
 
 

ACTA DE SESSIÓ  DE LA JUNTA DE PORTAVEUS 
 
 
Número d'expedient: N235-2016-10 
 
 Caràcter  Urgent   Convocatòria  
 Ordinari No   Primera 

 
 Data:  10/11/2016 
  
 Lloc:  Sala de Juntes 
   

 Hora Inici:  18:10  
  
 Hora Final:  18:47 
 
 
Hi assisteixen 
President/a J. Ángel Carcelén Luján  
Vocals Alba Martínez Vélez 

Olga Amalia Puertas Balcell 
Miquel Salip i Serret 
Jordi Garcia Mas 

Secretari/ària Ramón López Heredia 
    

 
S'incorporen més tard els següents regidors 
    

 
També hi assisteixen 
    

 
S'han excusat d'assistir-hi 
Vocals Joan Doménech Abella 

Marina Lozano Illescas   
 
No hi assisteix 
    

 
 
 
 
 
 
001. Aprovació de l'acta de la sessió amb número d' expedient N235-2016-09 
 
 
Votació: Aprovada per unanimitat dels membres presents 
Comentaris:  
Incidències:   
Esmenes:   

 
 
 
 
 
JUNTA DE PORTAVEUS 
 
Junta de Portaveus 
 
 



002. Aprovació de la moció dels grups PSC-PM i ICV- EUiA-ME-E en suport de les 
treballadores i treballadors de l'empresa Ilunion C ustomer Services.  
 
 
 
L’empresa Ilunion Customer Services ocupa des de fa anys un espai públic al nostre municipi a la 
Ctra. de Santa Creu de Calafell,  núm 105 Polígon Industrial Can Calderón.  
 
Aquesta empresa, que és defineix  com una organització amb objectius socials d’inserció laboral 
per les persones amb discapacitat com a eina per a la plena integració social, forma part del grup 
filial de l’ONCE i compta amb ajuts públics per desenvolupar teòricament aquesta “missió”. 
 
Malgrat això, les relacions laborals amb les treballadores i treballadors de l’entitat disten molt de 
complir amb aquesta missió. Des del seu trasllat de Barcelona i, a tall d’exemple clarificador, ha 
suspès el servei de llançadora que fa possible l’accés dels treballadors i treballadores a l’edifici 
seu. Aquesta circumstància fa molt difícil la conciliació a persones amb diversitat funcional. 
 
Després d’interposar repetides denúncies a la Inspecció de Treball l’empresa no ha modificat la 
seva posició i manté una postura poc dialogant per aconseguir unes relacions laborals 
normalitzades i, el que és encara més urgent, la preservació i garantia de la salut a la feina dels 
treballadors i treballadores. 
 
Atès que l'ajuntament és l'administració més propera i preocupada pels drets laborals de les 
persones que viuen o treballen a la ciutat. 
 
Per tot això, proposem al ple l'adopció dels següents acords:  
 
S'acorda: 
 
 
Primer.- Instar l'empresa Ilunion Customer Services a enfortir el diàleg amb la representació legal 
dels treballadors i treballadores i reprendre el servei d’accés de llançadora per facilitar l’accés al 
lloc de treball. 
 
Segon.- Instar l'empresa a revisar l’estat de l’edifici amb una consensuada revisió dels llocs de 
treball i una avaluació global de la salut de l'organització. 
 
Tercer.- Demanar el compromís de l'empresa per tal de mantenir un vincle d’informació permanent 
amb aquest consistori atesa la situació relacional d’ocupació de bé públic. 
 
Quart.- Recordar que la generació d’ocupació de qualitat per les persones amb discapacitat està 
recolzada amb contribució pública i per tant cal rendir comptes de les seves actuacions a les 
administracions que hi donen suport. 
 
Cinquè.- Traslladar els presents acords a la direcció de l'empres Ilunion Customer Services i a la 
delegació comarcal de CCOO al Baix Llobregat.; 
 
 
La present moció la subscriuen els grups municipals del PSC-PM i ICV-EUiA-ME-E de l'Ajuntament 
de Sant Boi.  
 
 
 
El Sr. José A. Carcelén i la Sra. Alba Martínez presenten la moció i és sotmesa a votació. 
 
VOTACIÓ: Es dictamina favorablement per unanimitat: 



 
A favor: 5 (21 vots) 
 
PSC-CP  1 (10 vots) 
ICV-EUiA-ME-E 1 (4 vots) 
C's   1 (3 vots) 
ERC-AM  1 (3 vots) 
CiU   1 (1 vot) 
 
 
 
003. Aprovació de la moció dels grups municipals d’ ICV-EUiA-ME-E  i PSC-PM per uns 
pressupostos socials i una fiscalitat progressiva. 
 
