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

 
 
Número d'expedient: N198-2018-05 
 
 Caràcter  Urgent   Convocatòria  
 Ordinari No   Primera 

 
 Data:  15/05/2018 
  
 Lloc:  Sala de Juntes 
   

 Hora Inici:  17:10  
  
 Hora Final:  18:05 
 
 
Hi assisteixen 
President/a Salut González Martín  
Vocals Alba Martínez Vélez 

Olga Amalia Puertas Balcell 
Miquel Salip i Serret 
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 

Rosa Maria Berrio i Hernández   
 
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: 
 
002. Aprovació de l'adhesió de l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat a l'"Aliança 360. Educació a 
temps complet" i el suport al seu manifest i compromisos. 
 
003. Aprovació de la moció presentada pel Grup Municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya, 
de suport als i les docents encausades de l'Institut El Palau de Sant Andreu de la Barca i a la resta 
del professorat que és objecte de criminalització i repressió mediàtica, judicial i política. 
 
004. Aprobación de la moción presentada por el grupo municipal CS pro creción de talleres de 
escritura y promoción y divulgación de la escritura y la oratoria. 
 
005. Aprovació de la moció de l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat d'adhesió a la manifestació 
feminista del 16 de maig, per rebutjar la sentència de "la manada" i exigir pressupost compromès 
per desenvolupar el pacte d'estat contra la violència de gènere. 
 
006. Aprovació de la ratificació de l'addenda de pròrroga del conveni de col·laboració i d'encàrrec de 
gestions entre l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, i l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat relatiu 
al programa de mediació per al lloguer social d'habitatges, que té per objecte impulsar el sistema 



de mediació de l'Administració pública entre persones propietries i persones llogateres per a 
fomentar la disposició d'habitatges destinats al lloguer social, subscrita en data 31 de desembre de 
2017. 
 
007. Aprovació de la ratificació de l'addenda de pròrroga del conveni de col·laboració i d'encàrrec de 
gestions entre l'Agència de l'Habitatge de Catalunya i l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat relatiu 
a l'Oficina Local d'Habitatge de l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, que té per objecte establir 
els termes i les condicions de l'encàrrec de gestions i la col·laboració entre les parts per a 
l'assessorament i la gestió dels serveis en matèria d'habitatge, subscrita en data 31 de desembre 
de 2017. 
 
 
001. Aprovació de l'acta de la sessió amb número d' expedient N198-2018-04 
 
Votació: Aprovada per unanimitat dels membres presents 
Comentaris:  
Incidències:   
Esmenes:   
 
 
PROPOSTES VALORADES EN TRÀMIT D'URGÈNCIA 
 
S'acorda per unanimitat dels presents introduir per urgència els següents punts: 
 
 
002. Aprovació de l'adhesió de l'Ajuntament de Sant  Boi de Llobregat  a l'”Aliança 360. 
Educació a temps complet" i el suport al seu manife st i compromisos. 
Número d'expedient M111/U960/2018/001 
 
 
La Diputació de Barcelona, la Federació de Moviments de Renovació Pedagògica de Catalunya i la 
Fundació Jaume Bofill impulsen l’Aliança Educació 360; 
 
L’Aliança Educació 360 es proposa com a repte que tothom tingui més i millors oportunitats 
educatives en tots els temps i espais de la seva vida i connectar l’educació i els aprenentatges 
entre el temps lectiu i el no lectiu així com entre els diversos àmbits educatius.   Es proposa que 
l’accés a noves oportunitats educatives es faci amb equitat, sense exclusions, i que cada persona 
construeixi el seu propi itinerari vital; 
 
L’Aliança Educació 360 està oberta a la incorporació d’ens locals, centres educatius, entitats del 
lleure i del tercer sector social, cultural i esportiu de Catalunya així com centres de recerca, 
organitzacions professionals i ciutadania compromesa amb la innovació educativa; 
 
La Diputació de Barcelona ha realitzat una crida a la participació dels ens locals de la demarcació 
de Barcelona en l’Aliança, fixant com a criteris per a l’adhesió a l’Aliança Educació 360 que els ens 
locals assumeixin expressament tant el manifest com els compromisos dels participants en 
l’Aliança, es comprometin al desenvolupament d’iniciatives d’Educació 360 al propi territori i 
nomenin representants polítics i tècnics per a les tasques d’interlocució amb l’Aliança Educació 
360; 
 
Vist l'informe tècnic emès en data 10 de maig de 2018; 
 
Vista la revisió de conformitat de la intervenció municipal de data  10/05/2018  
 
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 l’adhesió a l’”Aliança Educació 360. Educació a temps complet”, assumint el 
manifest i els compromisos dels participants de l’Aliança Educació 360, d’acord amb els textos 
publicats al lloc web de l’Aliança Educació 360. 
 
Segon.- Promoure el desenvolupament de projectes i experiències d’Educació 360 al nostre 
municipi.  
 
Tercer.- Nomenar la Sra. Alba Martínez Vélez com a representant política i a la Sra. .................... 
com a referent tècnica perquè actuïn com a interlocutores amb els responsables de l’Aliança 
Educació 360.  
 
Quart.-Traslladar aquest acord a la Diputació de Barcelona. 
 
 
INTERVENCIONS: La Sra. Alba Martínez explica el contingut de la proposta impulsada per la 
Diputació de Barcelona. Es proposava que aquesta proposta d'adhesió sigui aprovada pel Ple 
abans del 15 de juny pròxim. 
 
