ACTA DE SESSIÓ DE PLE
Número d'expedient: M111-2011-03

Caràcter
Ordinari

Urgent

Data:

21/02/2011

Lloc:

Sala de Plens de la Casa Consistorial

Hora Inici:

18:00

Convocatòria
Primera

Hora Final: 18:52
Hi assisteixen
President/a
Tinents d'alcalde

Regidors/res

Secretari/ària

Jaume Bosch Pugès
1r - J. Angel Carcelén Luján (PSC - PM)
2n - Juan Antonio Tamayo Fernández (PSC - PM)
3a - Lluïsa Moret i Sabido (PSC - PM)
4a - Antonia Barragán Prieto (PSC - PM)
5è - Lluís Pérez Gutiérrez (ICV-EUiA-EPM)
M. Montserrat Mirabent i Coll (PSC (PSC - PM)
Jose Manuel Gonzalez Labrador (PSC (PSC - PM)
Celso González Durán (PSC - PM)
Juan José Casado Peña (PSC (PSC - PM)
Concepción Castillo Balaguer (PSC - PM)
Rosa Ma. Berrio Hernández (PSC - PM)
Elena Amat i Serrano (PSC - PM)
Francisco Soto Moreno (PSC - PM)
María Josefa Rodríguez Blázquez (ICV-EUiA-EPM)
Miguel Ángel Merino Sánchez (ICV-EUiA-EPM)
Rafael Cañedo Torrubiano (PP)
José Luis Serrano Cabezas (PP)
Jaume Pujadas Rosich (CiU)
Joan Alegret Massafont (CiU)
Maria Marta Pedrosa Varela (CiU)
Josep Maria Cervelló Torrella (ESQUERRA-AM)
Enric García Gallego (ESQUERRA-AM)
Isidor Serrano Carmona (C's)
Carmen Valverde Navarro

S'incorporen més tard els següents regidors

També hi assisteixen

S'han excusat d'assistir-hi
Regidors/res

Marina Lozano Illescas (PP)

No hi assisteix

Part resolutiva:
000. Recordatori de la commemoració del dia 21 de febrer com a dia internacional de la llengua
materna.
Sr. José Manuel González:
“Des de fa onze anys, segons es va acordar a la Conferència General de la UNESCO al
novembre de 1999, se celebra el Dia Internacional de la Llengua Materna amb l’objectiu de
reconèixer la importància de la diversitat lingüística i plurilingüe en totes les seves dimensions.

Els idiomes tenen una funció essencial en l’ordre educatiu, cultural i econòmic de les nostres
societats. La llengua materna, la de les primeres paraules i l'expressió del pensament
individual, constitueix el fonament biogràfic i cultural de cada persona. Molts i moltes de
nosaltres, des que naixem fins que morim, parlarem la mateixa llengua: la que aprenem de
petits, la que parlen els nostres pares i mares, els nostres avis i àvies. No obstant això, moltes
persones a tot el món parlen idiomes que estan en perill de desaparició, amb la qual cosa
hauran d'aprendre una nova llengua per poder desenvolupar activitats quotidianes com estudiar
o treballar i només podran parlar el seu idioma matern amb els seus pares i avis.
El plurilingüisme és un concepte complementari al de llengua materna. De manera intrínseca,
les llengües es converteixen en factors per a la comprensió d’altres així com en elements de
promoció de la tolerància ja que el respecte de tots els idiomes és un factor decisiu per garantir
la coexistència pacífica, sense exclusions, de totes les societats i, dins d'elles, de tots els seus
membres. L'aprenentatge d’altres llengües i, per tant, la capacitat individual d'utilitzar-ne vàries,
constitueix un factor d'obertura a la diversitat i a la comprensió d'altres cultures i per això s’ha
de fomentar com un element constitutiu i estructural de l'educació moderna.
Com va dir l’any passat Irina Bokova, directora general de la UNESCO, amb motiu de la
celebració d’aquest dia internacional, el plurilingüisme, l'aprenentatge d'altres idiomes i la
traducció han de constituir els eixos estratègics de les polítiques lingüístiques del futur.
Amb motiu de la commemoració del 2011 d’aquest Dia Internacional de la Llengua Materna, cal
fer una crida a la comunitat internacional perquè totes les llengües maternes rebin, en
cadascun d'aquests tres eixos, el lloc fonamental que els correspon, dins d’un esperit de
respecte i tolerància que faciliti els camins per la pau.”

001. Aprovació de les actes de les sessions amb número d'expedient M111-2011-01 i
M111-2011-02

Votació:

S’aproven les actes M111-2011-01 i M111-2011-02 per unanimitat dels 24
regidors presents pertanyents als grups municipals:
PSC-PM
ICV-EUiA-EPM
PP
CiU
ESQUERRA-AM
C‘s

13
3
2
3
2
1

JUNTA DE PORTAVEUS

002. Aprovació de la moció presentada pel grup municipal d'ERC a favor de la dació en
el pagament de les hipoteques i l'eliminació de les clàusules del sòl.
Número d'expedient M265-2011PONENT: Sr. Josep Maria Cervelló

En el darrer cicle econòmic expansiu, l’estancament dels salaris, el vertiginós augment del preu
de l’habitatge, l’escàs mercat de lloguer, uns tipus d’interès a mínims històrics, una normativa
molt laxa vers la responsabilitat dels bancs i caixes davant les condicions ofertades per a
crèdits i hipoteques, així com una deficient supervisió per part del Banc d’Espanya, han empès
desenes de milers de famílies a hipotecar-se fins a 40 anys per poder fer front a la despesa
mensual derivada de l’accés a l’habitatge. Tenir un sostre familiar ha suposat, en molts casos,
un compromís del 50% dels ingressos familiars dedicats al seu pagament fins a la jubilació del
deutor.

