
 
 

ACTA DE SESSIÓ  DE LA JUNTA DE PORTAVEUS 
 
 
Número d'expedient: N235-2016-11 
 
 Caràcter  Urgent   Convocatòria  
 Ordinari No   Primera 

 
 Data:  15/12/2016 
  
 Lloc:  Sala de Juntes 
   

 Hora Inici:  18:07  
  
 Hora Final:  18:47 
 
 
Hi assisteixen 
President/a J. Ángel Carcelén Luján  
Vocals Miquel Salip i Serret 

Jorge Romero Gil 
Jordi Garcia Mas 

Secretari/ària Ramón López Heredia 
    

 
S'incorporen més tard els següents regidors 
    

 
També hi assisteixen 
Regidors/res Josep Puigdengolas Torres   

 
S'han excusat d'assistir-hi 
Vocals Alba Martínez Vélez 

Marina Lozano Illescas 
Olga Amalia Puertas Balcell   

 
No hi assisteix 
    

 
 
 
A proposta del portaveu del grup municipal GSB-CUP-PA s'acorda per unanimitat incorporar per 
urgència a l'ordre del dia de la sessió com a punt 4t. la següent moció: 
 
004.  Aprovació de la moció d'Aigua és Vida perquè els Ajuntaments instin a la Generalitat de 
Catalunya a recuperar la gestió de l'empresa d'Abastament d'aigua en Alta “Aigües Ter-Llobregat”. 
 
 
 
 
001. Aprovació de l'acta de la sessió amb número d' expedient N235-2016-10 
 
 
Votació: Aprovada per unanimitat dels membres presents 
Comentaris:  
Incidències:   
Esmenes:   

 
 
 



 
 
JUNTA DE PORTAVEUS 
 
Junta de Portaveus 
 
 
002. Aprovació de la moció per exigir l'esclariment  de l'assassinat d'en Pedro Álvarez.  
 
 
Atès que la nit del 15 de desembre de 1992 va ser assassinat el jove Pedro Álvarez, a l’Hospitalet 
de Llobregat. 
Atès que l’únic sospitós del cas, un agent del cos de la Policia Nacional, va ser detingut i pocs dies 
després posat en llibertat, sense haver estat estudiades amb profunditat les pistes i testimonis 
visuals dels fets. 
 
Atès que des d’aquest primer moment, la família i amics del jove van iniciar una lluita constant per 
l’esclariment de l’assassinat d’en Pedro, que va incloure la convocatòria de manifestacions 
massives, una vaga de fam per part d’en Juanjo Álvarez, pare d’en Pedro, així com la recollida de 
més de 5.000 signatures. 
 
Atès que any rere any, la Plataforma Pedro Álvarez surt als carrers de l’Hospitalet i d’altres 
municipis per tal de recordar l’abús de poder i la impunitat que han impedit la resolució d’aquest 
assassinat i que cada 15 de desembre s’organitza una concentració i una manifestació per mostrar 
el ferm rebuig a com s’ha portat el cas i l’abandonament a la família, per part de totes les 
administracions i organismes públics de l’Estat. Així com també expressar la solidaritat del poble de 
Sant Boi de Llobregat amb la Plataforma i la família d’en Pedro Álvarez. 
 
Atès que des del  crim han passat ja 24 anys i a dia d’avui, encara no s’ha produït cap avenç amb 
les investigacions, ni ningú mai ha assumit cap responsabilitat per la mort violenta d’en Pedro 
Álvarez. 
 
Atès que la mort d’en Pedro Álvarez no es pas un cas aïllat i que la Plataforma vol recollir sota el 
paraigües de la seva activitat i visibilitat, casos similars d’abusos policials com són: la mort al barri 
del Raval d’en Juan Andrés Benítez, després de ser reduït amb força violència per un grup de 
Mossos d’Esquadra, el cas d’en Jonathan Carrillo, agredit per diversos agents municipals de 
Terrassa, segons el testimoni directe de diversos veïns/es i que es va saldar amb la imputació de 
fins a 4 agents de la Guàrdia Urbana de Terrassa o el suïcidi de Patricia Heras després de ser 
condemnada, amb circumstàncies clarament estranyes i opaques, a 3 anys de presó acusada dels 
fets del 4F. Uns fets que el documental Ciutat Morta, posa de manifest que són molt qüestionables. 
 
