
 
 

ACTA DE SESSIÓ  DE LA JUNTA DE PORTAVEUS 
 
 
Número d'expedient: N235-2017-06 
 
 Caràcter  Urgent   Convocatòria  
 Ordinari No   Primera 

 
 Data:  14/06/2017 
  
 Lloc:  Sala de Juntes 
   

 Hora Inici:  18:09  
  
 Hora Final:  18:50 
 
 
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 
    

 
També hi assisteixen 
Tècnic/es Dolors Vallejo Calderón   

 
S'han excusat d'assistir-hi 
    

 
No hi assisteix 
    

 
 
 
S'acord avançar el punt 3r. per tal que la Sra. Dolors Vallejo pugui marxar en acabar-lo. 
 
 
 
 
001. Aprovació de l'acta de la sessió amb número d' expedient N235-2017-05 
 
 
Votació: S'ajorna l'aprovació de l'acta de la sessió del maig, doncs amb motiu de la baixa de 

la secretària delegada no ha estat finalitzada la seva redacció. 
Comentaris:  
Incidències:   
Esmenes:   

 
 
 
 
 
JUNTA DE PORTAVEUS 



 
Junta de Portaveus 
 
 
003. Donar compte de la memòria presentada per la S índica Municipal de Greuges de Sant 
Boi de Llobregat de les seves actuacions durant l’a ny 2016 
Número d'expedient Número d'expedient N168/U220/2017/001 
 
 
Atès que la Síndica Municipal de Greuges és un òrgan de caràcter unipersonal que complementa 
l’organització municipal i que té com a funció la de defensar els drets fonamentals i les llibertats 
públiques dels veïns/nes del municipi de Sant Boi de Llobregat, per a la qual cosa pot supervisar 
les activitats de l’administració municipal; 
 
Atès que segons l’article 87.2 del Reglament Orgànic Municipal, la Síndica Municipal de Greuges té 
com a deures, entre d’altres, el de comparèixer davant el Ple de la Corporació quan sigui requerit a 
aquest efecte per donar compte de la seva actuació així com emetre un informe anual sobre la 
seva gestió per a la seva presentació davant del Ple; 
 
Atès que segons l’article 31 del Reglament Municipal del Defensor del Ciutadà, aprovat en data 2 
de maig de 2000 i vigent en tot el que no es contradiu amb el Reglament Orgànic Municipal: 
“Anualment, en el transcurs del primer semestre, el Defensor del Ciutadà ha de presentar al Ple de  
l'Ajuntament un informe de les seves actuacions. En aquest informe hi ha d'haver: 
 
1. El nombre i tipus de queixes formulades i els expedients iniciats d'ofici. 
 
2. El nombre de  queixes rebutjades, les que s'estan tramitant i també les causes que les van 
originar. No ha de constar a l'informe les dades personals que permetin la identificació pública dels 
interessats en el procés d'investigació. No obstant això, quan es consideri necessari, s'hi pot 
incloure el nom d'aquells  a qui es refereix l'article  22. 
 
3. L'informe haurà de fer un resum dels principals problemes o defectes que, segons el seu parer, i 
com a síntesi de les queixes tramitades i dels expedients tramitats d'ofici durant l'any, tingui 
pendents de resoldre la ciutat, amb propostes o suggeriments de solució. 
 
4. Pot presentar, també, informes extraordinaris quan així ho demani la urgència o la importància 
dels fets que motivin la seva intervenció”; 
 
Atès que la Síndica Municipal de Greuges ha elaborat una memòria de les seves actuacions 
realitzades durant l’any 2016 
 
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: 
 
S'informa i es dóna compte de la memòria presentada per la Síndica Municipal de Greuges de Sant 
Boi de Llobregat de les seves actuacions durant l’any 2016, amb el contingut legalment establert, 
de conformitat amb el previst al Reglament Orgànic Municipal. 
 
 
El Sr. José A. Carcelén dóna la paraula a la Sra. Dolors Vallejo que lliura documentació i l'explica. 
 
