
 
 

ACTA DE SESSIÓ  DE LA JUNTA DE PORTAVEUS 
 
 
Número d'expedient: N235-2017-05 
 
 Caràcter  Urgent   Convocatòria  
 Ordinari No   Primera 

 
 Data:  17/05/2017 
  
 Lloc:  Sala de Juntes 
   

 Hora Inici:  18:30  
  
 Hora Final:  19:25 
 
 
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 Antònia-Clara Pons Pons 
    

 
S'incorporen més tard els següents regidors 
    

 
També hi assisteixen 
    

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

 
No hi assisteix 
    

 
 
 
 
 
 
001. Aprovació de l'acta de la sessió amb número d' expedient N235-2017-04 
 
 
Votació: Aprovada per unanimitat dels membres presents 
Comentaris:  
Incidències:   
Esmenes:   

 
 
 
 
 
JUNTA DE PORTAVEUS 
 
Junta de Portaveus 
 
 



002. Aprovació inicial del nou Reglament Orgànic Mu nicipal  
Número d'expedient N630-UO220-2016-000001 
 
 
L’article 4.1 a) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,  reguladora de les bases de règim local, estableix que 
les Administracions locals tenen, entre d’altres, la potestat reglamentaria i la d’autoorganització. En 
ús d’aquesta potestat, aquest Ajuntament, a l’any 2005, va aprovar el seu Reglament Orgànic 
Municipal, que és la norma que ha vingut regulant l’organització municipal fins el dia d’avui, en que 
s’ha posat de manifest la necessitat d’emprendre novament la tasca d’adaptar als nous temps 
aquest instrument jurídic, doncs hi ha hagut modificacions importants en el marc normatiu que 
l'afecten de manera directa. 
 
Així mateix, la dinàmica de la Junta de Portaveus ha posat de relleu aspectes del reglament 
subjectes a interpretació que requereixen un nou consens o major definició. 
 
Amb aquesta finalitat i d'acord amb el que disposa l'article 62.1 del Decret 179/1995, de 13 de juny, 
pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis l'alcaldessa va designar una comissió 
d'estudi encarregada de redactar el text de l'avantprojecte de nou reglament integrada per: 
 
a) els portaveus de tots els grups municipals. 
b) el tinent d'alcalde titular de l'àrea d'actuació política de Governança i qualitat democràtica. 
c) el regidor titular de l'àmbit de Noves formes de participació. 
d) el regidor titular de l'àmbit de Transparència. 
e) el director de l'àrea de Governança i ciutadania. 
f) el secretari general de l'Ajuntament. 
g) el cap del departament de Participació ciutadana i proximitat. 
h) el cap de la unitat d'Asistència a la planificació i l'avaluació. 
 
Atès que correspon al Ple l’atribució d’aprovar el Reglament orgànic municipal;   
 
Atès que l’article 47.2. f) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,  reguladora de les bases de règim local, 
estableix que és necessari el vot favorable de la majoria absoluta del nombre legal de membres de 
la Corporació per a l’aprovació i la modificació del reglament orgànic propi de la corporació. 
 
Atès que l’aprovació del Reglament orgànic és una competència atribuïda al Ple de la Corporació 
amb caràcter indelegable, segons allò establert als paràgrafs 2 d) i 4 de l'article 22 de la Llei 7/1985 
esmentada; 
 
   
 
 
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 un nou Reglament orgànic municipal, segons el text que s’adjunta a 
aquest acord. 
 
Segon.- Sotmetre a informació pública aquest acord i el text del Reglament pel termini de 30 dies, 
mitjançant la publicació d'aquest acord al Butlletí Oficial de la Província i al tauler d'anuncis de la 
Corporació, per tal que s'hi puguin presentar al.legacions per part de les persones interessades. 
 



Tercer.- Disposar que, si no s’hi formula cap al.legació ni reclamació durant aquest termini 
d’informació pública, el Reglament orgànic que ara s’aprova inicialment, quedarà aprovat 
definitivament, i es procedirà a la seva publicació íntegra, en el Butlletí Oficial de la Província, 
d’acord amb el que preveu l’article 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de 
règim local. 
 
 
VOTACIÓ: Per unanimitat dels membres presents s'aprova. 
 