Per tot això, els grup GSB-CUP-PA, proposem al ple els següents acords: 
 
S'acorda: 
 
PRIMER.- Mostrar la nostra solidaritat i recolzament a la família de Pedro Álvarez en la lluita que 
mantenen per l’esclariment de la mort del seu fill. 
 
SEGON.- Instar a les autoritats i institucions competents, tantes vegades com sigui oportú, que es 
realitzin les investigacions pertinents dins d’un procés adient perquè s’esclareixi definitivament 
l’assassinat d’en Pedro Álvarez, com a mostra inqüestionable que no ha d'existir lloc per a la 
impunitat. 
 
TERCER.- Instar a la Sindicatura de Greuges Municipal de l'Hospitalet de Llobregat a l’assumpció 
del seguiment i vigilància de les possibles accions per part de les institucions i autoritats 
competents sobre aquest cas en particular, i d’altres possibles casos, on es denunciessin 



presumptes situacions d’abús de poder, per part dels cossos de seguretat de l’Estat, de la 
Generalitat i del municipi, ja sigui prèvia demanda ciutadana o d’ofici. 
 
QUART.- Garantir expressament el suport institucional de l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat a 
totes les campanyes d’informació i difusió de la feina de la Plataforma Pedro Álvarez, mitjançant la 
facilitació institucional necessària  per a fer ús de la via pública, dels equipaments públics i/o la 
difusió pels canals institucionals de la seva activitat. 
 
CINQUÈ.- Instar als mitjans de comunicació públics a concedir un espai informatiu o entrevista a la 
família Álvarez, per tal d’explicar la seva lluita. 
 
SISÈ.- Donar Trasllat al Consell de Ciutat, als Consells de Districte, a la Federació d’Associacions 
de Veïns de Sant Boi t i a la Plataforma Pedro Álvarez. Així com també, als grups municipals amb 
representació a l’Ajuntament de Barcelona i als grups parlamentaris, amb representació a la 
Generalitat de Catalunya. 
 
La present moció la subscriu  GSB-CUP-PA 
 
 
 
Presenta la moció el Sr. Jorge Romero, així com una esmena al text presentat inicialment i és 
sotmesa a votació. 
 
VOTACIÓ: Es dictamina favorablement per 3 vots a favor, que representen 6 vots, dels grups 
polítics municipals ERC-AM, GSB-CUP-PA i CiU  i l'abstenció del PSC-CP (10): 
 
A favor: 3 (6 vots) 
 
ERC-AM  1 (3 vots) 
GSB-CUP-PA  1 (2 vots) 
CiIU   1 (1 vot) 
 
Abstenció: 1 (10 vots) 
 
PSC-CP  1 (10 vots) 
 
 
 
003. Aprovació de la moció presentada pel Grup Muni cipal d'Esquerra Republicana de 
Catalunya de suport al referèndum i al procés const ituent 
 
 
El Parlament de Catalunya va reafirmar al Debat de Política General el dret imprescriptible i 
inalienable de Catalunya a l’autodeterminació i va aprovar propostes de resolució en relació als 
propers passos que s’hauran de fer en el marc del Procés Constituent. 
 
El Govern de la Generalitat ha adoptat el compromís de celebrar un referèndum vinculant sobre la 
independència de Catalunya, com a molt tard el setembre de 2017 amb una pregunta clara i de 
resposta binària. Per fer-ho possible, el Parlament de Catalunya s’ha compromès a activar tots els 
dispositius legislatius necessaris per dur a terme la celebració del referèndum i per donar-li al 
mateix temps cobertura legal. Així mateix, abans del 31 de desembre de 2016 es constituirà una 
comissió de seguiment per l’impuls, control i execució del referèndum. El compromís per a la 
realització del referèndum en els termes indicats es mantindrà fins i tot en absència d’acord polític 
amb el govern de l’Estat espanyol. 
 



El Govern de la Generalitat endegarà la preparació dels procediments i reglaments necessaris per 
fer efectiu el referèndum, obeint els principis de pluralisme, publicitat i democràcia, seguint els 
estàndards internacionals, amb especial èmfasi en la creació d’espais de debat i propaganda 
electoral que garanteixin la presència dels arguments i prioritats dels partidaris del sí i del no a la 
independència en igualtat de condicions. 
 
