
 
 

ACTA DE SESSIÓ  DE LA JUNTA DE PORTAVEUS 
 
 
Número d'expedient: N235-2017-04 
 
 Caràcter  Urgent   Convocatòria  
 Ordinari No   Primera 

 
 Data:  11/04/2017 
  
 Lloc:  Sala de Juntes 
   

 Hora Inici:  18:30  
  
 Hora Final:  18:46 
 
 
Hi assisteixen 
President/a J. Ángel Carcelén Luján  
Vocals Alba Martínez Vélez 

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

Secretari/ària Ramón López Heredia 
    

 
S'incorporen més tard els següents regidors 
Vocals Jordi Garcia Mas   

 
També hi assisteixen 
    

 
S'han excusat d'assistir-hi 
    

 
No hi assisteix 
    

 
 
 
 
 
 
001. Aprovació de l'acta de la sessió amb número d' expedient N235-2017-03 
 
 
Votació: Aprovada per unanimitat dels membres presents 
Comentaris:  
Incidències:   
Esmenes:   

 
 
 
 
 
JUNTA DE PORTAVEUS 
 
Junta de Portaveus 
 



 
002. Moció del grup municipal d'ICV-EUiA-ME-E de l' Ajuntament de Sant Boi de suport a la 
creació d’un marc legislatiu pel respecte dels dret s humans de les empreses catalanes que 
operen a l’exterior.  
 
 
Atès que durant el seu 26è període de sessions, celebrat el juny de 2014, el Consell de Drets 
Humans de les Nacions Unides va iniciar un procés per tal de superar les mancances dels codis 
voluntaris i que té per objectiu l'establiment d'un instrument internacional jurídicament vinculant 
sobre empreses i drets humans.  
 
Atès que aquest Consell ha continuat el seu treball durant el juliol de 2015 i octubre de 2016, 
respectivament, amb l’objectiu d'avançar en la creació de mecanismes vinculants per a les 
empreses transnacionals en matèria de respecte dels drets humans.  
Atès que entenem que Catalunya no pot estar al marge d'aquest debat i que l'ha de saber aprofitar 
com una oportunitat per a situar-se com a país referent en l'escena internacional en el respecte de 
la pau i de la promoció dels drets humans.  
 
Atès que el passat 3 de novembre de 2016 la Comissió d'Acció Exterior i Cooperació del Parlament 
de Catalunya va aprovar, per unanimitat, la proposta de resolució sobre un marc legislatiu pel 
respecte dels drets humans de les empreses catalanes que operen a l’exterior, en els següents 
termes:  
 
El Parlament de Catalunya:  
 
a) Referma el seu compromís envers el Dret internacional dels drets humans, el Dret internacional 
del treball i les normes internacionals sobre medi ambient, promoció de la pau i el Dret al 
desenvolupament sostenible; i es compromet a seguir treballant de forma transversal en el seu 
marc legislatiu per avançar en aquests camps.  
 
b) Insta el Govern de Catalunya a iniciar en el termini de 8 mesos els treballs per crear i desplegar 
un centre d’estudi i d'avaluació sobre els impactes de les empreses catalanes amb inversions a 
l'exterior que disposi d’instruments que vetllin pel compliment de la legislació vigent en l'àmbit dels 
Drets Humans per part de les empreses i amb participació de la societat civil catalana, del Govern i 
del Parlament.  
 
c) Es declara favorable a la creació d'un instrument internacional jurídicament vinculant que 
garanteixi el compliment de les obligacions en matèria de drets humans per part de les empreses 
transnacionals i altres empreses i dóna suport al grup de treball del Consell de Drets Humans de 
les Nacions Unides que té el mandat d'elaborar aquest instrument.  
 
