dels ciutadans i ciutadanes de Catalunya no consisteix en marxar 
d'Espanya, però tampoc en no fer res per canviar l'actual situació. La solució és el diàleg, la 
negociació i el pacte. 
 
2.- Hem de treballar per trencar el bloqueig forçat per dues posicions: l'immobilisme i la pulsió 
recentralitzadora, i la predisposició a la ruptura unilateral de la majoria d'escons parlamentaris 
independentistes que no es corresponen al sentiment majoritari dels vots emesos a les últimes 
eleccions al Parlament de Catalunya. 
 
3.- Estem en un estat de dret. Un estat de dret que fa que les llibertats de la ciutadania siguin 
possibles i que es garanteixi el compliment de les normes legals de les quals ens hem dotat. Per 
aquest motiu, voler imposar unilateralment un referèndum per la independència no té avui cabuda 
en el nostre ordenament jurídic. 
 
4.-  Per últim, volem remarcar la necessitat que els governs de la Generalitat i d'Espanya 
reverteixin la dinàmica de relacions conflictives i la substitueixin per una fase de distensió, 
començant per la negociació de solucions concretes a problemes que es van enquistant:  una 
elevada conflictivitat competencial; un model de finançament que apliqui el principi d'ordinalitat i el 
Consorci Tributari, així com la resta d'elements continguts en l'Estatut votat pels catalans i les 
catalanes; el compromís inversor de l'Estat en qüestions crucials com el servei de Rodalies i el 
Corredor Mediterrani; la cooperació en matèria cultural i lingüística que, en primer lloc, implica la 
renúncia per part del govern d'Espanya a utilitzar la LOMCE com a instrument per erosionar la 
immersió lingüística; el desenvolupament estatutari; la recuperació d'elements d'autogovern 
erosionats per la Sentència del Tribunal Constitucional a partir de la modificació de la legislació 
estatal corresponent;  i el treball conjunt sobre les 46 qüestions plantejades pel president 
Puigdemont, conscients que la discrepància sobre el referèndum aconsella aparcar aquesta 
qüestió. 
 
Volem evitar un procés de confrontació que produeixi la fractura  de la societat catalana, i volem 
obrir un nou pacte entre Catalunya i la resta d'Espanya. Per aquest motiu el ple de l'Ajuntament de 
Sant Boi de Llobregat reivindica un nou pacte que desemboqui en una reforma de la Constitució i 
que passa per: 



 
S'acorda: 
 
1.- La necessitat d'obrir el marc per una reforma constitucional que transformi Espanya en un Estat 
federal, que blindi els drets socials, que augmenti la qualitat de la democràcia, que incorpori el 
compromís europeu d'Espanya, i que pugui servir com a catalitzador del pacte polític que resolgui 
l'encaix entre Catalunya i la resta d'Espanya. Aquesta reforma culminarà en un referèndum sobre 
l'acord amb garanties democràtiques i que interpel·li a tothom. 
 
2.- El compromís d'aquest municipi en la defensa de les institucions catalanes i de l'autogovern de 
Catalunya, de la via del diàleg, la negociació i el pacte. 
 
3.- El reconeixement de Catalunya com a nació, amb la seva llengua, identitat, història, tradicions , 
dret i cultura propis. 
 
4.- El reconeixement d'Espanya com una nació de nacions que s'enorgulleixi de la diversitat cultural 
i lingüística. Volem una Espanya que reconegui també com a llengües pròpies, i com a patrimoni 
cultural de tota la humanitat, a més del castellà, el gallec, el basc, el català i l'aranès. 
 
5.- La reforma del Senat. La cambra territorial ha de ser la clara representació dels diferents 
governs territorials, la veu dels diferents territoris. 
 
6.- Un repartiment competencial que no doni  lloc a conflictes i es basi en un principi de lleialtat i de 
cooperació. 
 
7.- El blindatge de les competències exclusives per a Catalunya en matèria de llengua, cultura  i 
ensenyament, així com una defensa plena del model d'immersió lingüística com a eina de 
construcció d'una societat plenament bilingüe. 
 
8.- Un finançament autonòmic solidari però també equitatiu, que tingui en compte les necessitats 
dels municipis i el conjunt de les administracions locals. El municipalisme constitueix una de les 
bases del desenvolupament social i polític de Catalunya que cal defensar i ampliar. 
 
9.- La reafirmació de l'Estat del Benestar, la transparència, la lluita contra la corrupció, la reforma 
de la llei electoral, la millora en matèria d'infraestructures i l'eficiència de l'administració. 
 
10.- Enviar aquesta moció aprovada a la Generalitat de Catalunya, al Parlament de Catalunya i als 
seus grups parlamentaris, a les entitats municipalistes catalanes i a l'estatal, al govern d'Espanya i 
als grups parlamentaris de les Corts Espanyoles.; 
 
La present moció la subscriu  el Grup Municipal PSC-CP 
 
 
 
 
La moció presentada pel grup municipal del Partit Popular és sotmesa a votació amb el següent 
resultat: 
 
VOTACIÓ: Es dictamina desfavorablement per 1 vot a favor, que representa 2 vots, del grup polític 
municipal PP, l'abstenció del grup municipal C's, que representa 3 vots, i el vot en contra dels grups 
municipals PSC-CP, ICV-EUiA-ME-E, ERC-AM, GdSB-CUP-PA i PDeCAT, que representen 20 
vots: 
 
A favor: 1 (2 vots) 
 
PP   1 (2 vots) 



 
 
En contra: 5 (20 vots) 
 
PSC-CP  1 (10 vots) 
ICV-EUiA-ME-E 1 (4 vots) 
ERC-AM  1 (3 vots) 
GdSB-CUP-PA  1 (2 vots) 
PDeCAT  1 (1 vot) 
 
Abstenció: 1 (3 vots) 
 
C's   1 (3 vots) 
 
 
La moció presentada pel grup municipal PSC-CP és sotmesa a votació amb resultat d'empat de 
vots a favor i en contra. Es repeteix la votació amb el mateix resultat. 
 
