
 
 

ACTA DE SESSIÓ  DE LA JUNTA DE PORTAVEUS 
 
 
Número d'expedient: N235-2017-13 
 
 Caràcter  Urgent   Convocatòria  
 Ordinari No   Primera 

 
 Data:  13/12/2017 
  
 Lloc:  Sala de Juntes 
   

 Hora Inici:  17:35  
  
 Hora Final:  17:55 
 
 
Hi assisteixen 
President/a Lluïsa Moret i Sabidó  
Vocals Alba Martínez Vélez 

Miquel Salip i Serret 
Marina Lozano Illescas 
Jordi Garcia Mas 
Jorge Romero Gil 

Secretari/ària Mercedes González Martín 
    
 
S'incorporen més tard els següents regidors 
    
 
També hi assisteixen 
    
 
S'han excusat d'assistir-hi 
 J. Ángel Carcelén Luján 

Olga Amalia Puertas Balcell   
 
No hi assisteix 
    
 
 
 
 
 
 
001. Aprovació de l'acta de la sessió amb número d' expedient N235-2017-12 
 
 
Votació: Aprovada per unanimitat dels membres presents. 
Comentaris:  
Incidències:   
Esmenes:   
 
El Sr. Jorge Romero retira la moció que havia presentat com a punt 2n. de l'ordre del dia. 
 
 
 
 
 
 
 



JUNTA DE PORTAVEUS 
 
Junta de Portaveus 
 
 
002.  Moció d'Aigua és Vida perquè els Ajuntaments instin a la Generalitat de Catalunya a 
recuperar la gestió de l'empresa d'Abastament d'aig ua en Alta “Aigües Ter-
Llobregat”Aprovació de la moció  
 
(Retirada) 
 
 
003. Aprovació de la Moció de suport als drets i in stitucions de Catalunya.  
Número d'expedient M265-2017- 
 
 
La present moció es presenta per a manifestar el suport de l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat 
als drets i institucions de Catalunya que en el context actual es troben en risc i és necessari 
recolzar-los: 
 
L'actual Generalitat de Catalunya té la seva fonamentació en la legalitat republicana i va ser 
aquesta institució i amb aquesta base de legalitat i legitimitat la que va reconèixer el govern de 
l'Estat espanyol presidit per Adolfo Suárez González el 19 de setembre de 1977, i sent reconegut 
com a president de la mateixa el Molt Honorable Josep Tarradellas el 17 d'octubre de 1977, per 
tant, la seva legitimitat i legalitat és directament vinculada a la característica de la seva 
institucionalització republicana, a posteriori la Constitució Espanyola del 1978 la recull també i la 
reconeix com la institució que representa l'autogovern de Catalunya i és la seva llei suprema 
l'Estatut de Catalunya -consagrat per la Constitució Espanyola de 1978 com a norma fonamental 
que regeix aquest autogovern-. No hi ha cap base ni cap article de la Constitució Espanyola que 
permeta anul·lar l'autogovern ni les institucions de Catalunya, ni molt menys suspendre l'aplicació 
d'allò que preveu l'Estatut de Catalunya -que és en si mateix Llei Orgànica dins de l'actual 
ordenament jurídic espanyol. 
 
El govern espanyol del PP mitjançant l'excusa d'aplicar l'article155 de la Constitució Espanyola ha 
derogat de fet l'autogovern de Catalunya, l'Estatut de Catalunya i les institucions catalanes. 
Aquesta derogació s'ha portat davant del Tribunal Constitucional per haver-se entès que viola el 
marc jurídic espanyol i la seva "Norma Normarum" que és la Constitució Espanyola de 1978. Per la 
qual cosa s'haurien vulnerat els drets fonamentals dels catalans com a ciutadans espanyols, entre 
altres el dret al seu autogovern reflectit en les seves institucions i lleis. 
 
Al marge de l'adequació o no de les mesures legislatives i polítiques del govern de la Generalitat al 
marc jurídic espanyol no es pot respondre a aquestes vulnerant al seu torn per part del govern 
central el marc jurídic que diu voler defensar. Per la qual cosa no es pot respondre a una teòrica 
il·legalitat dins de la legalitat espanyola amb una il·legalitat encara més gran, de la qual es deriva la 
derogació dels drets i institucions de Catalunya actualment vigents, recollits en la seva part legal en 
l'Estatut de Catalunya i en la seva part institucional en la Generalitat i el Parlament de Catalunya. 
Expressió de la sobirania popular dels catalans i que la seva legitimitat institucional deriva de la 
segona república i és anterior a la mateixa Constitució Espanyola malgrat que aquesta els reculli, 
consagra i protegeix. 
 