 
003. Aprovació de la  concessió de condecoracions i  distincions de l'Àrea de Seguretat 
Pública 2017 
Número d'expedient M121/520/2017/001 
 
 
Vist que en un moment històric en què el benestar comunitari s’articula sobre polítiques 
integradores necessàriament fonamentades sobre un imprescindible status bàsic de seguretat 
col·lectiva garantida, basada en uns mínims socials acceptables en clau de seguretat viària i pau 
de convivència veïnal. 
 
Vist que emergeix amb força la necessitat de dignificar amb el reconeixement públic la tasca dels 
qui hi col·laboren amb el seu esforç, ja siguin membres de la Policia Local de Sant Boi, la resta de 
treballadors/es de l’Ajuntament de Sant Boi o altres persones o entitats públiques o particulars.  
 
Atès que el Reglament de Condecoracions i Distincions del Servei Local de Seguretat de Sant Boi 
de Llobregat aprovat pel Ple municipal de data 27 d'abril de 2009 i publicat al BOP núm. 185 de 
data 4 d'agost de 2009  té per objecte definir i regular el reconeixement i la concessió de 
condecoracions i distincions  als membres de la Policia Local de Sant Boi, la resta de treballadors i 
treballadores de l'Àrea de Seguretat Pública  i, tanmateix, a altres membres dels cossos de 
seguretat, persones físiques i/o jurídiques de dret públic o privat, susceptibles de rebre aquesta 
mena de reconeixement en base als seus mèrits individuals i/o col·lectius. 
 
Atès l’establert a l’article 6è de l'esmentat Reglament relatiu al Procediment, a on es determina que 
la concessió de qualsevol dels honors relacionats en aquest reglament respondrà al procediment 
descrit en el capítol cinquè del títol segon del Reglament Regulador de Protocol, els Honors, les 
Distincions i els premis de Sant Boi de Llobregat. 
 
Vistes les propostes que consten a l'expedient formulades pel Director de l'Àrea de Seguretat 
Pública, per la incoació de l'expedient administratiu de concessió de medalles i diplomes per 
serveis destacats a la comunitat de Sant Boi de Llobregat. 
 
Vist que per Decret d'Alcadia de data 4 de maig de 2017  es va aprovar la incoació del procediment 
per la concessió de medalles i diplomes per serveis destacats a la comunitat de Sant Boi de 
Llobregat , i el nomenament de l'instructor del Tinent d'Alcalde de Territori i Desenvolupament 
Econòmic Sr. José Àngel Carcelén. 
 
Vist que l'article 34 del Reglament Regulador del Protocol, els Honors, les Distincions i el Premis de 
Sant Boi de Llobregat, estableix que l'instructor practicarà totes les diligències que cregui 
necessàries per a investigar els mèrits de la persona proposada, i que haurà de formular proposta 
motivada que elevarà a l'alcaldia presidència. 
 
Vista la proposta de data 8 de maig de 2017 que formula el Tinent d'Alcalde de Territori i 
Desenvolupament Econòmic Sr. José Àngel Carcelén. 
 
   
 



 
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: 
 
Concedir les medalles per antiguitat, i els diplomes per serveis destacats a la comunitat de Sant Boi 
de Llobregat a les persones que es relacionen a continuació: 
 
1. Medalla d'or per antiguetat 
 
Alfaro Fernández, Carlos 
 
2. Medalla d'Argent per antiguetat 
 
Acedo Fernández,David 
Carrillo Fernández ,Raul 
Domínguez Calvo,Josep Manuel 
Fernández Carrillo,Daniel 
Mesas Gallardo,José 
Nicolás Hunguerbühler, Joan Bernat 
Tejedor Matamala, Óscar 
Zaragoza Quesada, Juan Carlos 
 
3. Medalla d'Argent per mérits 
 
Adam Guerri, Pere 
Cassou Fernández, Juan Carlos 
Dalmau Ausàs, Carles 
Gámez Ávila, Juan Luís 
García Mendez, José Alberto 
Martínez Pallarés, Joan 
Përez Gallego, Manuel 
Quesada Sanchez, Joan Antoni 
Sánchez Reyes, Mateo 
Creu Roja  
 