 
 
Malgrat les crides a l’optimisme basades en un presumpte creixement econòmic, els darrers 
estudis realitzats al nostre país indiquen que la situació de pobresa no s’ha redreçat. Sens dubte, 
les xifres més colpidores són de pobresa entre els menors de 16 anys, avui a Catalunya hi viuen  
492.000 infants en risc de pobresa, un 7,2% més que l’any 2008. La taxa AROPE ens indica que a 
Catalunya el 23’5 % de la població es troba en risc de pobresa i d’exclusió social, més de 1 milió i 
mig de persones.    
 
Les dades reflecteixen una situació d’emergència social que té les seves arrels en l’atur, la 
precarietat dels llocs de treball de nova creació i en la consolidació de les retallades en drets 
socials i laborals.  
 
Tanmateix, la societat catalana és cada vegada més desigual. Es dóna una creixent polarització 
social: els rics són cada vegada més rics, els pobres cada vegada més pobres, i les classes 
populars i treballadores s’afebleixen. En xifres, el 20% de la població més rica acumula 6,5 
vegades més recursos que el 20% més pobre.  Recordem que, abans de la crisi i de les retallades, 
els nivells de desigualtat a Catalunya eren inferiors a la mitjana europea.  
 
La desigualtat i la manca de polítiques públiques per fer-hi front augmenten la vulnerabilitat entre 
els col·lectius que ja ho patien: les dones, especialment les que tenen cura dels seus fills, les 
persones migrades i les persones  joves que han d'optar per l'exili per manca d’oportunitats 
laborals.  
 
Constatem doncs, que la crisi no afecta per igual a totes les catalanes i catalans. Hi ha un clar biaix 
que s’explica, no per la crisi sinó perquè aprofitant-la s’ha apostat per l’aplicació de retallades en 
polítiques socials i d’una fiscalitat injusta que ha beneficiat qui més té. A Catalunya, les rendes 
altes paguen menys impostos que les rendes baixes com indica el tram autonòmic de l'IRPF, 
Catalunya manté una pressió fiscal més baixa que la mitjana de comunitats autònomes per a les 
rendes superiors a 100.000 euros. Fins a nou autonomies tenen uns tipus d'IRPF més alts per a les 
rendes superiors a 100.000 euros. Per contra, les rendes catalanes més baixes si que pateixen una 
pressió fiscal dos punts més alta que la mitjana autonòmica. Catalunya és, amb diferència, la 
comunitat on paguen més IRPF: en el tram autonòmic de rendes fins a 20.000 euros el tipus 
ascendeix al 12%.  En  termes generals la pressió fiscal a Catalunya és del 31,8%, a Espanya del 
32,4% i a la UE-28 del 39,1%. 
 
A la vegada, la despesa en protecció social sobre el PIB és a Catalunya (21,0%) inferior a la de 
Espanya (25,5%) i lluny de la Unió Europea (28,6%).   
 
En aquest context, els Ajuntaments han estat i són el dic de contenció que ha permès aturar els 
impactes de la crisi sobre les persones i han abordat les situacions de  pobresa a través d’uns 
Serveis Socials, avui desbordats. Actuacions que tenen com a objectiu garantir els drets 



fonamentals de les persones en situació de risc d’exclusió: el dret a l’alimentació, el dret a 
l’habitatge, el dret a l’educació, el dret al treball i el dret a l’autonomia personal i a la salut.  
 
En aquest context social, la necessitat de l'aprovació de la llei de la Renda Garantida de Ciutadania 
adquireix un caràcter de prioritat, d'aquí deriva el seu caràcter de mandat al Parlament, i d'obligació 
inexcusable per al govern de la Generalitat com a mesura estructural i urgent. 
 
Per tot allò exposat anteriorment, els grups d'ICV-EUiA-ME-E  i PSC-PM de l’ajuntament de Sant 
Boi proposen al ple l'adopció dels següents acords: 
 
S'acorda: 
 