En aquesta moció no es discuteix ni la legitimitat ni la forma d'aplicació de l'article155 de la CE, ni 
tampoc si era o no necessari el seu ús. Aquesta moció únicament pretén fer pales el suport des del 
municipalisme i les seves institucions -a hores d'ara les úniques reconegudes com a legals i 
legítimes en Catalunya per totes les parts en conflicte, motiu pel qual tenen les institucions 
municipals una especial rellevància i responsabilitat en aquest moment polític del nostre país- als 
drets i les institucions pròpies de Catalunya, al seu autogovern -materialitzat en la Generalitat i el 



Parlament- i a les seves lleis -les quals deriven de l'Estatut de Catalunya que és la seva norma 
bàsica reconeguda al seu torn per la Constitució Espanyola i, per tant, son part integrant del marc 
jurídic espanyol vigent-. 
 
En conseqüència, atès que la Generalitat de Catalunya és la institució de dret per la qual es 
governa Catalunya i que la seva legitimitat és anterior a la mateixa CE i, a més, aquesta és 
reconeguda per la CE. 
 
Atès que el Parlament de Catalunya és l'expressió de la voluntat de la sobirania popular dels 
catalans la qual és reconeguda i emparada per la CE dins el marc jurídic espanyol vigent. 
 
Atès que l'Estatut d'Autonomia de Catalunya és la norma fonamental per la qual es regeix 
l'autogovern de Catalunya dins de l'actual i vigent marc jurídic espanyol amb el rang de Llei 
Orgànica i és emparat per la Constitució Espanyola. 
 
Atès que l'autogovern de Catalunya i les seves institucions són reconegudes com legitimes abans 
de la mateixa existència de la CE i que la CE les consagra en el seu article 2 quan diu: "reconoce y 
garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones" i el Títol VIII, Capítol III i 
especialment en l'article 143.1 de la CE que recull allò que exposa l'article 2 CE i que és 
desenvolupat entre els articles 143 i 158 de la CE. 
 
Atès que l'article 155 de la CE no autoritza a la derogació de cap institució ni llei d'autogovern sinó 
a la mera puntual intervenció amb ordres precises i concretes que hauran d'executar les autoritats 
d'autogovern -article 155.2 de la CE-: "Para la ejecución de las medidas previstas en el apartado 
anterior, el gobierno podrá dar instrucciones a todas las autoridades de las Comunidades 
Autónomas"- 
 
Atès que no hi ha cap article de la CE de valor superior a un altre i que, en tot cas, l'article 155 no 
invalida ni anul·la allò que preveu els articles 2 i 143.1 de la CE. 
 
S'acorda el següent: 
   
1) L'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat dona ple suport als drets i les institucions pròpies de 
Catalunya. 
 
2) L'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat dona ple suport a la Generalitat de Catalunya, institució 
que la seva legitimitat deriva de la legalitat republicana, reconeguda valida i vigent el 19 de 
setembre de 1977 i recollida i protegida per la Constitució Espanyola de 1978. 
 
3) L'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat dona ple suport al Parlament de Catalunya, expressió de 
la voluntat de la sobirania popular del poble català, que és recollida i protegida per la Constitució 
Espanyola de 1978. 
 
4) L'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat dona ple suport a la legislació pròpia de Catalunya, que 
dins del marc jurídic espanyol és actualment reflectida per l'Estatut de Catalunya com la seva 
norma bàsica, que és recollida i protegida per la Constitució Espanyola de 1978. 
 
5) L'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat recorda que no hi ha cap article de la Constitució 
Espanyola de 1978 que sigui de rang superior a un altre i, també, recorda, que cap article de la 
Constitució Espanyola -inclòs el 155- permet la derogació dels drets, lleis i institucions pròpies de 
Catalunya, que són reconeguts, recollits i protegits per la Constitució Espanyola de 1978. 
 
6) Es faran arribar els acords de la present moció a la Generalitat de Catalunya, al Parlament de 
Catalunya, al Govern de l'Estat, al Congrés dels Diputats, al Senat del Regne d'Espanya i als 
diferents grups parlamentaris de les Corts Espanyoles. 
 