VOTACIÓ: Es dictamina favorablement pel vot de qualitat del president en segona votació, per 1 
vot a favor, que representa 10 vots, del grup polític municipal PSC-CP, l'abstenció dels grups 
polítics municipals C's i PP, que representen 5 vots i 4 vots en contra, que representen 10 vots, 
dels grups polítics municipals ICV-EUiA-ME-E,, ERC-AM, GdSB-CUP-PA i PDeCAT: 
 
A favor: 1 (10 vots) 
 
PSC-CP  1 (10 vots) 
 
En contra: 4 (10 vots) 
 
ICV-EUiA-ME-E 1 (4 vots) 
ERC-AM  1 (3 vots) 
GdSB-CUP-PA  1 (2 vots) 
PDeCAT  1 (1 vot) 
 
Abstenció: 2 (5 vots) 
 
C's   1 (3 vots) 
PP   1 (2 vots) 
 
La Sra. Marina Lozano demana mantenir la moció del seu grup a l'ordre del dia de la propera 
sessió del ple, d'acord amb l'establert a l'article 69 del ROM. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Part de Control 
 
Precs i Preguntes 
 
No s'en fan 
 
Donar compte dels acords presos en Junta de Govern per delegació del Ple 
 
 
 
Comunicacions/Informacions 
 
 
Aprovació definitiva de Reglament orgànic municipal . 
 
Presenta el punt el Sr. José A. Carcelén i, després d'un torn d'intervencions s'acorda per unanimitat 
aprovar la 
 

Proposta de modificacions de detall que formula la Junta de portaveus per a l'aprovació 
definitiva del nou Reglament orgànic municipal 

La Junta de portaveus proposa al ple municipal, que en l'acord d'aprovació definitiva del nou 
Reglament orgànic municipal s'incorporin d'ofici les següents esmenes: 

Article 12 Règim de sessions    

12.4 Un cop l'any, dins del tercer trimestre natural, es convocarà una sessió destinada a debatre 
l'estat del municipi. La Junta de Portaveus es reunirà prèviament, de manera extraordinària, per tal 
d'acordar el format de la sessió que vetllarà, també, perquè hi hagi espai per a la intervenció 
ciutadana.  

Article 46 Classes de sessió  

46..2 La Junta de Govern Local realitzarà les seves sessions, amb la una periodicitat setmanal, i en 
el dia i l'hora que determini l'alcalde/ssa. 

Article 50 Junta de Govern en funcions d'assistènci a  

50..2 Amb caràcter ordinari les sessions tindran lloc cada dilluns acte seguit a la finalització de la 
Junta de Govern en funcions resolutòries. . 

 

 
Commemoració de l'any Internacional del Turisme Sos tenible pel Desenvolupament 
 
El representant del grup municipal PdeCAT llegirà el text de commemoració: 
 
L'Assemblea General de Nacions Unides va aprovar el 22 de desembre de 2015 que 2017 fos 
designat Any Internacional del Turisme Sostenible pel Desenvolupament com a reconeixement que 
el turisme ben concebut i ben gestionat pot fer una contribució important a les tres dimensions del 
desenvolupament sostenible: l'econòmica, la social i l'ambiental. 
 
Amb més de mil milions de turistes internacionals viatjant pel món tots els anys, el turisme s'ha 
convertit en una poderosa força transformadora que té una influència decisiva en la vida de milions 
de persones. Les possibilitats del turisme d'incidir en el desenvolupament sostenible són 
considerables, ja que és un dels principals sectors de generació d'ocupació al món, contribueix a 
alleujar la pobresa i pot impulsar el desenvolupament inclusiu. 



 
Per altra banda, el turisme internacional també serveix per promoure una millor comprensió entre 
els pobles a tot arreu, ja que permet prendre consciència del ric patrimoni de les diverses 
civilitzacions i dels valors inherents de les diverses cultures. Contribueix  així a l'enfortiment de la 
pau al món. 
 
En el context de l'Agenda 2030 i dels Objectius de Desenvolupament Sostenibles,  aquest any 
internacional hauria de fomentar un canvi en les polítiques, les pràctiques d'empresa i el 
comportament dels consumidors per promoure un sector turístic més sostenible, posant l'accent en 
el creixement econòmic inclusiu i sostenible: l'ocupació i la reducció de la pobresa; l'ús eficient dels 
recursos, la protecció ambiental i la lluita contra el canvi climàtic; la promoció dels valors culturals, 
la diversitat i el patrimoni i la comprensió mútua, la pau i la seguretat. 
 
L'Any Internacional del Turisme Sostenible pel Desenvolupament és una gran oportunitat per posar 
de manifest el potencial del turisme per transformar el nostre món en un lloc de prosperitat i 
benestar per a tots i totes. 
 
 
 
 
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 amb el vistiplau del president. 
 