L’evolució de l’import de les hipoteques atorgades ha anat de la mà de l’augment dels preus de
l’habitatge. La hipoteca mitjana va passar de ser de 111.000 euros a Catalunya i de 97.000
euros a Espanya al 2003, a 184.000 euros i 149.000 euros a Catalunya i Espanya
respectivament al 2007, any en què esclata la crisi financera. A partir d’aquest moment, tant el
número d’hipoteques com l’import de les mateixes es redueix considerablement, fins assolir
una mitjana de 125.000 euros a Catalunya i 120.000 euros a Espanya al juny del 2010.
En total, del 2003 al 2009 s’han signat a l’estat espanyol 1.286.647 hipoteques d’habitatges.
D’altra banda, el 2006 va ser l’any del període en que més hipoteques es van signar (243.346) i
també en què la hipoteca mitjana arribava al seu màxim històric (184.000 euros a Catalunya), a
uns tipus d’interès especialment baixos.
Però les circumstàncies existents a l’hora de signar el contracte hipotecari han variat per a la
majoria de persones hipotecades, particularment aquelles que es van hipotecar a partir del
2006, quan els tipus d’interès eren més baixos i els preus de l’habitatge arribaren al seu màxim.
L’esclat de la bombolla immobiliària i la crisi financera i econòmica han deixat a Catalunya un
17,7% de població en atur i la impossibilitat de fer front al deute hipotecari està sent una realitat
cada cop major i una de les noves causes d’exclusió social.
L’execució hipotecària per impagament del crèdit hipotecari provoca la pèrdua de l’habitatge
familiar per a milers de famílies cada any. En aquest procediment l’habitatge és subhastat, i la
Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC) 1/2000 estableix que, en cas de no presentar-se postors, el
creditor pot adjudicar-se l’habitatge pel 50% del valor de la nova taxació. El banc no només es
queda amb l’habitatge per un preu molt menor pel qual es va signar la hipoteca, sinó que a més
el deute segueix viu descomptant-li el valor del bé executat.
A diferència d’altres requisits existents a la Unió europea, a Espanya, el préstec hipotecari té
caràcter personal i garantia real. En cas d’impagament, el patrimoni personal present queda
embargat a través de l’habitatge, resta de béns i salari, deixant-la en un estat de vulnerabilitat,
desprotecció i amb un alt risc de caure en l’exclusió social.
Del primer trimestre de 2007 al primer trimestre de 2010, el número d’execucions presentades
a Catalunya ha augmentat un 485% i un 385% a Espanya. Al 2009 van tenir lloc 93.319
execucions hipotecàries a l’estat espanyol, de les quals un 20% es van produir a Catalunya. És
a dir, més de 18.000 habitatges embargats i posats a disposició de l’entitat financera a
Catalunya en tan sols un any.
Segons l’Agència Negociadora de Productes bancaris –companyia de refinançament de
deutes-, el 2010 a l’estat espanyol finalitzarà amb més de 118.000 execucions hipotecàries. De
confirmar-se, i sumades a les dades oficials del Consell General del Poder Judicial fins 2009,
més de 270.000 famílies es podrien veure sense sostre en els anys posteriors a l’esclat de la
crisi, del 2008 al 2010. La xifra prevista pel 2010 suposaria un augment del 500% de les
execucions hipotecàries d’aquest any respecte el 2007.
En bona part de les legislacions del nostre entorn com a França, Bèlgica, Alemanya o els
països anglosaxons es té en compte la situació de sobreendeutament personal i deute
hipotecari de les persones físiques, quan el deutor ho és de bona fe (per causes
sobrevingudes) i el bé hipotecat és l’habitatge habitual, de manera contrària en el cas espanyol
i català.
Als països anglosaxons la dació de l’habitatge en pagament del deute hipotecari, és a dir, amb
el lliurament de l’habitatge, la persona pot saldar el deute amb l’entitat financera i no se li
embarga cap altre patrimoni ni ingrés familiar present i futur. Amb el lliurament de les claus
queda resolt el deute. A l'Estat Espanyol existeix una legislació diferent que determina la
impossibilitat de fer palès una situació sobrevinguda de sobreendeutament familiar.
Per altra banda, en una part important dels contractes de préstec amb garantia hipotecaria
realitzats en els darrers anys, s’han inclòs de manera generalitzada condicions que perjudiquen
greument als prestataris, com les anomenades “clàusules de sòl i sostre” per a les hipoteques

amb interès variable, per les quals s’estableixen un límit mínim i màxim pel que fa a l’índex de
referència del tipus d’interès. Aquesta clàusula, que en un principi hauria de protegir al
consumidor davant un augment considerable dels tipus d’interès, i alhora assegurar a l’entitat
financera un tipus d’interès mínim que cobreixi el risc de l’operació, han estat incloses de tal
manera que constitueixen un greu perjudici per a les famílies amb hipoteca amb interès
variable.
La inclusió de les “clàusules de sòl i sostre” ha pres com a referència, de manera constant, uns
límits mínims i màxims del tipus d’interès que, observats des de l’evolució històrica dels
mateixos, són fàcilment superables per als tipus mínims i difícilment assolibles per als tipus
màxims. D’aquesta manera, el que havia de ser un clàusula de protecció en benefici mutu s’ha
convertit en realitat en una assegurança per a entitats financeres de l’aplicació d’un tipus
d’interès més alt que el de l’índex de referència, en especial en un moment en què aquest no
arriba al 2%. D’aquesta manera, les llars hipotecades no es beneficien de la baixada del tipus
d’interès.
Es calcula que el 80% de les hipoteques constituïdes a l’estat espanyol entre el 2006 i el 2009
poden contenir una clàusula d’aquestes característiques, amb perjudicis que poden oscil·lar
entre els 1.200 i 2.300 euros anuals de mitjana.
La consideració com a abusives de les “clàusules de sòl” es basen, d’acord amb la normativa
vigent, en la seva inclusió amb caràcter general, limita els drets de consumidors i usuaris (en
esdevenir a la pràctica un “tipus fix” quan els tipus d’interès són baixos), situa a les entitats
financeres en una posició de privilegi respecte als prestataris i són desproporcionades pel que
fa a la concreció del tipus mínim i màxim.
Per tots els motius exposats fins aquest punt, i com a mesures a prendre atenent les
circumstàncies de crisi econòmica actual, el grup municipal d’Esquerra Republicana de
Catalunya proposem al ple de l’ajuntament l’adopció dels següents acords:
S'acorda:
1.
Demanar la modificació de la legislació vigent en el sentit d’introduir la dació en
pagament com a forma de liquidació del deute hipotecari en determinats casos.
2.
Declarar abusives les clàusules que en el contracte hipotecari fixin un límit a la variació
a la baixa del tipus d’interès variable contractat.
3.
Fer arribar aquest acord a la presidenta del Parlament de Catalunya; als grups
parlamentaris del Parlament de Catalunya, del Congrés dels Diputats i del Senat; als presidents
de l’Associació Catalana de Municipis, i a la Federació de Municipis de Catalunya.

