
 
 

ACTA DE SESSIÓ  DE LA JUNTA DE PORTAVEUS 
 
 
Número d'expedient: N235-2017-03 
 
 Caràcter  Urgent   Convocatòria  
 Ordinari No   Primera 

 
 Data:  22/03/2017 
  
 Lloc:  Sala de Juntes 
   

 Hora Inici:  18:07  
  
 Hora Final:  18:50 
 
 
Hi assisteixen 
President/a J. Ángel Carcelén Luján  
Vocals Alba Martínez Vélez 

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

Secretari/ària Ramón López Heredia 
    

 
S'incorporen més tard els següents regidors 
    

 
També hi assisteixen 
Alcaldessa Lluïsa Moret i Sabido   

 
S'han excusat d'assistir-hi 
Vocals Marina Lozano Illescas   

 
No hi assisteix 
    

 
 
 
El Sr. José A. Carcelén proposa avançar al començament el punt relatiu a la informació sobre les 
obres de la variant, per tal que, en acabar, l'alcaldessa pugui marxar. 
 
La Sra. Lluïsa Moret informa de la reunió celebrada a finals de febrer amb les diferents 
administracions i explica, amb el suport del Sr. José A. Carcelén, que està prevista la represa de 
les obres a l'abril i l'acabament a finals del 2018, així com les diferents fases. 
 
En acabar aquest punt la Sra. Lluïsa Moret abandona la sessió. 
  
 
 
 
001. Aprovació de l'acta de la sessió amb número d' expedient N235-2017-02 
 
 



Votació: Aprovada per unanimitat dels membres presents 
Comentaris:  
Incidències:   
Esmenes:   

 
 
 
 
 
JUNTA DE PORTAVEUS 
 
Junta de Portaveus 
 
 
002. Aprobació de la moció presentada pel Grup Muni cipal Ciutadans-Sant Boi  per a 
sol·licitar la llibertat per a Leopoldo López i tot a la resta de presos polítics a Venezuela i la 
resta del món i el respecte als drets humans. 
 
 
El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, la más alta instancia judicial del país ha 
desestimado el recurso de casacion presentado hace 6 meses por los abogados defensores de 
Leopoldo López, lider de Voluntad Popular,  ratificando así la condena de 13 años y 9 meses de 
prisión. 
 
Leopoldo López fue encarcelado tras convocar junto a otros líderes de la oposición democrática 
venezolana, una protesta pacífica en Caracas que dió paso a una violenta represión que causó 
varios muertos. Leooldo lópez fue acusado de estas muertes  y de otros graves delitos, incluido el 
de asociación para delinquir.  El 18 de febrero se cumplieron tres años de su detención y 
encarcelamiento en una carcel militar. 
 
Las últimas elecciones parlamentarias del pasado 6 de diciembre supusieron el triunfo rotundo de 
la Mesa de la Unidad Democrática, mayoría opositora, alcanzando los dos tercios de la Asamblea 
Nacional, pese a ello continua existiendo al frente del país un gobierno que controla el resto de los 
poderes del Estado y que no está dispuesto a impulsar los cambios legítimos que pide la mayoría 
que ha ganado las elecciones.  
 
Una de las medidas que ha sido vetada por el Supremo comandado por el gobierno de Nicolás 
Maduro, es la Ley de Amnistía y Reconciliación Nacional, aprobada en primera instancia por la 
mayoría de la Asamblea Nacional y que, por tanto, supondría la puesta en libertad de más de 
ochenta presos políticos. Por todo ello, el Grupo Municipal Ciudadanos Sant Boi quiere traer esta 
moción al Pleno, porque nosotros, como concejales debemos unir nuestras voces a las de tantas y 
tantas personas que claman por la libertad de los presos políticos en Venezuela, representados 
todos ellos hoy, en la figura del fuera alcalde del municipio caraqueño de Chacao Leopoldo López 
y el alcalde metropolitano de Caracas Antonio Ledezma. 
 