El Sr. Miquel Salip demana que hi hagi un torn d'intervencions al ple quan es presenti aquest punt. 



 
En acabar el punt la Sra. Dolors Vallejo abandona la sessió. 
 
 
 
El Sr. José A. Carcelèn retira la següent proposta: 
 
002. Aprovació de la moció del Grup Municipal Socia lista per exigir un salari de referència 
de 1.075€ a l’Àrea Metropolitana de Barcelona 
Número d'expedient M265-2017- 
 
 
Atès que la crisis dels darrers anys ha impactat negativament en la vida de moltes persones a 
Catalunya, Espanya i Europa.  
 
Atès que la reforma laboral aprovada pel Partit Popular, amb el suport de Convergència i Unió, ha 
incrementat la taxa d'atur alhora que ha augmentat la precarietat laboral de molts treballadors i 
treballadores a l'Estat espanyol, els quals han vist reduir els seus salaris fins el 30-40%. 
 
Atès que l’àrea metropolitana de Barcelona, amb un índex d’atur de l’ 11,65% (va arribar gairebé al 
18% al 2013), ha vist com disminuïa el poder adquisitiu dels ciutadans i ciutadanes, alhora que 
s’incrementaven les situacions de vulnerabilitat i/o iniquitat social. 
 
Atès que diferents experts i expertes del món acadèmic i sindical asseguren que el salari de 
referència s’hauria de situar entorn el 60% del sou mig (24.254 €), la proposta dels i les socialistes 
és que la retribució anual es situï en els 15.050 € (amb un salari mensual de 1.075 € i 14 pagues). 
 
Atès que des del Grup Municipal Socialista creiem fermament que un salari de referència facilitaria, 
a més d’assegurar les necessitats bàsiques, una major estabilitat a les plantilles i als mercats 
locals, alhora que milloraria l’eficiència, la productivitat i la qualitat, incrementaria el consum i faria 
de l’àrea metropolitana de Barcelona un territori més competitiu, inclusiu i cohesionat.  
 
Atès tot l'esmentat anteriorment, proposem al Ple de l'Ajuntament de  Sant Boi de Llobregat els 
següents acords: 
 
S'acorda: 
 
1. Participar activament en la creació d'un espai territorial de diàleg i debat amb els sindicats, les 
patronals, la resta d'administracions i forces polítiques entorn el salari de referència. 
 
2. Instar a la Generalitat de Catalunya a què promogui i apliqui un acord sobre el salari de 
referència a nivell de país. 
 
3. Instar a les diferents administracions municipals i supramunicipals a què promoguin l'ús de 
clàusules socials en general, i l'aplicació del salari mínim de referència en particular, a la 
contractació pública.  
 
4.Traslladar aquests acords al Parlament de Catalunya,  a la Consellera de Treball, Afers Socials i 
Famílies, al Conseller d'Empresa i Coneixement, al Conseller d'Economia i Hisenda, a la  
     Federació de Municipis de Catalunya, a l'Associació Catalana de Municipis, i als sindicats i 
patronals de Catalunya.; 
 
La present moció la subscriu  el grup municipal socialista 
 
 
 



 
 
 
004. MOCIÓN DEL GRUPO CIUTADANS-PARTIDO DE LA CIUDA DANIA PARA QUE SE 
ESTABLEZCA LA CELEBRACIÓN ANUAL DE UN PLENO EXTRAOR DINARIO PARA DEBATIR 
EL ESTADO DEL MUNICIPIO.  
 
 
Durante la última década diversos municipios del conjunto del país han celebrado Plenos anuales 
sobre el debate del estado del municipio, a semejanza de los debates sobre el estado de la nación, 
o del debate de política general que se celebra en el Parlament de Cataluña. 
 
Considerando que el Pleno del Ayuntamiento de Sant Boi de Llobregat es la manifestación de la 
expresión democrática de la pluralidad de la ciudadanía y de la diversidad de su población , ello 
reclama de manera incostestable un cambio en la forma de hacer política y-enconsecuencia- en la 
forma de ejercer tanto la acción del gobierno municipal como la de los grupos de la oposición. 
 