4. Relació de candidatures Diploma per Serveis destacats Policia Local 
 
Alfaro Fernández, Carlos 
Arenas Avila, José 
Belvis Romero, David 
Cano García, Gabriel 
Castro Rodríguez, Xavier 
Espuña Vila, Albit 
García Aliaga, Sergio 
Jiménez Fort, Arturo 
Luna González, Miguel Àngel 
Martínez Felguera, Xavier 
Mesas Gallardo, José 
Molina Soto , Joaquin 
Nicolás Hunguerbühler, Joan Bernat 
Paredes Mañas, Belén 



Pla Sabaté, Esteve 
Ríos Cruz, Manuel 
Rodríguez Domínguez, Àngel 
Sánchez Martínez, Jorge 
Sánchez Roldán, Rebeca 
Siqués Llagostera, Marc 
Soriano Maturano, Rubén 
Viedma Vega, Raül 
 
5.  Diploma a altres cossos de seguretat 
 
Casado Bujalance, Francisco Javier 
Méndez Amigo, José 
Martín Manrique, Mª Carmen 
Martín Dueñas, Alejandra 
Ríos Cruz, Sergio 
 
6.  Diploma a Serveis, Centres, Escoles i Ciutadans de la comunitat. 
 
Acevedo Barreda, Daniel 
Alejandre Núñez, María 
Almeida Capafons, Joaquim 
Calderón de la Barca, Pedro 
Criado Fernández, Mª Carmen 
Cuenca Calamardo, Isaac 
Méndez Cruz, Roxana 
Muñoz Pedrola, Francisco 
Rosado Anguiano, Alberto 
Saladín Morales, Luís Emilio 
Simon Arbós, Mª Lluïsa 
Torres Guiu, Francisco 
 
Departament d'informàtica  
Centre de Normalització Lingüística  
Escola Adults Lluís Castells  
Escola Marianao 
Escola Massallera 
IES Camps Blancs  
IES Marianao 
 
 
VOTACIÓ: Es dictamina favorablement per 4 vots a favor, que representen 17 vots, dels grups 
polítics municipals PSC, ICV-EUiA-ME-E, ERC-AM, C's i PDeCAT i l'abstenció de GSB-CUP-PA, 
que representa 2 vots. 
 
 
 
004. APROVACIÓ DE LA MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE CI UTADANS (cs) A 
L'AJUNTAMENT DE SANT BOI DE LLOBREGAT EN DEFENSA DE  LA DEMOCRÀCIA, LA 
IGUALTAT, LA UNIÓ I LA SOBIRANIA NACIONAL DE TOTS E LS ESPENYOLS 
Número d'expedient M265-2017- 
 
 
La Constitució Espanyola va ser aprovada en refrèndum pel 88,54% del poble espanyol i en el seu 
article segon consagra la unió de tots els espanyols. De la mateixa manera, en el seu article 1.2 



consagra que la sobirania nacional recau en el conjunt del poble espanyol i és el subjecte únic que 
pot decidir sobre les qüestions que afecten a l'organització territorial de l'Estat. 
 
Aquests conceptes no són nous, tenen el seu origen i apareixen per primera vegada a la 
Constitució liberal de Cadis de l'any 1812, la qual s'erigia com a garant de la unió de tots els 
espanyols davant el període d'ocupació francesa i també s'erigia com a garant del final de l'etapa 
de l'absolutisme i l'inici d'una nova etapa liberal i progressista, obrint un període de llibertats 
 
La constitució actual determina tota una sèrie de valors i drets adquirits en diversos aspectes que 
cal preservar, la divisió de poders, la sobirania nacional, un estat social idemocràtic respectuós 
amb els drets humans, dret a la llibertat religiosa, a la llibertat d'expressió, a l'ensenyament, a la 
vaga, a la propietat privada, a l'habitatge, al treball i a la llibertat d'empresa, entre altres, fent  
d'Espanya un dels països més descentralizats del món, segons molts estudis, molt més  que els 
països anomenats federals. EL 40% dels impostos són assignats o rebuts per les Administracions 
subestatals i les Corporacions Locals, mentre que la mitjana europea se situa en el 10%. 
 