Desde 2014, numerosos organismos y voces han reclamado su liberación. Asi 
 
- Año 2014  La ONU pide la liberación de Leopoldo López 
- Año 2015  Amnistía internacional condena la falta de libertad en Venezuela y que existan presos 
politicos. 
- Año 2015  La Unión Europea condena la persecución política en Venezuela 
- año 2016  El congreso de Diputados condena la política de Maduro y pide la libertad de todos los 
presos políticos venezolanos. 
- año 2017 Acto de solidadridad y apoyo de todos los partidos políticos en Madrid a favor de la 
libertad de Leopoldo López 
 



A día de hoy constan las gestiones de tres expresidentes del gobierno español: González, Aznar y 
Rodríguez Zapatero apoyando la libertad del detenido y pidiendo que se aplique la Carta 
democrática Interamericana de la OEA en Venezuela.  Son ya muchos actores y razones que 
refuerzan nuestra demanda para que se libere a un lider democrático y a los 80 presos políticos. 
cuya prisión se debe tan solo a manifestar su derecho a la libertad de expresión 
 
   
Por todo ello solicitamos los siguientes acuerdos: 
 
1º.- Instar al Gobierno del Estado para que solicite formalmente al Gobierno de Venezuela la 
inmediata liberación de Leopoldo López y de todos los prsos políticos de Venezuela 
 
2º .- Instar al Gobierno del Estado a que tome las correspondientes medidas diplomáticas con los 
Estados que no respetan los Derechos Humanos, la democracia ni garantizan las libertades 
personales y de expresión 
 
3º.- Declarar el apoyo a la Ley de Amnistía aprobada democraticamente por la mayoría de la 
Asamblea Nacional de Venezuela que supondría la liberación de más de 80 presos políticos  
 
4º Expresar el total compromiso del Pleno de Sant Bo de Llobregat con la defensa de la garantía 
de los derechos fundamentales de las personas, de la libertad de expresión, de la justicia y de la 
democracia en Venezuela; 
 
 
La presente moción la subscribe el Grupo Municipal Ciudadanos de Sant Boi de Llobregat  
 
 
 
Presenta la moció la Sra. Olga A. Puertas i és sotmesa a votació. 
 
VOTACIÓ: Es dictamina favorablement per 1 vot a favor, que representa 3 vots, del grup polític 
municipal C's i l'abstenció de PSC-CP, ICV-EUiA-ME-E, ERC-AM, GSB-CUP-PA i PDeCAT (20): 
 
A favor: 1 (3 vots) 
 
C's   1 (3 vots) 
 
Abstencions: 5 (20 vots) 
 
PSC-CP  1 (10 vots) 
ICV-EUiA-ME-E 1 (4 vots) 
ERC-AM  1 (3 vots) 
GSB-CUP-PA  1 (2 vots) 
PDeCAT  1 (1 vot) 
 
 
003. Moció de PDeCAT de Sant Boi per prendre mesure s de prevenció i resposta immediata 
a l'ocupació il·legal d'immobles. 
 
 
Atès que el fenomen de l'ocupació il·legal d’immobles buits s’està potenciant  actualment a la 
majoria de pobles i ciutats del nostre país, i més concretament aquesta problemàtica està sent 
present a Sant Boi de Llobregat.   
  



Atès que, a dia d’avui, la ocupació il·legal d’immobles està causant en alguns casos, greus 
problemes de convivència i seguretat veïnal, fet que provoca la indignació i les queixes de molts 
ciutadans i ciutadanes afectats per aquesta situació. 
  
Atès que l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat ha de vetllar pel compliment de les ordenances 
municipals i en aquest sentit, ha de posar les eines necessàries per tal de garantir la convivència a 
la ciutat, garantir-ne la tranquil·litat i seguretat dels seus veïns. L'Ajuntament de Sant Boi requereix 
també de la col·laboració del ciutadà i de la predisposició dels propietaris i propietàries dels 
immobles ocupats a denunciar la seva ocupació.  
  