El Govern de la Generalitat convocarà de forma immediata una cimera de totes les forces 
polítiques i socials favorables al dret a l’autodeterminació per tal de treballar políticament en la 
definició i fermesa d’aquesta convocatòria de referèndum. 
 
El text de la ponència conjunta sobre règim jurídic ha d’estar enllestit abans del 31 de desembre de 
2016, i ha de contenir com a mínim la regulació sobre la successió d’ordenaments jurídics, la 
nacionalitat, els drets fonamentals, el sistema institucional, la potestat financera i el poder judicial 
durant el període de transitorietat existent entre la proclamació de la República catalana i 
l’aprovació de la Constitució, així com el reglament de l’Assemblea Constituent. 
 
El Parlament de Catalunya encoratja als Ajuntaments a impulsar debats constituents des de l’àmbit 
local promovent la participació de la societat civil i facilitar els recursos i espais propis necessaris 
pel correcte desenvolupament del debat ciutadà. 
 
Atès que el 14 de desembre, el Tribunal Constitucional va suspendre la declaració 306/XI de 6 
d'octubre del Parlament de Catalunya, sorgida del debat de política general, en un altre exemple de 
judicialització de la política i de trencament de la separació de poders. 
   
Per tots aquests motius, el grup d’Esquerra Republicana a l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat 
proposa d’adopció dels següents  
 
 
 
 
S'acorda: 
 
Primer. Manifestar el recolzament de l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat a la celebració d’un 
referèndum vinculant sobre la independència de Catalunya, com a molt tard el setembre de 2017 
amb una pregunta clara i de resposta binària. 
 
Segon. Rebutjar, de nou, la judicialització de la política, la utilització del poder judicial que practica 
el govern espanyol i donar suport a les iniciatives del Govern i el Parlament que permetin portar a 
terme els objectius de la resolució 306/XI suspesa pel Tribunal Constitucional. 
 
Tercer. Assumir l’encàrrec del Parlament de Catalunya d’impulsar els debats constituents des de 
l’àmbit local al nostre municipi promovent la participació de la societat civil i facilitar els recursos i 
espais propis necessaris pel correcte desenvolupament del debat ciutadà. 
 
Quart. Participar en la creació d’un espai de municipis per la República en el marc del procés 
constituent on es debatin i consensuïn les aportacions que el món local pugui fer al procés 
constituent i es defineixi el model i el nivell competencial dels municipis a la futura República. 
 
Cinquè.  Comunicar aquest acord als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, i fer-ne 
difusió als mitjans de comunicació públics locals. 
 
 
La present moció la subscriu Miquel Salip i Serret, Portaveu del Grup Municipal d'ERC-AM 
 
 



Presenta la moció el Sr. Miquel Salip així com una esmena al text presentat inicialment i és 
sotmesa a votació. 
 
VOTACIÓ: Es dictamina favorablement per 3 vots a favor, que representen 6 vots, dels grups 
polítics municipals ERC-AM, GSB-CUP-PA i CiU  i l'abstenció del PSC-CP (10): 
 
A favor: 3 (6 vots) 
 
ERC-AM  1 (3 vots) 
GSB-CUP-PA  1 (2 vots) 
CiIU   1 (1 vot) 
 
Abstenció: 1 (10 vots) 
 
PSC-CP  1 (10 vots) 
 
 
 
PROPOSTES VALORADES EN TRÀMIT D'URGÈNCIA 
 
S'acorda per unanimitat dels presents introduir per urgència els següents punts: 
 
 
004. Aprovació de la moció d'Aigua és Vida perquè e ls Ajuntaments instin a la Generalitat de 
Catalunya a recuperar la gestió de l'empresa d'Abas tament d'aigua en Alta “Aigües Ter-
Llobregat” 
 
 
La Plataforma Aigua és Vida, formada per entitats de la societat civil, sindicals, veïnals, ecologistes, 
de cooperació i solidàries ha presentat a aquest ajuntament la proposta per debatre i aprovar la 
moció que insta a la Generalitat de Catalunya a que recuperi la gestió de l'empresa d'Abastament 
d'aigua en Alta “Aigües Ter-Llobregat” (ATL d'ara endavant) amb el següent text: 
 