Entenem i creiem que un dels nostres objestius polítics ha de ser el de fer entre tot el conjunt del 
poble espanyol, una Espanya cada vegada millor, basada en el respecte a les lleis democràtiques 
aprovades per tots els espanyols, per la seva unió i la defensa delsdrets conquerits i que emanen 
de l'actual Constitució Espanyola, adaptant-la al nostre temps i que tingui clares les seves 
competències i la definició del marc jurídic de cada Administració Territorial de l'Estat.t  
 
Per tots aquests motius exposats el Grup Municipal de Ciutadans (Cs) a l'Ajuntament de Sant Boi 
de Llobregat, proposa al Ple de la Corporació, l'adopció dels següents acords 
 
S'acorda: 
 
PRIMER: Promoure una declaració institucional en favor de la unió de tots els espanyols, de les 
seves autonomies i de la defensa dels drets conquerits i que emaen directament de la Constitució 
Espanyola aprovada en referendum pel conjunt de tots els espanyols. 
 
SEGON: Reconèixer que aquesta etapa d'Espanya com un estat descentralizat i amb un model 
autonòmic ha portat el període més gran de benestar per a la ciutadania, per la qual cosa, segueix 
resultant un model vàlid per garantir la unitat i la diversitat regional de les diferents parts que 
formen l'Estat i del conjunt de l'actual projecte eurpeu 
 
TERCER: Traslladar aquest acord al Govern de la Generalitat de Catalunya, als Grups 
Parlamentaris del Parlament de la Generalitat de Catalunya, a la Presidenta del Parlament de 
Catalunya i als Grups Parlamentaris del Congrés dels DIputats; 
 
 
La present moció la subscriu  el Grup Municipal de Ciutadans (CS) a l'ajuntament de Sant Boi de 
Llobregat 
 
 
 
 
VOTACIÓ: Es dictamina desfavorablement per 1 vot a favor, que representen 3 vots, del grup 
polític municipal C's,  3 vots en contra dels grups municipals  ERC-AM, GdSB-CUP-PA i 
PDeCATque  representen 6 vots i l'abstenció dels grups municipals PSC-CP i ICV-EUiA-ME-E, que 
representen 14 vots: 
 
A favor    
 
C's   1 (3 vots) 
 



En contra 
 
ERC-AM  1 (3 vots) 
GdSB-CUP-PA  1 (2 vots) 
PDeCAT  1 (1 vot) 
 
Abstenció 
 
PSC-CP  1 (10 vots) 
ICV-EUiA-ME-E 1 (4 vots) 
 
005. Aprovació de la moció del Grup Municipal Socia lista en relació a les indicacions dels  
senyals de trànsit en català 
Número d'expedient M265-2017- 
 
 
Atès que a les darreres setmanes hem assistit, un cop més, a tensions innecessàries i 
contraproduents en relació amb l'ús de la llengua a Catalunya.  
 
Atès que aquest cop l'objecte de la polèmica han estat les indicacions amb text escrit que 
acompanyen els senyals de trànsit als municipis.  
 
Atès que les senyals de trànsit són pictogrames reconeguts internacionalment. 
 
Atès que l’article 143 de l’Estatut d’autonomia estableix la competència exclusiva de la Generalitat 
de Catalunya, en relació a la llengua pròpia, pel que fa a la determinació de l’abast, usos i efectes 
jurídics de la seva oficialitat, així com la normalització lingüística del català.   
 
Atès que al Decret legislatiu 2/2009, de 25 d'agost, que aprova el Text refòs de la Llei de 
carreteres, al seu article 42.6, assenyala que "els indicadors de senyalització de la circulació a les 
carreteres de Catalunya han de ser, almenys, en català". 
 
Atès que els texts amb que s'acompanya un senyal de prohibició només poden ser, segons el 
Conveni de Viena (article 8.4 i annex 9.1a), restriccions o excepcions a la prohibició. 
 
Atès que hi ha normativa catalana reguladora de la llengua dels senyals, i per tant no es pot 
considerar aplicable a Catalunya la imposició forçosa del castellà del Reial decret legislatiu 
339/1990 i del Reial decret 1428/2003, de 21 de novembre. 
 