La normalidad democrática,la  transparencia de la gestión , el respeto a que los ciudadanos tengan 
una adecuada información se debería materializar en una rendición de cuentas, incorporando esta 
obligación de convocar anualmente un Pleno extraordinario monográfico en su ordenamiento, 
como expresión de la necesidad de una mayor transparencia y el papel de control que corresponde 
a los grupos de la oposición y fiscalización de la acción de gobierno y la gestión municipal. 
 
Los representantes públicos deben ser responsables y comprometidos con los problemas reales de 
su ciudadanía y buscar herramientas para mejorar los mecanismos de participación ciudadana y 
transparencia profundizando en la calidad democrática de nuestro municipio, al llevar los grupos 
municipales propuestas de los colectivos ciudadanos que muestren sus preocupaciones sobre el 
estado del municipio. 
 
También es una oportunidad para que el Equipo de Gobierno rinda cuentas  sobre las políticas que 
está realizando y poder dar cuenta de su gestión y las propuestas programáticas cumplidas y los 
proyectos a realizar en los proximos meses, sometiendo el debate a la opinión de los grupos 
municipales de la oposición y de los colectivos ciudadanos del municipio que podrán trasladar al 
Equipo de Gobierno y a la ciudadanía, las carencias observadas en funcionamiento del Gobierno 
Municipal y en los servicios que se han de prestar a la ciudadanía, 
 
 Y como consecuencia  presentar propuestas al equipo de gobierno para que puedan impulsar 
mejoras  y establecer y analizar las prioridades que debería tener nuestro municipio, para así poder 
ser incorporadas en el próximo presupuesto municipal por encima de las legítimas diferencias que 
podamos tener los partidos políticos con representación en este Consistorio, contrastando las 
diferentes visiones sobre la realidad del municipio, para afrontar mejor las necesidades reales de la  
ciudadanía así como la radiografía y un debate más profundo sobre el estado de las políticas de 
empleo ,vivienda,cultura, la situación económica y social o el funcionamiento de los servicios 
públicos que realiza el Ayuntamiento  
 
Considerando que el Grupo Municipal de CS valora que los Grupos Municipales de la oposición 
deben ser dotados de una herramienta de control complementaria que pueda hacer visible a la 
ciudadanía real en que se encuentra el grado de ejecución de las diferentes resoluciones o 
decisiones que les afectan directa o indirectamente. 
 
Atendiendo que los objetivos de esta moción estarían amparados en el reconocimiento que en 
relación a las potestades de autoorganizaciíon de los municipios establecen: 
 
El artículo 87.1 del Estatuo de Autonomía de Cataluña" los municipios disponen de plena 
capacidad de autoorganización dentro del marco de las dsiposiciones generales establecidas por la 
ley en materia de organización y  funcionamiento municipal. 



 
El artículo 8.1.a) del Decreto Legislativo 2/2003 de 28 de abril, por el que se aprueba el Texto 
refundido de la LEy municipal y de régimen local de Cataluña "como administraciones públicas 
corresponde a los entes locales territoriales de Cataluña, en el ámbito de sus competencias y en 
los términos establecidos por la legislación de régimen local las potestades siguientes: 
 
a) la reglamentaria y la de autoorganización" 
 
S'acorda: 
 
A tenor de lo expuesto por el Grupo municipal de Ciutadans de Sant Boi, se propone al Pleno la 
adopción de los siguientes acuerdos 
 
 
PRIMERO.: Celebrar antes de finalizar el 2017 y antes de la presentación de los presupuestos del 
2018 una sesión `plenaria extraordinaria destinada a debatir el Estado del municipio, celebrando 
previamente una Junta extraordinaria de Portavoces que establezca el formato de debate y la 
fecha de celebración del mismo. 
 
