
 
 

ACTA DE SESSIÓ  DE LA JUNTA DE PORTAVEUS 
 
 
Número d'expedient: N235-2017-11 
 
 Caràcter  Urgent   Convocatòria  
 Ordinari No   Primera 

 
 Data:  09/10/2017 
  
 Lloc:  Sala de Juntes 
   

 Hora Inici:  17:55  
  
 Hora Final:  18:30 
 
 
Hi assisteixen 
President/a J. Ángel Carcelén Luján  
Vocals Alba Martínez Vélez 

Olga Amalia Puertas Balcell 
Miquel Salip i Serret 
Jorge Romero Gil 

Secretari/ària Ramón López Heredia 
    

 
S'incorporen més tard els següents regidors 
    

 
També hi assisteixen 
    

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

 
No hi assisteix 
Vocals Jordi Garcia Mas   

 
 
 
A proposta del portaveu del grup municipal ERC-AM s'acorda incorporar per urgència a l'ordre del 
dia de la sessió com a punt 3r. la següent moció, amb l'abstenció de la portaveu del grup municipal 
C's: 
 
003. Aprovació de la moció presentada pel Grup Municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya - 
Acord Municipal de condemna de la brutalitat policial de l'Estat a Catalunya el passat 1 d'octubre. 
 
 
 
 
 
001. Aprovació de les actes de les sessions amb núm ero d'expedient N235-2017-05, N235-
2017-07, N235-2017-08, N235-2017-09 i N235-2017-10 
 
 



Votació: Aprovades per unanimitat dels membres presents amb una esmena a la N235-
2017-08 

Comentaris:  
Incidències:   
Esmenes:   

 
 
 
 
 
JUNTA DE PORTAVEUS 
 
Junta de Portaveus 
 
 
002. Aprovació de l'adhesió de l'Ajuntament de Sant  Boi de Llobregat a la Declaració 
Institucional de les Ciutats Defensores de Drets Hu mans 2017. 
 
 
 
Atesa la vinculació i participació activa de l'Ajuntament de Sant Boi en el projecte "Ciutats 
Defensores de Drets Humans" des de la seva primera edició i el protagonisme de l'ajuntament en la 
creació del projecte i el seu lideratge fins a la 4a edició d'aquest. 
 
Atès que actualment el projecte està coordinat pel Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament, la Comissió Catalana d'Ajuda als Refugiats, l'Institut dels Drets Humans de 
Catalunya i l'Institut Català Internacional per la Pau, i compta amb la participació dels Ajuntaments 
de Barberà del Vallès, Castelldefels, El Prat de Llobregat, Esplugues de Llobregat, Gavà, Girona, 
Granollers, Molins de Rei, Sant Boi de Llobregat, Sant Cugat del Vallès, Sant Joan Despí, Sant 
Vicenç dels Horts, Santa Coloma de Gramenet, Terrassa i Viladecans. 
 
Atès que al llarg de les seves cinc edicions, altres institucions han anat consolidant el seu 
compromís amb el projecte i actualment compta amb el suport de l'Agència Catalana de 
Cooperació al Desenvolupament, l'Àrea Metropolitana de Barcelona, Casa Amèrica Catalunya, 
Diputació de Barcelona i el Fòrum de Síndics i Defensors Locals. 
 
Atès que aquest projecte ha de servir per millorar el coneixement, la promoció i la defensa dels 
drets humans entre la ciutadania de les ciutats participants, i donar a conèixer la tasca de diferents 
defensors i defensores de drets humans, ajudant d'aquesta manera a la seva protecció. 
 
Atès que enguany arribem a la 5a edició del projecte que organitza l'estada a Catalunya d'un grup 
de 8 persones defensores dels drets humans durant un període de 13 dies per realitzar una sèrie 
d'activitats (xerrades, trobades, reunions institucionals, visites a centres educatius, etc.) que han de 
servir per donar a conèixer la tasca d'aquestes persones i la importància de visibilitzar i fer-los 
arribar el nostre suport. 
 
Atès que arran d'aquest projecte, els ajuntaments i institucions participants han acordat una 
Declaració Institucional conjunta que recull el compromís de cadascuna de les ciutats amb la 
construcció de la pau i el suport als i les activistes. 
 
   
Es proposa l'adopció dels següents acords: 
 
 
 
 



S'acorda: 
 
 
Primer.- Aprovar l'adhesió a la "Declaració Institucional de les Ciutats Defensores dels Drets 
Humans 2017". 
 
Segon.- Fer arribar aquest acord a les entitats organitzadores del projecte, Fons Català de 
Cooperació al Desenvolupament, la Comissió Catalana d'Ajuda als Refugiats, l'Institut de Drets 
Humans de Catalunya i l'Institut Català Internacional per la Pau.; 
 
 
La present moció la subscriu el grup municipal d'ICV-EUiA-ME-E. 
 
 
 
Presenta la moció la Sra. Alba Martínez i és sotmesa a votació. 
 
