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Número d'expedient: N198-2018-02 
 
 Caràcter  Urgent   Convocatòria  
 Ordinari No   Primera 

 
 Data:  13/02/2018 
  
 Lloc:  Sala de Juntes 
   

 Hora Inici:  17:10  
  
 Hora Final:  17:23 
 
 
Hi assisteixen 
President/a Salut González Martín  
Vocals Daniel Martínez Redondo 

per delegació  
Rosa Maria Berrio i Hernández 
Jorge Romero Gil 
Marina Lozano Illescas 

Secretari/ària Josefa Chavero Pozo 
    
 
S'incorporen més tard els següents regidors 
    
 
També hi assisteixen 
    
 
S'han excusat d'assistir-hi 
Vocals Jose Manuel Gonzalez Labrador 

Alba Martínez Vélez 
Antonio Chanes Espigares   

 
No hi assisteix 
Vocals Jordi Garcia Mas   
 
 
A l'inici de la sessió s'aprova per unanimitat la introducció per urgència en l'ordre del dia de les 
següents propostes: 
 
003. Aprovació de la moció per al reconeixement dels drets del personal auxiliar d'educació 
especial i dels drets dels alumnes amb necessitats educatives específiques. 
 
004. Aprovació de la moció de suport a la convocatòria de Vaga General de dues hores prevista 
pel proper 8 de març de 2018, presentada conjuntament pels Sindicats CCOO i UGT Baix 
Llobregat. 
 
 
 
001. Aprovació de l'acta de la sessió amb número d' expedient N198-2018-01 
 
 
Votació: Aprovada per unanimitat dels membres presents 
Comentaris:  
Incidències:   
Esmenes:   
 



 
 
IGUALTAT I DRETS SOCIALS 
 
Igualtat d'oportunitats 
 
 
002. Moció que presenta el Grup Municipal Socialist a i el Grup Municipal ICV-EUiA -ME-E de 
l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, per a establ ir un sistema públic de pensions amb 
major capacitat de redistribució i reducció de les desigualtats. 
Número d'expedient M265-2018- 
 
 
El Sistema Públic de Pensions constitueix la política pública amb major capacitat de redistribució i 
reducció de les desigualtats (el 46%). 
 
Les polítiques del PP representen una seriosa amenaça per al sistema públic de pensions. Amb les 
seves polítiques d'ocupació,  el Govern de Rajoy ha posat en perill la sostenibilitat econòmica de 
les pensions, que han entrat en un període de dèficits constants i creixents; i amb el nou 
mecanisme de revaloració, que es desvincula del poder adquisitiu i amb el factor de sostenibilitat, 
que ajusta l'import de la pensió en funció de l'esperança de vida, es condemna els pensionistes a 
un progressiu empobriment. I tot això, ho han fet mitjançant la imposició, sense diàleg social i 
trencant unilateralment el consens del Pacte de Toledo. Amb aquestes polítiques el PP està 
preparant el camí per als fons de pensions privats, en detriment del Sistema Públic de Seguretat 
Social. 
 
Els resultats d'aquesta política estan a la vista: progressiva pèrdua de poder adquisitiu de les 
pensions, sensació d'incertesa en els actuals jubilats sobre si l'Estat serà capaç de pagar les seves 
pensions en els pròxims anys, sentiment d'injustícia en aquells que contribueixen al sistema però 
dubten que aquest els pugui proporcionar una pensió digna en un futur a 10 o 20 anys vista, i 
desesperança gairebé absoluta per part de la joventut en què algun dia puguin contribuir i ser 
protegits pel sistema. 
 
El PP està laminant el Sistema Públic de Pensions sotmetent el Fons de Reserva de la Seguretat 
Social a un espoli permanent. 
 
El dèficit ha estat compensat per retirades massives del Fons de Reserva que, ha passat de 
disposar de 66.815.000 d'euros a finals de 2011, als actuals 8.095.000 d'euros, i que si no s'ha 
esgotat totalment ha estat com a conseqüència del préstec de 10.192.000 d'euros de l'estat a la 
Seguretat Social contingut en la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat de 2017. A això cal afegir 
les quantitats retirades del Fons de Mútues, per import de 8.621.000 d'euros en aquests anys. En 
definitiva, s'han necessitat fons per import de 93.251.000 d'euros addicionals a les cotitzacions per 
poder fer front al pagament de les pensions en el període 2012-2017. L'any 2018 ha començat en 
la mateixa línia i el PP, en lloc  de plantejar mesures serioses en el marc del Pacte de Toledo i al 
Diàleg Social, ha decidit seguir endeutant  la Seguretat Social amb un crèdit de 15.000 milions 
d'euros. 
 