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, Cs, PP i PDeCAT : 
 
A favor: 2  (14 vots) 
 
PSC-CP 1  (10 vots) 
ICV-EUiA-ME-E 1 (4 vots) 
 
Abstencions: 5  (11 vots) 
 
ERC-AM 1  (3 vots) 
GdSB-CUP-PA 1 (2 vots) 
Cs 1 (3 vots) 
PP 1  (2 vots) 
PDeCAT 1 (1 vot) 
 
 
003. Aprovació de la moció, presentada pel Grup Mun icipal d'Esquerra Republicana de 
Catalunya de suport als i les docents encausades de  l'Institut El Palau de Sant Andreu de la 
Barca i a la resta del professorat que és objecte d e criminalització i repressió mediàtica, 
judicial i política.  
 
 
Els familiars dels docents de l’Institut El Palau de Sant Andreu de la Barca van fer pública la 
següent carta: 
 
«A l’Institut El Palau de Sant Andreu de la Barca, el dia 2 d’octubre del 2017, l’endemà del 
referèndum, es va donar l’opció als alumnes de fer un petit acte al pati (els alumnes d’ESO) o al 
davant de la porta (els de batxillerat) que consistia en uns minuts de silenci. Els professors van 
donar llibertat als alumnes per decidir si volien assistir-hi. No és cert que se’ls hi obligués. A les 
aules, es va permetre de fer un petit debat on els mateixos alumnes podien parlar sobre els fets 
ocorreguts el dia abans. En cap cas els professors no van imposar la seva opinió. És del tot fals 



que assenyalessin els alumnes fills de guàrdies civils, que els humiliessin ni que expressessin cap 
sentiment d’animadversió envers el cos de la Guàrdia Civil. 
 
La reacció dels pares d’alguns alumnes davant el que entenem que és un acte de llibertat 
d’expressió va ser culpabilitzar i denunciar alguns professors pel delicte d’incitació a l’odi. Els 
primers professors acusats van repetir reiteradament davant la resta de companys que en cap cas 
no s’havia fet res que es pogués qualificar en aquests termes. La llista de professors acusats es va 
anar ampliant, sense causa ni fonament, de dos fins a onze. Per part dels alumnes, del miler 
d’estudiants que té l’institut, s’han personat com a part acusadora un total de divuit famílies. La 
resta no participa en l’acusació. 
 
El gener del 2018, van ser tots citats a declarar a la Ciutat de la Justícia. Van contestar totes les 
preguntes i van negar totes les acusacions que se’ls imputen. Tant els declarants com la defensa 
confiaven que el cas s’arxivaria, atès que simplement no s’havia fet res mal fet. 
 
Mesos després, la fiscalia ha donat credibilitat a l’atestat de la Guàrdia Civil, desatenent les 
declaracions dels acusats. Nosaltres, els familiars, denunciem davant l’opinió pública la seva 
indefensió. Recordem que el Departament d’Ensenyament està intervingut pel 155 i ha silenciat 
tota manifestació pública que contraresti el relat imperant. 
 
Denunciem la manca de rigor d’alguns mitjans de comunicació, així com la campanya mediàtica 
que ha donat per bons els arguments de la fiscalia, sense esperar l’acció de la justícia. Denunciem 
també que membres del govern espanyol s’hagin posicionat al costat de la fiscalia qualificant de 
lamentables uns fets que no han estat provats. Denunciem la deshumanització que es practica una 
vegada més ignorant la presumpció d’innocència dels acusats. 
 
Els nostres familiars són professionals de l’educació que tenen una llarga trajectòria i han estat 
sempre ben valorats pels seus companys i alumnes. Són persones íntegres, que entenen 
l’educació com alguna cosa més que la transmissió de coneixements, és a dir, tenen uns valors 
ètics i els posen en pràctica. Resulta del tot inversemblant acusar-los de fer el contrari del que han 
fet sempre: educar en la convivència i el respecte. 
 
Resulta molt dolorós per a les famílies veure com persones que estimem són objecte de difamació, 
calúmnies i injúries. La dimensió que ha pres tot l’assumpte és desmesurada i no ajuda al normal 
funcionament del procés judicial ni de la tasca educativa del centre. Volem deixar clar que confiem 
en l’acció de la justícia.» 
 
Però a l’encausament de docents de l’Institut El Palau, i dels docents de la Seu d’Urgell i Tremp, 
cal afegir que el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte ha emès un comunicat on afirma veure 
casos d’adoctrinament que podrien derivar en delictes d’odi en més d’una seixantena de casos en 
45 centres educatius. Denúncies que -segons tots els indicis- podrien no tenir cap fonament, sent 
aquestes denúncies deformacions de la realitat pròpies d’un atac a l’escola catalana amb clara 
finalitat política.  
 
Per tots aquests motius, el grup d’Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal a 
l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat proposa l’adopció dels següents acords 
 
S'acorda: 
 
Primer. L'ajuntament de Sant Boi de Llobregat se solidaritza plenament amb els i les  docents 
denunciades, investigades i/o encausades per la justícia espanyola per promoure el debat i la 
reflexió crítica de l’alumnat.  
 
Segon. L'ajuntament de Sant Boi de Llobregat demana l'arxivament immediat del procés judicial 
contra els i les professors de l’Institut El Palau de Sant Andreu de la Barca, de la Seu d’Urgell i de 
Tremps, així com altres que són encausats per motius polítics. 



 
Tercer. L'ajuntament de Sant Boi de Llobregat mostra el suport i reconeixement a la tasca 
educativa que fan  els i les docents d’arreu del país així com els i les professores de l’institut El 
Palau de Sant Andreu de la Barca. 
 
Quart. Traslladar aquests acords al Consell Escolar de Catalunya, al Consell Escolar de Sant Boi, 
als serveis territorials d'ensenyament de Catalunya, al consell escolar de l’Institut El Palau de Sant 
Andreu de la Barca, a la Taula d’Emergència Docent, a SomEscola, al MUCE, a l'Associació 
Catalana de Municipis i Comarques (ACM) i a la Federació de Municipis de Catalunya. 
 
