
 
 

ACTA DE SESSIÓ  DE LA JUNTA DE PORTAVEUS 
 
 
Número d'expedient: N235-2017-12 
 
 Caràcter  Urgent   Convocatòria  
 Ordinari No   Primera 

 
 Data:  15/11/2017 
  
 Lloc:  Sala de Juntes 
   

 Hora Inici:  18:03  
  
 Hora Final:  18:25 
 
 
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 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 
    

 
 
 
 
 
 
001. Aprovació de l'acta de la sessió amb número d' expedient N235-2017-11 
 
 
Votació: Aprovada per unanimitat dels membres presents 
Comentaris:  
Incidències:   
Esmenes:   

 
 
El Sr. Jordi Garcia retira la moció que havia presentat com a punt 2n. de l'ordre del dia i s'adhereix 
a les presentades com a punts 3r. i 4t. pel grup municipal GdSB-CUP-PA i a continuació abandona 
la sessió. 
 
El Sr. Miquel Salip retira la moció que havia presentat com a punt 6è. de l'ordre del dia i s'adhereix 
a les presentades com a punts 3r. i 4t. pel grup municipal GdSB-CUP-PA. 
 
 



 
 
JUNTA DE PORTAVEUS 
 
 
 
002. MOCIÓ PER ATURAR LA SUSPENSIÓ DE L’AUTONOMIA D E CATALUNYAAprovació de 
la moció  
 
 
 
(Retirada) 
 
 
 
 
003. Aprovació de la moció de condemna de les mesur es judicials i de l'empresonament per 
motius polítics de persones, que suscriuen els grup s municipals GdSB-CUP-PA, ERC-AM i 
PDeCAT. Vot particular del grup municipal del PSC-C P 
 
 
La present moció es presenta per a manifestar la condemna de l'Ajuntament de Sant Boi de 
Llobregat a l'aplicació de mesures judicials i d'empresonament de persones per motius polítics. 
 
La recent tensió entre l'administració central i el govern de la Generalitat i del Parlament de 
Catalunya i de bona part de la societat catalana s'ha intentat resoldre no amb mesures polítiques 
sinó amb mesures repressives tant des de l'àmbit policial com des del judicial, així s'ha pervertit l'ús 
i funcions d'institucions com la Fiscalia General de l'Estat i de la mateixa legislació espanyola -
Constitució Espanyola, Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal- i les 
competències pròpies dels jutjats acudint a una jurisdicció especial i que no entén de les matèries 
que s'han portat davant la mateixa com és l'Audiència Nacional i al Tribunal Suprem en el cas dels 
aforats per tal de judicialitzar, primer, i criminalitzar, després, problemes polítics que han de tenir 
una solució política i no jurídica. A més, s'intenta criminalitzar no tan sols el problema sinó la 
llibertat de pensament i l'exercici de drets fonamentals recollits en la Constitució Espanyola -articles 
10, 14, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 i 53 CE- i en reiterada jurisprudència del Tribunal 
Constitucional (STC; 11/1981 de 8 de abril, STC 176/1995 de 11 de diciembre, STC 174/2006 de 5 
de junio, STC 235/2007 de 7 de noviembre, STC 103/2008 de 11 de septiembre, entre altres), de 
manera que la idea d'independència com a objectiu polític i l'independentisme com la seva 
expressió és volem equiparar a figures delictives com la sedició i la rebel·lió, pervertint per això, 
com s'ha dit, tant institucions com allò que diuen les lleis i el marc jurídic, pervertint, en definitiva la 
justícia " Sense ella no pot haver-hi ni llibertat, ni república, ni prosperitat, ni pau. És ella llavors qui 
ha de governar les nostres resolucions perquè treballem amb eficiència en l'establiment de la pau. I 
és aquesta justícia, la que ens impulsa a assumir la defensa dels interessos de la gent terriblement 
maltractada" (Mijail Bakunin, "Socialisme sense Estat. Anarquisme"). 
 
El dia 30 d’octubre, el fiscal general de l’Estat va presentar davant l’Audiència Nacional i el Tribunal 
Suprem querelles per sedició, rebel·lió i malversació de fons públics contra el Govern de la 
Generalitat de Catalunya i contra la Mesa del Parlament de Catalunya, per haver dut a terme 
l’aplicació dels resultats de l’1-O.   

