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

EDUCADORA 
 
 
Número d'expedient: N198-2017-11 
 
 Caràcter  Urgent   Convocatòria  
 Ordinari No   Primera 

 
 Data:  12/12/2017 
  
 Lloc:  Sala de Juntes 
   

 Hora Inici:  17:04  
  
 Hora Final:  17:18 
 
 
Hi assisteixen 
President/a Salut González Martín  
Vocals Alba Martínez Vélez 

Rosa Maria Berrio i Hernández 
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 
Vocals Jose Manuel Gonzalez Labrador   
 
No hi assisteix 
Vocals Antonio Chanes Espigares   
 
 
A l'inici de la sessió s'aprova per unanimitat la introducció per urgència en l'ordre del dia de la 
següent proposta: 
 
003. Aprovació de la moció presentada pel Grup Municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya 
de suport i adhesió al manifest de Somescola.cat per refermar el suport a l'escola catalana i al 
model de cohesió social que aquesta representa.    
 
 
 
 
001. Aprovació de l'acta de la sessió amb número d' expedient N198-2017-10 
 
 
Votació: Aprovada per unanimitat dels membres presents 
Comentaris:  
Incidències:   
Esmenes:   
 
Aprovada per unanimitat dels membres presents. 
 



 
 
ALCALDIA - IGUALTAT 
 
Igualtat de gènere, feminisme i LGTBI 
 
 
002. Aprovació del Pla d'Igualtat de Gènere de l'Aj untament de Sant Boi de Llobregat.  
Número d'expedient M271/U224/2017/000002 
 
 
Atès que l'actual Pla de Govern  2015-2019 que  determina  l'estratègia de ciutat per als propers 10 
anys per aconseguir una ciutat igualitària, amb oportunitats de desenvolupament personal a qui 
està en pitjor situació, augmentant a la vegada les capacitats de la ciutadania perquè pugui 
aprofitar millor les oportunitats que es generen en el territori, per a la qual cosa  prioritza  que a 
Sant Boi tots els ciutadans i ciutadanes tinguin cobertes les seves necessitats bàsiques i es 
redueixi la desigualtat;  
 
Atès que la Llei 3/2007 de 22 de març per a la igualtat efectiva de dones i homes  en l'article 45 
estableix l'obligatorietat per a les empreses de més de 250 treballadors i treballadores de 
l'elaboració i implementació d'un Pla d'Igualtat, i a les petites queda en mans de la seva voluntat; 
 
Atès que la Llei 7/2007 del 12 d’abril de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic estableix en la seva 
Disposició General Vuitena que:  
 
1. Les administracions públiques estan obligades a respectar la igualtat de tracte i d’oportunitats en 
l’àmbit laboral i, amb aquesta finalitat, han d’adoptar mesures dirigides a evitar qualsevol tipus de 
discriminació laboral entre dones i homes.  
2. Sense perjudici del que disposa l’apartat anterior, les administracions  públiques han d’elaborar i 
aplicar un pla d’igualtat a desenvolupar en el conveni col·lectiu o acord de condicions de treball del 
personal funcionari que sigui aplicable, en els termes que s’hi prevegin. 
 
Atès que el Ple de l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat va aprovar en la sessió del dia  17 
d'octubre de 2011 el Pla d'Igualtat de Gènere amb vigència fins l'any 2016,  prorrogat per la 
Comissió d'Igualtat en la sessió de 2 de juny de 2016 fins a 31/12/2017; 
    
Atès que l’Ajuntament de Sant Boi té una llarga tradició en polítiques per a la igualtat de gènere i 
l’objectiu general del Pla és promoure els canvis necessaris que possibilitin que les dones i els 
homes de l’Ajuntament puguin assolir el seu màxim potencial i veure’s recompensats/des 
justament, sense que es doni cap discriminació per raó de sexe; 
 
Atès que el Pla s’ha coordinat entre l’Àrea de Benestar i Ciutadania i l’Àrea de Serveis Generals de 
l’Ajuntament i s’ha fet de forma participativa entre els i les treballadores del consistori; 
 
Vist l'informe tècnic emès per la directora de l'Àrea d'Igualtat i Drets Socials, en data 28 de 
novembre de 2017; 
 
Vista la revisió de conformitat de la intervenció municipal de data  04/12/2017  
 
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 Pla d'Igualtat de Gènere que s'annexa al present acord. 
 