VOTACIÓ:
S’aprova per unanimitat dels 24 regidors presents pertanyents als grups municipals:
PSC-PM
ICV-EUiA-EPM
PP
CiU
ESQUERRA-AM
C‘s

13
3
2
3
2
1

EXPLICACIÓ DE VOT:
Sr. Isidor Serrano:
“No solament són aquestes sinó que hi ha altres clàusules, com són la vinculació entre el client
i l’entitat que hagi de tenir una assegurança, hagi de tenir la nòmina domiciliada, hagi de tenir la
llum domiciliada... En poques paraules, el client acabarà “casant-se” amb l’entitat perquè, si no,
li revisaran la hipoteca. Aquestes clàusules també m’agradaria que es revisessin, és afegir-ho a
tot el comentari, que estic completament d’acord amb la seva presentació.”

Sr. Josep Maria Cervelló:
“Com a clàusules abusives, estan una miqueta integrades obligatòriament en les hipoteques
variables en les quals van a blindar, precisament, que en aquesta variabilitat mai no surti
perjudicat el banc i, en canvi, tu paguis aquesta variabilitat amb això. Per tant, hi estem
absolutament d’acord. No hi ha cap problema.”

Sr. Miquel Àngel Merino:
“Aprofito per titular d’alguna forma la llei hipotecària que tenim. El títol seria “la hipoteca que
condemna”. La Llei hipotecària actual, tal com bé s’ha dit, és una llei que provoca que, en cas
d’insolvència enfront al pagament, s’iniciï un procés de desnonament que fa que el propietari o
propietaris perdin l’habitatge i que continuïn pagant aquesta hipoteca. Evidentment, és una
condemna, en aquest cas financera, però que també condemna moltes famílies a l’exclusió
social. L’objectiu de la dació en pagament és un objectiu bàsic que nosaltres pensem que hem
d’aconseguir entre tots. El nostre grup parlamentari, quan a l’actual president català de la
Generalitat (veig que encara no està penjada la seva foto al plenari), però quan l’actual
president de la Generalitat va fer el seu debat d’investidura nosaltres vam aconseguir arrencar
un compromís, un compromís de fer aquesta modificació de la Llei hipotecària que,
precisament, condueixi a aconseguir aquest objectiu de dació del pagament, en definitiva, que
si el banc es queda l’habitatge, com a mínim, que el deute quedi saldat. Gràcies.”

003. Aprovació de la moció presentada pel grup municipal d‘Esquerra Republicana de
Catalunya a favor que el Govern reguli un procediment que garanteixi el secret del vot a
les persones amb discapacitat visual a les properes eleccions municipals
Número d'expedient M265-2011PONENT: Sr. Josep Maria Cervelló
Fins a les eleccions generals de 9 de març de 2008, les persones amb discapacitat visual, no
podien exercir el seu dret al vot de forma autònoma i secreta com garanteix la Constitució a tots
els ciutadans. L'article 87 de la Llei Electoral, els obligava a servir-se de "una persona de
confiança" per escollir la papereta i introduir-la al sobre de votació.
Des de 2004, un grup d'invidents integrats en l'Associació Catalana per a la Integració del Cec
(ACIC), va reivindicar l'establiment d'un sistema que garantís a aquest col·lectiu, mitjançant l'ús
del braille, el secret i l'autonomia en l'exercici del vot , equiparant així a la legislació d'altres
països com Suècia i Alemanya en l'àmbit europeu, i altres llatinoamericans com El Salvador,
Bolívia, o Costa Rica, on ja es garanteix.
Després d'una llarga lluita, que va incloure la recollida de 21.011 signatures registrades al
Congrés dels Diputats, diverses proposicions no de llei aprovades, manifestacions,
reclamacions davant les juntes electorals, el Síndic de Greuges, el Defensor del Poble, i davant
els tribunals, i una campanya de mocions aprovades pels ajuntaments, en què 103 municipis
catalans van recolzar la iniciativa, en octubre de 2007, es va aprovar una reforma de la Llei
electoral, que va garantir el vot secret dels cecs.

Així, la Llei Electoral en el seu article 87.2, va autoritzar el Govern a regular un procediment
que garanteixi el secret del vot a les persones amb discapacitat visual en tots els processos
electorals. Això ha permès votar secretament per primera vegada en la història democràtica a
1.623 persones en les eleccions generals de març de 2008, o 207 en les autonòmiques
catalanes recentment celebrades, per citar alguns exemples.
Però el Reial Decret 1612/2007, que va establir aquest procediment de vot accessible, va
desenvolupar parcialment el mandat legal, ja que va excloure expressament de la seva
regulació les eleccions municipals, que van quedar a regulació posterior condicionada a
l'avaluació per part del Govern del funcionament del sistema recentment implantat. (Disposició
addicional única del RD.).
Malgrat el que preveu aquesta norma, ja l'aprovació l'any passat d'una Proposició no de llei al
Congrés dels Diputats en el mateix sentit, el Govern no ha procedit a avaluar el funcionament
del sistema implantat, i no ha regulat un sistema que garanteixi el vot secret i autònom als
invidents en les eleccions municipals.
Atès que, de no regular el procediment de vot accessible en les eleccions municipals, es
produiria, a més d'una vulneració de la llei electoral i d'un dret fonamental al vot secret i
autònom, una greu discriminació de les persones amb discapacitat dual, que podrien votar
secretament en les altres eleccions, però no en l'elecció del seu Ajuntament, l'Administració
més propera al ciutadà.
Per tot això, el grup municipal d ‘Esquerra Republicana de Catalunya proposa al Ple de
l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat l’adopció dels següents acords:
S'acorda:
1. Instar al Govern d'Estat Espanyol a regular, de conformitat amb el mandat establert en la
Constitució, i en el número 2 de l'article 87 de la Llei Orgànica de Règim Electoral General, un
procediment que garanteixi el secret del vot a les persones amb discapacitat visual en les
pròximes eleccions municipals de maig de 2011, similar al ja previst per a la resta de processos
electorals.
2. Remetre aquesta moció per al seu coneixement i adhesió, a l'Associació Catalana de
Municipis i Comarques, a la Federació de Municipis de Catalunya, a la Federació Espanyola de
Municipis i Províncies, al Govern de l'Estat Espanyol, al Govern de la Generalitat, al Parlament
de Catalunya i al Congrés dels Diputats i al Senat. ;

INCIDÈNCIES:
El regidor ponent, Sr. Josep Maria Cervelló, proposa una esmena al títol de la moció en el
sentit que s’hi inclogui que ha estat presentada pel grup municipal d’ERC.