El Fons de Reserva, sorgit de la reforma de l'estructura financera de la Seguretat Social duta a 
terme pels governs socialistes el 1989 i recollit posteriorment com una recomanació del Pacte de 
Toledo, estava previst per a ser usat quan sorgissin les majors tensions generacionals sobre el 
sistema, entorn de l'any 2023. Si no hagués estat utilitzat, el Fons tindria avui més de 90.000 
milions, fins i tot sense noves aportacions, només basant-se en la seva pròpia rendibilitat. En canvi, 
de seguir amb aquest ritme de despesa, la nostra guardiola de les pensions quedarà totalment 
buida l'any 2018. És a dir, s’esgotarà 10 anys abans del previst. 
 



Aquest escenari posa en risc la situació financera de la Seguretat Social i en conseqüència, la 
garantia no només de les pensions actuals sinó també, i especialment, de les pensions futures. Per 
això és imprescindible adoptar mesures que donin estabilitat al sistema. 
 
Al PSC considerem que el dret a les pensions i l'accés al Sistema de Seguretat Social s'ha de 
considerar un dret constitucional i ser incorporat com a tal en la reforma de la Carta Magna que 
proposem. Per a això, plantegem mesures destinades a garantir el futur del Sistema Públic de 
Pensions: recuperant el Pacte de Toledo i el diàleg social; aprovant un nou Estatut dels 
Treballadors que promogui drets laborals i ocupació de qualitat; i establint una font complementària 
de finançament de les pensions a càrrec dels PGE, com en la majoria dels països del nostre 
entorn. 
 
Per aquestes raons el PSC defensa un nou model per reequilibrar el sistema de pensions, 
mantenint la despesa, racionalitzant altres partides i incrementant els ingressos del sistema. 
 
Per tot això, el Grup Municipal Socialista i el Grup Municipal ICV-EUiA-ME-E de l'Ajuntament de 
Sant Boi de Llobregat presenta per a la seva consideració i acceptació pel Ple Municipal la següent  
 
S'acorda: 
 
PRIMER.- Instar al Govern d'Espanya a: 
 
1.  Tornar al consens de 2011,  derogant tots els canvis legals introduïts al llarg de la 
legislatura 2011-2015: la regulació de la jubilació anticipada del RDL 5/2013 i, de manera íntegra, 
la Llei 23/2013, reguladora del Factor de Sostenibilitat i de l'Índex de Revaloració del Sistema de 
Pensions de la Seguretat Social.  
2. Garantir el poder adquisitiu de les pensions, recuperant l'actualització de les mateixes 
d'acord amb l'IPC. 
3. Eliminar el factor de sostenibilitat establert pel PP en la Llei 23/2013, que reduirà les 
pensions de jubilació en funció de l'esperança de vida de la cohort corresponent a partir de l'1 de 
gener de 2019. 
4. Racionalitzar les despeses del sistema, desplaçant als pressupostos generals de l'Estat 
2018 aquells que no corresponen a prestacions, com les despeses següents entre d'altres:  
a) Les mesures de foment de l'ocupació (reduccions de quotes, tarifes planes, etc). Si es 
considera necessari mantenir alguna, hauria de ser per la via de bonificacions i a càrrec dels PGE. 
b) Les despeses de gestió de les entitats administratives de la Seguretat Social, de la mateixa 
manera que es fa amb la resta d'organismes públics. 
5. Incrementar els ingressos del sistema:  
a) Complementant el finançament de la Seguretat Social, entre d'altres mesures, amb 
ingressos procedents d'impostos destinats anualment a completar els ingressos per cotitzacions 
fins que aquests es tornin a equilibrar dins del sistema, com ara nous impostos extraordinaris a la 
banca i a les transaccions financeres. Pensem que si tota la societat espanyola ha contribuït al 
rescat de les entitats financeres, aquest impost ha de servir per contribuir al rescat del sistema 
públic de pensions.  
b) Intensificant la lluita contra l'ocupació irregular i el frau a la Seguretat Social  
6. Millorar la naturalesa protectora del sistema,  modernitzant la gestió del Fons de Reserva a 
través d'una millora de la seva regulació, recuperant l'establiment de límits a la disposició de fons 
amb caràcter anual. 
7. Adoptar mesures específiques per anar eliminant progressivament la bretxa propera al 40% 
existent entre la quantia de les pensions dels homes i de les dones (dèficit de gènere):  
a) Aprovació d'una Llei d'Igualtat Laboral per tal d'eliminar la bretxa salarial, i per tant de 
cotitzacions, que acaba derivant en pensions més baixes . 
b) Recuperar la iniciativa legislativa socialista, inclosa en la Llei 27/2011 d'incrementar la 
pensió de viduïtat per a majors de 65 anys que no rebin una altra pensió pública fins a assolir el 
60% de la base reguladora, mesura que afecta de manera majoritària  les dones. 



