
 
 
ACTA DE SESSIÓ  DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D'IGUALTAT, DRETS SOCIAL S I CIUTAT 

EDUCADORA 
 
 
Número d'expedient: N198-2018-07 
 
 Caràcter  Urgent   Convocatòria  
 Ordinari No   Primera 

 
 Data:  10/07/2018 
  
 Lloc:  Sala de Juntes 
   

 Hora Inici:  17:10  
  
 Hora Final:  17:40 
 
 
Hi assisteixen 
President/a Salut González Martín  
Vocals Alba Martínez Vélez 

Olga Amalia Puertas Balcell 
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   

 
No hi assisteix 
Vocals Jordi Garcia Mas   

 
 
 
 
 
 
001. Aprovació de l'acta de la sessió amb número d' expedient N198-2018-06 
 
 
Votació: Aprovada per unanimitat dels membres presents. Es fa constar la observació que fa 

la Sra. Rosa Maria Berrio Hernández de que ella no estava present a la passada 
sessió. 

Comentaris:  
Incidències:   
Esmenes:   

 
 
 
 
 
 
 



 
IGUALTAT I DRETS SOCIALS 
 
Habitatge social 
 
INTERVENCIONS: La Sra. Alba Martínez diu que retira la proposta d'aquesta sessió, ja que han 
pres la decisió de presentar-la al setembre. 
 
 
002. Aprovació de la Moció del grup municipal d'ICV -EUiA-ME-E per aturar el lloguer abusiu 
d'habitatges 
Número d'expedient M265-2018- 
 
 
Durant els últims tres anys, i amb molta més intensitat en els últims mesos, els preus dels lloguers 
d’habitatges s’han incrementat de forma significativa en el conjunt de l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona, a causa de pressió dels apartaments turístics -legals o il·legals-, del retorn a les 
temptacions d’especulació immobiliària, que es veu afavorida per les lleis liberalitzadores dels 
arrendaments urbans que possibiliten terminis de lloguer molt curts, de les dinàmiques del mercat 
immobiliari i per la manca d’habitatge públic protegit. Segons dades de la Cambra de la Propietat 
Urbana, des de 2015 fins finals de 2017, el preu de l’habitatge a la ciutat de Barcelona ha 
augmentat un 22,5%.  
 
Front a aquesta pressió del mercat dels arrendaments urbans, els llogaters es veuen afectats en 
els seus ingressos per la precarització laboral i la congelació o reducció de salaris, el que fa que 
s’incrementi el nombre de persones i famílies que estan afectades d’exclusió residencial, és a dir 
que tot i treballar no poden trobar lloguers assequibles. Tot i els elevats preus, a causa de la 
manca d’oferta, els llogaters competeixen per a aconseguir vivenda (per exemple, avançant més 
mesos de fiança), resultant perjudicades les famílies amb menys recursos. 
  
Aquesta situació afecta de manera transversal a tots els treballadors i treballadores. Amb els sous 
mitjans del nostre municipi i comarca, és gairebé impossible assumir un lloguer a Sant Boi i alhora 
atendre la resta de necessitats familiars (alimentació, educació, oci, etc.). Urgeix actuar en el 
mercat de lloguer per tal que aquest doni satisfacció a les necessitats de la ciutadania, de manera 
que les persones i famílies treballadores de totes les edats i condicions, puguin continuar vivint a la 
ciutat o el poble i no es vegin expulsades.  
 
La situació del mercat de lloguer lliure al nostre país és especialment alarmant, doncs hi ha molts 
pocs habitatges disponibles, i especialment el parc d’habitatge públic de lloguer és molt reduït en 
comparació a països del nostre entorn. Així, tot i que es millorin i ampliïn les polítiques del parc 
social d’habitatge i d’habitatge protegit -públic o privat- així com les ajudes al pagament de lloguers 
i de mobilització d’habitatge buit, cal combinar-ho amb una política que ens permeti estabilitzar els 
preus del mercat de lloguer i facilitar-ne l’accés a tota la ciutadania.  
 
Atès que els veïns i veïnes dels barris amb rendes més baixes  han de realitzar un major esforç 
econòmic per pagar el lloguer, que en moltes ocasions s’acosta al 50% dels ingressos familiars.  
 
Atès que el 90% dels desnonaments dels pobles i ciutats es produeixen als barris populars i estan 
relacionats amb la impossibilitat de les unitats familiars de fer front al pagament del lloguer. I que 
tanmateix, la Llei d’emergència habitacional de Catalunya no preveu cap mesura orientada a 
impedir lloguers abusius. 
Atès que les ciutats europees amb majors tensions entre el preu del lloguer i el nivell de rentes de 
la població disposen de normatives orientades a impedir “lloguers abusius”. 
 