 
El passat 2 de novembre, l’Audiència Nacional va decretar presó per a vuit membres del legítim 
Govern de la Generalitat de Catalunya i en va demanar la detenció de la resta. 

 
Així mateix, el Tribunal Suprem va dictar el 9 de novembre, presó sota fiança de 150.000 euros per 
a la Presidenta del Parlament, Carme Forcadell, i fiances de 25.000 euros per a la major part dels 
membres de la Mesa. Així mateix, els ha retirat el passaport i resten amb l’obligació d’assistir al 



jutjat un cop per setmana.  
 
Aquests actes se sumen a una campanya d’ús arbitrari de la justícia espanyola amb fins polítics, 
com ja s’havia vist en els casos dels presidents de l’ANC i Òmnium Cultural, Jordi Sànchez i Jordi 
Cuixart, 
 
L'existència de presos polítics no té cabuda dins l’actual Unió Europea, atempta contra els drets 
recollits a la Declaració Universal dels Drets Humans proclamada per l’Assemblea General de les 
Nacions Unides el 10 de desembre del 1948, i també contra el Conveni Europeu per la Protecció 
dels Drets Humans i de les Llibertats Fonamentals adoptada pel Consell d’Europa l’any 1950 i 
ratificada per l’Estat Espanyol. 

 
Des d'aquest consistori sempre s’han defensat les institucions de govern de Catalunya. El 
compromís de Sant Boi amb la llibertat, la pau, el diàleg i Catalunya és ferm i innegociable.  
 
És molt perillós que presumptament la Fiscalia i alguns òrgans judicials perdin la seva 
independència i es situïn -sigui per motius ideològics, sigui per ordres rebudes- al servei dels 
dictats d'ordres polítiques d'un govern. Quan això succeeix no tan sols la llibertat i drets d'alguns si 
no de tots es posa en risc, com va dir Martin Niemöller: 
 
"Primer van venir a buscar als comunistes, i jo no vaig parlar perquè no era comunista. Després 
van venir pels socialistes i els sindicalistes, i jo no vaig parlar perquè no era l'un ni l'altre. Després 
van venir pels jueus, i jo no vaig parlar perquè no era jueu. Després van venir per mi, i per a aquest 
moment ja no quedava ningú que pogués parlar per mi". 
 
Si deixem passar de banda fets com l'acusació i la presó sota fiança de la Presidencia i part de la 
Mesa del Parlament, de l'empresonament dels presidents de l'ANC i d'Òmnium Cultural, de bona 
part del govern català, la petició de recerca i captura d'altra part del mateix o la condemna per 
haver organitzat la consulta del 9N.correm el risc no tan sols de tolerar una injustícia sinó de què al 
final no quedi ja ningú que pugui parlar quan vinguin per nosaltres, per això, ara que encara podem 
parlar ho fem i proposem els següents acords: 
   
 
 
 
S'acorda: 
 
1.- Condemnem i rebutgem la judicialització i criminalització d'activitats polítiques legítimes. 
 
2. Condemnem i rebutgem la utilització espúria per motius polítics de la Fiscalia General de l'Estat i 
davant del Tribunal Suprem en el cas dels aforats i de tribunals de dubtosa competència en la 
matèria teòricament tractada com és l'Audiència Nacional. 
 
3. Condemnem i rebutgem l'abús de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código 
Penal, la perversió d'allò que preveu aquest i la qualificació d'actuacions polítiques i/o 
governamentals i/o parlamentàries com els delictes de sedició -articles 544 a 549 del CP- i/o 
rebel·lió-articles 472 a 484 del CP-, així com qualsevol altra figura delictiva que es vulgui aplicar per 
sancionar la lliure i legitima activitat social, política, parlamentària i governamental. 
 
4. Condemnem i rebutgem les mesures de presó preventiva sense fiança contra Jordi Sánchez, 
Jordi Cuixart, Oriol Junqueras, Jordi Turul, Raúl Romeva, Josep Rull, Dolors Bassa, Meritxell 
Borràs, Joaquim Forn, i Carles Mundó, les mesures de presó preventiva eludible amb fiança contra 
Santi Vila, Carme Forcadell, Lluís Corominas, Lluís Guinó, Anna Simó i Ramona Barrufet l'ordre 
europea de recerca i captura contra Carles Puigdemont, Toni Comín, Meritxell Serret, Clara 
Ponsatí i Lluís Puig, 
 



5. Expressem el ple suport al Govern legítim de la Generalitat de Catalunya, encapçalat pel Molt 
Honorable president Carles Puigdemont i per l’Honorable vicepresident Oriol Junqueras.   