8. Introduir en el Pacte de Toledo un nou principi de "reequilibri pressupostari", un concepte 
que implica una recerca constant de racionalització de despeses i d'ajust d'ingressos cada any, i 
que tindrà efectes a mitjà termini i fins a finals dels anys 40 del segle XXI. 
9.            Reiterar la petició de derogar el Real Decreto-ley 3/2012, de 10 de febrero, de medidas 
urgentes para la reforma del mercado laboral (la reforma laboral) que ha rebaixat els salaris 
empobrint les classes treballadores, ha abaratit l’acomiadament indefinit i ha facilitat els 
acomiadaments col·lectius, destruint ocupació en el sector públic i privat. 
 
SEGON.- Fer arribar aquest acord al Govern de l'Estat i a tots els grups parlamentaris del Congrés 
dels Diputats, així com als representants sindicals del Comitè d'empresa de l'ajuntament de Sant 
Boi de Llobregat i als Sindicats UGT i CCOO de Catalunya.; 
 
La present moció la subscriuen els Grups Municipals de PSC-PM i ICV-EUiA-MES de l'Ajuntament 
de Sant Boi de Llobregat. 
 
 
INTERVENCIONS: El Sr. Daniel Martínez demana que consti al títol de la moció que també la 
presenta i subscriu el seu grup municipal. 
La Sra. Presidenta explica el contingut de la moció i diu que possiblement també es presentaran al 
Ple la Plataforma en defensa de les pensions. 
 
VOTACIÓ:  Es dictamina favorablement per 2 vots a favor, que representen 14 vots, dels grups 
polítics municipals PSC-CP i ICV-EUiA-ME-E i l'abstenció dels grups polítics municipals ERC-AM, 
GdSB-CUP-PA i PP i : 
 
A favor:  2  (14 vots) 
 
PSC-CP 1  (10 vots) 
ICV-EUiA-ME-E 1  (4 vots) 
 
Abstencions:  3   (7 vots) 
 
ERC-AM 1  (3 vots) 
GdSB-CUP-PA 1   (2 vots) 
PP 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 PER AL RECONEIXEMENT DEL S DRETS DEL PERSONAL 
AUXILIAR D’EDUCACIÓ ESPECIAL I DELS DRETS DELS ALUM NES AMB NECESITATS 
EDUCATIVES ESPECÍFIQUES  
Número d'expedient M265-2018- 
 
 
Atès què el Departament d’ Ensenyament ha difós un material per a l’ educació inclusiva “De 
l’escola inclusiva al sistema inclusiu. Una escola per a tothom, un projecte per a cadascú”, en el 
qual defensa que la inclusió escolar i la cohesió social són dos dels principis generals que inspiren 
el sistema educatiu de Catalunya (Llei 12/2009, de 10 de juliol, d’educació), que se sustenten en el 
reconeixement internacional sobre el fet que l’educació inclusiva és un pilar fonamental per 
promoure la inclusió social de totes les persones en tots els àmbits de la vida, des de la infància 
fins a la vellesa.  



