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

EDUCADORA 
 
 
Número d'expedient: N198-2017-10 
 
 Caràcter  Urgent   Convocatòria  
 Ordinari No   Primera 

 
 Data:  14/11/2017 
  
 Lloc:  Sala de Juntes 
   

 Hora Inici:  17:00  
  
 Hora Final:  17:10 
 
 
Hi assisteixen 
President/a Salut González Martín  
Vocals Alba Martínez Vélez 

Miquel Salip i Serret en substitució de Rosa Maria Berrio i Hernández 
Jorge Romero Gil 
Marina Lozano Illescas 
Jordi Garcia Mas 

Secretari/ària Mercedes González Martín 
    
 
S'incorporen més tard els següents regidors 
    
 
També hi assisteixen 
    
 
S'han excusat d'assistir-hi 
 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: 
 
002. Aprovació de l'adhesió de l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat al manifest del dia 
internacional  contra la violència masclista. 
 
003. Aprovació de la moció del Grup Municipal PSC-CP, per a donar suport a la Renda Garantida 
de Ciutadania.  
 
 
 
 
001. Aprovació de l'acta de la sessió amb número d' expedient N198-2017-09 
 
 
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 al manifest del dia 
internacional  contra la violència masclista.  
Número d'expedient M265-2017-003 
 
 
Atès que amb  motiu de la celebració del 25 de novembre Dia Internacional contra la Violència 
Masclista, la Generalitat de Catalunya juntament amb les quatre  diputacions, Barcelona, Girona, 
Lleida i Tarragona, l’Associació Catalana de Municipis i Comarques i la Federació de Municipis de 
Catalunya han elaborat un manifest sobre violència envers les dones; 
  
Atès que amb aquest manifest, es vol revalidar el compromís polític i generar més consciència 
social per lluitar conjuntament per la consecució de l’eradicació de qualsevol tipus de violència als 
nostres municipis; 
 
Vist l'informe tècnic emès en data 10 de novembre de 2017; 
   
S'acorda: 
 
PRIMER: Aprovar l'adhesió  de l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat al manifest del dia 
internacional contra la violència masclista, que té el següent contingut literal: 
 
MANIFEST UNITARI 
 
DIA INTERNACIONAL PER A L'ELIMINACIÓ DE LA VIOLÈNCIA ENVERS LES DONES  
 
25 de novembre de 2017 
 
" Avui, en el Dia internacional per a l’eliminació de la violència envers les dones, tornarem a 
denunciar i recordar allò que hauria de ser una obvietat. I ho farem les vegades que calgui. No és 
una queixa. No és un caprici. Estem reivindicant els nostres drets fonamentals.  
 
La violència masclista no és un problema de les dones. És un problema de tothom, tots i totes. I no 
són casos aïllats ni inevitables. Les dades són alarmants i només com a societat podem erradicar-
la. No és fàcil. Hem heretat una tradició on les dones aguanten amb silenci, patiment i sentiment de 
culpa les agressions. Perquè encara vivim en una cultura masclista que ha normalitzat les 
conductes delictives contra les dones.  
 
Ja n’hi ha prou. Cal construir una societat que no toleri la violència masclista. Perquè ara l’estem 
tolerant. I no és un desig ni un somni: és una necessitat urgent.  
 
N’estem tipes. Estem tipes de tanta violència sexual. A la pròpia llar, al carrer, a la feina. On sigui i 
quan sigui. Exercida per la parella, per l’exparella, per familiars, per companys, per coneguts o per 
desconeguts. Estem tipes de ser notícia, de convertir les dones assassinades en xifres, de ser 
víctimes, que ens matin, que ens insultin, que ens grapegin, que ens violin, que ens vexin, que ens 
utilitzin. I tot, només pel fet d’haver nascut dones.  
 



Estem tan tipes, que avui ens dirigim a vosaltres. Qui contribueix a perpetuar la violència masclista. 
Qui us amagueu o passeu desapercebuts però sabem que hi sou. Avui us assenyalarem.  
 