La present moció la subscriu Rosa Maria Berrio i Hernàndez, regidora del Grup Municipal d'ERC-
AM i Jordi García Mas, regidor del Grup Municipal PDeCAT 
 
 
INTERVENCIONS: El Sr. Miquel Salip presenta el contingut de la moció. 
 
El Sr. Jordi Garcia demana que consti a la proposta que el seu grup municipal també la subscriu. 
 
 
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, C's i PP: 
 
A favor: 3 (6 vots) 
 
ERC-AM 1 (3 vots) 
GdSB-CUP-PA 1 (2 vots) 
PDeCAT 1 (1 vot) 
 
Abstencions: 4 (19 vots) 
 
PSC-CP 1 (10 vots) 
ICV-EUiA-ME-E 1 (4 vots) 
C's 1 (3 vots) 
PP 1 (2 vots) 
 
 
004. A probación de la moción presentada por el gru po municipal CS pro creación de 
talleres de escritura y promoción y divulgación de la escritura y la oratoria.. 
 
 
La creación de los talleres de escritura arranca de la iniciativa de las universidades americanas 
para dotar de técnicas de mejora del mensaje escrito y de la expresión oratoria de su alumnado. 
Dichos cursos, con un gran éxito continuado , nos han deparado grandes escritores; Carver, 
MacEwan y hasta el premio nobel 2017 Kazuo Ishiguro entre muchos.  
 
Baricco creo en Milán la Escuela Holden de técnicas de escritura, quión, poesía...de gran 
seguimiento popular en el antiguo edificio Feltrinelli 
 
En Barcelona, en la sede de l'Ateneu Barcelonés, existe la más antigua y exitosa escuela de 
escritura de Europa, con centenares de alumnos en sus cursos presenciales y a distancia, en ellos 
colabora eventualmente nuestro escritor local Kiko Amat. 
 
La reconocida dificultad para manejarse con el lenguaje escrito que reflejan las encuestas 
sociológicas y educativas, podría paliarse con estos cursos, no reglados, y a precios bajos que 
contribuyen a elevar el nivel educativo e incluso son de utilidad para todos los trabajadores de 



servicios en general y para aquellos con los estudios inacabados o autodidactas que aspiren a 
mejorar sus conocimientos en buenos ambientes de amable sociabilidad y gran motivación. Caben 
en ello desde los estudiantes de secundaria hasta los jubilados con ganas de ocio creativo. 
 
Sant Boi carece de industria cultural, y de retomar la divulgación de las técnicas de escritura con 
las debidas e iniciales garantías de calidad profesional, la podríamos potenciar como en otras 
ciudades suburbanas con concursos o festivales de creación poética," slam  poetry", poesía breve 
declamada, cantada o interpretada o fórmulas de teatro callejero o convencional. También caben 
los cursos de guionaje para los soportes audiovisuales. 
 
Sant Boi tiene edificios de uso cultural que pueden aumentar su tiempo de uso y optimizarse con el 
horario vigente.. Escola de Música, Archivo, Museos y Bibliotecas, es muy conveniente aumentar el 
uso social y llenarlos de contenido y dedicación activa. Creemos que los Talleres de escritura 
guiados por profesionales competentes pueden completar los usos de nuestras instalaciones. Así 
por ejemplo, la creación de un Taller de escritura en nuestra biblioteca Jordi Rubió i Balaguer como 
iniciativa matricial para su réplica en otras instalaciones municipales de la ciudad. 
 
Este curso inicial podría contar con el asesoramiento profesional de la Escola de Escritura de 
l'Ateneu barcelonés, en su primera fase. Esta Escola tiene buena consideración legal y un estatuto 
de vinculación a un Ente de utilidad pública que es l'Ateneu barcelonés. Además estamos seguro 
que el duro ejemplo del escritor de 47 años Kiko Amat, de pasado turbulento ey estudios 
inacabados , y sin embargo, escritor de éxito y muy fiel a sus orígenes santboyanos en su vida y 
obras, daría ayuda a una iniciativa local ya que ya participa en la Escuela de l'Ateneu barcelonés. 
 
También valdría apoyar la via escolar de los clubs de debate y oratoria para facilitar una expresion 
oral adecuada a los usos sociales de nuiestra ciudad. La asociación de debates Universitarios 
podría brindarnos su experiencia . Insisto en la importancia de confiar en la veteranía y experiencia 
de entidades de éxito en sus especialidades respectivas. 
 
Getafe tiene un excelente festival de poesía y Gijón, de cine y movela negra, Ambas eran ciudades 
industriales , reconvevertidas en parte, hoy ya son más conocidas por sus festivales y por la 
incipiente industria cultural y de servicios que por otras cosas. El Prat y Hospitalet cuentan con 
Oficinas de localizaciones cinematográficas atrayendo rodajes a sus parajes. Son ejemplos de 
industriacultural entre otros. Intentemos pues que nuestra ciudad deje de ser "Invisible " como se 
nos considera en el libro del mismo título de Marc ANdreu. 
 
Por todo lo anterior, proponemos al Pleno del Ayuntamiento de Sant Boi de Llobregat los siguientes 
acuerdos: 
 
S'acorda: 
 
Primero: Instar a la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Sant Boi de Llobregat para que 
considere la iniciativa de la creación de una Escuela de Escritura y Oratoria para nuestra ciudad, 
apoyando y estimulando  así nuestra industria cultural. 
 
Segundo: Solicitar el apoyo para esta iniciativa al Departamento de Cultura de Generalitat, al 
Ministerio de cultura,y a la Diputación, así como a las entidades especializadas en la materia  
 
Trasmitir esta moción al Departamento de Cultura, al Ministerio de Cultura y a la Diputación, al 
Ateneo barcelonés y al Club de debates universitarios. 
 