ATL era una empresa pública adscrita al Departament de Territori i Sostenibilitat, creada pel 
Govern de la Generalitat de Catalunya l'any 1990, sent responsable de l'abastament d'aigua de 
més de 100 municipis de les comarques de l'Alt Penedès, l'Anoia, el Baix Llobregat, el Barcelonès, 
el Garraf, el Maresme, la Selva, el Vallès Oriental i el Vallès Occidental. ATL és una peça clau per 
tal de garantir un servei públic d’aigua i de qualitat que garanteixi l'abastament a4,9 milions de 
catalans i catalanes i a les activitats econòmiques que s’hi desenvolupen. De la seva gestió 
depènel bon estat ecològic de les masses d'aigua que alhora són font d'abastament. Concretament 
els rius Llobregat i Ter,i tots els aqüífers d'ambdues conques,a més a més de la del Besòs i la 
Tordera. 
 
Atès que el marc legal desenvolupat des del 1879 fins al 2011 estableix la constitució d’un model 
públic de gestió de l’aigua que garanteixi la governabilitat del país i la universalització del servei, 
establint un clar caràcter públic des què l’Estat va proclamar la “Ley de Aguas de 1879” fins al 
vigent “texto refundido de 2002”. 
 
D'altra banda, atenent que l'Estatut d’Autonomia de Catalunya atorga, entre d’altres, les 
competències a la Generalitat de Catalunya en “l'organització de l'administració hidràulica, inclosa 
la participació dels usuaris”. A tal efecte, l'article 34 del Decret Llei 3/2003, de 4 de novembre, pel 
qual s'aprova el text refós de la legislació en matèria d'aigües de Catalunya, adjudica a la Xarxa 
d'Abastament Aigües Ter–Llobregat: “La producció i el subministrament d'aigua potable per a 
l'abastament de poblacions per mitjà de la xarxa d'abastament Ter–Llobregat, la qual és un servei 
públic d'interès de la Generalitat i, per tant, de la seva competència, que comprèn, en tot cas, la 
regulació dels recursos hídrics i l'adopció de determinacions per a la millor explotació en quantitat i 



qualitat, la planificació, la redacció dels projectes, l'execució de les obres, la gestió i l'explotació de 
les instal·lacions.” 
 
En aquest context, també cal destacar la responsabilitat municipal en l’abastament d’aigua als seus 
ciutadans: des de la Constitució Espanyola fins a la legislació específica del Règim Local 
s’estableix l’obligació ineludible de les municipalitats de garantir als seus respectius veïnatges 
l'abastament d'aigua potable i el sanejament, independentment del nombre d’habitants. 
 
Tanmateix, el nou marc legislatiu establert amb la Llei de simplificació i millorament de la regulació 
normativa aprovada pel Parlament de Catalunya, el 22 de desembre de 2011, l'anomenada Llei 
Omnibús va facilitar el desmantellament de les institucions públiques d’aigua cabdals per a aquest 
país. Atès que a les seves disposicions addicionals, per exemple, vadeterminar la possibilitat de 
prestació indirecta del servei d'abastament mitjançant la xarxa Ter-Llobregat, i va atorgar al 
Departament de Territori i Sostenibilitat la licitació i l’adjudicació dels contractes administratius de 
gestió i prestació de serveis públics en matèria d’aigües de Catalunya, aprovats al Decret Legislatiu 
3/2003 del 4 de novembre, i, a més, considera de manera indirecta com a ingressos de la 
Generalitat de Catalunya els drets de naturalesa econòmica aconseguits per l’explotació i la gestió 
de les instal·lacions que integren la xarxa Ter-Llobregat. També va determinar que es dissolgués 
l'Ens d’Abastament d’Aigua Ter-Llobregat. El seu patrimoni incorporant-se el seu patrimoni a la 
Generalitat i es va subrogar en la posició jurídica del'Ens d'Abastament d'Aigua, pel que fa als 
béns, els drets i les obligacions de qualsevol tipus de què sigui titular. 
 