El grup municipal d'ICV-EUiA-ME-E proposa l'adopció dels següents acords:  
 
  S'acorda: 
 
Primer.- Donar suport a la proposta de resolució sobre un marc legislatiu pel respecte dels drets 
humans de les empreses catalanes que operen a l’exterior que va aprovar el Parlament de 
Catalunya el proppassat 3 de novembre en la Comissió d'Acció Exterior i Cooperació del Parlament 
de Catalunya, en els mateixos termes en què es va aprovar.  
 
Segon.- Promoure mesures que es poden adoptar des del municipi per vetllar que les empreses 
qui hi operen respecten els drets humans, tal i com són la compra pública responsable i la 
introducció de clàusules que garanteixin el compliment dels drets humans fonamentals en els plecs 
de contractació pública, entre d’altres. 
  



Tercer.- Notificar els presents acords a la Comissió d'Acció Exterior i Cooperació del Parlament de 
Catalunya, al Departament d'Afers Exteriors, Relacions Institucionals i Transparència, al 
Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda, al Departament d'Empresa i 
Coneixement, al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament i a Lafede.cat-Organitzacions per 
a la Justícia Global.  
 
 
La present moció la subscriu  el Grup Municipal d'ICV-EUiA-ME-E a l'Ajuntament de Sant Boi de 
Llobregat 
 
 
 
Presenta la moció la Sra. Alba Martínez i és sotmesa a votació. 
 
VOTACIÓ: Es dictamina favorablement per 4 vots a favor, que representen 20 vots, dels grups 
polítics municipals PSC-CP, ICV-EUiA-ME-E, C's i ERC-AM i l'abstenció dels grups polítics 
municipals GSB-CUP-PA i PP: 
 
A favor: 4 (20 vots) 
 
PSC-CP  1 (10 vots) 
ICV-EUiA-ME-E 1 (4 vots) 
C's   1 (3 vots) 
ERC-AM  1 (3 vots) 
 
Abstencions: 2 (4 vots) 
 
GSB-CUP-PA  1 (2 vots) 
PP   1 (2 vots) 
 
 
 
003. Moción del grupo municipal de Ciutadans C's pa ra solicitar la reforma de los criterios y 
de los tramos en el sistema de copago de los produc tos farmaceuticos.  
 
 
Durante los últimos diez años, el gasto farmaceútico del Sistema Nacional de Salud  (SNS) ha 
aumentado de manera progresiva, consecuencia del envejecimiento progresivo de la población,  el 
aumento de las diferentes patologias crónicas y la aparición de nuevos fármacos con precios más 
elevados. 
 
Como medida para frenanr el aumento del gasto farmaceúticop, en el año 2012, mediante el Real 
Decreto 16/2012, que modificó la ley 29/2006 se instaura un incremento del copago, sobretodo en 
los pensionistas, y se instauran también diferentes tramos de copago para el conjnto de los 
ciudadanos en función de sus ingresos anuales. 
 
Actualmente estos tramos se situan en la exención del primer tramo, un gasto del 10% en un 
segundo tramo, un gasto del 40% en el tercer tramo, un gasto del 50% en el cuarto tramo y un 
gasto del 60% en el quinto tramo. 
 
Esta regulación actual provoca la existencia de grupos de riesgo de exclusión social y acceso a los 
medicamentos, como por ejemplo, pensiones contributivas inferiores al Salario Minimo 
interprofesional (SMI), pensiones de viudedad y otros. Y hay que tener en cuenta que 
anteriormente al año 2012 éstos tenían acceso gratuito a  los medicamentos  y a partir del 2012 
tienen que pagar un 10% 
 



Por otra parte, esta medida no ha conseguido el objetivo de frenar el gasto farmaceútico, ya que 
por el contrario éste ha continuado su progresivo aumento, demostrando así que la medida no es 
efectiva. 
 
 Por todos estos motivos , el Grupo Municipal Ciudadnos propone al Pleno de la Corporación la 
adopción de los siguientes acuerdos: 
 
 
S'acorda: 
 
Primero: Instar al Congreso de los Diputados a reformar los criterios actuales de copago en función 
de sus tramos e ingresos anuales, garantizando el carácter universal del Sistema Nacional de 
Salud público de calidad, gratuito y que garantice la igualdad en su acceso. 
 