Atès que l’existència d’un mercat de lloguer assequible i que atorgui estabilitat als llogaters és clau 
per al bon ús dels habitatges, per facilitar la  creació de llocs de treball i per impedir l’expulsió del 
veïnat. 
 
Atès que l’estabilitat del lloguer és un factor clau per l’arrelament als barris, la creació de llocs de 
treball i l’atracció de talent. 
 
Atès que el Govern central és qui té la competència en la legislació de lloguers i que la reforma de 
la Llei d’Arrendaments Urbans, el 2013, impulsada pel PP, va escurçar la durada dels contractes i 
permet pujades indiscriminades en el preu del lloguer cada tres anys. 
 
Per tot això, el grup municipal d’ICV-EUIA-ME-E proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
S'acorda: 
 
Primer.- Instar el govern de l’Estat què reguli el mercat privat de lloguer mitjançant una reforma 
urgent de la Llei d’Arrendaments Urbans, per impedir increments indiscriminats en el preu dels 
lloguers i evitar noves bombolles immobiliàries. Aquesta reforma hauria de permetre: 1) Allargar la 
durada dels contractes dels 3 anys actuals a un mínim de 5, tal i com establia la LAU abans de la 
reforma de 2013 i establir un increment màxim anual de les rendes d’acord amb l’IPC , 2) Establir 
una limitació de l’augment dels preus entre contracte i contracte que impedeixi increments de 
lloguer injustificats i lloguers abusius, 3) Declarar els municipis que hagin patit pujades 
indiscriminades del preu de lloguer com a àrees de mercat tensionat, on s’incorporarà un indicador 
que establirà preus de referència en funció de la renda familiar disponible, de la superfície del pis, 
de l’estat de conservació, de l’any de construcció, de la qualificació energètica, de les 
característiques de la zona, de l’accés a serveis públics, etc.  
 
Segon.- Instar el govern de l'Estat, si aquest no està disposat a reformar la Llei d’Arrendaments 
Urbans en el sentit esmentat, a que atorgui les competències en matèria de lloguer a les 
Comunitats Autònomes i grans municipis que ho sol·licitin. 
 
Tercer.- Instar el govern de l’Estat a que derogui aquelles modificacions de la llei d’arrendaments 
urbans de l’any 2013, clarament restrictives per als drets dels arrendataris. 
 
Quart.- Instar el govern de la Generalitat a què a la futura Llei de Mesures de Protecció del Dret a 
l’Habitatge inclogui la definició de lloguer abusiu, entès com: el lloguer de finca urbana destinada a 
habitatge habitual amb una renda que suposi per l’arrendatari un esforç econòmic superior al 30% 
dels ingressos mitjans de les llars del municipi on s’ubica l’habitatge, sempre i quan l’habitatge hagi 
estat inscrit, o sigui susceptible d’inscripció en el Registre d’habitatges buits i d’habitatges ocupats 
sense títol habilitant, estigui situat en una àrea de tanteig i retracte dels apartats 1 i 2 de l’article 15 
de la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l’habitatge. Tanmateix,  es considerarà abusiu el 
lloguer, per grans tenidors d’habitatges i els que siguin propietat de fons de titulització d’actius, i en 
els casos de transmissions d’accions o participacions de societats mercantils dedicades 
majoritàriament a la promoció o gestió de patrimonis immobiliaris. Així mateix, incorporar a la llei 
esmentada, una nova infracció greu consistent en la concertació de lloguers abusius. 
  
Cinquè.- Instar el govern de la Generalitat a reprendre els punts fonamentals de la llei 24/2015, 
suspesa pel Tribunal Constitucional que garantien els mecanismes de segona oportunitat, 
regulaven el lloguer social obligatori per part de grans propietaris i imposaven sancions per la no 
aplicació de la llei i la cessió de crèdits litigiosos. 
 
