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

EDUCADORA 
 
 
Número d'expedient: N198-2018-03 
 
 Caràcter  Urgent   Convocatòria  
 Ordinari No   Primera 

 
 Data:  13/03/2018 
  
 Lloc:  Sala de Juntes 
   

 Hora Inici:  17:07  
  
 Hora Final:  17:40 
 
 
Hi assisteixen 
President/a Salut González Martín  
Vocals Jose Manuel Gonzalez Labrador 

Alba Martínez Vélez 
Rosa Maria Berrio i Hernández 
Olga Amalia Puertas Balcell en sustitució d'Antonio Chanes Espigares 
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 
    
 
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 les 
següents propostes: 
 
003. Aprovació de la moció presentada pel Grup Municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya 
de suport i defensa del model lingüístic de l'Escola catalana. 
004. Aprovació de la moció del Grupo Municipal de Ciudadanos (CS) al Ayuntamiento de Sant Boi 
de Llobregat en defensa de los vecinos afectados por ocupaciones especulativas e incívicas.   
 
 
 
001. Aprovació de l'acta de la sessió amb número d' expedient N198-2018-02 
 
 
Votació: Aprovada per unanimitat dels membres presents 
Comentaris:  
Incidències:   
Esmenes:   
 



 
ALCALDIA - IGUALTAT 
 
Igualtat de gènere, feminisme i LGTBI 
 
 
002. Aprovació de l'adhesió de l'Ajuntament de Sant  Boi de Llobregat al manifest del dia 8 
març Dia Internacional de les Dones 
Número d'expedient M265-2018-000001 
 
 
Vist que la Federació de Municipis de Catalunya i l'Associació Catalana dels Municipis  han 
elaborat un manifest consensuat amb motiu de la celebració del 8 de març Dia Internacional de les 
Dones; 
 
Vist l'informe tècnic emès en data 27 de febrer  de 2018, per la tècnica de la Unitat d'Igualtat i 
Projectes d'Alcaldia 
 
S'acorda: 
 
Aprovar l'adhesió al  manifest elaborat amb motiu de la celebració del dia 8 de març de 2018  Dia 
Internacional de les Dones que es reprodueix a continuació: 
 
"MANIFEST DIA INTERNACIONAL DE LES DONES. 8 DE MARÇ DE  2018  
 
Avui, Dia Internacional de les Dones, com cada 8 de març, les dones de tot el món alcem les 
nostres veus per reivindicar la igualtat efectiva entre homes i dones perquè els nostres drets 
socials, polítics i econòmics són innegociables. Les dones, des de les nostres diversitats, som més 
de la meitat de la població mundial i cal que formem part de la presa de decisions en tots els 
àmbits i estaments. Cal que el nostre dret a la participació social i política sigui una prioritat.  
 
Aquest any, a més a més, també té lloc una Vaga Feminista organitzada per organitzacions socials 
i el moviment feminista a la qual donen suport, entre d’altres, els sindicats majoritaris que han 
convocat "aturades laborals" de dues hores per denunciar la desigualtat, la precarietat i la violència 
vers les dones, amb la voluntat que aquesta afecti l'ocupació, el consum i l'educació.  
 
Des del món municipal donem suport a les reivindicacions de la Vaga Feminista. Una vaga que tal i 
com diu el Consell Nacional de Dones de Catalunya (CNDC)“va més enllà del que s’identifica com 
atur laboral perquè la participació de les dones és nuclear en totes les esferes de la vida”, per això 
hi donem suport i us animem a participar a les aturades previstes, en franges de dues hores, matí i 
tarda que han convocat els sindicats.  
 
Avui , doncs, ens tornem a trobar per commemorar el dia internacional de les dones i per reclamar, 
novament, la igualtat entre dones i homes.  
 
En ple S.XXI, les últimes notícies ens transporten a principis del S.XX. Quan els governants, les 
persones responsables de legislar, no són conscients ni tenen cap mena d’intenció d’actuar en 
relació a la diferència real i existent entre el sou, per la mateixa feina, de les dones respecte als 
homes. Concretament, segons les últimes dades de l’Eurostat és un 14,9%. Quan es creu que 
“això no és important” o quan es manifesta que “en això nosaltres no ens hi posem” és quan la 
societat, el poble, les dones i els homes, ens hem de rebel·lar, posar -nos de peu i dir “NO, aquesta 
no és la societat on vull viure. NO aquestes no són les decisions que ha de prendre el govern”.  
 