Segundo: Mejorar y agilizar los trámites de inscripción de los pacientes en un determinado grupo o 
tramo. 
 
 Tercero: Instar a la Generalitat de Catalunya y al Ayuntamiento a trabajar de manera coordinada 
para aplicar medidas que permitan detectar pacientes con dificultad de acceso a los medicamentos 
y con riesgo de exclusión social. 
 
Cuarto Modificar de manera urgente el primer tramo de copago con el objetivo de evitar las 
barreras y retrasos en el acceso a los medicamentos 
 
Quinto trasladar estos acuerdo a los Grupos Parlamentarios del Parlamento de Catalunya y a los 
Grupos Parlamentarios del Congreso de los Diputados; 
 
 
La present moció la subscriu  Grupo Municipa Ciutadans- Snat Boi 
 
 
 
 
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 PP (21): 
 
A favor: 1 (3 vots) 
 
C's   1 (3 vots) 
 
Abstencions: 5 (21 vots) 
 
PSC-CP  1 (10 vots) 
ICV-EUiA-ME-E 1 (4 vots) 
ERC-AM  1 (3 vots) 
GSB-CUP-PA  1 (2 vots) 
PP   1 (2 vots) 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Part de Control 
 
Precs i Preguntes 
 
 
S'incorpora a la sessió el Sr. Jordi Garcia. 
 
 
El Sr. Miguel Salip pregunta sobre el començament de les obres de la variant i el Sr. José A. 
Carcelén informa de la situació de l'empresa adjudicatària. 
 
 
Donar compte dels acords presos en Junta de Govern per delegació del Ple 
 
 
 
Comunicacions/Informacions 
 
 
Commemoració del 28 d'abril, dia mundial de la segu retat i la salut en el treball. 
 

El següent text el llegirà en representació del grup municipal C's la Sra. Olga A. Puertas : 

El Dia Mundial de la Seguretat i la Salut en el Treball, establert per l'Organització Internacional del 
Treball (OIT), se celebra cada 28 d'abril des del 2003 per tal de promoure el treball segur, 
saludable i decent. El 28 d'abril és també el dia en el qual el moviment sindical mundial celebra la 
seva Jornada Internacional de Commemoració dels Treballadors Morts i Lesionats, per així honrar 
la memòria dels treballadors i treballadores víctimes d'accidents de treball i malalties professionals, 
organitzant-se per aquest motiu mobilitzacions i campanyes a tot el món. 

La celebració del 2017 d'aquest Dia Mundial se centra en la necessitat que els estats recopilin i 
facilitin dades fiables sobre seguretat i salut en el treball. L'Objectiu de Desenvolupament 
Sostenible número 8 de l'Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides, 
adoptada el 25 de setembre de 2015, es refereix en particular a la promoció del "creixement 
econòmic sostingut, inclusiu i sostenible, l'ocupació plena i productiva i el treball decent per a tots". 
La meta 8.8. d'aquest Objectiu se centra a "protegir els drets laborals i promoure un entorn de 
treball segur per a tots els treballadors i treballadores, inclosos els treballadors migrants, en 
particular les dones migrants i les persones amb ocupacions precàries". Per poder mesurar els 
avenços en aquesta meta, s'estableix com a indicador les “Taxes de freqüència de lesions 
ocupacionals mortals i no mortals, per sexe i situació migratòria”. Només amb la recopilació i la 
utilització de dades fiables sobre seguretat i salut en el treball es podran detectar nous perills i 
riscos emergents, identificar sectors perillosos, desenvolupar mesures de prevenció i d'aquesta 
manera es podran formular polítiques, sistemes i programes en l'àmbit internacional, nacional i 
empresarial.  