 
Primer.- Exigir al Govern de la Generalitat que en els pressupostos del 2017 es presenti un 
projecte de Reforma fiscal per canviar la política fiscal actual injusta i generadora de desigualtat per 
una fiscalitat justa i progressiva amb l’objectiu que qui més te més pagui, orientat a assolir un 
sistema fiscal més just i progressiu que permeti ampliar els recursos fiscals propis per atacar 
l’emergència social i la desigualtat a partir de:  
 
a) Modificació del tram autonòmic de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques amb 
l’objectiu de reduir els tipus mínims, suavitzar els tipus de les rendes mitjanes i incrementar els 
tipus de les rendes més altes. 
b) Modificació de l’Impost de Successions i Donacions per a retornar als nivells d’ingressos del 
2008, a partir d’una reducció significativa i selectiva dels beneficis fiscals derivats de la normativa 
catalana. 
c) Modificació de l’Impost de Patrimoni, establert en el Decret Llei 7/2012, per tal que gravi de 
manera més intensa els grans patrimonis com a pas previ i transitori a l’establiment d’un Impost de 
grans fortunes. 
d) Millora de les figures impositives i de la seva capacitat de recaptació pel que fa referència a la 
imposició mediambiental, amb una especial incidència en el desenvolupament de les previsions de 
la Llei de Finançament del Transport Públic de Catalunya. 
e) Revisar els diversos beneficis fiscals que aplica la Generalitat i eliminar aquells que són 
clarament regressius. 
f) Millorar la gestió tributària amb relació a l’impost sobre els habitatges buits establert per la Llei 
14/2015. 
g) Recuperar l’impost sobre dipòsits bancaris, definit per la Llei 4/2014, de 4 d’abril, de l’impost 
sobre els dipòsits en les entitats de crèdit. 
 
Segon.- Demanar l'aprovació de la llei de la Renda Garantida de Ciutadania per a la seva 
implementació durant el 2017 i que el pressupostos 2017 incloguin partida suficient per a la seva 
aplicació efectiva. 
 
Tercer.- Traslladar els presents acords al Departament de la Vice-presidència i d'Economia i 
Hisenda, els grups polítics del Parlament de Catalunya i les entitats municipalistes de Catalunya.; 
 
La present moció la subscriu Alba Martínez, portaveu del grup municipal d'ICV-EUiA-ME-E a 
l'Ajuntament de Sant Boi.  
 
 
Sense presentació prèvia de la moció és sotmesa a votació. 
 
VOTACIÓ: Es dictamina favorablement per 2 vots a favor, que representen 14 vots, dels grups 
polítics municipals PSC-CP i ICV-EUiA-ME-E i l'abstenció dels grups polítics municipals C's, ERC-
AM i CiU: 
 
A favor: 2 (14 vots) 



 
PSC-CP  1 (10 vots) 
ICV-EUiA-ME-E 1 (4 vots) 
 
Abstencions: 3 (7 vots) 
 
C's   1 (3 vots) 
ERC-AM  1 (3 vots) 
CiIU   1 (1 vot) 
 
 
 
 
004. Commemoració del 25è aniversari de la mort de Montserrat Roig Fransitorra 
Número d'expedient M111/U960/2016/001 
 
 
Atès que el dia 10 de novembre d'enguany es compleixen 25 anys de la mort de Montserrat Roig 
Fransitorra; 
 
Atès que Montserrat Roig Fransitorra, narradora i periodista d'èxit es mostrà vitalment compromesa 
amb les víctimes de la repressió, l'atrocitat dictatorial més propera, com la pròpia cultura catalana a 
mans del franquisme o les persones catalanes turmentades pel nazisme; 
 
Vist que la seva producció, tant la de ficció com la periodística, va exhibir un agosarat esforç per fer 
sortir la dona, en específic la dona catalana, de l'oblit a que tradicionalment l'ha condemnat la 
historiografia oficial, òbviament patriarcal; 
 
Vist que Montserrat roig, en suma, ens va deixar l'expressió d'una forma voluntat de construir una 
tradició de periodisme culte, lúcidament feminista i amb la intenció final de recuperar la memòria 
històrica del país; 
 
Atès que en aquest sentit, cal recordar que el cartipàs municipal 2015-2019 institueix una línia 
estratègica de treball, la de "memòria històrica", que recau en l'Àrea d'Educació, Convivència i 
Solidaritat d'aquest Ajuntament; 
 
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.- Commemorar el 25è aniversari de la mort de Montserrat Roig Fransitorra. 
 
Segon.- Inserir els principis motrius vitals de Montserrat Roig, el compromís amb el rescabalament 
dels oprimits, les dones i la cultura catalana, en el desenvolupament del programa de recuperació 
de la memòria històrica per enrobustir els seu valor educatiu. 
 
Tercer.- Connectar la seva solidesa intel·lectual, i ,la qualitat del assaigs i reportatges de 
Montserrat Roig, amb la nostra ciutadania a través d'una sèrie  d'actes evocatius i reflexius que 
serveixin per mantenir viva la tensió vindicativa al voltant de qui continua patint cada dia diferents 
tipus d'injustícies. 
 
Quart.- Projectar aquesta programació durant tot el curs 2016-2017. 
 