La present moció la subscriu  el Grupo Municipal Ciudadanos de Sant Boi de Llobregat. 
 
 
 
 



INTERVENCIONS: La Sra. Olga Amalia Puertas presenta el contingut de la moció.  
 
El Sr. Miquel Salip proposa introduir una esmena a la proposta consistent en corregir on diu 
Ateneo, hauria de dir l'Ateneu. També s'ha de corregir el nom de la Biblioteca, on diu Rubio i Ors 
ha de dir Jordi Rubió i Balaguer.  
 
La Sra. Olga Amalia Puertas està d'acord amb les correccions que s'introdueixen directament al 
text.  
 
 
VOTACIÓ:  Es dictamina favorablement per 2 vot a favor, que representen 5 vots, dels grups 
polítics municipal C's i PP i l'abstenció dels grups polítics municipals ERC-AM, GdSB-CUP-PA, 
PDeCAT, PSC-CP i ICV-EUiA-ME-E 
 
A favor: 2 (5 vots) 
 
C's 1 (3 vots) 
PP 1 (2 vots) 
 
Abstencions: 5 (20 vots) 
 
PSC-CP 1 (10 vots) 
ICV-EUiA-ME-E 1 (4 vots) 
ERC-AM 1 (3 vots) 
GdSB-CUP-PA 1 (2 vots) 
PDeCAT 1 (1 vot) 
 
El Sr. Jorge Romero diu en relació a la seva abstenció que només és una abstenció tècnica. 
 
 
005. Aprovació de la moció de l'ajuntament de Sant Boi de Llobregat d'adhesió a la 
manifestació feminista del 16 de maig,  per rebutja r la sentència de  'la manada” i per exigir 
pressupost compromès per desenvolupar el pacte d'es tat contra la violència de gènere  
 
La lluita contra la violència masclista ha de ser una prioritat per a tota la societat i partits polítics i, 
en primera instància, una obligació dels governs i totes les administracions, fent d'aquesta lluita 
una qüestió d'Estat, tal com es planteja en el Pacte d'Estat en matèria de violència de gènere 
aprovat pel Congrés dels Diputats a instàncies del Grup socialista. 
 
El Pacte d'Estat és un instrument complementari de la nostra actual legislació, que estableix els 
marcs de coordinació institucional necessaris per al desenvolupament de les diferents mesures 
acordades. Un total de 213 propostes d'actuació que aborden el problema de manera integral i que 
en el seu conjunt milloren la situació de les dones víctimes de violència de gènere i la de les seves 
filles i fills. A més, conté específicament l'obligatorietat de la formació en visió de gènere als 
diferents estaments de l'administració, quelcom que hem vist és vital a l'àmbit judicial. 
 
Per desgràcia, són molts els exemples de com la manca de formació en gènere fomenta la justícia 
patriarcal amb sentències que fomenten la revictimització de les dones agredides, la impunitat dels 
agressors i que legitimen el masclisme i la cultura de la violació. 
 
Un dels darrers exemples és la sentència de “La manada”. Segons la sentència num.000038/2018 
de la Secció Segona de l'Audiència Provincial de Navarra, queden com a fets provats que els cinc 
homes del grup conegut com ‘La Manada’ van perpetrar una menyspreable acció d'abús sexual 
contra una noia a Pamplona durant les festes de San Fermín de 2016. La sentència entén que no 
hi va haver ni violència ni intimidació, i un jutge els volia absoldre. Cinc homes adults en grup 



contra una adolescent, que ha denunciat els fets esperant justícia. El missatge que estem donant a 
la societat és molt perillós i, a més, projecta un marc d'inseguretat per a les noies i dones. 
 
Creiem fermament que la consideració jurídica dels fets és contradictòria; els cinc homes han estat 
condemnats per delictes continuats d'abús sexual amb prevalença, però no per violació, ja que el 
tribunal no ha considerat el delicte d'agressió sexual, que implica violència i intimidació. El relat és 
incompatible entre el que es tipifica i la sentència, demostrant la necessitat urgent de formar en 
visió de gènere a la judicatura, que és una de les mesures previstes en el Pacte d'Estat contra la 
violència de gènere. 
 
Un Pacte d’Estat contra la violència de gènere que no es pot desenvolupar perquè en els 
Pressupostos Generals de l'Estat per a 2018 no s'han destinat els recursos compromesos encara 
que tots els grups parlamentaris van votar a favor de la Proposició No de Llei presentada pel Grup 
Socialista a l'octubre de 2017, relativa a la sol·licitud al Govern de l'aprovació per Decret Llei, en 
cas de pròrroga pressupostària, de l'increment de  200 milions, per donar compliment als acords 
pressupostaris del Pacte d'Estat. 
 
En aquest context, les entitats feministes han convocat una manifestació dimecres 16 de maig a tot 
l'Estat per denunciar les rebaixes del Pacte d’Estat contra la violència masclista, exigir fets, no 
paraules només. 
 
Per tot això, des del Grup Socialista a l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat sol·licitem a la resta 
de grups municipals, el suport als següents 
 
S'acorda: 
 
PRIMER.- Reiterar el compromís d'aquest Ajuntament amb la lluita contra la violència masclista, 
com a prioritat política, destinant recursos, campanyes d'informació, conscienciació, atenció, etc... i 
mostra de solidaritat col·lectiva per exigir la fi de les violències masclistes. 
 
SEGON.- Instar el Govern de l’Estat a complir els seus acords, i per tant, que en els pressupostos 
generals de l'Estat es destinin els recursos compromesos per poder desenvolupar el Pacte d’Estat 
contra la violència de gènere. 
 