 
La present moció la subscriu  Jorge Romero Gil portaveu del grup municipal de GdSB-CUP-PA  
 
 
Presenta la proposta el Sr. Jorge Romero i a continuació és sotmesa a votació. 
 
VOTACIÓ: Es dictamina favorablement per 2 vots a favor, que representen 5 vots, dels grups 
polítics municipals GdSB-CUP-PA i ERC-AM i l'abstenció dels grups polítics municipals PSC-CP , 
ICV-EUiA-ME-E, PP i PDeCAT: 
 
A favor:  2 (5 vots) 
 
ERC-AM    1 (3 vots) 
GdSB-CUP-PA    1 (2 vots) 
 
 
Abstencions:  4  (17 vots) 
PSC-CP    1 (10 vots) 
ICV-EUiA-ME-E    1 (4 vots) 
PP                           1 (2 vots) 
PDeCAT    1 (1 vot) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Part de Control 
 
Precs i Preguntes 
 
 
 
Donar compte dels acords presos en Junta de Govern per delegació del Ple 
 
 
 
Comunicacions/Informacions 
 
La Sra. Lluïsa Moret informa que ha estat necessari modificar la data del Ple, que estava previst 
pel dia 21 de desembre, i es proposa fixar com a data de celebració el dia 19 de desembre de 2017 
a les 16:30 hores.  

També informa que la societat municipal Claus, SA és propietària d'una nau industrial que és 
necessari arranjar per poder destinar-la a diferents usos d'entitats culturals i socials i com a dipòsit 
temporal per el carruatge de les festes municipals, i es convocarà consell d'administració de la 
societat amb l'objectiu de tramitar l'expedient corresponent per a la cessió de l'espai i poder fer les 
obres necessàries per part de l'Ajuntament. 

 

El dia a commemorar previst pel mes de desembre serà llegit pel grup municipal ERC: 



 
Commemoració del dia 10 de desembre, Dia Internacio nal del Drets Humans. 
 
El Dia Internacional dels Drets Humans se celebra cada 10 de desembre, coincidint amb la data en 
què l'Assemblea General de les Nacions Unides va adoptar la Declaració Universal de Drets 
Humans, en 1948. L'any 2018 serà doncs el 70è aniversari i des del 10 de desembre d'aquest any 
fins al de l'any vinent, se celebrarà aquesta commemoració per destacar la transcendència d'un 
document històric que va proclamar els drets inalienables inherents a tots els éssers humans, 
sense importar la seva raça, color, religió, sexe, idioma, opinions polítiques o d'una altra índole, 
origen nacional o social, propietats, lloc de naixement ni cap altra condició. 
 
La Declaració Universal dels Drets Humans, l'esborrany de la qual va ser redactat per 
representants de diferents contextos jurídics i culturals de tot el món, exposa valors universals i un 
ideal comú per a tots els pobles i nacions. A més, estableix que totes les persones tenen la mateixa 
dignitat i el mateix valor. 
 
Gràcies a aquest document —que amb les seves versions en 500 idiomes s'ha convertit en el més 
traduït del món— i gràcies al compromís dels estats en els seus principis, la dignitat de milions de 
persones s'ha vist enfortida i s'han fonamentat les bases d'un món més just. Encara que quedi molt 
de camí per recórrer perquè les promeses que conté es compleixin plenament, el fet que hagi 
perdurat en el temps és prova inequívoca de la universalitat dels seus valors sobre l'equitat, la 
justícia i la dignitat humana. 
 
Eleanor Roosevelt, presidenta del Comitè de Redacció de la Declaració va dir, els drets humans 
universals comencen "... en petits llocs, prop de casa; en llocs tan propers i tan petits que no 
apareixen en cap mapa. [...] Si aquests drets no signifiquen res en aquests llocs, tampoc 
signifiquen res en cap altra part. Sense una acció ciutadana coordinada per defensar-los en el 
nostre entorn, la nostra voluntat de progrés en la resta del món serà en va" . 
 
Hem de lluitar pels nostres propis drets i pels de les altres persones. Podem passar a l'acció en les 
nostres vides diàries per defensar aquells drets que ens protegeixen i així fomentar la unió de tots 
els éssers humans. Per a això, la Declaració Universal dels Drets Humans ens protegeix a tots i 
totes i els seus principis són ara tan rellevats com ho van ser fa 70 anys. 
 
 
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. 
 