Durant el procés de privatització d'ATL, 35 municipis varen aprovar una moció, també proposada 
per Aigua és Vida, que acordava fer marxaenrere amb tot el procés administratiu endegat per a la 
privatització d'ATL. Les diverses versions de lamoció alertavensobre el següent: 
 
1.-L’accés a l’aigua potable i al sanejament com a dret humà. Atès que la privatització de la gestió 
introdueix altres prioritats, alienes al bé comú, com són les mercantils, de negoci i de beneficis que 
l’allunyen, i fins hi tot s’oposen a la preservació d’aquest dret bàsic. 
 
2.-El cost de l’aigua en alta amb un substancial augment. Es va calcular que a partir del sobrecost 
estimat amb una oscil·lació entre els 30 i 50 M€ anuals implicaria que la tarifa pogués multiplicar-se 
per 3, (un 300%).De fet, només dos anys després d'endegar el procés de privatització la tarifa 
havia augmentat ja més d'un 100% 
 
3.-El patrimoni comú dels ciutadans i ciutadanes, dels municipis i altres entitats locals. ATL disposa 
d’un complet parc d’instal·lacions modernes i d’infraestructures ben conservades que suposen un 
actiu aproximat de 950 milions d’euros que han estat pagades amb l’aportació econòmica de la 
ciutadania a través dels seus impostos, la tarifa, l’aportació directa dels ajuntament connectats, el 
cànon, i amb aportacions del Fons de Cohesió europeu 
 
4.-Les finances municipals negativament. Els municipis han fet aportacions per a la connexió amb 
el sistema Ter-Llobregat i, per tant, són copropietaris de les infraestructures. Cosa que 
innacceptablement s'obvia pretenent augmentar el cost de l’aigua des del 150% fins al 300% . 
 
5.-La governança de l’aigua, doncs el paper de regulació que puguin exercir elsmunicipis o la 
Generalitat sobre els serveis bàsics privatitzats és nul o extremadament complex.  
 
La moció també considerava que: 
 
1.No hi havia cap justificació tècnica. ATL pública subministrava anualment un volum de 229 
Hm3amb un molt bon rendiment del 95,14%. El 2010 va ser considerada la segona millor empresa 
pública del món per la Global Water Awards. 
 
2.No hi havia cap justificació econòmica. ATL és una empresa perfectament viable i solvent amb 
petites correccions al sistema tarifari.El dèficit d’explotació que va assolir en alguns exercicis, i que 



es va utilitzar per tramitar la privatització de la seva gestió, es va originar en bona part per la manca 
d’actualització de les tarifes en Alta.  
 
3.No hi havia cap justificació social. L’externalització d’ATL no estava al programa electoral de cap 
força política que donés suport al Govern de la Generalitat, ni tan sols del Parlament de Catalunya 
o de l’administració local.  
 
4.No hi havia cap justificació ambiental. La Directiva Europea Marc de l'Aigua exigeix als estats el 
bon estat de les masses d’aigua per al 2015.La privatització d'ATL ha suposat un major risc del seu 
compliment ja que ha suposat un increment de l'incompliment del bon estat ecològic de les masses 
de l'aigua del Llobregat i en especial del Ter. 
 
Tot i així, la gestió d'Aigües Ter–Llobregat es va privatitzar. La seva gestió s’atorgà a la 
multinacional ACCIONA mitjançant un procés administratiu. Una gestió per part d'ACCIONA que 
han comportat a data de 6 de març de 2016 dues sentències del TSJC que l'anul·len, una en ferm 
del TSJ que referma les mesures cautelars d'anul·lar l’adjudicació de la gestió a ACCIONA i un  
informe demolidor de l’Oficina Antifrau de Catalunya que conclou demanant a la Generalitat de 
Catalunya l'anul·lació d'aquest adjudicació. 
 
Per tot això  
 
   
Atès que la pràctica ha demostrat que la privatització d'ATL ha suposat un augment de preus, 
efectes negatius sobre el bon estat ecològic de les masses de l'aigua i incertesa laboral dels 
treballadors d'ATLL. 
 
Atès que l'Assemblea de l'Organització de les Nacions Unides el 2010 va declarar l'accés universal 
a l'Aigua i el sanejament un Dret Humà fonamental per a la Vida. 
 
Atès que la primera Iniciativa Ciutadana Europea que va aconseguir el requeriment de més d'un 
milió de signatures (1.884.790) va tractar sobre la petició de legislar “El Dret Humà a l'Aigua i el 
Sanejament com a Dret Humà” i considerar-lo un bé públic i no comercial.  
 