És el que es diu la bretxa salarial, la diferència de sou entre els homes i les dones per la mateixa 
feina. És una forma més de violència envers les dones, la violència econòmica.  
 



Fa més de 20 anys, més de 20 anys!, que se celebra, any rere any, el dia de la igualtat salarial; 
“L’equal pay”. Organitzat per la Federació Internacional Business and Professional Women (BPW) i 
que té per finalitat lluitar per la igualtat salarial entre homes i dones. Però aquestes campanyes no 
serveixen de res si no van acompanyades de normes específiques i sancions, si són necessàries, 
per tal d’evitar que es dilati aquesta injustícia.  
 
Volem una societat igualitària, volem una societat justa, rica, equilibrada, amb el foment del talent 
com un dels eixos de creixement i generació de riquesa. Volem el mateix sou per la mateixa feina, 
volem que moviments com “#MeToo” no hagin de reaparèixer perquè hi ha persones que 
s’atreveixen a demanar favors sexuals a canvi de feina. A assetjar a les dones pel fet de ser-ho, a 
entendre que les dones són una “unitat de canvi”, un objecte.  
 
Les dones formen part de la societat, part activa, principal i bàsica pel desenvolupament de la 
societat, del futur. Per poder avançar, com a societat, s’ha de tenir en compte a totes les persones, 
indistintament, del sexe que tinguin. Per això, per reclamar aquesta necessitat imperiosa, perquè 
els governants reaccionin, perquè es legisli allò que és injustícia, tornem a alçar-nos i a manifestar-
nos i ho farem sempre. Sempre per aconseguir una societat justa i igualitària.  
 
Aquest és el gran repte que tenim al davant, i l’hem d’assolir amb la col·laboració i la complicitat de 
totes les institucions, agents socials i de les dones i els homes dels nostres pobles i ciutats, perquè 
només així podrem fer-ho realitat. " 
 
 
INTERVENCIONS: La Sra. Presidenta presenta el contingut de la proposta i es sotmesa a votació. 
 
VOTACIONS: Es dictamina favorablement per 7 vots a favor, que representen 23 vots, dels grups 
polítics municipals PSC-CP i ICV-EUiA-ME-E, ERC-AM, GdSB-CUP-PA, C's i PDeCAT i l'abstenció 
del grup polític municipal PP: 
 
A favor:  7  (23 vots) 
 
PSC-CP 2  (10 vots) 
ICV-EUiA-ME-E 1  (4 vots) 
ERC-AM 1  (3 vots) 
GdSB-CUP-PA  1   (2 vots) 
PDeCAT 1   (1 vot) 
C's 1  (3 vots) 
 
Abstencions:  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 presentada pel Grup Muni cipal d'Esquerra Republicana de 
Catalunya de suport i defensa del model lingüístic de l’Escola catalana   
Número d'expedient M265-2018- 
 
 
Atès que a Catalunya es parlen prop 300 llengües i totes mereixen el mateix respecte, i que a la 
nostra ciutat més del 8% de la població són catalans i catalanes migrats d’altres indrets del món. 



 
Atès que com a societat volem compartir amb aquelles persones que procedents d’altres llocs del 
món han vingut a viure entre nosaltres, la nostra cultura i llengües catalana i aranesa; i que se les 
estimin com a protagonistes d’una nova identitat que se superposi a les pròpies amb naturalitat. 
 
Atès que l’ensenyament en català a l’escola pública va ser una demanda social dels i les docents, 
però també de les famílies castellanoparlants que van creure que ser competents en català 
garantiria als seus fills i filles més oportunitats. 
 
Atès que l’ensenyament en català va comptar amb un gran consens polític, que sumat a la creixent 
demanda social va determinar que a l’any 1983 s’aprovés la Llei de normalització lingüística (Llei 
7/1983, marc legal que es va ampliar l’any 1998 amb la Llei de política lingüística (llei 1/1998). 
 
Atès que la immersió lingüística és un model d’èxit contrastat i avalat que garanteix la cohesió 
social, evita la segregació per raó de llengua de família i comporta que tot infant trobarà 
l’oportunitat de creixement i de dignitat, inclosa la plena competència comunicativa en les dues o 
tres –si és el cas- llengües oficials de Catalunya, situant-lo en condicions d’igualtat per accedir al 
món social i laboral. 
 