Atès que l’ocupació d’immobles està tipificada com a delicte pel Codi Penal, en concret en el seu 
article 245.  
   
Es proposa en el Ple municipal l’adopció dels següents acords:  
 
 
1. Constatar que a Sant Boi de Llobregat, com a molts pobles i ciutats dels país , hi han alguns 
casos d’ocupació il3legal que estan causant problemes de convivència i seguretat veïnal. 
  
2. Manifestar la voluntat de l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat en fer complir les ordenances 
municipals i vetllar per respectar la legalitat vigent referent a la situació de l’ocupació, i alhora no 
permetre actituds incíviques.  
  
3. Promoure els valors de respecte a les persones i als béns i al comportament cívic per a garantir 
la convivència.  
  
4. Constatar la necessitat de prendre noves mesures urgents per tal d'acabar amb la presència de 
grups d’ocupes incívics a la nostra ciutat, tals com per exemple, les següents: 
  
-Actualitzar el cens d’immobles ocupats il·legalment, amb independència de la seva titularitat 
pública o privada.  
  
- Definir actuacions de conscienciació als propietaris per tal que adoptin les mesures preventives 
necessàries per tal d’evitar l’ocupació il·legal dels seus immobles i donar a conèixer els seus 
deures respecte a la conservació d’aquests.  
  
- Reforçar la tasca de la mesa permanent de coordinació entre la Policia Local i els Mossos 
d’Esquadra per tal de detectar i prevenir l’actuació de grups que ocupen il·legalment els immobles.  
  
- Demanar la implicació de la Generalitat per realitzar campanyes preventives necessàries per tal 
de conscienciar i  evitar l 'ocupació il·legal dels immobles, i alhora donar a conèixer els seus deures 
respecte a la conservació d 'aquest. 
   
5. Acompanyar, recolzar, assessorar i solidaritzar-se amb aquells ciutadans i ciutadanes els quals 
els hi han estat ocupats els seus immobles  o que pateixen la presència d’aquests grups de 
persones en les seves zones residencials.  
  
6. Promoure una Unitat de la Policia Local destinada a la prevenció, control i seguiment dels 
immobles ocupats o que poden ser susceptibles d’ocupació, i demanar el suport del departament 
de governació de la Generalitat de Catalunya per mantenir i intensificar la tasca de la mesa 
permanent de coordinació entre la Policia local i Mossos d'esquadra per tal de detectar i prevenir 
l'actuació de grups que ocupen il·legalment els immobles .  
  
7 . Instar el Govern espanyol que modifiqui la llei d'habitatge per evitar " ocupacions il· legals " de 
màfies  i grups violents . 
  



8. Mantenir puntualment informats als grups municipals, en el sí de la junta de portaveus, de les 
mesures activades i de la situació d’immobles ocupats al municipi.  
 
 
Presenta la moció el Sr. Jordi Garcia, amb un text alternatiu al que havia presentat inicialment. 
 
El Sr. José A. Carcelén proposa negociar el contingut durant la propera setmana i informa que hi 
ha una paraula demanada al ple sobre aquest assumpte. 
 
El Sr. Miquel Salip diu que no queda prou clara la distinció entre els diferents tipus d'ocupacions 
possibles i a continuació es procedeix a la votació. 
 