-Als violadors: sí, vosaltres, els homes que ens heu forçat, que heu utilitzat la vostra força física, 
l’amenaça o la coerció per sotmetre’ns, que no heu volgut escoltar un no, els que us penseu que 
arriba un moment que ja és massa tard per dir que no. Encara que siguis marit, company, amic o 
acabat de conèixer. No és no, sempre. I quan sentis no, ni ens toquis. Només un sí és un sí. I 
aquest sí pot ser que no en qualsevol moment o en una altra ocasió. Quan utilitzeu les drogues, 
l’alcohol i les substàncies químiques per anul·lar la capacitat de decisió de les dones és masclisme 
disfressat d’estratègia de submissió. Mai, en cap cas, la pèrdua de consciència és sinònim de 
consentiment.  
 
-Als abusadors: els que utilitzeu una suposada autoritat, a la feina, a casa, a la família, per 
sotmetre’ns, per agredir-nos, per fer-nos por, per fer-nos mal, per fer-nos xantatge, per coaccionar-
nos, per utilitzar-nos en el vostre benefici i pels vostres interessos. Cap càrrec, cap responsabilitat, 
cap autoritat és més important que la nostra llibertat. No teniu cap poder sobre el nostre cos.  
 
-Als assetjadors: els que ens molesteu pel carrer, a les festes majors, al transport públic, a la feina 
o a casa. Els que us refregueu contra els nostres cossos al metro. Els que exhibiu els vostres 
genitals a l’autobús. Els que ens perseguiu. Els que ens envieu missatges amenaçadors per mòbil 
o per correu electrònic. Els que controleu els nostres telèfons. Els que ens assetgeu a través de les 
xarxes socials. Els que espereu en un pàrking, en un ascensor, en un portal o ens perseguiu dient-
nos allò que per a vosaltres són inofensives “floretes”. Els que ens insulteu quan no acceptem les 
vostres propostes. Deixeu-nos en pau. Si us diem que no, no insistiu. No és timidesa. És que les 
dones som lliures per decidir amb qui volem estar i, sobretot, amb qui no volem estar.  
 
-Als maltractadors: la violència és la vostra manera il·legítima d’exercir el poder. Els que aprofiteu 
la intimitat o privacitat per colpejar, per matar, per vexar, per agredir sexualment, per espantar. O 
per matar i maltractar els nostres infants. Això us empobreix com a homes i és un delicte que ha de 
ser perseguit per la justícia. Sou criminals. Les dones no som propietat de ningú.  
 
-Als i les que calleu però sabeu què passa: qui els hi rieu les gràcies als assetjadors, qui heu 
consentit que es maltractés o es violés una dona, qui heu mirat cap a l’altra banda, qui no heu 
recriminat un abús de poder... Ja n’hi ha prou. Parleu. Assenyaleu. No sigueu còmplices. Sigueu 
íntegres o també us convertireu en culpables. Esteneu la mà a qui ho necessita de veritat. No 
tolereu la violència contra cap dona. No sou agents passius, teniu molt a dir, per aturar-los a ells i 
per a acompanyar-les a elles.  
 
-Presentadors i presentadores de televisió que feu espectacle de la violència masclista. Amb la 
vostra feina mal feta contribuïu a perpetuar la cultura de la violència. Ja n’hi ha prou de veure 
maltractadors i violadors per televisió que es fan les víctimes i justifiquen el seu comportament. 
Prou de convertir víctimes en titelles al servei de l’audiència. Prou d’estigmatitzar dones 
maltractades, de perseguir-les pel carrer, de buscar on s’amaguen. Prou de vulnerar el seu dret a 
la intimitat i destruir la seva privacitat i la dels seus fills i les seves filles. No confongueu l’audiència: 
l’amor no és possessió. L’enamorament no és propietat. La violència contra les dones no és un 
espectacle. Fer-ho va contra l’ètica periodística, contra la responsabilitat professional, contra els 
drets de les persones i els infants.  
 