El Dia Mundial de la Seguretat i la Salut en el Treball és una oportunitat per adoptar una posició 
comuna en defensa de la dignitat de la vida humana en el treball i ha de servir per recordar que la 
seguretat i la salut en el treball constitueixen un dret humà, formant part integrant del programa per 
a un desenvolupament centrat en les persones.  

 



El Sr. José A. Carcelén informa dels actes previstos pel 14 d'abril a la Pça de la República. 

 

 
 
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. 
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001. Aprovació de l'acta de la sessió amb número d' expedient N235-2017-03 
 
 
Votació: Aprovada per unanimitat dels membres presents 
Comentaris:  
Incidències:   
Esmenes:   

 
 



 
 
 
JUNTA DE PORTAVEUS 
 
Junta de Portaveus 
 
 
002. Moció del grup municipal d'ICV-EUiA-ME-E de l' Ajuntament de Sant Boi de suport a la 
creació d’un marc legislatiu pel respecte dels dret s humans de les empreses catalanes que 
operen a l’exterior.  
 
 
Atès que durant el seu 26è període de sessions, celebrat el juny de 2014, el Consell de Drets 
Humans de les Nacions Unides va iniciar un procés per tal de superar les mancances dels codis 
voluntaris i que té per objectiu l'establiment d'un instrument internacional jurídicament vinculant 
sobre empreses i drets humans.  
 
Atès que aquest Consell ha continuat el seu treball durant el juliol de 2015 i octubre de 2016, 
respectivament, amb l’objectiu d'avançar en la creació de mecanismes vinculants per a les 
empreses transnacionals en matèria de respecte dels drets humans.  
Atès que entenem que Catalunya no pot estar al marge d'aquest debat i que l'ha de saber aprofitar 
com una oportunitat per a situar-se com a país referent en l'escena internacional en el respecte de 
la pau i de la promoció dels drets humans.  
 
Atès que el passat 3 de novembre de 2016 la Comissió d'Acció Exterior i Cooperació del Parlament 
de Catalunya va aprovar, per unanimitat, la proposta de resolució sobre un marc legislatiu pel 
respecte dels drets humans de les empreses catalanes que operen a l’exterior, en els següents 
termes:  
 
El Parlament de Catalunya:  
 
a) Referma el seu compromís envers el Dret internacional dels drets humans, el Dret internacional 
del treball i les normes internacionals sobre medi ambient, promoció de la pau i el Dret al 
desenvolupament sostenible; i es compromet a seguir treballant de forma transversal en el seu 
marc legislatiu per avançar en aquests camps.  
 
b) Insta el Govern de Catalunya a iniciar en el termini de 8 mesos els treballs per crear i desplegar 
un centre d’estudi i d'avaluació sobre els impactes de les empreses catalanes amb inversions a 
l'exterior que disposi d’instruments que vetllin pel compliment de la legislació vigent en l'àmbit dels 
Drets Humans per part de les empreses i amb participació de la societat civil catalana, del Govern i 
del Parlament.  
 
c) Es declara favorable a la creació d'un instrument internacional jurídicament vinculant que 
garanteixi el compliment de les obligacions en matèria de drets humans per part de les empreses 
transnacionals i altres empreses i dóna suport al grup de treball del Consell de Drets Humans de 
les Nacions Unides que té el mandat d'elaborar aquest instrument.  
 
El grup municipal d'ICV-EUiA-ME-E proposa l'adopció dels següents acords:  
 
  S'acorda: 
 
Primer.- Donar suport a la proposta de resolució sobre un marc legislatiu pel respecte dels drets 
humans de les empreses catalanes que operen a l’exterior que va aprovar el Parlament de 
Catalunya el proppassat 3 de novembre en la Comissió d'Acció Exterior i Cooperació del Parlament 
de Catalunya, en els mateixos termes en què es va aprovar.  



