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President/a Salut González Martín  
Vocals Olga Amalia Puertas Balcell 

Daniel Martínez Redondo 
per delegació  
Jorge Romero Gil 
Marina Lozano Illescas 
Jordi Garcia Mas 

Secretari/ària Josefa Chavero Pozo 
    

 
S'incorporen més tard els següents regidors 
    

 
També hi assisteixen 
    

 
S'han excusat d'assistir-hi 
 Alba Martínez Vélez 

Rosa Maria Berrio i Hernández   
 
No hi assisteix 
 Jose Manuel Gonzalez Labrador 

Antonio Chanes Espigares   
 
 
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 declarar Sant Boi de Llobregat municipi feminista 
 
004. Moción sobre el control y atención a la ludopatía presentada por el Grupo Municipal CS Sant 
Boi 
 
 
001. Aprovació de l'acta de la sessió amb número d' expedient N198-2018-07 
 
 
Votació: Aprovada per unanimitat dels membres presents 
Comentaris:  
Incidències:   
Esmenes:   

 



IGUALTAT I DRETS SOCIALS 
 
Habitatge social 
 
 
002. Aprovació de la moció del grup municipal d'ICV -EUiA-ME-E contra el lloguer abusiu 
d'habitatges. 
Número d'expedient M265-2018- 
 
 
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%. Aquesta situació, provocada per la 
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, ha expulsat a moltes persones cap als municipis dels voltants, fent així 
que els preus dels lloguers d’habitatges s’hagin incrementat de forma significativa en el conjunt de 
l’Àrea Metropolitana de Barcelona al llarg dels últims tres anys.  
 
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, fa molt complex 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. En aquest sentit, tot i que des de l'Ajuntament de Sant 
Boi s'estan duent a terme polítiques i accions destinades a facilitar l'accés a l'habitatge com un dret 
fonamental de les persones, aquestes no són suficients, ja que només el treball conjunt entre 
administracions pot donar una resposta eficaç a aquesta greu problemàtica.  
 
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 . 
 
Atès que en els darrers anys, ni el govern de l'Estat espanyol, ni el de la Generalitat de Catalunya, 
han endegat veritables polítiques públiques d'habitatge.  
 
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 a que derogui aquelles modificacions de la llei d’arrendaments 
urbans de l’any 2013, clarament restrictives per als drets dels arrendataris. 
 
Tercer.- 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. 
 
Quart.- 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. 
 
Cinquè.- Traslladar els presents acords al govern de l’Estat espanyol, al Departament de 
Governació, Administracions Públiques i Habitatge de la Generalitat de Catalunya, 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. 
 
 
INTERVENCIONS: El Sr. Daniel Martínez explica el contingut de la proposta. 
 
VOTACIONS:  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 GdSB-
CUP-PA, Cs, PP i PDeCAT : 
 
A favor: 2  (14 vots) 
 
PSC-CP 1 (10 vots) 
ICV-EUiA-ME-E 1 (4 vots) 
 
Abstencions: 4 (8 vots) 
 
GdSB-CUP-PA 1 (2 vots) 
Cs  1 (3 vots) 
PP 1 (2 vots) 
PDeCAT 1 (1 vot)  
 
 
PROPOSTES VALORADES EN TRÀMIT D'URGÈNCIA 
 
S'acorda per unanimitat dels presents introduir per urgència els següents punts: 
 
 
003. Aprovació de la moció per declarar Sant Boi de  Llobregat municipi feminista. 
Número d'expedient M265-2018-020/0003 
 
 
La Carta Europea per a la Igualtat de Dones i Homes en la vida local es defineix textualment com 
“una carta perquè els governs locals i regionals es comprometin a utilitzar les seves facultats i les 
dels seus associats a favor d’una major igualtat”. (Consell de Municipis i Regions d'Europa i el seu 
Comitè d'Electes Locals i Regionals, 2005)  
La Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes recull en la seva 
exposició de motius que:  
 
- La igualtat entre dones i homes és un principi jurídic universal reconegut en diversos textos 
internacionals sobre drets humans, entre els quals destaca la Convenció sobre l’eliminació de totes 
les formes de discriminació contra la dona (CEDAW), aprovada per l’Assemblea General de les 
Nacions Unides el desembre de 1979 i ratificada per Espanya el 1983. En aquest mateix àmbit és 
procedent evocar els avenços introduïts per conferències mundials monogràfiques, com la de 
Nairobi de 1985 i Pequín (Beijing) de 1995.  
 