TERCER.- Mostrar el nostre suport incondicional a les víctimes, moltes vegades invisibles, de les 
agressions sexuals i el nostre rebuig a la sentència de La Manada, un dels pitjors exemples del 
sentit patriarcal de la Justícia que, un cop més, afavoreix la impunitat de les agressions masclistes 
fomentant la violència masclista institucional. 
 
QUART.- Donar suport a les mobilitzacions dels moviments feministes del 16 de maig amb una 
campanya informativa al municipi per fomentar la participació, donant especialment veu a les 
entitats de dones i feministes del municipi. 
 
CINQUÈ.- Fer arribar aquesta moció a l'Audiència Provincial de Navarra, al Ministeri de Justícia, al 
Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat, i al Consell General del Poder Judicial.; 
 
 
La present moció la subscriu el Grup Municipal Socialista de l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat 
 
 
INTERVENCIONS: La Sra. Presidenta explica el contingut de la moció. 
 
 
VOTACIONS:  Per unanimitat dels membres presents es dictamina favorablement. 
 
 



INTERVENCIONS: La Sra. Presidenta explica el contingut de les dos propostes següents. 
 
006. Aprovació de la ratificació de l'addenda de pr òrroga del conveni de col·laboració i 
d'encàrrec de gestions entre l'Agència de l'Habitat ge de Catalunya i l'Ajuntament de Sant Boi 
de Llobregat relatiu al programa de mediació per al  lloguer social d'habitatges, que té per 
objecte impulsar el sistema de mediació de l'Admini stració pública entre persones 
propietàries i persones llogateres per a fomentar l a disposició d'habitatges destinats al 
lloguer social, subscrita en data 31 de desembre de  2017 
Número d'expedient N662/2018/000013 
 
 
Vist que l'accés a l'habitatge representa en els últims anys un dels grans problemes de la societat 
catalana; amb la voluntat de fer possible implementar polítiques públiques amb l'objectiu de 
facilitar-ne l'accés als ciutadans, la Llei 18/2007, de 28 de desembre del dret a l'habitatge, així com 
els decrets i reglaments que la despleguen, defineix quines seran aquestes polítiques i defineixen 
també el marc normatiu de col·laboració entre l'administració de la Generalitat i els ens locals; 
 
Atès que la Llei 18/2007 de 28 de desembre del dret a l'habitatge, els decrets i reglaments que la 
despleguen, el Pacte Nacional per a l'Habitatge 2007-2016 i el Pla per al Dret a l'Habitatge 2009-
2012, hores d’ara prorrogat, constitueixen el marc general i normatiu relatiu al programa de 
mediació per al lloguer social d'habitatges, que tenen per finalitat principal assegurar la màxima 
cobertura territorial en la prestació dels serveis i ajuts relacionats amb l'habitatge i facilitar la 
proximitat d'aquests serveis a la ciutadania; 
 
Atès que la Llei 13/2009, de 22 de juliol, de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, crea aquesta 
nova entitat, que substitueix l'empresa pública de la Generalitat Adigsa (Administració, promoció i 
gestió, SA), i en defineix entre els seus objectius els d’execució i la gestió de les polítiques 
d'habitatge que són competència de la Generalitat; en especial les relatives a les actuacions 
públiques; 
 
Així, el desenvolupament dels instruments i mesures que contempla el Decret 75/2014, de 27 de 
maig, del Pla per al dret a l'habitatge, implica la necessària coordinació entre la Generalitat de 
Catalunya i les administracions locals, tot desplegant polítiques que, en matèria d’habitatge, han de 
garantir la proximitat al territori, amb una gestió integrada de les actuacions públiques de 
conformitat amb els principis de subsidiarietat, coordinació i col·laboració amb els ens locals; 
 
En aquest sentit, el Decret 75/2014, dedica els seus arts.  60 i següents del capítol 5 a les oficines 
locals d’habitatge i a les borses de mediació per al lloguer social, i estableix que l'Agència Catalana 
de l'Habitatge podrà subscriure convenis per a constituir o mantenir oficines locals d'habitatge i 
borses de mediació amb les administracions locals, com també amb institucions o entitats que 
tinguin desplegament territorial; 
 
En concret, els articles 60, 61 i 62 del Decret  75/2014 recullen les condicions de les oficines i 
borses, les seves funcions més rellevants, les fases per a l'establiment dels convenis de 
col·laboració amb l'Agència Catalana de l'Habitatge, les contraprestacions econòmiques i el 
sistema de justificació de l'activitat; 
 
Atès que, d’acord amb l’establert a l’article 25 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril (LRBRL), l’article 
26.1.c) en els municipis de població superior a 20.000 habitants els municipis han de prestar, entre 
d’altres, els serveis d’avaluació i informació de situacions de necessitat social i l’atenció immediata 
a persones en situació o risc d’exclusió social; 
 
Atès que en el marc del dret a l’habitatge –constitucionalment reconegut a l’article 47 CE i a 
l’Estatut d’Autonomia de Catalunya als seus article 26 i 47-, la Llei 18/2007, de 28 de desembre, 
del dret a l’habitatge, estableix al seu article 8.1 que  “Els ens locals, sota el principi d'autonomia 
per a la gestió de llurs interessos, exerceixen les competències d'habitatge d'acord amb el que 



estableixen la legislació de règim local, la legislació urbanística i aquesta llei, sens perjudici de la 
capacitat de subscriure convenis i concertar actuacions amb altres administracions i agents 
d'iniciativa social i privada que actuen sobre el mercat d'habitatge protegit i lliure.”; 
 
Atès que, d'acord amb l’article 57.2 de la LRBRL, la subscripció de convenis ha de millorar 
l'eficiència de la gestió pública, eliminant duplicitats administratives i complir amb la legislació 
d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera; 
 
Vist que, amb l'objectiu de coordinar i desplegar en el territori la prestació dels serveis i ajuts del 
Pla per al dret a l’habitatge, l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat ha manifestat el seu interès en la 
formalització d'un conveni de col·laboració per al manteniment d'un programa de medicació social 
d'habitatge d'àmbit territorial municipal, el qual pot influir positivament en l'activitat i en la gestió 
d'aquest tipus d'oficina, la qual repercuteix en benefici del total de la població.  
 