Cinquè.- Mostrar el suport institucional de l'ajuntament a aquesta iniciativa propiciant i acollint 
qualsevol aportació comunitària, literària, artística, científica o relacional, que contribueixi a la lliure 
socialització d'aquesta memòria. 
 
Sisè.- Donar publicitat a aquests acords a través dels mitjans d'informació públics de l'Ajuntament, 
  
 
 
La Sra. Alba Martinez proposa que la Junta de portaveus elevi al ple la proposta d'acord que 
presenta,  informa de la intenció que l'alcaldessa doni la paraula durant la seva presentació al ple 
als actors d'un grup teatral del municipi i a continuació és sotmesa a votació. 
 
VOTACIÓ: Es dictamina favorablement per unanimitat: 
 
A favor: 5 (21 vots) 
 
PSC-CP  1 (10 vots) 
ICV-EUiA-ME-E 1 (4 vots) 
C's   1 (3 vots) 
ERC-AM  1 (3 vots) 
CiU   1 (1 vot) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Part de Control 
 
Precs i Preguntes 
 
 
El Sr. Jordi Garcia pregunta sobre la proposta de moció que està impulsant un ciutadà en relació 
amb l'assumpte de l'ocupació sense títol d'immobles ("okupes"). 
 
El Sr. José A. Carcelén fa una exposició sobre l'estat de la qüestió en relació amb aquest assumpte 
i, després d'un torn d'intervencions amb participació de tothom, diu que pren nota. 
 
 
Donar compte dels acords presos en Junta de Govern per delegació del Ple 
 
 
 
Comunicacions/Informacions 
 
 
Renúncia del Sr. Joan Domènech com a regidor 
 
Aquest punt es posarà al començament de l'ordre del dia de la sessió a petició del mateix regidor. 
 



S'acorda proposar-li que llegeixi ell el text del dia a commemorar: 
 
Commemoració del 10 de novembre, Dia Mundial de la Ciència per la Pau i el 
Desenvolupament 
 
El primer Dia Mundial de la Ciència per a la Pau i el Desenvolupament es va celebrar a tot el món 
el 10 de novembre de 2002, segons la Resolució de la Conferència de la UNESCO de l'any 2001. 
El propòsit d'aquesta commemoració és renovar el compromís en la utilització responsable de la 
ciència per l'eradicació de la pobresa i en pro de la seguretat humana.  
 
El Dia Mundial per la Pau i el Desenvolupament ha de servir per recordar als governs i a la societat 
en general que les ciències naturals i socials i la tecnologia són eines per atacar les causes 
profundes i els efectes dels conflictes i que per això cal augmentar les inversions en les recerques 
científiques sobre aquestes qüestions. 
 
Així mateix, també hem de recordar que la ciència i les seves aplicacions són indispensables per al 
desenvolupament humà. Mitjançant programes d'educació i recerca, les autoritats, sigui qui sigui el 
seu àmbit de competència, han de prestar més suport a la construcció d'una capacitat científica i 
tecnològica adequada i distribuïda de manera equitativa, fonament indispensable d'un 
desenvolupament sostenible. Aquesta necessitat és especialment urgent als països en 
desenvolupament. El desenvolupament tecnològic exigeix una base científica sòlida i ha d'orientar-
se cap a sistemes de producció segurs i no contaminants amb la utilització dels recursos de forma 
eficaç i amb productes més innocus per al medi ambient. La ciència i la tecnologia també s'han 
d'orientar decididament cap a un millorament de les possibilitats d'ocupació, la competitivitat i la 
justícia social. L'objectiu ha de ser avançar cap a estratègies de desenvolupament sostenible que 
integri no tan sols la dimensió econòmica sinó també la social, la cultural i l'ambiental. 
 
Com es diu a la Declaració sobre la Ciència i l'Ús del Saber Científic aprovada l'any 1999, "Tots 
vivim al mateix planeta i formem part de la biosfera.  Ens trobem en una situació 
d'interdependència creixent i el nostre futur és indissociable de la preservació dels sistemes de 
sustentació de la vida al planeta i de la supervivència de totes les formes de vida. Els països i els i 
les científiques del món han de tenir consciència de la necessitat urgent d'utilitzar responsablement 
el saber de tots els camps de la ciència per satisfer les necessitats i aspiracions de tota la 
humanitat". 
 
La Sra. Alba Martinez informa de la proposta de la regidora Sra. Laura Solís de fer a cada ple la 
lectura de la relació de dones mortes a causa de la violència masclista. 
 
S'acorda proposar al ple de fer-ho a continuació del punt 0, com a un 0.bis. 
 
 
 
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. 
 