 
Atès què a més a més, defensa que les raons d’aquesta exigència renovada es fonamenten en 
diversos àmbits i, si ens centrem en l’àmbit social, cal destacar el paper de l’Administració a l’hora 
de compensar les possibles desigualtats a l’interior del sistema educatiu i garantir la inclusió de tots 
els alumnes —tot respectant-ne la diversitat i defugint la uniformitat com a valor d’aquest sistema—
, i l’assoliment d’una oportunitat d’igualtats més gran i real. 
 
Atès què el Departament d’Ensenyament té el compromís i el repte d’oferir una educació de 
qualitat i sense exclusions per a tots els ciutadans i totes les ciutadanes de Catalunya, des de 
l’educació infantil fins als ensenyaments post obligatoris, i facilitar que els alumnes puguin aprendre 
i conviure junts en uns entorns que permetin desenvolupar al màxim el talent i les intel·ligències 
múltiples, com a condició que possibilita l’exercici de les llibertats individuals.  
 
Atès allò que preveu el “DECRET 150/2017, de 17 d'octubre, de l'atenció educativa a l'alumnat en 
el marc d'un sistema educatiu inclusiu” del Departament d'Ensenyament. 
 
Atès què ha qualsevol dels centres educatius del nostre municipi hi ha alumnat amb Necessitats 
Educatives Específiques (en endavant N.E.E) vinculades a diversitats funcionals, cognitives i/o 
problemes greus de salut que requereixen suport i cura. 
  
Atès què per realitzar aquestes tasques de suport és necessari que el professorat disposi d’hores 
de suport d’ un/a auxiliar d’ educació especial (Vetllador/a) a l’aula ordinària ja que aquest alumnat 
requereix d’ un acompanyament i de suport educatiu complementari per a facilitar la seva inclusió 
al sistema educatiu ordinari. 
 
Atès què la figura de l’auxiliar d’educació especial és assignada als centres educatius públics i 
concertats a partir del segon cicle d’educació infantil (p4) i al llarg de tota l’escolaritat obligatòria, 
prioritàriament tot i que de manera parcial (ja que no cobreix tot l’ horari de l’alumne/a) durant les 
hores lectives i atès que les hores assignades als centres sovint no cobreixen totalment aquestes 
necessitats ja que ens trobem que les necessitats d’aquests alumnes no queden cobertes. A més 
aquests infants i joves no disposen de la figura dels vetlladors/es, ja que en el seu horari no 
s’inclou, si s’han de quedar al menjador escolar i el servei de monitoratge dels centres en la majoria 
de municipis no disposa ni contempla aquest recurs de manera regularitzada, com també succeeix 
si aquests infants s’ han de quedar al servei d’ acollida, ni tampoc pel que fa al primer cicle 
d’educació infantil (escola bressol i P3). Davant de la necessitat, algunes famílies han hagut d’ 
afrontar el cost per poder disposar d’un auxiliar d’educació especial a l’horari de menjador, acollida 
o escola bressol però recaient el cost sobre la família generant una desigualtat econòmica i sovint 
d’accés al servei, pel fet de ser un infant amb una diversitat funcional. I a més havent-hi d’ 
enfrontar-se a l’administració i al protocol establert per aquesta. Tot i ser una necessitat per poder 
atendre l’alumnat amb N.E.E. greus, tot i ser molt necessària l’assistència a la llar d’infants com a 
mesura d’estimulació primerenca, de relació amb els iguals, així com per aquelles situacions 
familiars en què es faci necessari. 
 
Atès què les precàries condicions no són sols d’aquests infants sinó que també la pateixen els 
vetlladors i les vetlladores que sovint veuen el seu futur amb incertesa ja que és un servei 
subcontractat pel Departament d’ Ensenyament, que a més surt a concurs cada dos anys. 
 
Atès què molts/es d’ ells/es tenen contracte fixa discontinu i que les hores no són fixes com tampoc 
el centre ni els nens/es que haurà d’ atendrà durant la seva jornada. 
 
Atès què aquesta situació de precarietat incompleix l’ article 4 de l’ estatut dels treballadors ja que 
no hi ha possibilitat de promoció perquè tot i que és reconeix l’antiguitat, aquesta no assegura una 
assignació salarial progressiva, sinó que depèn de les hores que el Departament i el centre 
assignin al treballador/a. A més sense reconeixement econòmic de triennis ni sexennis. 
 