Sisè.- Traslladar els presents acords al govern de l’Estat espanyol, als grups polítics del Congrés i 
Senat, al Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge, als grups polítics del 
Parlament de Catalunya i a les entitats municipalistes de Catalunya.; 
 
La present moció la subscriu el Grup Municipal d'ICV-EUiA-ME-E 



 
ALCALDIA - IGUALTAT 
 
Igualtat de gènere, feminisme i LGTBI 
 
 
003. Moción del Grupo MUnicipa Ciudadanos S. Boi pa ra adherirse al compromiso europeo 
contra la publicidad sexista y la  elaboración de u n Reglamernto Municipal para la igualdad 
de genero en    el Ayuntamiento de Sant Boi de Llob regat 
Número d'expedient M265-2018- 
 
En lo que parece una secuela imitativa del caso de la Manada de Pamplona, el día 19 de mayo en 
Molins de Rei, a la salida de una discoteca una chica es trasladada al solar agrícola del Pla d'en 
Mas en Sant Boi y allív violada según consta en la denuncia. Después fue abandonada en un 
aparcamiento municipal de Sant Boi. Se investigan los hechos en el Juzgado nº1 de Sant Boi, 
Estos hechos, unidos a otros similares en Murcia y Canarias nos hace plantearnos no solo la 
necesidad de denunciar la violencia machista que degenera en muerte de la víctima, como así lo 
hacemos al comienzo de cada Pleno sino todos aquellos actos que son un manifiesto de una 
sociedad donde la igualdad de género no es una realidad. 
 
Si, en la sociedad actual tenemos una normativa ante la cual todos somos iguales ante la ley y 
poseemos  los mismos derechos y deberes . Se han aprobado leyes estatales que contribuyen al 
logro de una igualdad efectiva, promoción de la conciliación entre la vida laboral, familiar y personal 
y la atención a las víctimas de la violencia de género. Pero a pesar de que los avances en materia 
de equidad de género van cimentándose con leyes la desigualdad de género sigue siendo un 
hecho social patente. 
 
Una de las manifestaciones más notables de esta desigualdad se produce en el lenguaje, así como 
su representación mediante imágenes sexistas o discriminatorias.. El lenguaje, base cultural de 
toda sociedad es el instrumento a través del cual las personas transmitimos los pensamientos y la 
comunicación es el elemento que más influye en la formación de los valores, comportamientos, 
tradiciones etc. Por tanto, mientras nuestra comunicación discrimine a las mujeres haciéndolas 
invisibles y nuestra publicidad las presente como subordinadas no conseguiremos conformar una 
sociedad en la que la igualdad de derechos y oportunidades sea real 
 
El lenguaje no es sexista en si mismo, si lo es su utilización. Si se utiliza correctamente también 
puede contribuir a la igualdad y a la visibilización de las mujeres. La lengua es una realidad en 
continuo cambio, en continua evolución. No hay que olvidar que la lengua evoluciona en cada 
época para responder a las necesidades de la comunidad que la utiliza, de ahí que en una 
sociedad como la nuestra, en la que es necesario facilitar el avance hacia la igualdad , la lengua 
como producto social no solo ha de reflejar esa igualdad sino contribuir a ella. 
 
Los medios de comunicación y la publicidad influyen mucho en nuestras actitudes y opiniones y 
actualmente contribuyen a reforzar y reproducir las desigualdades y esteorotipos de género. Es por 
ello que solicitamos la adhesión del la Junta de Gobierno del Ayuntamiento a la Plataforma de la 
Unión Europea:Ciudades contra la publicidad sexista, subscribiendo la " Carta de compromiso 
contra la publicidad sexista" del 16 de enero de 2018. La primera ciudad en adherirse en España 
ha sido Segovia y en Catalunya, Esplugues de Llobregat 
 
Reproducimos a continuación dicho documento: 
 
En mi capacidad como autoridad local me comprometo a  .  
 
1. Respetar la dignidad de todas las personas, la diversidad y la igualdad entre mujeres y hombres; 
 



2. Reconocer la definición de sexismo como un conjunto de creencias y / o actos basados en una 
distinción injustificada entre géneros, y que acarrea consecuencias individuales y colectivas 
perjudiciales; 
 
3. Reconocer la definición de estereotipos de género como una generalización simplista de los 
atributos, las diferencias y los roles predeterminados tradicionalmente desempeñados por mujeres 
y hombres que crean modelos sociales típicos imaginarios, códigos sociales simplificados que 
transmiten valores de posicionamiento jerárquico y no igualitario, que enmarcan a los seres 
humanos en categorías sociales específicas; 
  
4. Reconocer que los mensajes sexistas y estereotipados transmitidos a través de imágenes, 
palabras o la expresión de actitudes en el  ámbito de la publicidad influyen en la mentalidad de las 
personas, lo que contribuye a la continuidad de la desigualdad de género y la violencia contra las 
mujeres y va en contra de la idea de sociedades progresistas. Reconocer que este fenómeno 
representa también un riesgo para las personas, en particular para la salud mental y física de los 
jóvenes, al exponerlos constantemente y sistemáticamente a ideas normativas y poco realistas 
sobre feminidad y masculinidad; 
 