Atès que l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat disposa de l'espai i el personal suficient per 
realitzar les funcions que se li encomanen, amb la finalitat de prestar els serveis objecte d'aquest 
conveni; així com d'una persona responsable per coordinar les actuacions amb els serveis de la 
Generalitat competents en la matèria, de conformitat amb l'establert al Pla per al Dret a l'Habitatge, 
en relació a les funcions de les borses de mediació; 
 
Vist que per acord del Ple de l'Ajuntament de sessió de data 24 de novembre de 2014 es va 
aprovar la ratificació del conveni de col·laboració i d'encàrrec de gestions entre l'Agència de 
l'Habitatge de Catalunya i l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat relatiu al programa de mediació 
per al lloguer social d'habitatges, que té per objecte impulsar el sistema de mediació de 
l'Administració pública entre persones propietàries i persones llogateres per a fomentar la 
disposició d'habitatges destinats al lloguer social, subscrit en data 28 de març de 2014;  
 
Vist que per acord del Ple de l'Ajuntament de sessió de data 27 d'abril de 2015, es va aprovar la 
ratificació de l'addenda d'aquest conveni de col·laboració i d'encàrrec de gestions, subscrita en 
data 31 de desembre de 2014; 
 
Vist que per acord del Ple de l'Ajuntament de sessió de data 26 de maig de 2016, es va aprovar la 
ratificació de l'addenda d'aquest conveni de col·laboració i d'encàrrec de gestions, subscrita en 
data 31 de desembre de 2015;  
 
Vist que per acord del Ple de l'Ajuntament de sessió de data 20 d'abril de 2017, es va aprovar la 
ratificació de l'addenda d'aquest conveni de col·laboració i d'encàrrec de gestions, subscrita en 
data 31 de desembre de 2016; 
 
Atès que en l'esmentat acord s'establia una vigència del conveni fins el 31 de desembre de 2017, 
podent ser prorrogat, per mutu acord, prèvia petició per escrit de qualsevol de les parts signatàries; 
 
Vista la revisió de conformitat de la intervenció municipal de data  10/05/2018  
 
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: RATIFICAR l'addenda de pròrroga del conveni de col·laboració entre l’Agència de 
l’Habitatge de Catalunya i l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, per a l’any 2018, relatiu al 
programa de mediació per al lloguer social subscrita, en data  31 de desembre de 2017, que té per 
objecte impulsar el sistema de mediació de l'Administració pública entre persones propietàries i 
persones llogateres per a fomentar la disposició d'habitatges destinats al lloguer social. 



 
SEGON: ESTABLIR que la vigència de la present addenda serà fins el 31 de desembre de 2018, 
amb efectes de l'1 de gener del mateix any. 
  
TERCER: ACCEPTAR, en conseqüència, l'aportació econòmica establerta al pacte segon de 
l'addenda per actuacions de mediació amb contractes de l'any 2018; 450,00 € per actuació de 
mediació amb contractes nous i 200,00 € per actuació de gestió i seguiment de contractes 
anteriors, tenint en compte que l'esmentada aportació màxima serà de 18.500,00 € per a l'exercici 
2018.  
 
QUART: NOTIFICAR aquest acord a l'Agència de l'Habitatge de Catalunya. 
 
L'Import esmentat 18500  euros s'imputarà, dins del pressupost municipal vigent, a càrrec de la 
partida d'ingrés 640 45002, Conveni col·laboració mediació lloguer social.. 
 
VOTACIÓ: Es dictamina favorablement per 5 vots a favor, que representen 23 vots, dels grups 
polítics municipals PSC-CP i ICV-EUiA-ME-E, ERC-AM, C's i PP: i l'abstenció dels grups polítics 
municipals GdSB-CUP-PA i PDeCAT 
 
A favor: 5 (22 vots) 
 
PSC-CP 1 (10 vots) 
ICV-EUiA-ME-E 1 (4 vots) 
ERC-AM 1 (3 vots) 
C's 1 (3 vots) 
PP 1 (2 vots) 
 
Abstencions: 2 (3 vots) 
 
GdSB-CUP-PA 1 (2 vots) 
PDeCAT 1 (1 vot) 
 
 
007. Aprovació de la ratificació de l'addenda de pr òrroga del conveni de col·laboració i 
d'encàrrec de gestions entre l'Agència de l'Habitat ge de Catalunya i l'Ajuntament de Sant Boi 
de Llobregat relatiu a l'Oficina Local d'Habitatge de l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, 
que té per objecte establir els termes i les condic ions de l'encàrrec de gestions i la 
col·laboració entre les parts per a l'assessorament  i la gestió dels serveis en matèria 
d'habitatge, subscrita en data 31 de desembre de 20 17 
Número d'expedient N662/2018/000012 
 
 
Vist que l'accés a l'habitatge representa en els últims anys un dels grans problemes de la societat 
catalana; amb la voluntat de fer possible implementar polítiques públiques amb l'objectiu de 
facilitar-ne l'accés als ciutadans, la Llei 18/2007, de 28 de desembre del dret a l'habitatge, així com 
els decrets i reglaments que la despleguen, defineix quines seran aquestes polítiques i defineixen 
també el marc normatiu de col·laboració entre l'administració de la Generalitat i els ens locals; 
 