Atès què molts/es d’ aquests/es treballadors/es no fan l’ horari complert, ja sigui per manca d’ hores 
donades pel Departament, ja sigui perquè els centres les distribueixen entre diversos vetlladors/es i 
que això repercuteix en uns horaris laborals difícilment compatibles amb d’ altres feines que 
poguessin ajudar als treballadors/es en aquesta situació a aconseguir uns ingressos suficients que 
garanteixin una realització digna de la feina.  
 
Atès què hi ha famílies i treballadors/es del nostre municipi i de tot el territori català que ja en 
aquests moments estan vivint alguna d’aquestes situacions i d’altres que s’hi trobaran al llarg de 
l’escolaritat o de la seva vida laboral.  
 
Recordar que sense els auxiliars d’ educació especial (vetlladors/es) el sistema inclusiu que 
promou l’atenció educativa a tots els alumnes no seria possible. Amb aquest objectiu, recordar que 
l’article 81 de la Llei d’educació estableix que els projectes educatius dels centres han de 
considerar els elements curriculars, metodològics i organitzatius per a la participació de tots els 
alumnes en els entorns escolars ordinaris, independentment de llurs condicions i capacitats. 
Tanmateix incideix, de forma concreta, en aquells grups d’alumnes que manifesten necessitats 
específiques de suport educatiu, i fixa criteris d’organització pedagògica en funció d’aquestes 
necessitats i el tipus d’atenció: a) alumnes amb necessitats educatives especials, b) alumnes que 
s’han incorporat tardanament al sistema educatiu, i c) alumnes que tenen necessitats específiques 
derivades de situacions socioeconòmiques especialment desfavorides. Es per això que els 
vetlladors i vetlladores volen fer saber que la Nostra tasca inclou a tots aquests alumnes, no només 
aquells que dicta el Departament, ja que sense la nostra ajuda el dia a dia dins de l’ aula ordinària 
no seria possible.  
 
Les discapacitats i els trastorns de desenvolupament han de ser considerats des del model social, 
abordats des del mateix currículum i dedicant-hi esforços per garantir que l’alumne pot accedir i 
participar en totes aquelles activitats que resulten imprescindibles per al seu desenvolupament i 
aprenentatge en societat i tot això es possible si a les aules hi ha l’ auxiliar d’ educació especial 
recolzant el treball dels docents.  
 
I finalment recordar als grups municipals que la comunitat educativa està formada pels alumnes, 
pels seus pares i mares, pels professors i professores i professionals dels serveis educatius i pel 
personal no docent. També en formen part, encara que no estiguin presents cada dia al centre, les 
administracions locals i autonòmiques a través dels seus representants (tècnics municipals, 
inspectors, delegats del Departament d’Ensenyament, etc.). Cadascun d’aquests membres hi té 
funcions, responsabilitats, i drets i deures que ha de desenvolupar al llarg de tot el curs escolar i 
per això us demanen recolzament en la Nostra petita, però no menys important lluita pels nostres 
drets i pels drets dels nostres infants. 
 
ACORDS:  
 
S'acorda: 
 
Primer.- Demanar el recolzament dels grups municipals a l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, a 
les reivindicacions laborals del sector de les i els vetlladores i vetlladors davant el Departament per 
les pèssimes condicions laborals que està patint aquest col·lectiu. 
 
Segon.- Recolzar la demanda que fan d’ un/a Vetllador/a per centre amb el total d’ hores lectives 
(25 o 30 en cas de centres amb la 6ena hora encara en vigor) i el reconeixement de l’antiguitat 
laboral, com en el cas de la resta de personal d’ educació contractat pel departament, i que això 
doni seguretat laboral i estabilitat als nostres vetlladors i vetlladores.  
 