 
Segon.- Promoure mesures que es poden adoptar des del municipi per vetllar que les empreses 
qui hi operen respecten els drets humans, tal i com són la compra pública responsable i la 
introducció de clàusules que garanteixin el compliment dels drets humans fonamentals en els plecs 
de contractació pública, entre d’altres. 
  
Tercer.- Notificar els presents acords a la Comissió d'Acció Exterior i Cooperació del Parlament de 
Catalunya, al Departament d'Afers Exteriors, Relacions Institucionals i Transparència, al 
Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda, al Departament d'Empresa i 
Coneixement, al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament i a Lafede.cat-Organitzacions per 
a la Justícia Global.  
 
 
La present moció la subscriu  el Grup Municipal d'ICV-EUiA-ME-E a l'Ajuntament de Sant Boi de 
Llobregat 
 
 
 
Presenta la moció la Sra. Alba Martínez i és sotmesa a votació. 
 
VOTACIÓ: Es dictamina favorablement per 4 vots a favor, que representen 20 vots, dels grups 
polítics municipals PSC-CP, ICV-EUiA-ME-E, C's i ERC-AM i l'abstenció dels grups polítics 
municipals GSB-CUP-PA i PP: 
 
A favor: 4 (20 vots) 
 
PSC-CP  1 (10 vots) 
ICV-EUiA-ME-E  1 (4 vots) 
C's   1 (3 vots) 
ERC-AM  1 (3 vots) 
 
Abstencions: 2 (4 vots) 
 
GSB-CUP-PA  1 (2 vots) 
PP   1 (2 vots) 
 
 
 
003. Moción del grupo municipal de Ciutadans C's pa ra solicitar la reforma de los criterios y 
de los tramos en el sistema de copago de los produc tos farmaceuticos.  
 
 
Durante los últimos diez años, el gasto farmaceútico del Sistema Nacional de Salud  (SNS) ha 
aumentado de manera progresiva, consecuencia del envejecimiento progresivo de la población,  el 
aumento de las diferentes patologias crónicas y la aparición de nuevos fármacos con precios más 
elevados. 
 
Como medida para frenanr el aumento del gasto farmaceúticop, en el año 2012, mediante el Real 
Decreto 16/2012, que modificó la ley 29/2006 se instaura un incremento del copago, sobretodo en 
los pensionistas, y se instauran también diferentes tramos de copago para el conjnto de los 
ciudadanos en función de sus ingresos anuales. 
 
Actualmente estos tramos se situan en la exención del primer tramo, un gasto del 10% en un 
segundo tramo, un gasto del 40% en el tercer tramo, un gasto del 50% en el cuarto tramo y un 
gasto del 60% en el quinto tramo. 
 



Esta regulación actual provoca la existencia de grupos de riesgo de exclusión social y acceso a los 
medicamentos, como por ejemplo, pensiones contributivas inferiores al Salario Minimo 
interprofesional (SMI), pensiones de viudedad y otros. Y hay que tener en cuenta que 
anteriormente al año 2012 éstos tenían acceso gratuito a  los medicamentos  y a partir del 2012 
tienen que pagar un 10% 
 
Por otra parte, esta medida no ha conseguido el objetivo de frenar el gasto farmaceútico, ya que 
por el contrario éste ha continuado su progresivo aumento, demostrando así que la medida no es 
efectiva. 
 
 Por todos estos motivos , el Grupo Municipal Ciudadnos propone al Pleno de la Corporación la 
adopción de los siguientes acuerdos: 
 
 
S'acorda: 
 
Primero: Instar al Congreso de los Diputados a reformar los criterios actuales de copago en función 
de sus tramos e ingresos anuales, garantizando el carácter universal del Sistema Nacional de 
Salud público de calidad, gratuito y que garantice la igualdad en su acceso. 
 
Segundo: Mejorar y agilizar los trámites de inscripción de los pacientes en un determinado grupo o 
tramo. 
 