Atès que tot i que aquests darrers anys el nivell de coneixement del català ha augmentat 
exponencialment entre la població, aquesta llengua continua en una situació d’inferioritat respecte 
al castellà –llengua oficial dominat a Catalunya- i l’anglès –llengua franca-.   El no reconeixement 
d’aquest realitat determinaria el perill d’un retrocés de l’ensenyament del i en català a favor del 
castellà i l’anglès. 
 
Atès que l’Estatut d’autonomia i la Llei d’educació de Catalunya emparen en un precepte legal l’ús 
de les llengües catalana i aranesa  com a llengües vehiculars en l’ensenyament, determinant que 
qualsevol canvi del model imposat pel govern espanyol amb l’objectiu d’iniciar la substitució 
lingüística, incorreria en una il·legalitat. 
 
Atès que l’ús de l’article 155 per modificar el model lingüístic de l’escola catalana es traduiria en 
una apropiació de les competències educatives de la Generalitat. 
 
Atès que creiem que la política ha de solucionar problemes i no generar-ne, i la segregació per 
llengua de família dividiria el nostre poble, trencant la cohesió social de Catalunya. 
 
Per aquests motius, el Grup Municipal ERC-AM en relació al model lingüístic de l’Escola catalana 
proposem a Ple Municipal l’adopció dels següents acords 
 
S'acorda: 
 
Primer. Instar al Govern de l’Estat espanyol a respectar el nostre model lingüístic resultat d’una 
demanda social, que va comptar –i compta- amb un ampli consens polític i és garant de  l’ cohesió 
-i inclusió- social, i la igualtat d’oportunitats.  
 
Segon. Donar suport i defensar la immersió com a model lingüístic de l’Escola catalana.   
 
Tercer. Donar suport i col·laborar en aquelles campanyes en defensa de la immersió com a model 
lingüístic de l’Escola catalana.  
 
Quart. Difondre aquesta moció als mitjans locals, comarcals i d’àmbit nacional.  
 
Cinquè. Notificar els acords plenaris d’aquesta moció a la Conselleria d’Ensenyament de la 
Generalitat de Catalunya, al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte del Govern d’Espanya, al 
Consell escolar municipal, a les AMPES i als centres educatius del municipi, a la FaPaC, a la 
FAPAES,  a l’AFAEC, als sindicats de l’àmbit de l’educació: CCOO, CGT, FETE·UGT, 



USTEC·STES, SEPC, Sindicat d’estudiants, Intersindical CSC etc., a la Plataforma de Professors 
de Català de Secundària, a Docents per la República, a SomEscola, a Docents per la 
Independència-ANC, a Òmnium Cultural, a l’Associació d’Amics de la Bressola, a la Federació 
d’Organitzacions per la Llengua Catalana (FOLC), a la Federació Moviments Renovació 
Pedagògica de Catalunya (FMRPC), a l’Associació de Mestres Rosa Sensat, a l’Associació 
Diomira, a la Coordinadora d’Associacions per la Llengua Catalana (CAL), a Esplais Catalans, a la 
Federació d’Entitats d’Atenció i d’Educació a la Infància i l’Adolescència, a les següents fundacions: 
Catalana de l’Esplai, Ibn Battuta, Paco Candel, Marta Mata, Lluís Carulla i Jaume Bofill, a la Taula 
per la Infància i l’Adolescència a Catalunya, al Centre UNESCO de Catalunya i a Linguapax . ; 
 
 
La present moció la subscriu Rosa Maria Berrio i Hernàndez, regidora del grup municipal d'ERC-
AM  
 
 
INTERVENCIONS: Presenta la moció la Sra. Rosa Maria Berrio. 
 
La Sra. Alba Martínez vol afegir a la intervenció efectuada per la Sra. Rosa Maria Berrio que si bé 
estan d'acord amb el contingut de la moció, van valorar la iniciativa que va tenir en la passada 
sessió Jorge Romero quan va presentar la seva moció al Consell Escolar abans d'anar al Ple. 
Considera que és una bona iniciativa i que s'hauria d'haver aprofitat que passi aquesta proposta 
abans de sotmetre'l a aprovació  pel Consell d'Educació per poder-la treballar també en aquest 
espai. 
 
La Sra. Rosa Maria Berrio diu que no han tingut temps de passar-la pel Consell Escolar per que 
van proposar fer la moció el dijous passat. 
 