Tercer.- Donar trasllat d’aquest acord al Govern de la Generalitat de Catalunya, al Departament 
d’Ensenyament, als Grups del Parlament de Catalunya, al Consell Municipal d'educació i a totes les 
direccions i AMPA dels centres educatius de la vila.; 
 



 
La present moció la subscriu Jorge Romero Gil portaveu del grup municipal de GdSB-CUP-PA 
 
 
INTERVENCIONS: El Sr. Jorge Romero explica i presenta el contingut de la moció. Assenyala que 
la seva intenció és treballar aquesta moció en el Consell Municipal d'Educació que tindrà lloc el dia 
21 de febrer, i que es possible que la retirin i no vagi al Ple si surten altres propostes a aquest 
Consell.  
 
VOTACIÓ: Es dictamina favorablement per 1 vots a favor, que representen 2 vots, del grup polític 
municipal GdSB-CUP-PA i l'abstenció dels grups polítics municipals ERC-AM, PP, PSC-CP i ICV-
EUiA-ME-E : 
 
A favor:  1  (2 vots) 
GdSB-CUP-PA 1   (2 vots) 
 
Abstencions:  4   (19 vots) 
PSC-CP 1  (10 vots) 
ICV-EUiA-ME-E 1  (4 vots) 
ERC-AM 1  (3 vots) 
PP 1   (2 vots) 
 
El Sr. Daniel Martínez diu que el seu grup municipal s'absté en aquesta sessió ja que volen que es 
treballi més al Consell Municipal d'Educació. 
 
 
 
004. Aprovació de la moció de suport a la convocatò ria de Vaga General de dues hores 
prevista pel proper 8 de març de 2018, presentada c onjuntament pels Sindicats CCOO i UGT 
Baix Llobregat.. 
Número d'expedient M265-2018- 
 
 
Les polítiques neoliberals i les reformes laborals dutes a terme arran de la crisi han colpejat amb 
força el conjunt de la ciutadania, però amb més evidència encara les persones amb una situació 
prèvia més desigual, com és el cas de les dones. A Catalunya les dones són el 52% de la població 
en edat de treballar i, en canvi, no arriben a ser la meitat de la població activa. 
 
En l'actualitat, la taxa d'ocupació femenina és 10 punts percentuals inferior a la masculina, això vol 
dir que l'actual mercat de treball segueix discriminant les dones. 
 
Les dones es fan càrrec majoritàriament del treball de cura i de la llar, són la majoria de les 
persones aturades de llarga durada i de les que tenen contractes a temps parcial obligat; pateixen 
contractació temporal en massa, la seva jornada està en molts casos desregulada i són, per tant, 
protagonistes principals de la precarietat. 
 
Segons l'última Enquesta d'estructura salarial (juny de 2017) la bretxa salarial entre dones i homes 
a Catalunya se situa en el 24% del salari mitjà anyal. Es a dir que, teòricament, en una jornada de 
8 hores les dones treballen quasi dues hores sense cobrar-les. Una bretxa salarial que afecta més 
les ocupacions de menys retribució, en què arriba a ser de més del 37%. 
 
El 18% de les dones treballadores té guanys inferiors o iguals a l'SMI i més de la meitat tenen 
ingressos inferiors als 18.160 euros anyals. 
 
La violència masclista a la feina i a tot arreu és una de les mostres més flagrants de la manca de 
justícia social i democràtica envers les dones; la violència masclista ataca un dels valors centrals 



de la societat: la llibertat. En l'any 2017, 9 dones van ser assassinades per la seva parella o ex-
parella home, hi va haver 17.513 denúncies per violència masclista i 4.209 ordres de protecció. 
L'assetjament sexual i per raó de sexe a les empreses és una de les situacions més esteses però a 
la vegada més ocultes en l'àmbit laboral. 
 
Cal establir mesures de corresponsabilitat que facilitin el repartiment del treball de cura entre dones 
i homes, acabar amb la segregació laboral, la divisió sexual del treball i la desvalorització social 
dels sectors laborals feminitzats. 
 
S'han d'obtenir polítiques orientades al bé comú, a la vida plena, al benestar i a la sostenibilitat. Un 
sistema de protecció social igualitari i amb equitat en condicions de vida per a les dones. Cal que 
les dones tinguin més poder econòmic a les dones, element estratègic per a la reducció de la 
pobresa. 
 
Volem i ens volem vives i lliures, unim-nos per a la igualtat! 
 