VOTACIÓ: Es dictamina favorablement per 1 vot a favor, que representa 1 vot, del grup polític 
municipal PDeCAT i l'abstenció de PSC-CP, ICV-EUiA-ME-E, C's, ERC-AM i GSB-CUP-PA (22): 
 
A favor: 1 (1 vot) 
 
PDeCAT  1 (1 vot) 
 
Abstencions: 5 (22 vots) 
 
PSC-CP  1 (10 vots) 
ICV-EUiA-ME-E 1 (4 vots) 
C's   1 (3 vots) 
ERC-AM  1 (3 vots) 
GSB-CUP-PA  1 (2 vots) 
 
 
 
004. Aprovació de la moció del grup municipal d'ICV -EUiA-ME-E d’adhesió al Manifest del 
Pacte Nacional pel Referèndum. 
 
 
 
Atès que el passat 23 de desembre de 2016 es va constituir el Pacte Nacional pel Referèndum 
amb més de 80 persones representants de partits polítics, entitats, sindicats, governs locals, agents 
econòmics i diverses organitzacions socials. 
 
Atès que el Pacte Nacional pel Referèndum neix amb la voluntat de celebrar a Catalunya un 
referèndum sobre quina ha de ser la relació entre Catalunya i Espanya i de buscar també suports 
fora del país. 
 
Atès que el dia 1 de febrer de 2017 a la reunió del Pacte Nacional pel Referèndum es va aprovar 
un manifest en el que es demana als Governs de Catalunya i de l’Estat espanyol a superar els 
obstacles polítics, i a assolir un acord que permeti la celebració d’un Referèndum reconegut per la 
comunitat internacional, el resultat del qual sigui políticament vinculant i efectiu. 
 
Atès que entre els acords de la reunió del Pacte Nacional pel Referèndum es preveu l’adhesió de 
persones, entitats, organitzacions i ens locals de Catalunya.  
 
   
 
El grup d’ICV-EUiA-ME-E proposa al ple l’adopció dels següents acords: 
 
 



Primer.- Aprovar l'adhesió de l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat al Manifest del Pacte Nacional 
pel Referèndum que s’adjunta. 
 
Segon.- Subscriure el contingut del Manifest del Pacte Nacional pel Referèndum. 
 
Tercer.- Comunicar el present acord als representants de partits polítics, entitats, sindicats, governs 
locals, agents econòmics i les diverses organitzacions socials del Pacte Nacional pel Referèndum.; 
 
 
La present moció la subscriuen els grups municipals d'ICV-EUiA-ME-E, ERC-AM, GdSB-CUP-PA
 i PDeCAT a l'Ajuntament de Sant Boi. 
 
 
 
Presenta el punt el Sr. José A. Carcelén, que dóna la paraula a la Sra. Alba Martínez per què 
presenti la moció. 
 
A continuació explica la moció alternativa presentada pel grup municipal PSC-CP el Sr. José A. 
Carcelén i s'obre un torn d'intervencions. 
 
Moció alternativa del grup municipal PSC-PM sobre e l mateix assumpte , per un nou pacte 
constitucional que renovi les relacions de convivèn cia 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 via 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 Europa 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 trencar 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 desitgem 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 proposem que: 
 
PRIMER: Demanar a les institucions diàleg, negociació i pacte perquè la solució als problemes dels 
ciutadans i ciutadanes de Catalunya no consisteixi en marxar d’Espanya, però tampoc en no fer res 
per canviar l'actual situació. 
 
SEGON: 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.  
 
TERCER: 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.  
 
QUART:  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:  
 
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. 
 
CINQUÈ: 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-PM  
 
 
La moció presentada pel grup municipal ICV-EUiA-ME-E  és sotmesa a votació amb el 
següent resultat: 
 
VOTACIÓ: Es dictamina desfavorablement per 4 vots a favor, que representen 10 vots, dels grups 
polítics municipals ICV-EUiA-ME-E, ERC-AM, GdSB-CUP-PA i PDeCAT i 2 vots en contra dels 
grups municipals PSC-CP i C's,  que representen 13 vots: 
 
A favor: 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) 
 
 
En contra: 2 (13 vots) 
 
PSC-CP  1 (10 vots) 
C's   1 (3 vots) 
 
 
La moció presentada pel grup municipal PSC-CP és sotmesa a votació amb el següent resultat: 
 
