
ACTA DE SESSIÓ DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D'IGUALTAT, DRETS SOCIALS I CIUTAT 
EDUCADORA 

 
 
Número d'expedient: N198-2019-01 
 
 Caràcter  Urgent   Convocatòria 
 Ordinari No   Primera 

 
 Data:  22/01/2019 
  
 Lloc:  Sala de Juntes 
   

 Hora Inici:  17:08  
  
 Hora Final:  17:33 
 
 
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 sobre el Jaciment Neolític "La Roca dels Canons". 
 
 
 
 
001. Aprovació de l'acta de la sessió amb número d'expedient N198-2018-11 
 
 
Votació: Aprovada per unanimitat dels membres presents 
Comentaris:  
Incidències:   
Esmenes:   

 
 
 
 
 
 



CIUTAT EDUCADORA 
 
Normalització ligüística 
 
 
002. Aprovació  de la ratificació dels nous estatuts del Consorci per a la Normalització 
Lingüística 
Número d'expedient N662/2018/00049 
 
 
Atès que l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, és una entitat fundadora del Consorci per a la 
Normalització Lingüística d'acord amb els estatuts aprovats pel Consell Executiu de la Generalitat 
de Catalunya en data 3 i 11 d'octubre de 1988;   
 
Vist que el CPNL té per objecte fomentar el coneixement, l'ús i la divulgació de la llengua catalana. 
Les seves finalitats són estendre el coneixement de la llengua catalana en l'àmbit de l'ensenyament 
no reglat, fomentar l'ús del català en tots els àmbits de la societat al territori i contribuir a la 
divulgació de la llengua catalana en col·laboració amb altres organismes i entitats; 
 
Vist que en data 10 de juliol de 2018 el Govern de la Generalitat de Catalunya va aprovar per 
l'Acord 43/2018, la modificació dels Estatuts del  (CPNL) i que aquesta modificació va ser publicada 
en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya el 12 de juliol de 2018. 
 
Atès que la finalitat d'aquesta modificació es donar compliment a les resolucions aprovades per la 
Generalitat de Catalunya i per la necessitat d'adequació a la normativa bàsica que regula els 
consorcis i la creixent complexitat i increment del volum de personal i dels serveis que presta. En 
concret, les novetats més rellevants són l'adaptació al règim jurídic dels consorcis i dels òrgans 
col·legiats que estableix la Llei estatal 40/2015, d'1 d'octubre, la reducció de les funcions del Ple del 
CPNL a favor del Consell d'Administració i la millora de la regulació sobre l'organització del 
Consorci; 
 
Vist l'informe de la Directora de l'Àrea d'Educació, Convivència i Solidaritat de data 28 de novembre 
de 2018; 
 
D'acord amb el que preveu l'article 25.1 dels Estatuts, la modificació dels mateixos s'ha de ratificar 
pels ens consorciats; 
 
D'acord amb els articles 269 i següents 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 i 312 i següents del Decret 
179/1995 , de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitat i serveis dels ens locals; 
 
Vista la revisió de conformitat de la intervenció municipal de data  04/12/2018  
 
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 la ratificació dels nous Estatuts del Consorci per a la Normalització Lingüística 
aprovats per l'acord 43/2018 de data 10 de juliol de 2018 del Govern de la Generalitat de Catalunya 
i   publicat en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 7662 del 12 de juliol de 2018. 
 
Segon: Notificar aquest acord al Consorci per a la Normalització Lingüística. 
 



INTERVENCIONS: Alba Martínez presenta el contingut de la proposta. Indica que hi ha una 
disposició transitòria on s'estableix que en els pròxims cinc anys els municipis consorciats 
continuaran fent les mateixes aportacions, però transcorregut aquest període, les aportacions 
hauran de créixer de conformitat amb el nombre d'habitants de cada municipi consorciat. 
 
VOTACIÓ: Es dictamina favorablement per 3 vots a favor, que representen 15 vots, dels grups 
polítics municipals PSC-CP, ICV-EUiA-ME-E i PDeCAT i l'abstenció dels grups polítics municipals 
GdSB-CUP-PA, ERC i PP: 
 
A favor: 3 (15 vots) 
 
PSC-CP 1 (10 vots) 
ICV-EUiA-ME-E 1 (4 vots) 
PDeCAT 1 (1 vot) 
 
Abstencions: 3 (7 vots) 
 
GdSB-CUP-PA 1 (2 vots) 
ERC 1 (3 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 sobre el Jaciment Neolític "La Roca dels Canons". 
Número d'expedient M265-2019-002 
 
 
Atès que el coneixement de l'existència d'inscultures a la muntanya del Montbaig ja es va fer 
pública l'any 2010, en el Bloc El Marge, escrit per Xavier Sánchez. Ell mateix va fer una publicació 
el 2012 en unes jornades d'àmbit comarcal. En aquell moment no estava clara la seva adscripció 
cronològica. 
 