- La igualtat és, així mateix, un principi fonamental a la Unió Europea. Des de l’entrada en vigor del 
Tractat d’Amsterdam, l’1 de maig de 1999, la igualtat entre dones i homes i l’eliminació de les 
desigualtats entre les unes i els altres són un objectiu que s’ha d’integrar en totes les polítiques i 
accions de la Unió i dels seus membres. 
 
- L’article 14 de la Constitució espanyola proclama el dret a la igualtat i a la no-discriminació per raó 
de sexe. Per la seva banda, l’article 9.2 consagra l’obligació dels poders públics de promoure les 
condicions perquè la igualtat de l’individu i dels grups en què s’integra siguin reals i efectives. 
 



L’Estatut de Catalunya recull al Títol I, article 19.1. que : “totes les dones tenen dret al lliure 
desenvolupament de llur personalitat i capacitat personal, i a viure amb dignitat, seguretat i 
autonomia, lliures d’explotació, maltractaments i de tota mena de discriminació.”  
 
La Llei 17/2015, de 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes recull en el seu preàmbul que 
“el dret fonamental de la igualtat de dones i homes constitueix un valor cabdal per a la democràcia i 
és una necessitat essencial en una societat democràtica moderna que vol eradicar el sistema 
patriarcal androcèntric i sexista.” 
 
L’article 18.1 de la mateixa llei remarca que “les polítiques i les actuacions dels poders públics han 
de fer visibles i reconèixer els grups i entitats de defensa dels drets de les dones, donar-los suport i 
impulsar-ne la participació en el disseny, l’elaboració, el desenvolupament i l’avaluació de les 
polítiques públiques.” 
 
El feminisme ha donat fonament a les lluites de les dones a favor de l’emancipació i les fites 
aconseguides són un llegat de les dones que ens han precedit. Els feminismes es conceben com a 
factor de justícia social i per a l’eradicació de tota mena de discriminació, també com ingredient 
necessari per a la democratització real de la societat i per al benestar de tota la població, homes, 
dones, infants, jovent, gent gran.  
 
Avui més que mai l’auge de l’extrema dreta i les retallades que s’han produït sobre els drets de les 
persones posen en perill les fites conquerides i impedeixen plantejar-ne de noves.  
 
Les dones feministes que desenvolupen la pràctica política a les diferents poblacions del Baix 
Llobregat viuen amb preocupació els riscos evidents de retrocessos i vindiquen la necessitat 
d’implementar canvis duradors. Per aquest motiu han establert sinergies per compartir estratègies 
comunes que impactin als diferents municipis de la comarca. 
 
El Baix Llobregat és una comarca singular i complexa. Té diverses centralitats i ha viscut profundes 
transformacions urbanístiques, socials i econòmiques. Encara ara és un potent motor del país 
gràcies a la seva indústria i a la seva agricultura, que es manté com un espai de vital importància 
per a tota l’àrea metropolitana de Barcelona i per al conjunt del país.  
 
Amb una població de 813.996 habitants i un 50.78% de dones, és la tercera comarca més poblada 
de Catalunya, després del Barcelonès i del Vallès Occidental. El seu territori s’estructura en 30 
municipis, 11 dels quals estan en aquests moments governats per alcaldesses. Donat que es tracta 
en molts casos de municipis grans o molt grans, aquestes 11 ciutats representen gairebé el 42% 
de la població baixllobregatina. 
 
I en aquestes poblacions són les dones qui tenen les càrregues en les cures de les persones i en 
general en els treballs no remunerats; qui pateixen les desigualtats en el món laboral (bretxa 
salarial, precarietat, pensions...) i les discriminacions en totes les esferes de la vida, i especialment 
a totes les formes de violència masclista. 
 
A la nostra Comarca, segons l’informe sobre “Les dones en el mercat de treball” de març de 2018: 
 
- L’atur registrat al Baix Llobregat continua tenint nom de dona: del total de les persones aturades 
en el 2017 al Baix Llobregat, el 57,5% són dones i el 42,5% homes.  
 
- El percentatge de població activa i ocupada masculina és superior en 8,4 punts a la femenina. Hi 
ha un major percentatge de dones assalariades que homes, en canvi és superior el percentatge 
d’homes que treballa per compte propi. La jornada a temps parcial té nom de dona i va creixent 
respecte a anys anteriors 
 
- En la cura de la llar i de la família, les dones dediquen el doble d’hores al dia que els homes 
(quatre i dues hores diàries respectivament).  