Atès que la plataforma ciutadana sociambiental Aigua és Vida, avalada per aquests fets i suports 
internacionals, aposta per una gestió pública transparent i amb apoderament ciutadà.  
 
Atès que aquest consistori considera que la gestióno mercantil de l’aigua afavoreix els interessos 
dels seus convilatans, en el sentit que garanteix la mateixa qualitat a menor preu que l’aigua 
gestionada de manera privada, i per tant, és una decisió d’interès públic ciutadà 
 
Atès que a dia d’avui continua sense estar justificat de manera tècnica, econòmica, social i 
ambiental la gestió privada d’ ATL 
 
Atèsq ue el procés administratiu ha estat anul·lat pel TSJC mitjançant una interlocutòria i dues 
sentències i una sentència en ferm del TSJC que avalava l'execució de mesures cautelars i, per 
tant anul·lació de la concessió, i finalment un informe de l'Oficina Antifrau de Catalunya que insta a 
la Generalitat de Catalunya a anul·lar la concessió d'ATLa ACCIONA,la Plataforma Aigua és Vida, 
formada per les entitats sota signants, sol·licitem que al pròxim Ple de l’Ajuntament s’adoptin els 
següents acords: 
 
S'acorda: 
 
1.-Instar al Parlament de Catalunya i al Govern de la Generalitat a determinar els sistemes 
d'abastament i sanejament d'aigua en Alta com a béns comuns icom a un servei que atén un Dret 
Humà essencial per a la vida, per tant com a estructures d'estat no objecte d'afany de lucre i, per 
tant, no privatitzables. 



 
2.-Instar al Govern de la Generalitat i al Departament de Territori i Sostenibilitat a que retiri els seus 
recursos al TSJ contra les sentències del TSJC d'anul·lar la concessió de gestió a Acciona sobre 
ATL. 
 
3.-Instar al Govern de la Generalitat de Catalunya i al Departament de Territori i Sostenibilitat a la 
recuperació immediata de tot el que suposa la gestió del sistema ATL i que torni a crear una 
empresa pública per a la seva gestióo que resti integrada dins l’Agència Catalana de l’Aiguade 
manera transitòria. 
 
4.-Que el Govern de la Generalitat de Catalunya i el Departament de Territori instin a aquesta nova 
empresa pública a la creació d'un reglament que contempli els espais necessaris de participació 
ciutadana que facilitin els mecanismes imprescindibles de transparència, control municipal i també 
de control ciutadà. 
 
5.-Instar al Governde la Generalitat de Catalunya i al Departament de Territori a que emprin tots els 
recursos legals que estiguin al seu abast per a penalitzar totes les irregularitats detectades per 
l'Oficina Antifrau de Catalunya. 
 
6.-Instar el govern de la Generalitat a fer públic el calendari de la recuperació de la gestió pública d’ 
ATL. 
 
7.-Comunicar per escrit aquest acord al Departament de Territori i Sostenibilitat, a ATL 
Concessionària de la Generalitat de Catalunya i a la Plataforma Aigua és Vida 
 
8.-Publicitar aquest acord als mitjans de comunicació de titularitat municipal.; 
 
 
La present moció la subscriu Jorge Romero Gil, del Grup Municipal Gent de Sant Boi-CUP-PA 
 
 
 
Presenta la moció el Sr. Jorge Romero i és sotmesa a votació. 
 
VOTACIÓ: Es dictamina favorablement per 1 vot a favor, que representa 2 vots, del grup polític 
municipal GSB-CUP-PA  i l'abstenció de PSC-CP, ERC-AM i CiU (14): 
 
A favor: 1 (2 vots) 
 
GSB-CUP-PA  1 (2 vots) 
 
Abstencions: 3 (14 vots) 
 
PSC-CP  1 (10 vots) 
ERC-AM  1 (3 vots) 
CiIU   1 (1 vot) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Part de Control 
 
Precs i Preguntes 
 
 
El Sr. Jordi Garcia pregunta per una botiga que obre les 24 hores del dia i el Sr. J.Angel Carcelén  
explica la normativa que permet l'horari ilimitat d'obertura pels establiments d'alimentació amb una 
superfície inferior als 150 m2. Es comenta a continuació la problemàtica que es genera llavors amb 
la venda de begudes alcohòliques. 
 