5. Implementar la Convención de las Naciones Unidas para la ‘Eliminación de todas las formas de 
discriminación contra las mujeres’, el Convenio de Estambul y la Resolución 2038/2008 del 
Parlamento Europeo sobre ‘Cómo el marketing y la publicidad afectan a la igualdad entre hombres 
y mujeres’; 
 
6. Luchar contra la desigualdad entre mujeres y hombres prohibiendo los anuncios sexistas y 
estereotipados en los espacios públicos a nivel municipal y regional; 
 
7. Prohibir la denigración de la mujer al papel de objeto sexual, el concepto de inferioridad física e 
intelectual de las mujeres y de subordinación al hombre, así como la representación de las mujeres 
a través de actitudes degradantes y/o humillantes mediante descripciones, posiciones o gestos; 
 
8. Oponerse al uso de clichés de género y connotaciones sexistas en la publicidad, como la 
asignación de roles estereotípicos, empleos, tipos de actividad o comportamientos en la publicidad, 
incluso cuando se disfraza a través del humor o glamour 
 
9. Promover, donde sea posible, cursos sobre la deconstrucción de los estereotipos sexistas en los 
diferentes niveles educativos y de formación profesional. 
  
10. Fomentar el intercambio de las mejores prácticas en la lucha contra la publicidad sexista y con 
estereotipos de género en las ciudades y colaborar con las autoridades reguladoras europeas, 
nacionales, regionales y locales en el ámbito profesional de la publicidad con el fin de crear 
conciencia en el sector de la publicidad y promover la adhesión a las normas profesionales y éticas 
contra el sexismo; 
. 
Pero nuestro trabajo no puede quedarse en una mera adhesión a un manifiesto. Necesitamos 
trabajar en nuestro municipio cada vez más por la igualdad de género y es por ello que solicitamos 
la redacción de un Reglamento de Igualdad que vaya más allá de un Plan de igualdad, que si bien 
es muy importante como forma de visibilizar un compromiso del Ayuntamiento de Sant Boi en 
relación a determinados objetivos y estrategias, en una sociedad democrática y avanzada es 
necesario que las políticas de género se contemplen en normas específicas de carácter 
obligacional y con vocación de durabilidad. De ahí la importancia de aprobar un Reglamento. una 
norma específica que atribuya al ayuntamiento competencias concretas en el ambito de las 
politicas de género  
 
Este Reglamento se enmarcaría a nivel de Catalunya en el Estatuto de Autonomía donde las 
mujeres aparecen por primera vez como sujetos de derecho de una norma del rango más elevado.. 
En su título preliminar incorpora  la equidad de género como un valor que los poderes públicos 



catalanes han de promover y que la perspectiva de género impulse las políticas públicas catalanas 
, 
 
Si queremos añadir un nuevo palmarés a San tboi, además de ser ciudad sostenible y saludable, 
debemos convertirla en ciudad referente en igualdad de género. Todas nuestras políticas, normas 
y planes municipales de especial relevancia económica y cultural deben ser analizados bajo un 
análisis riguroso desde la perspectiva de género.El reconocimiento y garantia de los derechos de 
las mujeres en el ámbito local requiere nuevos impulsos en las políticas municipales que ayudaran 
a construir una ciudad más igualitaria y democrática 
 
S'acorda: 
 
Por todo ello, el grupo municipal CS solicita al Pleno del Ayuntamiento de Sant Boi de LLobregat  la 
aprobación de los siguientes acuerdos. 
 
1.- Aprobar la adhesión a la Carta de Compromiso contra la publicidad sexista de 16 de enero de 
2018, cuyos compromisos se han reproducido en la parte de Relación de hechos del presente 
acuerdo. 
 
2.- Instar a que se haga un estudio para la elaboración de un Reglamento municipal de igualdad de 
género. 
 
3.- Comunicar el acuerdo de Adhesión a la Plataforma de la Unión Europea ;:Ciudades contra la 
publicidad sexista. 
 