Atès que la Llei 18/2007 de 28 de desembre del dret a l'habitatge, els decrets i reglaments que la 
despleguen, el Pacte Nacional per a l'Habitatge 2007-2016 i el Pla per al Dret a l'Habitatge 2009-
2012, hores d’ara prorrogat, constitueixen el marc general i normatiu relatiu a les oficines locals 
d'habitatge, que tenen per finalitat principal assegurar la màxima cobertura territorial en la prestació 
dels serveis i ajuts relacionats amb l'habitatge i facilitar la proximitat d'aquests serveis a la 
ciutadania; 
 



Atès que la Llei 13/2009, de 22 de juliol, de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, crea aquesta 
nova entitat, que substitueix l'empresa pública de la Generalitat Adigsa (Administració, promoció i 
gestió, SA), i en defineix entre els seus objectius els d’execució i la gestió de les polítiques 
d'habitatge que són competència de la Generalitat; en especial les relatives a les actuacions 
públiques;  
 
Així, el desenvolupament dels instruments i mesures que contempla el Decret 75/2014, de 27 de 
maig, del Pla per al dret a l'habitatge, implica la necessària coordinació entre la Generalitat de 
Catalunya i les administracions locals, tot desplegant polítiques que, en matèria d’habitatge, han de 
garantir la proximitat al territori, amb una gestió integrada de les actuacions públiques de 
conformitat amb els principis de subsidiarietat, coordinació i col·laboració amb els ens locals; 
 
En aquest sentit, el Decret 75/2014, dedica els seus arts.  60 i següents del capítol 5 a les oficines 
locals d’habitatge i a les borses de mediació per al lloguer social, i estableix que l'Agència Catalana 
de l'Habitatge podrà subscriure convenis per a constituir o mantenir oficines locals d'habitatge i 
borses de mediació amb les administracions locals, com també amb institucions o entitats que 
tinguin desplegament territorial; 
 
En concret, els articles 60, 61 i 62 del Decret 75/2014, recullen les condicions de les oficines i 
borses, les seves funcions més rellevants, les fases per a l'establiment dels convenis de 
col·laboració amb l'Agència Catalana de l'Habitatge, les contraprestacions econòmiques i el 
sistema de justificació de l'activitat; 
 
Atès que, d’acord amb l’establert a l’article 25 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril (LRBRL), l’article 
26.1.c) en els municipis de població superior a 20.000 habitants els municipis han de prestar, entre 
d’altres, els serveis d’avaluació i informació de situacions de necessitat social i l’atenció immediata 
a persones en situació o risc d’exclusió social; 
 
Atès que en el marc del dret a l’habitatge –constitucionalment reconegut a l’article 47 CE i a 
l’Estatut d’Autonomia de Catalunya als seus article 26 i 47-, la Llei 18/2007, de 28 de desembre, 
del dret a l’habitatge, estableix al seu article 8.1 que  “Els ens locals, sota el principi d'autonomia 
per a la gestió de llurs interessos, exerceixen les competències d'habitatge d'acord amb el que 
estableixen la legislació de règim local, la legislació urbanística i aquesta llei, sens perjudici de la 
capacitat de subscriure convenis i concertar actuacions amb altres administracions i agents 
d'iniciativa social i privada que actuen sobre el mercat d'habitatge protegit i lliure.”; 
 
Atès que, d'acord amb l’article 57.2 de la LRBRL, la subscripció de convenis ha de millorar 
l'eficiència de la gestió pública, eliminant duplicitats administratives i complir amb la legislació 
d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera; 
 
Vist que, amb l'objectiu de coordinar i desplegar en el territori la prestació dels serveis i ajuts del 
Pla per al dret a l’habitatge, l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat ha manifestat el seu interès en la 
formalització d'un conveni de col·laboració per al manteniment de l'Oficina Local d'Habitatge del 
municipi, la qual cosa repercuteix en benefici del total de la població.  
 
Atès que, l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat disposa de l'espai i el personal suficient per 
realitzar les funcions que se li encomanen, amb la finalitat de prestar els serveis objecte d'aquest 
conveni; així com d'una persona responsable per coordinar les actuacions amb els serveis de la 
Generalitat competents en la matèria, de conformitat amb l'establert al Pla per al Dret a l'Habitatge, 
en relació a les funcions de les oficines locals d’habitatge; 
 
Vist que per acord del Ple de l'Ajuntament de sessió de data 24 de novembre de 2014, es va 
aprovar la ratificació del conveni de col·laboració i d'encàrrec de gestions entre l'Agència de 
l'Habitatge de Catalunya i l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat relatiu a l'Oficina Local d'Habitatge 
de l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, que té per objecte establir els termes i les condicions de 



l'encàrrec de gestions i la col·laboració entre les parts per a l'assessorament i la gestió dels serveis 
en matèria d'habitatge, subscrit en data 10 de març de 2014;  
 
Vist que per acord del Ple de l'Ajuntament de sessió de data 27 d'abril de 2015, es va aprovar la 
ratificació de l'addenda de pròrroga d'aquest conveni de col·laboració i d'encàrrec de gestions 
subscrita en data 31 de desembre de 2014. 
 
Vist que per acord del Ple de l'Ajuntament de sessió de data 26 de maig de 2016, es va aprovar la 
ratificacióde l'addenda de pròrroga d'aquest  conveni de col·laboració i d'encàrrec de gestions 
subscrita en data 31 de desembre de 2015.     
 