 
6. Expressem el ple suport a la Mesa i al Parlament de Catalunya, que s’han vist desposseïts de 
les seves competències per l’aplicació arbitraria de l’article 155 de la CE. 
 
7. Penjar, al balcó de l'Ajuntament, una pancarta que faci visible la demanda de llibertat pels presos 
polítics.  
 
8. Es faran arribar els acords de la present moció a la Generalitat de Catalunya, al Parlament de 
Catalunya, al Govern de l'Estat, al Congrés dels Diputats, al Senat del Regne d'Espanya, als 
diferents grups parlamentaris de les Corts Espanyoles, al Parlament Europeu i al Tribunal Europeu 
dels Drets Humans. S'instarà a la Unió Europea i la resta d’institucions internacionals a exercir una 
mediació política que faciliti el diàleg i la cerca d’una solució política. 
 
9. Publicar aquests acords als mitjans de comunicació públics de la nostra ciutat (Viure Sant Boi, 
Ràdio Sant Boi, i xarxes socials corporatives) 
 
La present moció la subscriuem els grups municipals de GdSB-CUP-PA, ERC-AM i PDeCAT 
 
Presenta la moció el Sr. Jorge Romero, que lliura una nova redacció del text que suscriuen també 
els grups municipals ERC-AM i PDeCAT, i a continuació 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) 
 
 
El Sr. José A. Carcelén presenta com a redacció alternativa la que havia presentat el seu grup 
municipal i que apareix al punt 5è. de l'ordre del dia i de la pre-acta, i demana que es sotmeti a 
votacio: 
 
Aprovació de la moció del grup municipal del PSC da vant l’acte de l’Audiència Nacional de 
presó incondicional per l’ex-vicepresident del Gove rn i set ex-consellers  
 
Relació de fets i fonaments jurídics 
 
Atesa, l'acte de l'Audiència Nacional del qual es dicta presó incondicional i sense fiança per al 
vicepresident del Govern de la Generalitat i set consellers, actualment cessats.  
 
Atès que, el respecte escrupolós a les decisions judicials dins el marc del nostre Estat de Dret, no 
hauria de ser un obstacle per poder avaluar aquestes, més encara quan resolucions com la de 



l'Audiència Nacional comporten la pèrdua de llibertat de representants dels ciutadans de 
Catalunya, elegits democràticament, i els seus efectes –atenent els motius del seu empresonament 
cautelar- poden afeblir el marc de convivència que el nostre sistema polític ha de protegir. 
 
Atès, el respecte a la legalitat com a principi democràtic i el compromís amb el diàleg i la 
negociació com a elements bàsics per a la convivència i llibertat, sota els valors del pluralisme i la 
participació política en una societat democràtica. 
 
Atès que, com electes locals ens sentim apel·lats a la responsabilitat de contribuir a l’entesa en 
aquestes hores i dies crítics que viu el nostre país, i no volem alimentar cap espiral de reacció o 
actuacions extremes que esquerdin els espais de diàleg i convivència pacífica del nostre municipi. 
 
Per tot l'esmentat anteriorment, el grup municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya proposa 
al Ple de l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat l’adopció dels següents acords:  
 
 
Proposta d'acord 
 
Primer. Demanar –respectant, per damunt de tot, la independència del poder Judicial i dels seus 
jutges en el marc del nostre Estat de Dret-, la revisió d’aquest acte judicial de caràcter cautelar, i la 
posada en llibertat del ex-vicepresident del Govern, i dels seus set ex-consellers. 
 
Segon. Interpel·lar a totes les institucions implicades directament, i davant la proximitat de la 
convocatòria electoral sumada a la delicada situació política i social actual que viu el país, que 
aconsegueixin plegats afavorir un marc de resolució política, mitjançant el diàleg i l’acord. 
 