 
La present moció la subscriu el Grupo Municipal Ciudadanos de Sant Boi de Llobregat 
 
 
INTERVENCIONS: La Sra. Olga Amalia Puertas, explica el contingut de la moció. Diu que es 
centra en el llenguatge de la publicitat que va més enllà del llenguatge verbal, on es representa 
llenguatge sexista i discriminatori. Proposa l'adhesió a la Plataforma de la Unión Europea: 
Ciudades contra la publicidad sexista, subscribint a tal efecte, la " Carta de compromiso contra la 
publicidad sexista" del 16 de gener 2018. La primera ciutat en adherirse a aquesta Plataforma ha 
sigut Segovia i també Esplugues de Llobregat.  
 
La Secretària intervé per informar sobre el contingut i redactat de la moció. Diu que si bé és una 
moció de tràmit prevista al vigent ROM, en relació a la redacció del Reglament que s'encarrega a la 
Junta de Govern Local, informa sobre la falta de competència d'aquest òrgan per aprovar les 
normes municipals, com reglaments i ordenances, normes que només poden ser aprovades pel 
Ple, que és l'òrgan competent, i que, en tot cas, només tindrien l'abast del territori de Sant Boi, ja 
que del redactat de la relació de fets de la moció sembla que es proposa la redacció d'un 
reglament, d'un abast més ampli que podria vulnerar no només el regim de competències, sinó 
també el principi de legalitat. Així mateix informa sobre el procediment d'aprovació de les normes 
municipals. 

 
La Secretaria, així mateix, informa que els Reglaments que aproven els Ajuntaments regulen 
normalment el regim jurídic de funcionament d'un servei, d'acord amb la potestat reglamentaria i 
d'autorganització de la que disposa l''Ajuntament, i sembla que el contingut de la norma proposada 
no s'ajusta a aquest tipus de Reglament. 
 
En relació a la Junta de Govern Local informa que aquest no seria en aquest supòsit l'òrgan 
competent per acordar l'adhesió proposada, sinó el propi Ple.  
 
La Sra. Olga Amalia Puertas diu que l'Ajuntament de Terrassa ja ha aprovat un Reglament  sobre 
la igualtat, que sembla inclou tots els àmbits d'actuació de l'Ajuntament, i que el que proposa ella 



seria molt similar a aquest, es a dir, que en tots els àmbits d'actuació de l'Ajuntament en la relació 
amb els ciutadans s'inclogui la perspectiva de gènere, que, a més, ha d'inspirar les polítiques 
municipals. Proposa que es modifiqui, en el seu cas, el redactat, amb el que estarien d'acord els 
membres assistents a la Comissió, sobre l'encàrrec d'elaboració d'un Reglament municipal 
d'igualtat de gènere. I, en relació a l'adhesió proposa que es modifiqui el contingut de l'acord per 
que l'Ajuntament es pugui adherir i subscriure la Carta de compromís contra la publicitat sexista 
promoguda per la Plataforma de la Unió Europea, 
 
La Secretària informa que seria bo tenir en compte que al mes de desembre del passat any es va 
aprovar pel Ple municipal el Pla d'Igualtat de Gènere de Sant Boi de Llobregat, i al mes de gener 
d'aquest any es va aprovar el Pla d'acció vinculat al Pla d'Igualtat de Gènere de l'Ajuntament de 
Sant Boi de Llobregat, i que pot ser en aquests instruments ja es conté tot allò que es demana que 
es contingui en un Reglament. 
 
La Sra. Presidenta comunica que a tal efecte es posarà en contacte amb la persona responsable 
del servei per tal que en el seu cas informi a la Sra. Olga Amalia Puertas.  
 
Seguidament es proposa introduir a la moció les següents esmenes: 
 
Els punts 1 i 2 de l'acord es substitueixen pel següent redactat: 
 
"1.- Aprobar la adhesión a la Carta de Compromiso contra la publicidad sexista de 16 de enero de 
2018, cuyos compromisos se han reproducido en la parte de Relación de hechos del presente 
acuerdo. 
 
2.- Instar a que se haga un estudio para la elaboración de un Reglamento municipal de igualdad de 
género." 
 
Amb les esmenes introduïdes es passa a votació la moció.  
 
VOTACIÓ:  Es dictamina favorablement per 1 vot a favor, que representen 3 vots, del grup polític 
municipal C's i l'abstenció dels grups polítics municipals ERC-AM, GdSB-CUP-PA, PP, PSC-CP i 
ICV-EUiA-ME-E 
 
A favor: 1 (3 vots) 
 
C's 1 (3 vots) 
 
Abstencions: 5 (21 vots) 
 
PSC-CP 1 (10 vots) 
ICV-EUiA-ME-E 1 (4 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 
 
 
 
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. 
 