-Periodistes i mitjans de comunicació que quan informeu de la violència contra les dones dieu que 
les dones es moren. Les dones no es moren. A les dones les maten. Les assassinen. A veure si ho 
enteneu d’una vegada. Assenyaleu el masclisme com a causa d’aquesta violència.  
 
-Periodistes que quan maten una dona o els seus infants pregunteu al veïnat com era l’assassí. 
Ens és igual saber si saludava o si era bon veí. Prou d’explicar si l’assassí era gelós. Els assassins 
no es justifiquen ni tenen cap aparença especial.  
 



-Professionals de l’audiovisual que perpetueu els tòpics que atempten contra les dones: no les 
convertiu més en objectes. Que el seu físic no determini la seva feina, no consentiu l’entreteniment 
que vexa les dones o que banalitza la violència de masclista. Pareu de tolerar missatges masclistes 
que normalitzen relacions de parella  tòxiques, que perpetuen tòpics sobre la realitat femenina que 
són falsos, caducs i nocius.  
 
-Professionals de la publicitat i empreses anunciants que us recreeu en l’estètica del patiment de 
les dones. No convertiu la violència contra les dones en bellesa i argument de venda. Prou 
d’imatges de dones sotmeses als homes, humiliades, mig mortes, per vendre perfums o rellotges o 
el que sigui. Prou de sexualitzar les criatures. Pareu de dipositar una càrrega eròtica sobre la 
infància. Les nenes i els nens no són productes al vostre servei.  
 
-Empresaris de l’oci nocturn que utilitzeu les dones com a reclam dels vostres negocis: No sigueu 
còmplices de la violència masclista. Pareu de posar-ho fàcil als abusadors que poden trobar, en els 
vostres locals, la coartada perfecta. Ajudeu a combatre l’assetjament. No eludiu un problema molt 
greu que sabeu perfectament que també s’esdevé en el vostre àmbit.  
 
-Professionals de la judicatura, l’advocacia, la medecina forense, i cossos policials que infravaloreu 
les denúncies de les dones: el vostre àmbit és essencial per erradicar la violència masclista. 
Documenteu-vos de les estadístiques i sigueu sensibles a la realitat social. Si menysteniu els 
testimonis de les dones agredides i el risc que suposa conviure amb un agressor, poseu en joc les 
seves vides. I recordeu: els fills i les filles també són víctimes de la violència masclista. No 
permeteu que la justícia sigui utilitzada pels maltractadors com una estratègia per continuar 
coaccionant les víctimes.  
 
I finalment, a totes les dones:  
 
Ningú pot privar-nos dels nostres drets. Tenim dret a viure sense violències masclistes. Tenim dret 
a ser lliures. I no us sentiu culpables per ser-ho. Si us sentiu sota amenaça, si viviu amb por, per 
poca que sigui, demaneu ajuda. La nostra manera de pensar, de vestir, de divertir-nos, de gaudir 
de la vida, mai ha de ser un argument per acusar-nos o fer-nos sentir malament. No som 
responsables de les agressions que rebem. Les nostres opinions, desitjos o reivindicacions són tan 
legítimes com les d’un home. Ningú pot dir-nos com hem de viure o què hem de fer. Només 
nosaltres podem decidir com volem viure i la dona que volem ser. " 
 
La present moció la subscriu  
 
 
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) 
 



 
003. Aprovació de la moció del Grup Municipal PSC-C P, per a donar suport a la Renda 
Garantida de Ciutadania 
 
Atès que l’article 24.3 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya reconeix el dret de les persones o 
famílies en situació de pobresa a accedir a una renda garantida de ciutadania (en endavant RGC) 
que asseguri els mínims d'una vida digna. 
 
Atès que l'Estatut d'Autonomia de Catalunya també estableix que és la Generalitat de Catalunya i 
el seu Parlament qui té la competència per legislar en matèria de serveis socials,  
 
Atès que la Llei de la renda garantida de ciutadania es va iniciar l’any 2013 amb una iniciativa 
legislativa popular (ILP) que va recollir un total de 121.191 signatures i finalment, el 12 de juliol 
d'enguany, amb el vot favorable de tot el Parlament, va veure la llum el projecte de llei i un acord 
subscrit pels representats de la Comissió Promotora i el govern de la Generalitat. 
 