SEGUNDO: Acordar establecer la celebración una vez al año, dentro del tercer trimestre natural 
exceptuando su celebración durante el mes de agosto, de una sesión extraordinaria del Pleno 
destinada a debatir el estado del municipio. Este debate será monográfico, lo convocará la Alcaldía 
Presidencia y no se celebrará en el mismo año en que se celebren Elecciones Municipales. 
 
La present moció la subscriu Grupo Municipal Ciudadanos- Partido de la ciudadanía 
 
 
 
Presenta la moció la Sra. Olga A. Puertas. El Sr. José A. Carcelén li proposa que la retiri i al seu 
lloc es plantegi com una esmena del reglament orgànic en tràmit de revisió. 
 
Després d'un torn d'intervencions s'acorda fer-ho així. El secretari informarà els portaveus de quan 
finalitza el termini d'informació pública de la revisió del ROM en tràmit i el lloc on es podria encabir 
sistemàticament l'esmena, per tal d'acordar abans la fòrmula a utilitzar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 
 
 
Commemoració del Dia Mundial dels Refugiats 

El següent text el llegirà un representant del grup municipal socialista: 

"L'Assemblea General de les Nacions Unides de l’any 2000 va decidir que el dia 20 de juny fos el 
Dia Mundial dels Refugiats, amb motiu de la celebració l’any següent  del 50è aniversari de la 
Convenció sobre l'Estatut dels Refugiats de 1951. 
 
Actualment hi ha més de 65 milions de persones desarrelades de les seves llars a tot el món a 
causa de la persecució, la violència i la vulneració dels drets humans. D'aquestes, 21 milions són 
refugiades; 3 milions cerquen asil i gairebé 41 milions són desplaçats i desplaçades dins dels seus 
propis països. 
 
L'any passat, més d'1 milió de persones refugiades i migrants van arribar a Europa creuant el 
Mediterrani en embarcacions precàries. Milers d'elles no van arribar a la seva destinació, posant de 
manifest el nostre fracàs col·lectiu d'atendre degudament les seves penúries. Al mateix temps, la 
retòrica política divisiva sobre qüestions d'asil i migració, l'augment de la xenofòbia i les restriccions 
d'accés a l'asil s'han posat cada vegada més de manifest en determinades regions i l'esperit de 
responsabilitat compartida ha estat substituït per un discurs d'intolerància i odi profund que s'ha 
materialitzat en un preocupant augment en les detencions i en la construcció de tanques i altres 
obstacles. 
 
Enmig d'aquesta retòrica que s'oposa als refugiats, és de vegades difícil escoltar les veus de 
benvinguda. Però aquestes existeixen a tot el món. En molts països i regions, en nombroses 
manifestacions s'ha sentit els crits "Refugees welcome" i "Casa Nostra, Casa Vostra" i hem vist que 
gent comuna i comunitats senceres han obert les seves llars i els seus cors a les persones 
refugiades. 
 
El Dia Mundial dels Refugiats és el moment de considerar els efectes devastadors de la guerra i la 
persecució per a les vides de les persones que es veuen obligades a fugir i d'honrar la seva 
valentia i resiliència. I és també el moment de retre homenatge a les comunitats i els Estats que els 
reben i acullen, sovint en regions frontereres distants afectades per la pobresa, la inestabilitat i el 
subdesenvolupament i que no susciten l'atenció internacional." 

 

La Sra. Alba Martínez informa de la proposta presentada per la Sra. Olga A. Puertas de canviar el 
dia a commemorar al mes d'octubre i proposa modificar l'acord de la Junta de portaveus en aquest 
sentit, el que s'aprova per unanimitat, de manera que els dies internacionals i europeus que es 
commemoraran als plens de juny a desembre de 2017 seran els següents: 

 
Juny Dia Mundial dels Refugiats 
  
Juliol Any Internacional del Turisme Sostenible pel Desenvolupament 
  
Setembre Dia Internacional de la Democràcia 
  
Octubre Dia Mundial de l'Alimentació 
  
Novembre Dia Internacional per a la Tolerància 
  
Desembre Dia Internacional dels Drets Humans 



 

 
 
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. 
 