La Sra. Alba Martínez diu que es donarà compte al Consell Escolar.  
 
VOTACIÓ:  Es dictamina favorablement per 3 vots a favor, que representen 6 vots, dels grups 
polítics municipals ERC-AM, GdSB-CUP-PA i PDeCAT, l'abstenció dels grups polítics municipals 
PSC-CP, PP i ICV-EUiA-ME-E, i el vot en contra, que representa 3 vots del grup polític municipal 
C's 
 
A favor:  3 (6 vots) 
 
ERC-AM 1 (3 vots) 
PDeCAT 1 (1 vot) 
GdSB-CUP-PA 1 (2 vots) 
 
Abstencions:  4 (16 vots) 
 
PSC-CP 2  (10 vots) 
ICV-EUiA-ME-E 1  (4 vots) 
PP 1   (2 vots) 
 
En contra: 1 (3 vots)  
 
C's 1  (3 vots) 
 
 
 
 
 
 
 



004. aprobación de la moción del Grupo Municipal de  Ciudadanos (CS) al Ayuntamiento de 
Sant Boi de Llobregat den defensa de los vecinos af ectados por ocupaciones especulativas 
e incívicas.  
Número d'expedient M265-2018- 
 
Todos los grupos que conforman el Ayuntamiento de S. Boi de Llobregat en diversas ocasiones 
desde el inicio del mandato han mostrado su soporte a las personas y familias afectadas por los 
desahucios. Este soporte se ha concretado en diversas propuestas para proveer de vivienda a 
familias y personas en situación de dificultad. 
 
Desgraciadamente todavía existe la preocupación social en torno a los desahucios por motivos 
sociales y a la sombra de estas necesidades han aparecido personas que ocupan viviendas 
propiedad de personas físicas y jurídicas confinalidades lucrativas 
 
Estas personas o mafias entran en los pisos, cambian la cerradura y a continuación ceden el 
espacio a cambio de dinero. Al mismo tiempo y dentro del paquete de servicios para-inmobiliarios, 
estos grupos manipulan las acometidas de la luz y el agua. Es evidente que operaciones de esta 
clase, ni son fruto de la necesidad ni se improvisan. Vendo casa okupa o compro casa okupa se ha 
generalizado en la redes. 
 
Por otra parte muchas de estas ocupaciones no solo se aprovechan de la vulnerabilidad social sino 
que se dedican los pisos okupados a alquilarlos para finalidades delictivas: drogas, terrorismo o 
tráfico de seres humanos. etc etc 
 
Es frecuente que estas ocupaciones ocurran en inmuebles propiedad de personas jurídicas 
(grandes tenedores), lo cuales, al ser meros tenedores de propiedades y sin ningún tipo de vínculo 
con el entorno , se despreocupan de los efectos de la situación generada. Estas actitud de dejadez 
refleja una forma de negligencia deliberada por los  efectos calamitosos para la convivencia que 
generan en su entorno. Si no se actua con diligencia y se denuncian las ocupaciones de 
inmuebles, el problema sufre una cronificación y recae sobre los vecinos y sobre el barrio y la 
ciudad. Esto está pasando en algunos barrios de Catalunya. 
 
Los medios humanos y materiales que la ciudad ha de dedicar a resolver los conflicots generados 
por la desidia de los grandes tenedores  suponen un gasto que pagamos entre todos  y que por 
desgracia no se puede facturar a los responsables ultimos de esta situación 
 
Los pequeños propietarios no tienen los recursos suficientes muchas vecesa para afrontar 
legalmente las situaciones de ocupación y  también, en las comunidades de propietarios  donde se 
encuentran los ocupantes se  sufren una serie de perjuicios . 
 
Es por todo lo anterior y con el objetivo de evitar la usurpación de viviendas ocupadas ilegalmente, 
el Grupo Municipal CS en el Ayuntamiento de Sant Boi de Llobregat propone al Pleno de la 
corporación la adopción de los siguientes acuerdos. 
 
S'acorda: 
 
Primero: Manifestar el soporte y los medios legales a disposición del Ayuntamiento a las 
comunidades de vecinos de la ciudad que sufren los perjuicios de la ocupación ilegal mediante la 
especulación realizada por mafias que se aprovechan de la precariedad de las familias 
 
Segundo: Solicitar a la Generalitat de Catalunya y al Estado la aprobación de normas para poner 
en marcha un protocolo de comunicación para que los grandes tenedores que tengan constancia 
que sus propiedades han sido ocupadas por grupos organizados tomen con celeridad las medidas 
legales oportunas para denunciar la ocupación y coordinen sus acciones legales con total 
transparencia  con los servicios municipales. 
 