El Sr. Miquel Salip pregunta quan es posaran en funcionament les noves zones blaves i el Sr. J. 
Angel Carcelén informa que es farà immediatament, tan aviat estigui operativa la infraestructura 
necessària. 
 
 
Donar compte dels acords presos en Junta de Govern per delegació del Ple 
 
 
 
Comunicacions/Informacions 
 
 
El Sr. J.Angel Carcelén informa de les gestions que s'estan fent per reclamar la represa de les 
obres de la variant i del suport de la Generalitat. 
 
El Sr. J. Angel Carcelén informa de la proposta de text a llegir amb motiu de la commemoració del 
dia internacional dels drets humans. S'acorda que el text el llegirà el Sr. Jordi Garcia: 
 
El Dia Internacional dels Drets Humans se celebra cada any el 10 de desembre. Es commemora el 
dia en què, en 1948, l'Assemblea General de les Nacions Unides va aprovar la Declaració 
Universal dels Drets Humans. Aquest any 2016, el Dia Internacional dels Drets Humans se centra a 
fer una crida en la defensa dels drets dels altres. És responsabilitat de tots i totes nosaltres 
defensar els drets humans, fent un pas endavant i defensant els drets de tothom, sigui una persona 
refugiada o migrant, una persona amb discapacitat, una persona LGBTI, una dona, un indígena, 
una nena, un afrodescendent, o qualsevol altra persona en risc de ser discriminada o patir alguna 
violència. 
 
Avui a Sant Boi de Llobregat volem commemorar aquest Dia Internacional dels Drets Humans 
defensant els drets de tres persones. 
 
Máxima Acuña  no farà marxa enrere. Aquesta camperola del nord del Perú ha fet front als violents 
actes d'intimidació que pateix per negar-se a abandonar la terra en la qual viu amb la seva família. 
Máxima ha plantejat una batalla legal entorn de la propietat de la terra contra Yanacocha, una de 
les més grans companyies mineres d'or i coure del món. Máxima creu que el que volen és fer-la 
fora de casa seva, però ella no se'n vol anar. La policia i els guàrdies de seguretat de Yanacocha 
l'han atacat, tant a ella com a la seva família, donant-li cops, provocant danys a la seva casa o 
destruint la seva collita. Hem d'assegurar-nos que Máxima i la seva família puguin viure en pau a 
les seves terres fins que els tribunals prenguin una decisió definitiva. 
 
L'advocada turca Eren Keskin  es nega a abandonar la seva lluita per la justícia. L'any 2004 va ser 
declarada culpable d' “insultar l'Estat turc” per haver-se pronunciat contra l'homicidi d'un nen de 12 
anys per part de l'exèrcit. L'Eren ha estat detinguda en repetides ocasions pels articles publicats en 
el periòdic que dirigia i ha estat portada davant els tribunals més de 100 vegades per informar 
sobre la greu situació de la minoria kurda a Turquia. L'any 1995 va passar sis mesos a la presó 
només per haver-hi fet servir la paraula Kurdistan en un article. El govern vol empresonar-la de nou 
per alçar la veu contra la injustícia. Però no silenciaran a l'Eren. 



 
L'Annie Alfred és una nena com qualsevol altra de Malawi, però hi ha gent que creu que el seu 
cos té poders màgics i poden aconseguir molts diners. L'Annie va néixer amb albinisme, trastorn 
hereditari de la pell i, com altres persones amb albinisme a Malawi, podria ser perseguida i 
assassinada per robar-li el cabell, o pitjor encara, els ossos. Entre 7.000 i 10.000 persones com 
l'Annie corren el perill de ser perseguides i assassinades per gent que creu que es farà rica amb 
les parts del cos d'una persona albina. Les persones com l'Annie no tenen cap lloc en què estiguin 
fora de perill, fins i tot ni amb la seva pròpia família. L'Annie i la resta de persones albines de 
Malawi necessiten que la llei les empari i les protegeixi plenament. 
 
Commemorem aquest Dia Internacional dels Drets Humans recordant a la Máxima, a l'Eren i a 
l'Annie. Defensant els seus drets defensem les llibertats i els drets de totes nosaltres.  
 
 
 
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. 
 