S'acorda: 
 
PRIMER.- Donar suport a la vaga laboral convocada per CCOO i UGT de 2 hores per torn el dia 8 
demarç, i sumar-nos a les concentracions previstes per al mateix dia, a les 12 hores, a les places i 
portes dels ajuntaments. 
 
SEGON.- Donar suport a la vaga de consum, a la vaga de cures i a la vaga d'estudiants del 8 de 
març. 
 
TERCER.- Defensar la pujada dels salaris i de les pensions, garantint la recuperació del poder 
adquisitiu, especialment dels més baixos, i l'increment de l'SMI. 
 
QUART.- Plans d'igualtat obligatoris en totes les empreses com a veritable eina per garantir la 
igualtat d'oportunitats entre dones i homes, i per evitar la bretxa salarial i els assetjaments sexuals. 
 
CINQUÈ.- Instar els grups parlamentaris presents al Congreso de los Diputados a l'aprovació d'una 
llei transparència i d'igualtat salarial que posi fi a la bretxa salarial real entre dones i homes al 
nostre país. 
 
SISÈ.- Demanar al Govern central la ratificació del conveni 189 de l'OIT (Conveni sobre el treball 
decent per les treballadores i treballadors de la llar) 
 
SETÈ.- Establir el compromís amb la lluita contra la precarietat social i laboral, amb la priorització 
de pressupostos per a les polítiques públiques per al benestar: dependència, salut, educació i 
criança. 
 
VUITÈ.- Fomentar i donar suport a la lluita contra la xacra social de la violència masclista i exigir la 
posada en marxa immediata del Pacte d'Estat contra la Violència de Gènere amb una dotació 
pressupostària real. 
 
La present moció la subscriuen els Grups Municipals de PSC-PM i ICV-EUiA-MES de l'Ajuntament 
de Sant Boi de Llobregat. 
 
 
INTERVENCIONS: La Sra. Presidenta explica el contingut de la moció i diu que es vol donar suport 
en tot allò que afecta a la igualtat entre homes i dones, així com promoure que les empreses 
tinguin Plans d'Igualtat per assolir aquests objectius. Es vol donar suport i avalar totes les 
reivindicacions que fan aquests sindicats.  
 



 VOTACIÓ:  Es dictamina favorablement per 2 vots a favor, que representen 14 vots, dels grups 
polítics municipals PSC-CP i ICV-EUiA-ME-E i l'abstenció dels grups polítics municipals ERC-AM, 
GdSB-CUP-PA i PP i : 
 
A favor:  2  (14 vots) 
 
PSC-CP 1  (10 vots) 
ICV-EUiA-ME-E 1  (4 vots) 
 
Abstencions:  3   (7 vots) 
 
ERC-AM 1  (3 vots) 
GdSB-CUP-PA 1   (2 vots) 
PP 1   (2 vots) 
 
 
 
 
 
 
 
Part de Control 
 
Precs i Preguntes 
 
No n'hi ha. 
 
Donar compte dels acords presos en Junta de Govern per delegació del Ple 
 
 
 ->   Aprovació de la desestimació del recurs de reposició contra l'acord de denegació de l'ajut 
econòmic per a persones amb escassa capacitat econòmica que estiguin gravades per l'Impost 
sobre Bens Immobles de naturalesa urbana per a l'exercici 2017 (N627/2017/000001), interposat 
per la senyora .................... 
 
 ->   Aprovació inicial de les Bases particulars reguladores dels ajuts econòmics a persones amb 
escassa capacitat econòmica que estiguin gravades per l'impost sobre béns immobles de 
naturalesa urbana per a l'exercici de 2018 
 
 ->   Aprovació de l'ampliació del termini de justificació de la subvenció concedida l'any 2017 a la 
Fundació Vicente Ferrer 
 
 ->   Aprovació de la reformulació i l'ampliació del termini de justificació de la subvenció concedida 
l'any 2017 a la Fundació Josep Comaposada-Sindicalistes Solidaris 
 
 ->   Aprovació de l'ampliació del termini de justificació de la subvenció concedida l'any 2017 a 
l'associació VOLS, Voluntariat Solidari 
 
 
Comunicacions/Informacions 
 
 
 
 
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 de la comissió informativa amb el vistiplau del president. 