VOTACIÓ:
S'aprova per unanimitat dels 24 regidors presents pertanyents als grups municipals:
PSC-PM
ICV-EUiA-EPM
PP
CiU
ESQUERRA-AM
C‘s

13
3
2
3
2
1

004. Aprovació inicial de la modificació de l'article núm. 38, del Reglament Regulador del
Protocol, els Honors, les Distincions i els Premis de Sant Boi de Llobregat, relatiu als
Premis Ciutat de Sant Boi de Llobregat.
PONENT: Sr. José Manuel González

Atesos els articles 189 i següents del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic
de les Entitats Locals, aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, que faculten
les Corporacions Locals per, mitjançant reglament especial, a establir i regular el règim jurídic
dels honors, les distincions i els premis que, en reconeixement de mèrits especials, considerin
convenient, instaurar, com a manifestació específica de la potestat normativa que, com a part
inherent de l'autonomia local, reconeix a aquest tipus d'entitats l'article 4.1 a) de la Llei 7/1985,
de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, en concordança amb el Decret
Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei Municipal de Règim
Local de Catalunya.
Atès que, en ús d'aquesta facultat, en data 23 de gener de 2006, el Ple Municipal va aprovar,
inicialment i per unanimitat, el Reglament Regulador del Protocol, els Honors, les Distincions i
els Premis de Sant Boi de Llobregat.
Atès que posteriorment va quedar aprovat definitivament per manca d'al.legacions una vegada
transcorregut el temps d'informació pública.
Atès que des de l'any de la seva aprovació i fins al 2010, han tingut lloc cinc edicions dels
Premis Ciutat de Sant Boi.
Vist l'informe tècnic de la responsable de la unitat de RRPP i Protocol, en el qual es desprèn
que l'experiència de les esmentades edicions fa constar que cada vegada, i dins de les
convocatòries corresponents, ha resultat més complicat la recepció de candidatures per a les
seccions convocades, o bé per manca d'iniciativa o de compliment dels requisits exigits per part
de les persones físiques o jurídiques que podien optar al premi, i que és voluntat el continuar
amb la concessió d'aquests guardons, però amb una periodicitat superior en quant a la seva
convocatòria i a la seva concessió.
Atès que el procediment d'aprovació i modificació de les ordenances locals establert als articles
60 i següents del Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals n'exigeix l'aprovació
inicial, la submissió a informació pública, i l'aprovació definitiva amb la publicació posterior del
text íntegre.
Atès que per a l'aprovació d'aquesta modificació és necessari l'acord de la majoria simple per
aplicació de l'article 47 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril.
Atès que l'article 40.c) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, disposa que les ordenances s'entendran
aprovades definitivament amb caràcter automàtic si no s'hi presenta cap reclamació ni
al.legació.
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.- Aprovar inicialment la modificació de l'article número 38 del Reglament Regulador
del Protocol, els Honors, les Distincions i els Premis de Sant Boi de Llobregat, en quant a la

convocatòria i concessió dels Premis Ciutat de Sant Boi, que passaria de fer-se de caràcter
anual a bianual, i l'article quedaria redactat de la següent manera:

"Article 38. Premis Ciutat de Sant Boi de Llobregat:
Els Premis Ciutat de Sant Boi de Llobregat tindran per objecte guardonar les iniciatives i les
aportacions més significatives de persones o organització que hagin contribuït a fomentar la
solidaritat, la igualtat i el progrés de la societat, així com per reconèixer la trajectòria exemplar i
la contribució de persones o organitzacions en aquest sentit.
La convocatòria i la concessió d'aquests premis es farà amb caràcter bianual i hi podran optar
totes aquelles iniciatives, treballs o aportacions de persones físiques o jurídiques, així com
organitzacions de tot tipus que s'adaptin a cadascuna de les categories i requisits que
s'estableixin a la convocatòria.
A aquest efecte, els Premis Ciutat de Sant Boi de Llobregat podran convocar-se en totes o en
algunes de les seccions següents:
- Premi Ciutat de Sant Boi de Llobregat de la cultura.
- Premi Ciutat de Sant Boi de Llobregat de l'esport.
- Premi Ciutat de Sant Boi de Llobregat d'acció cívica.
- Premi Ciutat de Sant Boi de Llobregat d'economia.
- Premi d'honor Ciutat de Sant Boi de Llobregat
- Premi especial Ciutat de Sant Boi de Llobregat.
Les seccions abans esmentades no tindran caràcter limitatiu, sinó merament enunciatiu, per la
qual cosa l'Ajuntament podrà convocar el Premi Ciutat de Sant Boi de Llobregat relacionat amb
qualsevol sector.
Únicament es lliurarà un premi de cadascuna de les seccions convocades".
SEGON.- Sotmetre a informació pública per un termini de 30 dies, mitjançant la inserció dels
anuncis corresponents al BOP, DOGC i al tauler d'edictes de l'Ajuntament, a fi que s'hi puguin
presentar al.legacions. El termini d'informació pública començarà a comptar des de l'endemà de
la darrera de les publicacions esmentades.
TERCER.- Disposar que, si no s'hi formula cap al·legació ni reclamació durant el termini
d'informació pública i d'audiència als interessats, la modificació de l'article que ara s'aprova
inicialment quedarà aprovada definitivament i entrarà en vigor a l'endemà de la seva publicació
en el BOP.