Segon.- DISPOSAR la seva exposició pública pel  termini de 30 dies hàbils a partir de la publicació 
de l'edicte corresponent en el Butlletí Oficial de la Província, als efectes de la presentació de les 
al·legacions i suggeriments que es considerin convenients. 
 
Tercer.- CONSIDERAR definitivament aprovat aquest Pla pel sol cas que durant el tràmit 
d'exposició pública no es presenti cap al·legació o suggeriment. 
 
 
INTERVENCIONS: Presenta la proposta la Sra. Presidenta i és sotmesa a votació. 
 
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, PP i PDeCAT: 
 
A favor: 2  (14 vots) 
 
PSC-CP 1  (10 vots) 
ICV-EUiA-ME-E 1  (4 vots) 
 
Abstencions: 4  (8 vots) 
 
ERC-AM 1  (3 vots) 
GdSB-CUP-PA 1  (2 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 presentada pel Grup Muni cipal d'Esquerra Republicana de 
Catalunya de suport i adhesió al manifest de Somesc ola.cat per refermar el suport a l'escola 
catalana i al model de cohesió social que aquesta r epresenta 
Número d'expedient M265-2017- 
 
 
Atès que Somescola.cat amb l’objectiu de coordinar totes aquelles persones, entitats i institucions 
que es comprometen a actuar de manera activa en suport d’una escola catalana en llengua i en 
continguts, que no separi els infants i joves per la seva llengua d’origen i que ajudi a construir una 
societat més cohesionada, democràtica i lliure. 
 
Atès que Somescola agrupa entitats cíviques, culturals i de tot l’àmbit educatiu, des de fa sis anys 
amb l’objectiu de coordinar totes aquelles persones i entitats que es comprometen a actuar de 
manera activa en suport del model educatiu català, que contribueix a construir una societat més 
cohesionada, democràtica i lliure i que no separi els infants i joves per la seva llengua d’origen. 
 
Atès que les entitats que avui formen Somescola, representants de l’àmplia pluralitat d’actors i de 
sensibilitats del món educatiu, social i cultural de Catalunya, creuen necessari reforçar el treball 
conjunt per consolidar, protegir i millorar el model educatiu català, patrimoni de la nostra societat i 
garantia per al futur i la igualtat d’oportunitats dels infants i joves i de la cohesió social del país.  
 



Atès que el model educatiu català té per finalitat la formació integral de la persona i la seva 
capacitació per a conviure democràticament en la pluralitat, des d’enfocaments pedagògics que 
possibiliten la construcció crítica del coneixement i l’autonomia de pensament i d’aprenentatge de 
tots i cadascun dels infants, independentment d’origen, llengua o condicions individuals. Així ho 
estableix també el currículum vigent a Catalunya: “La finalitat de l’educació és aconseguir que els 
nois i les noies adquireixin les eines necessàries per entendre el món en què estan creixent i que 
els guiïn en el seu actuar; i posar les bases perquè esdevinguin persones capaces d’intervenir 
activament i crítica a la societat plural, diversa i en canvi continu, que els ha tocat viure”. 
 
Atès que les nostres escoles, avalades pel llegat de l'escola catalana de principis de segle XX, han 
ajudat a generar la societat actual plural, diversa, amb criteri i amb uns sòlids principis de 
convivència. Els nostres infants i joves viuen en una societat culturalment diversa i han après 
vivencialment els principis de ciutadania, democràcia, llibertat i respecte. La llengua i la cultura de 
Catalunya han determinat el procés de desenvolupament d'aquestes capacitats, dins una escola 
catalana, amb valors democràtics i integradors, que els han permès poder exercir la ciutadania de 
ple dret.  
 
Atès que  avui, aquests principis i característiques del model educatiu català, dins la seva diversitat, 
són compartits de forma amplíssima per la societat catalana, més enllà d’opcions polítiques de les 
famílies i del conjunt de ciutadans i de les diferents perspectives que la pluralitat d’actors del 
sistema educatiu tenen sobre com ha de ser la seva concreció.  
 