Atès que al llarg dels anys no s’ha generat cap tipus d'incidència comunicativa respecte al correcte 
ús per part de la ciutadania en la seva mobilitat 
 
Atès que considerem que s’ha de poder continuar utilitzant només la llengua catalana en aquestes 
plaques distintives que hi ha col·locades a la via pública. 
 
Atès tot l'indicat anteriorment, el Grup Municipal Socialista, proposa al Ple de l’Ajuntament de Sant 
Boi de Llobregat els  següents acords: 
 
 
S'acorda: 
 
1. Sol·licitar al Govern de l’Estat espanyol que permeti que els texts addicionals als senyals de 
trànsit estiguin redactats exclusivament en català i que la seva infracció sigui sancionable. 
 



  2. Sol·licitar al Govern de l'Estat espanyol que presenti un projecte de llei al Congrés dels 
Diputats, a fi i efecte de modificar l’article 56  del Text Refós de la Llei de Tràfic (Reial Decret 
Legislatiu   
      6/2015, de 30 d’octubre) i, en conseqüència, procedeixi també a la modificació de l’article 138 
del Reglament General de Circulació (Reial Decret 1428/2003, de 21 de novembre), que permeti 
que  les indicacions dels senyals es puguin expressar en la llengua pròpia a cada comunitat 
autònoma. 
 
3. Sol·licitar al Govern de l'Estat espanyol que modifiqui el Reglament General de Circulació, en 
consonància amb el tenor del redactat del Text Refós proposat, i permetin que la llengua que inclou 
o  acompanya als panells de senyalització de les vies públiques, i inscripcions, figuraran en la 
llengua oficial de la Comunitat autònoma reconeguda al respectiu Estatut d’Autonomia, quan la 
senyal  resti ubicada a l’àmbit territorial de la Comunitat.  
 
4. Traslladar els acords aprovats al Govern de l’Estat espanyol, al Congrés dels Diputats, al Govern 
de la Generalitat i al Parlament de Catalunya; així com a les entitats municipalistes FMC i ACM.  ; 
 
 
La present moció la subscriu  el Grup Municipal Socialista 
 
VOTACIÓ: Es dictamina favorablement amb els vots a favor del PSC- CP, que representa 10 vots i 
l'abstenció de la resta de grups municipals.  
 
 
PROPOSTES VALORADES EN TRÀMIT D'URGÈNCIA 
 
S'acorda per unanimitat dels presents introduir per urgència els següents punts: 
 
 
006. Aprovació de la moció del grup municipal d'ICV -EUiA-ME-E d'adhesió a la campanya 
“#VeniuJa".  
Número d'expedient M265-2017- 
 
 
 
Atés que malgrat les campanyes, mobilitzacions i del suport d'una gran part de la ciutadania, el 
Govern espanyol no està complint els seus compromisos pel que fa a l'acollida de persones 
refugiades i que al maig de 2017 només s'havia acollit a un 7,5% de les 17.387 persones 
refugiades (1.499 de Turquia i el Líban, abans del 20 de juliol de 2017 i 15.888 d'Itàlia o Grècia, 
abans del 26 de setembre de 2017), quantitat a la qual s'havia compromès el Govern i que va ser 
ratificada el passat 21 de desembre de 2016 al Congrés de Diputats per part del Ministre 
d'Assumptes Exteriors i Cooperació.  
 
Atès que "#VeniuJa" és una campanya pública per a l'acollida de persones refugiades que té com a 
objectiu que l’Estat espanyol compleixi el seu compromís d'acollir a 17.387 persones refugiades.  
 
Atès que les entitats adherides ho fan pel desig de veure complert el compromís d'arribada de les 
persones refugiades, subscriuen aquest desig com a posició comuna, i ho evidencien incorporant 
un comptador en els seus webs i actes dels dies, hores i minuts que marca el temps que queda 
perquè s'acabi el termini perquè l’Estat espanyol compleixi amb el compromís de l'acollida. 
 
Atès que l'ajuntament de Sant Boi ha donat el seu suport a campanyes i accions proposades des 
d'entitats i societat civil com "Casa nostra és casa vostra" o "Jo Acullo", d'Amnistia Internacional. 
 