VOTACIÓ: Es dictamina favorablement per unanimitat: 
 
A favor: 5 (22 vots) 
 
PSC-CP  1 (10 vots) 
ICV-EUiA-ME-E 1 (4 vots) 
C's   1 (3 vots) 
ERC-AM  1 (3 vots) 
GSB-CUP-PA  1 (2 vots) 
 
 
 
PROPOSTES VALORADES EN TRÀMIT D'URGÈNCIA 
 
S'acorda per unanimitat dels presents introduir per urgència els següents punts: 
 
 
003. Aprovació de la moció presentada pel Grup Muni cipal d'Esquerra Republicana de 
Catalunya - Acord Municipal de condemna de la bruta litat policial de l'Estat a Catalunya el 
passat 1 d'octubre  
 
 
El diumenge 1 d’octubre de 2017 passarà a la història a Catalunya per la vergonya d’un Estat 
espanyol repressor que ha exercit una dura violència desproporcionada davant d’una ciutadania 
absolutament indefensa. Però sobretot restarà en els nostres cors i en la nostra memòria per 
l’actitud cívica, serena, coratjosa, pacífica i persistent d’uns ciutadans i ciutadanes que van sortir a 
votar i exercir la democràcia malgrat les amenaces i l’estat de setge i por. 
 
Condemnem de forma enèrgica, alta i clara tota la violència generada per l’Estat espanyol, emparat 
pel seu Govern, contra veïns i veïnes dels nostres pobles i ciutats que el que volien és decidir i 
exercir la democràcia. Les gairebé 900 persones ferides registrades a mans de la brutalitat policial, 
dos d’elles en estat molt greu, la vulneració de drets fonamentals i les imatges d’agressions, 
repressió sense contemplacions i violència, no cauran mai en l’oblit. Els danys materials que els 
cossos de seguretat han causat en edificis i a l’espai públic han de ser rescabalats. L’actuació ha 
estat dictada pel govern de l’Estat, que n’és el responsable últim, i que n’haurà d’assumir les 
conseqüències. 
 
Al mateix temps, reconeixem i agraïm profundament l’actitud i el comportament dels més de 2 
milions de persones que el dia 1 d’octubre es van expressar a les urnes, i una especial menció als 



qui se’ls va usurpar el vot. La seva valentia, compromís i fortalesa exercint el dret a vot, oposant 
resistència pacífica, fent costat a la gent que volia votar i no caient en la provocació de les forces 
de seguretat espanyoles, sota un estat de setge i por, són el reflex d’una societat madura, pacífica i 
plenament democràtica. Un reconeixement a tots els votants, a tots els voluntaris, i alcaldes i 
alcaldesses, electes locals i treballadors públics que van fer possible que es pogués votar. 
 
Exigim el suport de les institucions europees i de la comunitat internacional que no pot continuar 
mirant cap a un altre costat i fent veure que a Catalunya no ha passat res. Les imatges del que 
vam viure l’1 d’octubre estan a tots els mitjans internacionals i sobre la taula de totes les 
cancelleries. Ha quedat clar que els catalans tenim dret a decidir el nostre futur i que l’Estat 
espanyol ha intentat reprimir, sense èxit, la voluntat del poble català. 
 
Finalment, deixem clar que els municipis catalans i els seus càrrecs electes serem fidels al 
compromís de la gent i a allò que decideixin les institucions catalanes, Govern català i Parlament 
de Catalunya. 
 
Per tots aquests motius, el grup d’Esquerra Republicana a l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat 
proposa d’adopció dels següents acords 
 
   
 
 
 
 
S'acorda: 
 
Primer. Mostrar la solidaritat d’aquest Ajuntament amb els municipis afectats pels danys provocats 
per la violència policial i amb les persones que han resultat ferides com a resultat de la brutalitat en 
l’actuació desproporcionada dels cossos de seguretat de l’Estat. 
 
Segon. Exigir al Ministeri de l’Interior el rescabalament pels danys materials causats pels cossos de 
seguretat de l’Estat en la seva actuació desmesurada a Catalunya.  
 
Tercer. Exigir la dimissió de tots els càrrecs polítics implicats en l’exercici de la violència d’Estat i de 
la vulneració dels drets humans a Catalunya. 
 
Quart. Exigim la retirada immediata del efectius policials dels cossos de l’Estat que van ser 
destinats a Catalunya per reprimir el referèndum i que encara hi romanen. 
 
Cinquè. Comunicar aquest acord a l’Associació Catalana de Municipis, l’Associació de Municipis 
per la Independència, al Ministeri de l’Interior, la Delegació del Govern espanyol a Catalunya i la 
Subdelegació corresponent.; 
 
 
La present moció la subscriu Miquel Salip i Serret, com a portaveu del Grup Municipal d'Esquerra 
Republicana de Catalunya - Acord Municipal 
 
 
 
Presenta la moció el Sr. Miquel Salip i és sotmesa a votació. 
 
VOTACIÓ: Es dictamina favorablement per 2 vots a favor, que representen 5 vots, dels grups 
polítics municipals ERC-AM i GSB-CUP-PA, un vot en contra, que representa 3 vots, del grup 
polític municipal C's i l'abstenció dels grups polítics municipals PSC-CP i ICV-EUiA-ME-E: 
 
A favor: 2 (5 vots) 



 
ERC-AM  1 (3 vots) 
GSB-CUP-PA  1 (2 vots) 
 
En contra: 1 (3 vots) 
 
C's   1 (3 vots) 
 
Abstencions: 2 (14 vots) 
 
PSC-CP  1 (10 vots) 
ICV-EUiA-ME-E 1 (4 vots) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Part de Control 
 
Precs i Preguntes 
 
 
No s'en fan.  
 
 
Donar compte dels acords presos en Junta de Govern per delegació del Ple 
 
 
 
Comunicacions/Informacions 
 
 
S'acorda commemorar el dia previst pel ple d'octubre (Dia mundial de l'alimentació), que serà llegit 
pel grup municipal del Partit Popular. La Sra. Alba Martínez intentarà enviar el text abans del dia 
del ple. 
 
 
 
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. 
 