VOTACIÓ: Es dictamina desfavorablement per 1 vot a favor, que representa 10 vots, del grup 
polític municipal PSC-CP, i 5 vots en contra, que representen 13 vots, dels grups polítics 
municipals ICV-EUiA-ME-E, C's, ERC-AM, GdSB-CUP-PA i PDeCAT: 
 
A favor: 1 (10 vots) 
 
PSC-CP  1 (10 vots) 
 
En contra: 5 (13 vots) 
 
ICV-EUiA-ME-E 1 (4 vots) 
C's   1 (3 vots) 
ERC-AM  1 (3 vots) 
GdSB-CUP-PA  1 (2 vots) 
PDeCAT  1 (1 vot) 
 
 
La Sra. Alba Martínez demana mantenir la moció del seu grup com a punt de l'ordre del dia de la 
propera sessió del ple, d'acord amb l'establert a l'article 69.4 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 
 
 
21 de març,  Dia Internacional per a l’Eliminació d e la Discriminació Racial. 
 
El següent text el llegirà en representació del grup municipal ERC-AM el Sr. Jaume Sans: 
 
Cada 21 de març es commemora l'aniversari de la matança de Sharpville de l'any 1960 quan 69 
manifestants pacífics van ser morts a trets per la policia de Sudàfrica mentre protestaven contra les 
lleis discriminatòries de l'apartheid. L'Assemblea General de Nacions Unides de 1966 va acordar 
que aquest dia fos celebrat cada any com a Dia Internacional per a l'Eliminació de la Discriminació 
Racial. 

A la Declaració de Nova York per als Refugiats i els Migrants, aprovada al setembre del 2016, els 
Estats Membres de les Nacions Unides van condemnar enèrgicament els actes i les manifestacions 
de racisme, discriminació racial, xenofòbia i altres formes connexes d'intolerància contra les 
persones refugiades i migrants, i es van comprometre a prendre mesures per combatre aquestes 
actituds i comportaments, especialment els delictes motivats pels prejudicis, el discurs de l'odi i la 
violència racial. 

Les persones refugiades i migrants són objecte de controls policies basats en els perfils racials. 
S'entén per perfils racials i ètnics "els que es fan servir per part d'agents de les forces de l'ordre, de 
seguretat o de control fronterer, basats en la raça, el color de la pell, l'ascendència o l'origen 
nacional o ètnic, per tal de  sotmetre a determinades persones a registres detallats, controls 
d'identitat i recerques, o per determinar si realitzen activitats delictives", d'acord amb el recent 
informe presentat al Consell de Drets Humans pel Relator Especial sobre les formes 
contemporànies de racisme, discriminació racial, xenofòbia i altres formes d'intolerància. 

Per tal de canviar les percepcions i les actituds negatives cap els i les migrants, o sigui, les 
persones que viuen temporal o permanentment en un país del qual no són nacionals i cap a les 
persones refugiades , o sigui les persones que es veuen obligades a sortir del seu país per un 
temor a ser perseguides per raó de la seva raça, religió, nacionalitat, pertinència a un grup social 
particular o per les seves opinions polítiques, s'ha posat en marxa la campanya "Junts", iniciada 
després de la Cimera de Nova York del passat mes de setembre. "Junts" és una iniciativa de 
Nacions Unides, liderada pel seu Secretari General, António Guterres, per promoure el respecte, la 
seguretat i la dignitat de les persones refugiades i migrants a tot el món. "Junts" reforça la idea que 



tots i totes tenim els mateixos drets i que els drets a la igualtat i a la no discriminació són les pedres 
angulars dels drets humans.  

Com ha dit el Secretari General, en referència a aquesta campanya "Junts, ens hem d'enfrontar a 
la intolerància i per la defensa dels drets humans. Junts, hem de construir ponts. Junts hem de 
transformar la por en esperança".  

 
 
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. 
 