Atès que els principis del model educatiu català han estat compartits al llarg de la seva història per 
diferents expressions: les escoles i les colònies del Patronat Escolar de Barcelona, les Montessori i 
Escoles d’Estiu de la Mancomunitat, el moviment d’Escola Nova i els Institut-escola de la 
Generalitat republicana, els moviments de renovació pedagògica dels anys 60, les escoles 
d’iniciativa social i el CPEPC, les mobilitzacions per l’escolarització de tots els infants i pels drets 
laborals, el treball per l’escola inclusiva, el consens social i polític i de la comunitat educativa del 
model d’immersió lingüística, etc.  
 
Atès que el context històric i social en el que vivim fa encara més important garantir que el model 
educatiu català es consolidi i millori, per donar resposta als reptes i necessitats dels infants i de la 
societat. Un model educatiu compromès amb la democràcia, on la participació, el pensament crític, 
la resolució pacífica dels conflictes, el respecte a la diferència i els valors de convivència són 
centrals en la vivència dels infants. I un model educatiu compromès amb la inclusió i la cohesió 
social, on tot infant hi ha de trobar oportunitats de creixement i de dignitat, inclosa la plena 
competència comunicativa en les llengües d’ús normal a la societat. 
 
Atès que l'escola catalana i el seu model d’integració lingüística ha fet un gran esforç en la darrera 
dècada per acollir, des d'una perspectiva inclusiva, a infants i joves vinguts de diferents cultures del 
món. Podem constatar que ha estat un factor important, per afavorir la cohesió social des d'una 
perspectiva intercultural i que aquest ha de continuar essent un dels puntals del model educatiu 
català.  
 
Atès que els plantejaments que propugnen públicament una involució educativa uniformitzadora, 
l’adoctrinament ideològic, la generació de sospites i denúncies i la segregació lingüística, volen 
posar en risc aquest model educatiu català compromès amb la igualtat d’oportunitat dels infants i 
amb els valors cívics i democràtics de convivència de la nostra societat. Per això, les entitats que 
formem Somescola fem una crida a que el conjunt de la societat faci seu aquest patrimoni que és 
el model educatiu català, i que es comprometi a consolidar-lo, a protegir-lo i a contribuir a la seva 
millora.  
 
Atès que les administracions locals són un element clau del sistema educatiu català en tant que en 
el marc de la Llei d’Educació de Catalunya, treballen en coresponsabilitat amb el Departament 
d‘Ensenyament per a garantir un sistema educatiu de qualitat.  
 



Ës per tots aquests motius que el grup municipal d'ERC-AM a l'Ajuntament de Sant Boi proposa al 
Ple Municipal l'adopció dels següents acords:  
 
S'acorda: 
 
Primer.- Subscriure i adherir-nos com ajuntament, al manifest de Somescola.cat per refermar el 
suport a l’escola catalana i al model de cohesió social que aquesta representa. 
 
Segon.- Traslladar aquests acords a Somescola.cat, al Departament d’Ensenyament de la 
Generalitat de Catalunya, al Parlament de Catalunya, a l’Associació Catalana de Municipis i a la 
Federació de Municipis de Catalunya.   
 
 
La present moció la subscriu el Grup Municipal d'ERC - AM 
 
 
INTERVENCIONS: Presenta la proposta la Sra. Rosa María Berrio. 
 
La Sra. Alba Martínez exposa a títol informatiu que a mitjans del mes de novembre el Consell 
Escolar Municipal es va adherir al manifest del MUCE, i  pocs dies després d'aquesta adhesió es 
van assabentar del manifest de Somescola.cat i es va enviar una comunicació per via electrònica a 
tots els membres del Consell Escolar Municipal per que manifestin si volen adherir-se també a 
aquest manifest de Somescola.cat.  A data d'avui s'han rebut algunes respostes però encara no 
s'han rebut de tots. Informa que les respostes que han rebut s'han manifestat a favor de l'adhesió 
al manifest de Somescola.cat. 
 
VOTACIÓ:  Es dictamina favorablement per 3 vots a favor, que representen 6 vots, dels grups 
polítics municipals  ERC-AM, GdSB-CUP-PA i  PDeCAT i l'abstenció dels grups polítics municipals  
PSC-CP, ICV-EUiA-ME-E i PP. 
 
A favor:  3 (6 vots) 
 
ERC-AM 1  (3 vots) 
GdSB-CUP-PA 1  (2 vots) 
PDeCAT 1  (1 vot) 
 
Abstencions: 3  (16 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 
 
 
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. 