VOTACIÓ:
S’aprova per unanimitat dels 24 regidors presents pertanyents als grups municipals:
PSC-PM
ICV-EUiA-EPM
PP
CiU
ESQUERRA-AM
C‘s

13
3
2
3
2
1

005. Aprovació del suport i recolzament de l 'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat al
doctor Alfons Icart i Pujol, director de la Fundació Orienta, amb motiu de la seva
presentació com a candidat a la Creu de Sant Jordi d'enguany.
Número d'expedient M265-2011-C1122009 Subdivisió 220/2011
PONENT: Sr. Jaume Bosch
Vista la instància presentada per la presidenta del Patronat de la Fundació Orienta amb data 10
de febrer de 2011 número de registre d'entrada a l'alcaldia d'aquest Ajuntament 2011E58, on
sol·licita l'adhesió a la sol·licitud de concessió del guardó Creu Sant Jordi de la Generalitat de
Catalunya, al doctor Alfons Icart i Pujol, director de l'esmentada Fundació.
Vist que segons la documentació presentada per la Fundació Orienta es desprèn:
Des de fa més de trenta anys s'ha de destacar el seu paper i la seva dedicació, sempre en
equip, en favor de la salut mental de joves i adolescents, sovint en situació d'alt risc, i dels drets
de la infància i la joventut, sempre molt estretament vinculat amb les famílies afectades i amb
els representants dels poders locals.
Com a director de la Fundació Orienta, des de novembre de 1974 ja participava en la posada
en marxa de la Coordinadora de Centres d'Higiene Mental de Catalunya.
A finals dels anys 70 com a vocal de la Junta del Col·legi de Psicòlegs de Madrid i
conjuntament amb altres vocals representants de Catalunya, va crear el Col·legi Oficial de
Psicòlegs de Catalunya.
Ha estat el responsable de portar la labor social de la Fundació a diferents municipis de la
comarca del Baix Llobregat i l'Hospitalet de Llobregat.
S'ha dedicat a la recerca, formació i docència, com ara el treball fet sobre "Immigració
estragera i salut mental infantil i juvenil. Aproximació a la situació del Baix Llobregat i de
l'Hospitalet", la publicació de la "Revista de Psicología y salud mental del niño y del
adolescente" des del l'any 2003, ha impulsat el Premi d'Investigació en Salut Mental Infantil i
Juvenil que ja ha arribat a la seva quarta edició, amb una dotació de 5.000 euros, amb el suport
de l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat.
Conjuntament amb altres institucions, públiques i privades, la Fundació Orienta, representada
per la figura del seu director, el doctor Alfons Icart, forma part del protocol d’intencions pel
desenvolupament de l’Eix Estratègic de Salut Mental Comunitària de Sant Boi de Llobregat.
S'acorda:
PRIMER.- Aprovar el suport i el recolzament per part del plenari d'aquest l'Ajuntament a la
concessió de la Creu de Sant Jordi del doctor Alfons Icart i Pujol, director de la Fundació
Orienta, amb Document Nacional d'Identitat 38705338H.
SEGON.- Notificar el present acord de ple a la Fundació Orienta i al Departament de Cultura de
la Generalitat de Catalunya

VOTACIÓ:
S’aprova per unanimitat dels 24 regidors presents pertanyents als grups municipals:
PSC-PM
ICV-EUiA-EPM
PP
CiU
ESQUERRA-AM
C‘s

13
3
2
3
2
1

006. Aprovació del suport i recolzament de l'ajuntament de Sant Boi de Llobregat a la
Fundació Mariano amb motiu de la seva presentació com a candidatura a la Creu de Sant
Jordi d'enguany.
Número d'expedient M265-2011-C1122010 Subdivisió 220/2011
PONENT: Sr. Jaume Bosch

Vista la carta i la documentació presentada pel president de la Fundació Marianao, els senyor
.........., amb data 8 de febrer de 2011 i número d'entrada al registre general de l'Ajuntament
2913 i número d'entrada a l'alcaldia 2011E50, on sol·licita el suport per part del Ple Municipal
per recolzar la candidatura a la concessió del guardó Creu Sant Jordi de la Generalitat de
Catalunya a la Fundació Marianao.
Ates que de la documentació aportada es desprèn:
Des del seu començament a l'any 1985 i, fins a l'actualitat, ha promogut i promou projectes i
serveis socioeducatius adreçats a la infància i la joventut, persones adultes i, amb caràcter
general, a la població de la nostra ciutat, incidint de manera especial en els col·lectius en
situació de risc i vulnerabilitat social;
Ha jugat un paper rellevant en la història de Sant Boi i de la comarca. La seva intervenció ha
estat molt important en les polítiques socials, juvenils, culturals, urbanístiques i mediambientals;
Ha estat reconeguda i premiada en diversos àmbits: local, autonòmic i estatal, amb una totalitat
de 23 premis;
Al juny de l'any passat va celebrar el seu vint-i-cinquè aniversari;
Vistes les adhesions que ha rebut aquesta entitat, per part d'altres institucions de dins i fora de
Sant Boi, del Consell Comarcal del Baix Llobregat, de l'Àrea de Salut Pública i Consum i de
l'àrea d'Educació de la Diputació de Barcelona, a més d'altres col·lectius, amb un total de 85
mostres de suport.
S'acorda:
PRIMER.- Aprovar el suport i el recolzament a la Fundació Marianao amb motiu de la seva
presentació com a candidata a la Creu de Sant Jordi d'enguany.
SEGON.- Notificar el present acord a la pròpia entitat així com al Departament de Cultura de la
Generalitat de Catalunya per tal que en tinguin coneixement.

VOTACIÓ:
S’aprova per unanimitat dels 24 regidors presents pertanyents als grups municipals:
PSC-PM
ICV-EUiA-EPM
PP
CiU
ESQUERRA-AM
C‘s