Atès l'existència d'aquest jaciment arqueològic es va constatar l'any 2016. L'Ajuntament va activar 
aleshores el protocol establert en aquests casos: elaboració d'un projecte executiu d'investigació 
arqueològica i sol.licitud del corresponent permís d'excavació a la Direcció General de Patrimoni 
Cultural de la Generalitat de Catalunya (estiu de l'any 2016). 
 
Atès que l'any 2016, El Museu de Sant Boi va poder encarregar la investigació i al presentar uns 
resultats interessants, va encarregar una segona campanya per al juny del 2017. 
 
Atès que l'estudi de la cultura material que s'hi va trobar en forma de diversos objectes de sílex i 
destral polida va permetre, ja el 2017, que els arqueòlegs adscrivissin el jaciment a l'època 
neolítica. A l'estiu del mateix any, l'Ajuntament va sol.licitar a la Direcció General de Patrimoni 
Cultural de la Generalitat de Catalunya que procedís a demanar l'alta del jaciment en l'Inventari de 
Jaciments Arqueològics Catalans; aquest tràmit d'alta es troba en curs en l'actualitat. 
 
Atès que la fase immediatament següent preveia l'elaboració del projecte de museïtzació del 
jaciment amb la instal•lació d'un mòdul d'interpretació i altres elements que permetessin la difusió 
de les restes arqueològiques. 
 
Atès que el passat 25 de setembre els tècnics municipals van descobrir que les roques on es 
trobava el jaciment havien estat esmicolades per una màquina excavadora o similar. 



 
Atès que davant d'aquesta evidència, el passat 28 de setembre l'Ajuntament va presentar la 
corresponent denúncia als Mossos d'Esquadra. Aquesta denúncia ha estat derivada a la Unitat de 
Patrimoni dels Mossos, que ha obert una investigació. 
 
Els grups municipals del PSC-CP, ICV-EUiA-ME-E, ERC-AM, GdSB-CUP-PA i PDeCAT proposem 
s'acordi: 
 
S'acorda: 
 
1r) A l'espera de les conclusions definitives de la investigació i del dictamen dels jutjats, aquest 
Ajuntament lamenta la destrucció d'un bé patrimonial en fase de protecció i manifesta el seu 
compromís a l'hora de demanar les responsabilitats pertinents. 
 
2n) Pel que fa a La Roca dels Canons, realitzar un projecte per crear una estació interactiva 
d'informació tant del neolític, com dels ibers o la pedra seca, aprofitant que és un punt d'entrada a 
la muntanya. Tanmateix, el jaciment de la Roca dels canons es podria reconstruir en un material 
que aguanti bé la intempèrie. 
 
3r) Fer una recerca arqueològica més minuciosa, al voltant de les 12 roques més amb inscultures 
que es van identificar a la campanya de documentació duta a terme el setembre de 2016, de les 
quals mancaria saber la seva adscripció cronològica, per veure si ha quedat estratigrafia neolítica. 
 
4t) Donar a conèixer el resultat de la investigació tant al mateix ajuntament internament com per al 
públic general, a tots els nivells que sigui necessari 
 
La present moció la subscriu els grups municipals del PSC-CP, ICV-EUiA-ME-E, ERC-AM, GdSB-
CUP-PA i PDeCAT. 
 
 
INTERVENCIONS: La Presidenta explica el contingut de la mocio. 
Jordi Garcia diu que també vol subscriure la moció i que consti a la mateixa. Demana que algú li 
expliqui amb major profunditat el contingut de la mateixa. 
Jorge Romero explica el contingut de la proposta d'acord. 
 
 
VOTACIÓ: Per unanimitat dels membres presents es dictamina favorablement. 
 
 
 
 
Part de Control 
 
Precs i Preguntes 
 
Jordi García fa un prec en relació a un espectacle infantil que va tenir lloc el passat diumenge a 
Can Massallera, pel grup musical The Penguins, que va tenir un cost per persona, adult o infant, de 
10 euros. Comenta que li han arribat queixes que es tracta d'un preu molt alt per famílies que tenen 
pocs ingressos i que no van poder assistir al no poder pagar el seu cost. Proposa que es facin els 
espectacles en espais més oberts o d'altres alternatives que pemetin abaratir el preu d'aquests 
espectacles, ja que el considera excessiu. 
 
Donar compte dels acords presos en Junta de Govern per delegació del Ple 
 
 



 ->   Aprovació inicial de les bases particulars que regulen el concurs de fotografies a Instagram  '8 
de març. Fotografiem la igualtat entre dones i homes' i la convocatòria pública 
 
 
Comunicacions/Informacions 
 
Alba Martínez informa que el pròxim 30 de gener es celebrarà el dia escolar de la no violència i la 
pau, i es farà una activitat a la Biblioteca que serà gratuita.   
 
 
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. 
 