Tercer. Traslladar aquests acords a la Diputació Permanent del Parlament de Catalunya, al Govern 
de l’Estat, a les Corts Espanyoles, a la Diputació provincial, al Consell Comarcal, i a la Federació 
de Municipis de Catalunya i l’Associació de Municipis de Catalunya.; 
 
 
VOTACIÓ: Es dictamina favorablement per 1 vot a favor, que representa 10 vots, del grup polític 
municipal PSC-CP i l'abstenció dels grups ICV-EUiA-ME-E, C's, ERC-AM i GSB-CUP-PA 
 
A favor: 1 (10 vots) 
 
PSC-CP  1 (10 vots) 
 
Abstencions: 4 (12 vots) 
 
ICV-EUiA-ME-E 1 (4 vots) 
C's   1 (3 vots) 
ERC-AM  1 (3 vots) 
GSB-CUP-PA  1 (2 vots) 
 
 
 
004. Aprovació de la Moció de rebuig de l'aplicació  de l'article 155 de la CE a Catalunya.   
 
 
La present moció es presenta per a manifestar el rebuig de l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat a 
l'aplicació de l'article 155 de la Constitució Espanyola i encara més de la manera que aquest s'ha 
interpretat discrecionalment i arbitràriament amb la conseqüència de la intervenció genèrica de 
l'administració catalana i l'assumpció, a parer nostre de manera clarament anticonstitucional, de les 
seves funcions per part del govern central de l'Estat. 
 



Si és discutible l'oportunitat d'aquesta mesura com suposada solució a un problema de caràcter 
polític encara ho són més les atribucions que al seu empara s'ha pres el govern d'Espanya. 
 
L'article 155 de la CE diu textualment el següent: 
 
"1. Si una Comunidad Autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras leyes le 
impongan, o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España, el Gobierno, 
previo requerimiento al Presidente de la Comunidad Autónoma y, en el caso de no ser atendido, 
con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, podrá adoptar las medidas necesarias para 
obligar a aquélla al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del 
mencionado interés general. 
 
2. Para la ejecución de las medidas previstas en el apartado anterior, el Gobierno podrá dar 
instrucciones a todas las autoridades de las Comunidades Autónomas." 
 
En cap cas diu aquest text que el govern tingui la facultat de cessar altres governs o dissoldre 
parlaments ni tampoc diu que pugui incomplir o vulnerar altres lleis com som els estatuts 
d'autonomia ni tampoc arrogar-se competències que aquests consagren a les comunitats 
autonomes. Únicament es diu que el govern de l'Estat "podrá dar instrucciones a todas las 
autoridades de las Comunidades Autónomas", és a dir, donar instruccions concretes de mesures 
concretes a fer, no pas destituir-les ni prendre competències que no l'hi són pròpies. 
 
El govern del Partit Popular, violentant clarament el mandat constitucional i emparant-se amb la 
seva majoria absoluta en el Senat però, també, amb la complicitat d'altres grups polítics -Ciutadans 
i PSOE-, s'ha pres la facultat que no té de dissoldre el govern de Catalunya, d'anomenar una 
ministra especial -la vicepresidenta del govern- com a autèntica "virreina" del Principat, de dissoldre 
el Parlament de Catalunya i de convocar eleccions anticipades al mateix. Totes aquestes mesures 
són arbitraries i il·legals segons la Constitució Espanyola a més de ser un atemptat contra la 
sobirania del poble català, les seves institucions i les seves capacitats. 
 
No entrem en l'oportunitat o no de fer eleccions autonòmiques, ni si són una solució, un mal menor 
o senzillament no resoldran res sinó que és una manera d'allargar el problema. Entrem en la 
il·legalitat comesa en la forma de la seva convocatòria i entrem en la il·legalitat feta en el conjunt 
de mesures -per provisionals que siguin en el temps- i capacitats que s'ha pres arbitraria i 
anticonstitucionalment el govern de l'Estat, vulnerant clarament la llei que diu voler preservar: la 
Constitució Espanyola. 
 
Per tot això presentem les següents propostes d'acord: 
 
 
S'acorda: 
 
1-. L'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat rebutja l'aplicació de les mesures que sota el teòric 
emparo de l'article 155 de la Constitució Espanyola a pres el govern de l'Estat. 
 
2. L'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat demanarà als grups polítics amb representació en el 
Congrés dels Diputats la presentació d'un recurs d'inconstitucionalitat davant l'aplicació de les 
esmentades mesures. 
 