Tercero Instar a que los Mossos d'Esquadra y la Policía Municipal de cada municipio mediante la 
Mesa de Seguridad pongan en común aquellos casos de los que tengan constancia y trabajen de 
manera conjunta en la investigación, intervención y valoración para evitar delictos de venta de 
llaves de viviendas y que informen exhaustivamente al Consejo Municipal de Seguridad Ciudadana 
Municipal. 
 
Cuarto. Instar al Equipo Municipal a planterse un plan plurianual progresivo de incremento de 
vivienda social que paliara la necesidad de vivienda de muchas victimas de estas mafias 
inmobiliarias. familias y jóvenes con dificultad para acceder a una vivienda; 
 
 
La present moció la subscriu  Grupo Municiapl CS  del Ayuntamiento de Sant Boi de LLobregat; 
 
 
La present moció la subscriu  
 
 
INTERVENCIONS: La Sra. Olga Amalia Puertas explica el contingut de la moció que es centra en 
les ocupacions delictives i especulatives. Recalca cadascun dels acords i diu que es parla també 
d'un increment del lloguer social per famílies i joves.  
 
El Sr. Jordi Garcia diu que fa uns mesos van presentar i es va aprovar una moció molt semblant a 
aquesta al Ple municipal al que es van adherir la majoria de grups municipals, i que l'anterior ROM 
no deixava presentar al Ple altre moció sobre el mateix assumpte, durant el periode d'1 any, si bé 
desconeix si el vigent ROM ho permet.  
 
La Sra. Olga Amalia Puertas contesta la moció que presenta ara no té el mateix contingut de la 
moció de la que parla el Sr. Jordi García, ja que es centra més en la ocupació dels pisos per les 
mafies i aquelles persones que ocupen els pisos a canvi de diners, i sobretot dels pisos propietat 
de persones jurídiques, bancs.  
 
A proposta de tots els membres s'introdueix a la moció una esmena al punt segon per afegir les 
paraules "y al Estado" després de "Solicitar a la Generalitat de Catalunya". 
 
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, PDeCAT, 
PSC-CP i ICV-EUiA-ME-E 
 
A favor: 1 (3 vots) 
 
C's 1 (3 vots) 
 
Abstencions: 7 (22 vots) 
 
PSC-CP 2 (10 vots) 
ICV-EUiA-ME-E 1 (4 vots) 
ERC-AM 1 (3 vots) 
GdSB-CUP-PA 1 (2 vots) 
PP 1 (2 vots) 
PDeCAT 1 (1 vot) 
 
 
 
 
 
 



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 resolució de la 
convocatòria d'ajuts econòmics a persones amb escassa capacitat econòmica que estiguin 
gravades per l'Impost sobre Bens Immobles de naturalesa urbana per a l'exercici de 2017 - 2a 
convocatòria, interposat per la senyora ..................... 
 
 ->   Aprovació de l'ampliació del termini de justificació de la subvenció concedida l'any 2017 a 
l'entitat Cooperacció  
 
 ->   Aprovació de la convocatòria pública d'ajuts econòmics a persones amb escassa capacitat 
econòmica gravades amb l'Impost sobre Bens Immobles de naturalesa urbana per a l'exercici 2018 
 
 ->   Aprovar inicialment les bases reguladores i la convocatòria del concurs de cartells per Sant 
Jordi dels centres d'ensenyament secundari a Sant Boi de Llobregat per al curs 2017-2018  
 
 ->   Aprovar inicialment les bases reguladores i la convocatòria del concurs literari dels centres 
d'ensenyament secundari a Sant Boi de Llobregat per al curs 2017-2018  
 
 ->   Aprovar inicialment les bases reguladores i la convocatòria dels XXXI Jocs Florals Escolars  
 
 ->   Aprovació de la signatura del conveni de col·laboració empresarial en activitats d'interès 
general, a subscriure entre l'l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat i la Fundació Agbar, per a dur a 
terme el projecte "Enfortiment del sistema d'acolliment i acompanyament integral a persones 
refugiades a Sant Boi de Llobregat 
 
 
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. 
 