13
3
2
3
2
1

007. Aprovació inicial del Codi Ètic de l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat
PONENT: Sr. Jaume Bosch
Atès que en un estat democràtic els ciutadans i les ciutadanes tenen dret a una administració
local moderna, de qualitat i a un tracte personalitzat en els assumptes que els afectin
directament.
Atès que l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat vol donar impuls a una cultura ètica en el
conjunt de la seva organització i establir un compromís ètic tant amb la ciutadania de Sant Boi
com amb la pròpia organització municipal i amb el conjunt d’empreses proveïdores i
adjudicatàries amb les quals l’Ajuntament manté relació.
Atès que el Pla d'Actuació Municipal 2007 - 2011 recull com objectiu 2.1.7 la implantació de
manera progressiva de sistemes de gestió basats en la transparència dels processos, la millora
continua, el compromís amb la ciutadania i el desenvolupament dels valors públics.
Atès que el Pla d'Actuació Municipal 2007 - 2011contempla en l'actuació 2.1.7.1 Promoure la
creació d’un codi ètic de bona pràctica administrativa.
Vist que la redacció d'aquest document s'ha realitzat amb un consens polític, tècnic i social, de
quins són els valors i conductes desitjables al nostre ajuntament.
Vist que l’objectiu del codi ètic consisteix en el compliment de valors ètics tradicionals
d'actuació, basats en la neutralitat política, defensa dels valors democràtics, servei a l'interès
públic, lleialtat, honestedat, honradesa, imparcialitat, eficàcia, eficiència, professionalitat,
dedicació, justícia, transparència, compliment de la legalitat i respecte als drets humans sota el
principi d'igualtat i no discriminació, però alhora complementats per l'aplicació de nous valors
ètics relatius a l'orientació al ciutadà, col·laboració, informació, resolució de conflictes, diàleg,
impuls dels processos innovadors, noves tecnologies i al treball en equip, que facilitin
l'apropament als ciutadans i la modernització de l'administració per a adaptar-la a les noves
demandes socials.
Vist que el Codi ètic s'emmarca dins de la voluntat de desenvolupar tant les òptiques i els
models teòrics com els mecanismes i les eines pràctiques que tenim a l’abast per tal de
desenvolupar un pla d’acció que estableixi mesures per difondre i consolidar una bona
administració i el bon govern local.
Vist l'informe favorable del Director de l'àrea de Governança i ciutadania de data 2 de febrer de
2011.
Vist l'informe de fiscalització amb la conformitat de la intervenció municipal de data 10/02/2011;
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,

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.- Aprovar inicialment el Codi Ètic de l'Ajuntament de Sant Boi per establir els principis,
les regles i els models de conducta desitjables per part dels membres del govern i els
treballadors i les treballadores de l'Ajuntament de Sant Boi i les empreses municipals, segons el
text que s’adjunta a aquest acord.

Segon.- Sotmetre a informació pública de 30 dies, mitjançant la inserció dels anuncis
corresponents al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, al Diari Oficial de la Generalitat
de Catalunya i al tauler d'edictes de l'Ajuntament. A fi que s'hi puguin presentar al·legacions,
reclamacions o suggeriments. El termini d'informació pública començarà a comptar des de
l'endemà de la darrera de les publicacions oficials esmentades.
Tercer.- Disposar que, si no s’hi formula cap al·legació ni reclamació durant aquest termini
d’informació pública, el Codi Ètic de l’Ajuntament de Sant Boi que ara s’aprova inicialment,
quedarà aprovat definitivament, i es procedirà a la seva publicació íntegra, en el Butlletí Oficial
de la Província.

VOTACIÓ:
S’aprova per:
A favor: 22 vots dels regidors presents pertanyents als grups municipals:
PSC-PM
ICV-EUiA-EPM
CiU
ESQUERRA-AM
C‘s

13
3
3
2
1

Abstencions: 2 vots dels regidors presents pertanyents al grup municipal:
PP

2

EXPLICACIÓ DE VOT:
Sr. Josep Maria Cervelló:
“Només vull destacar la nostra satisfacció per l’aprovació del que serà aquest codi ètic i el que
significa això de més transparència, de més servei a la ciutadania, de més exigència pel que fa
a tots els que, d’una manera o altra, estem al govern o a l’administració de la ciutat, i felicitarnos, sobretot, del consens polític que hi ha al voltant d’aquesta idea, que ja es va visualitzar en
un moment inicial del Pla d’actuació municipal per a aquests anys de mandat, i també felicitar
l’esforç tècnic intern d’aquesta casa en l’elaboració d’aquest codi perquè em sembla que s’han
posat en joc perspectives diferents per tal de no fer que això siguin unes frases que puguin ser
reconegudes per tot sinó que això implica també mecanismes interns que s’hauran d’adaptar o
millorar en funció d’aquest codi ètic. Per tant, com que això és una cosa que va directa a
l’estructura de l’Administració pública municipal, tots els seus treballadors i treballadores hi
tindran una part important, en tot això, i per tant, ens felicitem i agraïm l’esforç realitzat,
precisament per aquests en la redacció d’aquest codi.”

Sr. Rafael Cañedo:
“Sí, moltes gràcies, Sr. alcalde. Simplemente quiero manifestar que nuestro grupo presentará
alegaciones o enmiendas a esta aprobación inicial para un posterior debate del redactado
completo del documento y, por tanto, que se tengan en consideración, después de nuestra
exposición y la justificación de las alegaciones que presentamos para que se pudieran tener,
en su momento, en la aprobación definitiva, tenidas en cuenta y, por tanto, se incorporen en el
redactado final.”

Sr. Miquel Àngel Merino:
“Recollint les paraules de presentació del codi ètic, espero que durant aquest procés
d’informació pública s’hi puguin fer moltes aportacions que permetin millorar la transparència
del govern al món local, la qualitat democràtica, en definitiva, de la nostra ciutat. Gràcies.”
Sr. Jaume Bosch:
“Jo també hi afegiria que espero que aquest codi ètic inspiri també les campanyes
preelectorals, electorals i postelectorals, i que tots siguem capaços d’una observança ètica que
ens farà més democràtics, si cal, més lliures, si les observem. Jo espero que, sigui quin sigui el
sentit de vot de cadascú, també els partits polítics sàpiguen de respectar aquest codi ètic.”