 
- La desigualtat salarial és una característica que afecta a tots els sectors, edats i ocupacions: el 
grup d’edat de majors de 45 anys presenta la major bretxa salarial (32,4%).  
 
- La cobertura de les prestacions per desocupació és major entre homes (62%) que dones (52%). 
 
- La taxa de risc de pobresa és major entre el conjunt de dones que entre el conjunt d’homes.  
 
- La bretxa entre l’import de les pensions contributives i no contributives d’homes i dones a la 
nostra comarca és del 45% en favor dels homes. Mentre la quantia mitjana de les pensions 
contributives dels homes és de 1.315€ la de les dones no supera els 730€. 
 
- El 2017 es van interposar un total de 2.348 denúncies per violència masclista als partits judicials 
de Baix Llobregat (409 més que en el 2016). 
Aquestes dades evidencien la situació de discriminació que pateixen les dones a la nostra comarca 
i Sant Vicenç dels Horts no n'és una excepció. L’elevat atur femení, la precarietat laboral, la 
sobrecàrrega familiar que pateixen les vicentines les situen com la població amb major risc 
d’exclusió social, vulneració dels seus drets i aminorament de les seves oportunitats. 
 
Els governs locals poden utilitzar les seves competències per cooperar a favor d’una major igualtat. 
El feminisme és una oportunitat perquè tots i totes, homes i dones, comencem a viure d’una altra 
forma les nostres ciutats i la convivència que en elles s’hi produeix, exercint la igualtat de manera 
efectiva en tots els aspectes de la vida.  
 
Fruit del treball conjunt entre les alcaldesses, el Centre d’Estudis Comarcals i Consell de les dones 
del Consell Comarcal del Baix Llobregat el passat 23 de març, en el marc de la presentació del 5è 
Congrés de dones del Baix Llobregat, es va donar a conèixer el “Decàleg per a la construcció de 
ciutats feministes”. Un recull de mesures per anar implantant a la comarca en els propers anys, 
independentment del color polític que governi els diferents consistoris i fer de la Comarcal del Baix 
Llobregat un laboratori de polítiques feministes. 
 
Per tot l'esmentat, es proposa al ple l'adopció dels següents acords: 
 
S'acorda: 
 
PRIMER.- Declarar Sant Boi de Llobregat municipi feminista 
 
SEGON.- Adherir-se a la “Carta europea per a la igualtat de dones i homes a la vida local” 
 
TERCER.- Assumir com a propi el “Decàleg per a la construcció de ciutats feministes” i 
implementar progressivament a Sant Boi de LLobregat les mesures que s’hi proposen dedicant-hi 
els recursos necessaris per fer efectives les polítiques feministes i d’equitat. 
 
QUART.-  Impulsar l’avaluació i seguiment per part del Consell de les Dones del Baix Llobregat i 
del Consell Municipal de Dones de Sant Boi de Llobregat. 
 
CINQUÈ Participar activament del Congres de dones del Baix Llobregat com a experiència pionera 
de reflexió, cívica, política i acadèmica en relació a la feminització de la societat.  
 
SISÈ.- Traslladar aquests acords a tots els ajuntaments del Baix Llobregat, al Consell de les dones 
del Baix Llobregat, al Centre d’Estudis Comarcals del Baix Llobregat, a la Direcció General 
d’Igualtat de la Generalitat de Catalunya, a la Diputació de Barcelona, a Governació de la 
Generalitat, a l’Institut Català de les Dones (ICD), a l’Àrea Metropolitana de Barcelona, a Petita i 
Mitjana Empresa de Catalunya (PIMEC), a l’ Associació Empresarial de l’Hospitalet i Baix Llobregat 
(AEBALL), als sindicats i al conjunt d’entitats socials de la Comarca i del municipi.; 
 



 
La present moció la subscriu el Grup Municipal  PSC-PM 
 
 
INTERVENCIONS: La Sra. Presidenta explica el contingut de la moció. Es proposa, a iniciativa de 
les alcaldesses del Baix Llobregat, i es preten que aquesta iniciativa s'estengui a la resta de 
municipis de Catalunya. 
 
Es proposa declarar Sant Boi ciutat feminista i adherirse a la "Carta europea per a la igualtat de 
dones i homes a la vida local" i assumir com a propi el "Decàleg per a la construcció de ciutats 
feministes" que s'adjunta a la moció i consta una còpia a l'expedient. 
 