3) L'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat rebutja l'anul·lació de fet de les institucions catalanes, així 
com la presa de les seves competències i de la seva sobirania -tant del govern com del parlament 
català-. Considerant que, a més, aquestes mesures generen un gravíssim precedent de 
conseqüències difícilment calculables. 
 



4) L'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat considera que la solució a un problema polític ha de venir 
de la política i del seu exercici legítim i no pot venir des d'imposicions de presumptes legalitats que, 
a més, considerem que clarament vulneren el mateix marc jurídic espanyol. 
 
5) Es faran arribar els acords de la present moció a la Generalitat de Catalunya, al Parlament de 
Catalunya, al Govern de l'Estat, al Congrés dels Diputats, al Senat del Regne d'Espanya i als 
diferents grups parlamentaris de les Corts Espanyoles.; 
 
 
La present moció la subscriuen els grups municipal de GdSB-CUP-PA, ERC-AM i PDeCAT 
 
 
Presenta la moció el Sr. Jorge Romero 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) 
 
 
 
 
005. Aprovació de la moció del grup municipal del P SC davant l’acte de l’Audiència Nacional 
de presó incondicional per l’ex-vicepresident del G overn i set ex-consellers 
 
 
 
(Moció alternativa que va com a vot particular del punt 3 de l'ordre del dia) 
 
 
 
 
006. Aprovació de la moció presentada pel grup muni cipal d’Esquerra Republicana de 
Catalunya - Acord Municipal per la llibertat de les  preses i presos polítics i la retirada de 
l'aplicació de l'article 155 contra les institucion s catalanes 
 
 
(Retirada) 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
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 
 
 
El dia a commemorar previst pel mes de novembre serà llegit pel grup municipal Gent de Sant Boi: 
 
Commemoració del dia 16 de novembre, dia internacio nal per a la tolerància. 
 
El 16 de novembre de 1995 els països membres de la UNESCO van adoptar la Declaració de 
Principis sobre la Tolerància. Un any després, l'Assemblea General de Nacions Unides va convidar 
als Estats Membres a què cada any, en aquesta mateixa data, se celebrés el Dia Internacional per 
a la Tolerància, per mantenir el compromís d'enfortir la tolerància mitjançant el foment de la 
comprensió mútua entre les cultures i els pobles. 
 
La tolerància consisteix en el respecte, l'acceptació i l'estima de la rica diversitat de les cultures del 
nostre món. La fomenten el coneixement, l'actitud d'obertura, la comunicació i la llibertat de 
pensament. La tolerància consisteix en l'harmonia en la diferència. No només és un deure moral. 
També és una exigència política i jurídica. La tolerància contribueix a substituir la cultura de guerra 
per la cultura de pau. 
 
Com podem lluitar contra la intolerància? 
 
-Lluitar contra la intolerància exigeix d'un marc legal: cal aplicar les lleis sobre drets humans i 
prohibir els crims i les discriminacions contra les minories. 
 
-Lluitar contra la intolerància exigeix educació: és necessari posar l'èmfasi en l'educació i 
ensenyant la tolerància i els drets humans als nens i nenes per animar-los a tenir una actitud 
oberta i generosa cap a l'altre. 
 
-Lluitar contra la intolerància requereix accedir a la informació: La intolerància és especialment 
perillosa quan es desenvolupen arguments fal·laços, es manipulen els fets i es menteix a l'opinió 
pública amb desinformació i prejudicis. Per això cal protegir el dret a la informació i la llibertat de 
premsa. 
 
-Lluitar contra la intolerància requereix una presa de consciència individual: és necessari que 
cadascú examini el seu paper en el cercle viciós que porta a la desconfiança i a la violència en la 
societat. 



 
-Lluitar contra la intolerància exigeix solucions locals: tot i que els problemes que ens afecten són 
cada vegada més globals, les solucions poden ser locals, gairebé individuals. Tots formem part de 
la solució i tenim una enorme força a l'hora d'enfrontar-nos a la intolerància 
 
Com diu la Declaració de 1995, la tolerància no és indulgència o indiferència. És respecte i saber 
apreciar la varietat de les cultures del món i de les seves formes d'expressió. És el reconeixement 
dels drets humans universals i de les llibertats fonamentals de tothom. 
 
 
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. 
 