Vist que per acord del Ple de l'Ajuntament de sessió de data 20 d'abril de 2017, es va aprovar la 
ratificacióde l'addenda de pròrroga d'aquest  conveni de col·laboració i d'encàrrec de gestions 
subscrita en data 31 de desembre de 2016.     
 
Atès que en l'esmentat acord s'establia una vigència del conveni fins el 31 de desembre de 2017, 
podent ser prorrogat, per mutu acord, prèvia petició per escrit de qualsevol de les parts signatàries; 
 
Vista la revisió de conformitat de la intervenció municipal de data  10/05/2018  
 
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: RATIFICAR l'addenda de prorroga al conveni de col·laboració entre l'Agència de 
l'Habitatge de Catalunya i l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat relatiu a l'Oficina Local d'Habitatge 
de l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, subscrita en data 31 de desembre de 2017, que té per 
objecte establir els termes i les condicions de l'encàrrec de gestions i la col·laboració entre les parts 
per a l'assessorament i la gestió dels serveis en matèria d'habitatge. 
 
SEGON: ESTABLIR que la vigència de l'addenda de l'esmentat conveni serà fins el 31 de 
desembre de 2018, amb efectes de l'1 de gener.  
 
TERCER: ACCEPTAR, en conseqüència, l'aportació econòmica de la quantia fixa per un import de 
34.013,00 € i la quantia variable segons els imports establerts a l'annex I del conveni, determinada 
en funció del nombre d'expedients tramitats i acreditats, segons s'estableix al pacte quart del 
conveni de col·laboració prorrogat, amb una aportació màxima per a l'any 2017 de 47.351 euros 
susceptible d'incrementar-se si es justifica una activitat superior per part de l'Oficina Local 
d'Habitatge i en funció de les disponibilitats pressupostàries de l'Agència de l'Habitatge de 
Catalunya. 
 
QUART: NOTIFICAR aquest acord a l'Agència de l'Habitatge de Catalunya. 
 
L'import esmentat  47.351 euros s'imputarà, dins del pressupost municipal vigent, a càrrec de 
l'aplicació pressupostària d'ingrés 640 45003,  Conveni col·laboració OLH. 
 
 
L'Import esmentat 47351  euros s'imputarà, dins del pressupost municipal vigent, a càrrec de la 
partida d'ingrés 640 45003 Conveni col·laboració OLH, . 
 
VOTACIÓ: Es dictamina favorablement per 5 vots a favor, que representen 23 vots, dels grups 
polítics municipals PSC-CP i ICV-EUiA-ME-E, ERC-AM, C's i PP: i l'abstenció dels grups polítics 
municipals GdSB-CUP-PA i PDeCAT 



 
A favor: 5 (22 vots) 
 
PSC-CP 1 (10 vots) 
ICV-EUiA-ME-E 1 (4 vots) 
ERC-AM 1 (3 vots) 
C's 1 (3 vots) 
PP 1 (2 vots) 
 
Abstencions: 2  (3 vots) 
 
GdSB-CUP-PA  1 (2 vots) 
PDeCAT 1 (1 vot) 
 
 
Part de Control 
 
Precs i Preguntes 
 
El Sr. Jordi García vol fer un prec i exposa que al mandat anterior i sempre que havia una festa o 
celebració important al municipi, com la Festa Major i la fira de la Puríssima, s'informava de les 
activitats i protocols que es portarien a terme. Troba en falta aquesta informació i considera que 
s'hauria de tornar a fer cinc cèntims en relació a les festes o celebracions més importants. Diu que 
demà ho comentarà a la Junta de Portaveus.  
 
Donar compte dels acords presos en Junta de Govern per delegació del Ple 
 
 
 ->   Aprovar la renuncia parcial de la subvenció atorgada a l'AMPA Escola Antoni Gaudí, en l'àmbit 
de Promoció de l'associacionisme de Mares i Pares d'alumnes corresponent a l'exercici 2017   
 
 ->   Aprovar la renuncia parcial de la subvenció atorgada a l'AMPA CEIP Ciutat Cooperativa, en 
l'àmbit de Promoció de l'associacionisme de Mares i Pares d'alumnes corresponent a l'exercici 
2017   
 
 ->   Aprovar la renuncia parcial de la subvenció atorgada a l'AMPA Escola Antoni Tàpies, en 
l'àmbit de Promoció de l'associacionisme de Mares i Pares d'alumnes corresponent a l'exercici 
2017  
 
 ->   Aprovar la renuncia parcial de la subvenció atorgada a l'AMPA Escola Josep Maria Ciurana, en 
l'àmbit de Promoció de l'associacionisme de Mares i Pares d'alumnes corresponent a l'exercici 
2017   
 
 ->   Aprovar la renuncia parcial de la subvenció atorgada a l'AMPA La Susa, en l'àmbit de 
Promoció de l'associacionisme de Mares i Pares d'alumnes corresponent a l'exercici 2017 
 
 ->   Aprovació del conveni de col·laboració per a l'any 2018 entre el Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament i l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat  
 
 ->   Aprovació de la revocació parcial de subvenció municipal al lloguer de la convocatòria de l'any 
2017 
 
 
 
 
 



Comunicacions/Informacions 
 
La Sra. Presidenta informa que des de Serveis Socials s'està acabant d'elaborar nou Pla de 
Serveis Socials. La setmana que bé es traslladarà aquest document ja finalitzat al Consell de 
Serveis Socials, com a retorn a aquest. Diu que s'enviarà la corresponent convocatòria 
d'assistència als grups municipals. Es proposa presentar aquest Pla al Ple del mes de juny, i es 
tractaria de que si algú té algun suggeriment es pugui donar resposta. Es vol convocar a una 
reunió a cadascun dels membres entre el 21 i el 31 de maig , i en la mesura que pugui demà 
enviaria la convocatòria. 
 
 
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. 
 