VOTACIÓ: Es dictamina favorablement per 3 vots a favor, que representen 17 vots, dels grups 
polítics municipals PSC-CP, ICV-EUiA-ME-E,  i Cs l'abstenció dels grups polítics municipals GdSB-
CUP-PA, PP i PDeCAT : 
 
A favor: 3 (17 vots) 
 
PSC-CP 1 (10 vots) 
ICV-EUiA-ME-E 1 (4 vots) 
Cs 1 (3 vots) 
 
Abstencions: 3 (5 vots) 
 
GdSB-CUP-PA 1 (2 vots) 
PP 1 (2 vots) 
PDeCAT 1 (1 vot)  
 
 
004. Moción sobre control y atención a la ludopatía  presentada por el Grupo MUnicipal CS 
Sant Boi  
Número d'expedient M265-2018- 
 
 
La ludopatía es una alteración progresiva del comportamiento por la que la persona siente una 
incontrolable necesidad de participarar en juegos de azar. Se trata de un modelo de adicción sin 
agentes tóxicos, pero  que es capaz de producir como éstos  excitación y escape. Y tiene un coste 
importante, tanto en lo económico como en las relaciones sociales y personales.  
 
Considerada enfermedad mental por la Organización Mundial de la Salud desde 1998, ésta la 
define como un trastorno carcterizado por la presencia de frecuentes y reiterados episodios de 
participación en juegos de apuestas , los cuales dominan la vida del/la enfermo/a en perjuicio de 
sus valores y obligaciones sociales, laborales materiales y familiares (...) esta conducta persiste y a 
menudo se incrementa a pesar de lsus consecuencias sociales adversas tales como pérdida de la 
fortuna personal, deterioro de las relaciones familiares y situaciones personales críticas. 
 
Hace años era habitual asociar los juegos de azar con el bingo, los casinos, las máquinas 
tragaperras y salones de juego que implicaba una presencia física del jugador. Pero con la llegada 
de las casas de apuestas y sobretodo las apuestas on line se ha producido un repunte indeseado 
de la ludopatía . La proliferación de este tipo de empresas, la publicidad agresivay la facilidad para 
acceder a las apuestas por internet  han contribuido directamente a ello.  El uso incesante del móvil 
y las redes sociales aumentan los riesgos de adicción. La industria de apuestas on line en España 
mueve 560 millones. El 97% de las apuestas son deportivas. El 83% de los que se juega lo pierden 
los jugadores. 
 



El periodo de latencia (tiempo que pasa entre empezar a jugar y tener un problema con el juego) 
es mucho menor en los jugadores on line. Si un jugador presencial es de 8 años, en un jugador en 
rede el margen oscila entre uno y dos años. De ahí la necesidad de encarar con prontitud el 
problema. Problema de comportamiento individual que muchas veces pasa desapercibido para el 
entorno y nunca reconocido por el adicto. 
 
La población más afectada es aquella de menores ingresos, con problemas económicos y más 
nivel de  paro, Y las poblaciones inmigrantes 
 
Existe además un segmento de la población claramente vulnerable. Según la Unidad de juegos 
patológicos del Hospital de Bellvitge, los jóvenes constituyen el 13,1% de de cason de ludopatía, 
con un segmento expecialmente preocupante entre 15 y 19 años.  A través del móvil y la 
posibilidad de conseguir dinero fácil hace que se incorporen al juego sin ser conscientes del 
peligro. Los controles de accceso que establece la ley (mayoría de edad, DNI) son perfectamente 
soslayables con identidades y tarjetas de crédito  usurpadas de mayores  de edad. 
 
Sant Boi, como ciudad especializada y volcada en tratamientos de salud mental no puede 
permanecer ajena a este problema. Con esta moción queremos incidir en una serie de aspectos y 
propuesta de soluciones para encararlo. 
 