008. Aprovació de la ratificació de la dissolució de la Mancomunitat de Municipis de
l’Àrea Metropolitana de Barcelona
Número d'expedient C1122008
PONENT: Sr. Jaume Bosch

Atès que la Llei 31/2010, de 3 d’agost, crea l’Àrea Metropolitana de Barcelona i la seva
Disposició Addicional primera determina l’extinció de les dues entitats metropolitanes creades
per la Llei 7/1987, de 4 d’abril, i la seva successió administrativa per la nova entitat
metropolitana;
Atès que, pel que fa a la Mancomunitat de Municipis de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, la
Disposició Addicional quarta de l’esmentada llei preveu el traspàs a l’Àrea Metropolitana dels
serveis, mitjans personals, materials i financers, drets i obligacions, als efectes de substitució
de la Mancomunitat per la nova Administració metropolitana, mitjançant una comissió mixta que
estableixi les condicions i el procediment d’aquesta successió;
Atès que l’article 30.3 dels Estatuts de la Mancomunitat de Municipis de l’Àrea Metropolitana de
Barcelona determina que si la dissolució de la Mancomunitat es produeix com a conseqüència
de la creació d’una altra entitat pública que assumeixi les seves competències, aquesta entitat
succeirà també a la Mancomunitat en tots els seus drets i obligacions;
Vist l’acord de l’Assemblea General de la Mancomunitat, en sessió del 16 de desembre de
2010, sobre l’inici del procediment de dissolució de la Mancomunitat de Municipis de l’Àrea
Metropolitana de Barcelona;
Vist el certificat emès pel secretari general accidental de la Mancomunitat de Municipis de
l’Àrea Metropolitana de Barcelona en data 7 de febrer de 2011, sobre la no presentació
d’al·legacions durant el termini d’informació pública a l’acord de l’Assemblea General de la
Mancomunitat de Municipis de l’Àrea Metropolitana de Barcelona de data 16 de desembre de
2010, sobre l’inici del procediment de dissolució de la Mancomunitat;
Vistos els informes favorables del Ple del Consell Comarcal del Barcelonès de data 19 de
gener de 2011 i de la Junta de Govern del Consell Comarcal del Baix Llobregat de data 24 de
gener de 2011;
Atès que, segons preveu l’article 121 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, un cop s’ha acomplert
el tràmit dels informes preceptius dels consells comarcals de l’àmbit metropolità, de la Diputació
de Barcelona i del Departament de Governació i Relacions Institucionals de la Generalitat de
Catalunya, és procedent la ratificació de l’acord per part Ple dels municipis mancomunats
adoptat per majoria absoluta;
Vistos els informes de la secretària general i de la interventora municipal,

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.- Ratificar l’acord adoptat en data 16 de desembre de 2010 per l’Assemblea de la
Mancomunitat de Municipis de l’Àrea Metropolitana de Barcelona sobre dissolució d’aquesta
Mancomunitat, de conformitat amb allò que determina l’article 30.3 dels seus Estatuts. Aquesta
dissolució coincidirà amb la data de l’efectiva constitució del Consell Metropolità de l’Àrea
Metropolitana de Barcelona, segons preveu la Llei 31/2010, de 3 d’agost.
SEGON.- Determinar que la nova Àrea Metropolitana de Barcelona, un cop constituïda
efectivament segons la Disposició transitòria cinquena de la Llei 31/2010, de 3 d’agost,
succeeix a la Mancomunitat de Municipis de l’Àrea Metropolitana de Barcelona en tots els
serveis municipals prestats fins ara en forma mancomunada i, per tant, en tots els seus drets,
béns, accions, usos públics i aprofitaments, i també en les obligacions, els deutes i les
càrregues, i que el personal propi al seu servei passa igualment, amb tots els seus drets, a
formar part de la relació de llocs de treball de la nova Administració, segons allò que
determina, per aplicació analògica, l’article 6 del Decret 244/2007, de 6 de novembre, sobre
constitució i demarcació territorial dels municipis.
TERCER.- Determinar que, mentre no es fixi el règim de les aportacions municipals a la nova
Àrea Metropolitana de Barcelona, segons l’article 42.1 de la Llei 31/2010, de 3 d’agost, es
mantindrà el regim actual d’aportacions municipals a la Mancomunitat de Municipis de l’Àrea
Metropolitana de Barcelona, consistent en un percentatge sobre la base liquidable de l’IBI i en
les aportacions procedents de la participació en els impostos de l’Estat (PIE). Aquestes
aportacions municipals es mantindran mitjançant les transferències directes des de la
Generalitat de Catalunya cap al compte designat per l’Àrea Metropolitana de Barcelona per als
anys 2012 i següents, en els percentatges vigents per al 2011.

VOTACIÓ:
S’aprova per:
A favor: 22 vots dels regidors presents pertanyents als grups municipals:
PSC-PM
ICV-EUiA-EPM
CiU
ESQUERRA-AM
C‘s

13
3
3
2
1

Abstencions: 2 vots dels regidors presents pertanyents al grup municipal:
PP

2

EXPLICACIÓ DE VOT:

Sr. Josep Maria Cervelló:
“Estaríem temptats d’entrar en un debat sobre el sistema d’administracions públiques a
Catalunya, el seu apilament i al que significa això per a la nostra societat. Sé que us agradaria
però no ens hi posarem. Però sí que volem, com a mínim, assenyalar algunes coses. Estem
davant d’un cas de substitució d’administracions per una situació de clonació entre elles i que
cal tenir present que el que s’haurà de fer en el futur és un procés d’extinció progressiva de tota

aquesta trama administrativa i racionalitzar-la. Alleugerir el camp institucional català, per a
nosaltres, és una cosa clau i més en aquests moments. La complexitat que tenim
d’administracions no és cap garantia d’optimització dels recursos que tenim ni tampoc no és
cap garantia de proporcionar un millor servei, i fins i tot, no és ni garantia que s’apliquen els
mateixos criteris de representativitat política en cada una d’aquestes administracions. Per tant,
nosaltres tenim molt clar que si la Mancomunitat de Municipis és morta, doncs visca l’Àrea
Metropolitana, però que, en definitiva, no podem ajornar un debat sobre la complexitat, sobre
l’apilament, sobre, digueu-li com vulgueu, del sistema administratiu territorial català que ens
sembla que és una cosa que no és, en absolut, sostenible ni econòmicament ni políticament, ni
aquest país es pot permetre que la seva ciutadania no sàpiga exactament en quins termes està
governada ni per qui, i quina és la responsabilitat de qui en cada una de les diferents
actuacions que es puguin fer sobre el territori. Per tant, ho deixem per a un altre dia però
pensem que aquest debat importa al municipalisme i importa a l’Ajuntament de Sant Boi de
Llobregat.”

Sr. Miquel Àngel Merino:
“Vull dir, simplement, que al final el sentit comú s’imposa, encara que triga molt, i que aquella
anomalia produïda per una qüestió partidista s’acaba resolent. Hi ha futur, hi ha esperança.
Gràcies.”