 Tercero: Instar a la Generalitat de Catalunya y al Ayuntamiento a trabajar de manera coordinada 
para aplicar medidas que permitan detectar pacientes con dificultad de acceso a los medicamentos 
y con riesgo de exclusión social. 
 
Cuarto Modificar de manera urgente el primer tramo de copago con el objetivo de evitar las 
barreras y retrasos en el acceso a los medicamentos 
 
Quinto trasladar estos acuerdo a los Grupos Parlamentarios del Parlamento de Catalunya y a los 
Grupos Parlamentarios del Congreso de los Diputados; 
 
 
La present moció la subscriu  Grupo Municipa Ciutadans- Snat Boi 
 
 
 
 
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 PP (21): 
 
A favor: 1 (3 vots) 
 
C's   1 (3 vots) 
 
Abstencions: 5 (21 vots) 
 
PSC-CP  1 (10 vots) 
ICV-EUiA-ME-E  1 (4 vots) 
ERC-AM  1 (3 vots) 
GSB-CUP-PA  1 (2 vots) 
PP   1 (2 vots) 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
Part de Control 
 
Precs i Preguntes 
 
 
S'incorpora a la sessió el Sr. Jordi Garcia. 
 
 
El Sr. Miguel Salip pregunta sobre el començament de les obres de la variant i el Sr. José A. 
Carcelén informa de la situació de l'empresa adjudicatària. 
 
 
Donar compte dels acords presos en Junta de Govern per delegació del Ple 
 
 
 
Comunicacions/Informacions 
 
 
Commemoració del 28 d'abril, dia mundial de la segu retat i la salut en el treball. 
 

El següent text el llegirà en representació del grup municipal C's la Sra. Olga A. Puertas : 

El Dia Mundial de la Seguretat i la Salut en el Treball, establert per l'Organització Internacional del 
Treball (OIT), se celebra cada 28 d'abril des del 2003 per tal de promoure el treball segur, 
saludable i decent. El 28 d'abril és també el dia en el qual el moviment sindical mundial celebra la 
seva Jornada Internacional de Commemoració dels Treballadors Morts i Lesionats, per així honrar 
la memòria dels treballadors i treballadores víctimes d'accidents de treball i malalties professionals, 
organitzant-se per aquest motiu mobilitzacions i campanyes a tot el món. 



La celebració del 2017 d'aquest Dia Mundial se centra en la necessitat que els estats recopilin i 
facilitin dades fiables sobre seguretat i salut en el treball. L'Objectiu de Desenvolupament 
Sostenible número 8 de l'Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides, 
adoptada el 25 de setembre de 2015, es refereix en particular a la promoció del "creixement 
econòmic sostingut, inclusiu i sostenible, l'ocupació plena i productiva i el treball decent per a tots". 
La meta 8.8. d'aquest Objectiu se centra a "protegir els drets laborals i promoure un entorn de 
treball segur per a tots els treballadors i treballadores, inclosos els treballadors migrants, en 
particular les dones migrants i les persones amb ocupacions precàries". Per poder mesurar els 
avenços en aquesta meta, s'estableix com a indicador les “Taxes de freqüència de lesions 
ocupacionals mortals i no mortals, per sexe i situació migratòria”. Només amb la recopilació i la 
utilització de dades fiables sobre seguretat i salut en el treball es podran detectar nous perills i 
riscos emergents, identificar sectors perillosos, desenvolupar mesures de prevenció i d'aquesta 
manera es podran formular polítiques, sistemes i programes en l'àmbit internacional, nacional i 
empresarial.  

El Dia Mundial de la Seguretat i la Salut en el Treball és una oportunitat per adoptar una posició 
comuna en defensa de la dignitat de la vida humana en el treball i ha de servir per recordar que la 
seguretat i la salut en el treball constitueixen un dret humà, formant part integrant del programa per 
a un desenvolupament centrat en les persones.  

 

El Sr. José A. Carcelén informa dels actes previstos pel 14 d'abril a la Pça de la República. 

 

 
 
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. 
 