El primero es la información por parte el Ayuntamiento a través de todos los medios a su alcance 
de la magnitud del problema y de los medios de afrontarlo. También el apoyo y colaboración con 
las asociaciones que se ocupan del mismo 
 
 Y por último, los más importante,: el apoyo del Cluster de Salud Mental en sus eventos y 
actividades para luchar contra estos nuevos aspectos de la ludopatía y la solicitud al Departament 
de Salut de la  creación de una unidad de juego patológico similar a la del Hospital Bellvitge (y que 
no da abasto) en las dependencias del Parc Sanitari de nuestra ciudad. Esta Unitat, de fácil acceso 
comarcal sería de gran utilidad para todos los pueblos del entorno además de Sant Boi 
 
Es por ello  que en esta moción solicitamos voto favorable del Pleno para 
 
S'acorda: 
 
1º Instar a incluir en el nuevo Plan de Salud Local, dentro del abordaje de las adicciones, 
actuaciones transversales específicas para prevenir las adicciones, y entre ellas la ludopatía, 
haciendo énfasis en las poblaciones más vulnerables.  
 
2º Promover entre el asociacionismo de la ciudad la posibilidad de crear una asociación específica 
para este tema. 
 
3º Instar a la Junta de Gobierno a solicitar del Cluster de Salud Mental de Sant Boi de Llobregat 
para que recoja en sus actividades y eventos la búsqueda de soluciones para esta enfermedad 
mental.  
 
4º Instar a la Generalitat de Cataluña, que dentro de su Plan estratégico de Salut Mental i 
Adiccions, cree una unidad específica de juego patológico en las dependèncias del Parc Sanitari 
de Sant Boi de Llobregat. 
 
 
La present moció la subscriu  El Grupo Municipal CS de Sant Boi de Llobregat 
 
 
INTERVENCIONS: La Sra. Olga Amalia Puertas explica el contingut de la moció. 
 



La Sra. Presidenta proposa introduir unes esmenes a la proposta d'acord, que quedarà redactada 
segons consta a continuació: 
 
INCIDÈNCIA:  El Sr. Jordi Garcia marcha de la sesión a las 17:34 h.   
 
"1º Instar a incluir en el nuevo Plan de Salud Local, dentro del abordaje de las adicciones, 
actuaciones transversales específicas para prevenir las adicciones, y entre ellas la ludopatía, 
haciendo énfasis en las poblaciones más vulnerables.  
 
2º Promover entre el asociacionismo de la ciudad la posibilidad de crear una asociación específica 
para este tema. 
 
3º Instar a la Junta de Gobierno a solicitar del Cluster de Salud Mental de Sant Boi de Llobregat 
para que recoja en sus actividades y eventos la búsqueda de soluciones para esta enfermedad 
mental.  
 
4º Instar a la Generalitat de Cataluña, que dentro de su Plan estratégico de Salut Mental i 
Adiccions, cree una unidad específica de juego patológico en las dependèncias del Parc Sanitari 
de Sant Boi de Llobregat." 
 
En relació al punt 3º proposa la Presidenta a la Sra. Olga Amalia Puertas retirar aquest punt de la 
moció ja que el Cluster no té aquesta funció concreta, fan d'altres funcions o activitats, promouen 
projectes específics sobre la salut mental. 
 
La Sra. Olga Amalia Puertas no està d'acord amb la proposta de la Sra. Presidenta i proposa 
només suprimir la paraula "el apoyo", ja que coneix que hi ha empreses dins del clúster que 
treballen aquesta ludopatia. 
 
Es decideix deixar el mateix redactat del paràgraf segons consta i suprimir la paraula "el apoyo".  
 
VOTACIÓ: Es dictamina favorablement per 1 vot a favor, que representa 3 vots, del grup polític 
municipal de Cs l'abstenció dels grups polítics municipals GdSB-CUP-PA, PP, PSC-CP i ICV-EUiA-
ME-E, : 
 
A favor: 1 (3 vots) 
 
Cs 1 (3 vots) 
 
Abstencions: 4 (18 vots) 
 
GdSB-CUP-PA 1 (2 vots) 
PP 1 (2 vots) 
PSC-CP 1 (10 vots) 
ICV-EUiA-ME-E 1 (4 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 del setè annex al "Conveni per l'adhesió de l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat al 
Consorci Universitari Centre Associat a la UNED a la província de Barcelona", en els quals es 
determinen els ensenyaments que s'impartiran a la seu UNED  Sant Boi de Llobregat durant el curs 
2018-19, així com l'aportació econòmica corresponent. 
 
 ->   Aprovació de  la rectificació d'errada material de l'acord de Junta de Govern Local de data 11 
de juliol de 2018, en relació a l'aprovació inicial de les bases particulars que regulen l'atorgament 
de subvencions municipals a la rehabilitació d'habitatges i edificis d'habitatges i la convocatòria 
pública  
 
 
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. 
 