Sr. Jaume Bosch:
“Un altre dia farem aquest debat. Suposo que s’ha de fer a molts altres nivells també, però
bàsicament en altres nivells. Aquí podem debatre però, bàsicament, és el Parlament de
Catalunya i fins i tot en alguns casos el Parlament de l’Estat el que ha de regular, el que ha de
revisar, el que ha de donar cobertura legal a un canvi de calat que sí que és veritat. Jo crec que
sí que hauríem de revisar no només això sinó que hi ha moltes coses, fins i tot el nombre de
municipis que tenim a Catalunya, per exemple, i moltes altres coses. Però, bé, des d’aquest
plenari no ho arreglarem però sí que està bé que en parlem i que en siguem conscients.”

Part de Control
Precs i Preguntes
Paraules dels ciutadans:

Sr. .........., president de l'Associació de Veïns El Poblet-Marianao, per parlar sobre: "Problemes
en el barri de Marianao".
Paraules dels regidors:
Pregunten

Sr. Josep M. Cervelló:
“Fa un temps, no recordo quants mesos fa, vam aprovar aquí que aquest Ajuntament prenia
part d’una iniciativa popular que es deia Televisió sense Fronteres per la qual es demanava la
regulació suficient com perquè a tots els territoris es pogués veure, en aquest cas concret TV3
al País Valencià. En els darrers dies sabeu que hi ha hagut un tancament de totes les
infraestructures que garantien que el País Valencià pogués veure TV3, i que això ha provocat
un malestar molt important a la societat valenciana, mobilitzacions i manifestacions, etc.
Nosaltres no només volem mostrar la nostra solidaritat amb el País Valencià, amb el seu dret a
rebre les emissions de televisió que consideri importants des del punt de vista que és una
televisió pública que treballa i que actua en la llengua pròpia del País Valencià, sinó que

pensem també que, ja que aquest Ajuntament ja s’hi va posicionar en el seu moment, no
estaria gens malament que ara, des d’alcaldia, es fes un recordatori a l’Estat espanyol i al
govern de la Generalitat valenciana i de la Generalitat de Catalunya d’allò que vam aprovar i
del suport que vam donar a aquesta ILP que no es va deixar malgrat tenir moltes més
signatures de les exigides, no va poder ser discutida en el Congrés en el seu moment, que
aquesta ILP pugui ser discutida perquè va rebre, si no recordo malament, més de cent mil
signatures més de les que marca la llei o la normativa que ho aplica. Per tant, nosaltres
demanaríem que es fes, des d’Alcaldia, algun gest per tal de recordar el posicionament
d’aquest Ajuntament respecte a aquest tema i fer-ho arribar a les instàncies adequades.”

Contesten:

Sr. Jaume Bosch:
“Respecte al que demana el regidor Sr. Josep Maria Cervelló mirarem el que vam aprovar en el
seu dia i si és pot fer algun tema d’aquests. I respecte al tema de Marianao en prenem nota.
Penso que tots els partits polítics aquí presents ara estan en procés d’elaboració dels seus
programes electorals, de manera que val la pena que aquells aspectes... Molts dels aspectes
estan treballats, Sr. Rafael, vostè ja ho sap. Jo crec que caldrà tenir una reunió amb
l’associació de veïns per parlar-ne, per exemple tot el tema del CAP, el, tema del centre de dia,
tot això s’està treballant amb la Generalitat, amb les administracions que toca. El tema de la
biblioteca, òbviament, també pertoca a la Diputació de Barcelona, també pertoca a la
Generalitat, per tant, no és només un tema municipal sol i hi estem treballant. El tema de
l’aparcament de la plaça de la Generalitat està projectat, jo espero que es pugui dur a terme
malgrat la crisi econòmica és un dels temes que crec que són prioritaris, el barri té un problema
d’aparcament. Per tant, tots els temes tècnics jo crec que ja s’estan treballant en diferents fases
i valdrà la pena que ens veiem, que en parlem i que, òbviament, de cara al proper programa del
Pla d’actuació municipal es tinguin en compte “realistament”. Jo estic molt d’acord amb vostè
que algunes vegades preveus temes que no es poden dur a terme perquè, per exemple, hi ha
moltes que ara havíem previst, fins i tot la Generalitat, ara es deixen de fer pel tema
pressupostari, i temes que estaven ja aprovats i més que aprovats i que ara no es poden fer. Jo
crec que aquests quatre anys el que sí que intentarem, i espero que ho siguin tots els partits
polítics, serà ser més realistes i comprometre’ns en allò que realment puguem fer, i el que no
puguem, fer explicar per què no, però explicar-ho amb claredat i dir: “Mireu, a això no hi
arribarem perquè estem en aquesta situació. I tot el que puguem fer doncs sí, això sí.” I
estarem en disposició de fer-ho a partir del maig quan sapiguem, també, de quins diners
disposarem d’altres administracions de cara a les inversions que durant aquest període de
quatre anys podrem fer. I, per tant, quan tinguem tot això podrem consensuar-ho i podrem
veure quins temes podem atacar primer o podem atacar després, etc. Però, de totes maneres,
li agraeixo molt sincerament, a vostè com a associació de veïns, l’esforç també per vetllar pel
barri, per recollir tot aquest seguit de propostes, i espero que hi hagi prou sensibilitat com
perquè la majoria d’aquestes puguin ser revisades i incorporades en el proper pla d’acció.
Moltes gràcies.”

Donar compte de decrets
1.- En virtut del que disposa l'article 291.3 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, es dóna compte de les
següents contractacions laborals efectuades amb caràcter d'urgència:

Sr. .........., com a professor de l'Escola de Música, amb un contracte de treball de durada
determinada d'obra o servei, adscrit al lloc de treball de professor/a de l'Escola de Música, des
del dia 27 de gener de 2011 fins a la finalització del curs 2010-2011.

Sra. .........., com a auxiliar administrativa d'universitats, amb un contracte de treball de durada
determinada d'interinatge, com a conseqüència de la substitució de la treballadora Sra. ..........,
mentre es trobi en la situació de reducció horària per maternitat.

Comunicacions de L'alcaldia
No n'hi ha

I com que no hi ha més assumptes per tractar, l'alcalde president clou la sessió i se n'estén
aquesta acta que autoritza la secretària de la corporació amb el vistiplau del Sr. Alcalde.