   
Per tot això, proposem al plenari l'adopció dels següents acords: 



 
S'acorda: 
 
 
Primer.- Demanar al Ministre d'Assumptes Exteriors i Cooperació que compleixi, abans del 26 de 
setembre de 2017, amb el compromís d'acollir a 17.387 persones refugiades. 
 
Segon.- Donar suport i aprovar l'adhesió de l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat a la campanya 
“#VeniuJa". 
 
Tercer.- Col.locar a la web i a altres mitjans de comunicació municipals el comptador del temps que 
queda per finalitzar el termini perquè l’Estat espanyol compleixi amb el compromís de l'acollida. 
 
Quart.- Fer arribar aquest acord al Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación i a la 
campanya "#Veniuja", promoguda des d'Oxfam Intermón.; 
 
 
La present moció la subscriu Alba Martínez Vélez, portaveu del grup municipal d'ICV-EUiA-ME-E a 
l'ajuntament de Sant Boi. 
 
 
 
Per  unanimitat dels membres presents s'aprova. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Part de Control 
 
Precs i Preguntes 
 
 
 
Donar compte dels acords presos en Junta de Govern per delegació del Ple 
 
 
 
Comunicacions/Informacions 
 
Commemoració del 21 de maig, Dia Mundial de la Dive rsitat Cultural per al Diàleg i el 
Desenvolupament 
 
La Declaració Universal de la UNESCO sobre la Diversitat Cultural es va aprovar l'any 2001 i a 
continuació, l'Assemblea General de les Nacions Unides va declarar el 21 de maig com el Dia 
Mundial de la Diversitat Cultural per al Diàleg i el Desenvolupament. 
 
La immensa majoria dels més greus conflictes de la humanitat tenen una dimensió cultural per la 
qual cosa superar la divisió entre les cultures és urgent i necessari, no només per a la pau sinó 
també pel desenvolupament. El desenvolupament com a tal és inseparable de la cultura. La 
diversitat cultural és una força motriu del desenvolupament, tant pel que fa al creixement econòmic 
com per tenir una vida intel·lectual, afectiva, moral i espiritual més enriquidora. La diversitat cultural 



és per tant una component indispensable per reduir la pobresa i aconseguir la meta del 
desenvolupament sostenible. 
 
El repte consisteix a convèncer als i a les responsables polítics i als actors socials locals que 
integrin els principis de la diversitat cultural i els valors del pluralisme cultural en el conjunt de les 
polítiques públiques. Es tracta, d'una banda, d'incorporar la cultura en totes les polítiques de 
desenvolupament, ja siguin l'educació, les ciències, la comunicació, la salut, el medi ambient o el 
turisme, i d'altra banda, de sostenir el desenvolupament del sector cultural mitjançant indústries 
creatives, Així, alhora que contribueix a la reducció de la pobresa, la cultura constitueix un 
instrument de cohesió social. 
 
L'any 2011, la UNESCO i l'Aliança de Civilitzacions de les Nacions Unides van llançar la campanya 
"Fes un gest per la Diversitat i la Inclusió" que tenia per objectius conscienciar sobre la importància 
del diàleg intercultural, la diversitat i la inclusió; aconseguir que tothom es comprometi i recolzi la 
diversitat mitjançant gestos reals en el nostre dia a dia i combatre la polarització i els estereotips 
per millorar l'enteniment i la cooperació entre les persones de diferents cultures. L'intercanvi 
equitatiu, així com el diàleg entre les civilitzacions, cultures i pobles, basats en la mútua 
comprensió i respecte i en la igual dignitat de les cultures, són la condició sine qua non per a la 
construcció de la cohesió social, de la reconciliació entre els pobles i de la pau entre les nacions. 
 
Com ha escrit Irina Bokova, Directora General de la UNESCO, "Més enllà de la nostra diversitat, 
compartim una cultura humana comuna. Mitjançant la comunicació, l'aprenentatge de les llengües, 
el diàleg i la cooperació científica, som capaces de transcendir els nostres límits, podem ampliar els 
nostres coneixements, descobrir altres costums i penetrar a la ciutat ideal de l'esperit, conscients 
de la humanitat que ens uneix." 
 
 
 
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. 
 