Atès que la RGC suposa un ingrés mínim garantit davant la manca de feina i d’ingressos per cobrir 
les necessitats bàsiques que impedeixi a les persones caure en una situació d’extrema pobresa, 
que dona resposta al dret reconegut per l'Estatut. 
 
Atès que la RGC aplica els seus barems segons l'IRSC (índex de renda de suficiència de 
Catalunya) i la Llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya, que és qui fixa els valors 
d'aquest indicador, i els té congelats des de 2010 en 664 € mensuals, (569,12x14) i 7.967,73 euros 
anuals, fet que condiciona que cada vegada les persones/famílies han de patir situacions de 
vulnerabilitat econòmica més severa per beneficiar-se dels ajuts públics. 
 
Atès que l'Ajuntament de Sant Boi ha tingut des de sempre un fort compromís en la lluita contra les 
situacions de desigualtat, la cobertura de necessitats bàsiques, la cohesió i la inclusió social. 
 
Atès que des del món local, i des d'aquest Ajuntament, ens vam comprometre des del primer 
moment amb la Comissió gestora, treballant i col·laborant durant el curs llarg i dificultós de 
tramitació de la llei, i que ara, durant la no més dificultosa aplicació també hi tenim quelcom a dir.  
 
Per tot això, proposem al Ple de l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat els acords següents: 
   
S'acorda: 
 
PRIMER: Prendre compromís, per part de l'Ajuntament de Sant Boi, a  facilitar el desenvolupament 
dels objectius següents: 
 
◦La implementació de la totalitat de la Llei de la renda garantida de ciutadania, i en conseqüència, 
la generalització de la compatibilitat amb les rendes de treball a temps parcial amb ingressos 
inferiors a l'IRSC.( 7.967,73 €/anuals). 
◦Informar la ciutadania perquè totes les persones i famílies que tenen dret a la renda garantida de 
ciutadania puguin sol·licitar-la. 
◦Promoure l'actualització, en el termini més breu possible, de l'IRSC, el qual està congelat des de 
2010.  
◦Defensar la Llei de la renda garantida de ciutadania davant de qualsevol amenaça o retallada en 
el futur.  
 
SEGON: Traslladar aquests acords al Parlament de Catalunya, a la Consellera de Treball, Afers 
Socials i Famílies, a les oficines del SOC, a la Federació de Municipis de Catalunya i a l'Associació 
Catalana de Municipis.; 
 
La present moció la subscriu el Grup Municipal PSC-CP. 
 



 
INTERVENCIONS: Presenta la proposta la Sra. Presidenta i és sotmesa a votació. 
 
VOTACIÓ: Es dictamina favorablement per 5 vots a favor, que representen 20 vots, dels grups 
polítics municipals PSC-CP i ICV-EUiA-ME-E, ERC-AM, PP i PDeCAT i l'abstenció del grup polític 
municipals GdSB-CUP-PA: 
 
A favor:  5  (20 vots) 
 
PSC-CP 1  (10 vots) 
ICV-EUiA-ME-E 1  (4 vots) 
ERC-AM 1  (3 vots) 
PP 1   (2 vots) 
PDeCAT 1   (1 vot) 
 
Abstencions:  1   (2 vots) 
 
GdSB-CUP-PA 1   (2 vots) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Part de Control 
 
Precs i Preguntes 
 
 
 
Donar compte dels acords presos en Junta de Govern per delegació del Ple 
 
 ->   Aprovació del sisè annex al "Conveni per a l'adhesió de l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat 
al Consorci Universitari Centre Associat a la UNED de la província de Barcelona", en el qual es 
determinen els ensenyaments que s'impartiran a la seu UNED a Sant Boi de Llobregat durant el 
curs 2017-2018 així com l'aportació econòmica corresponent       
 
 ->   Aprovar el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, la Institució 
Societat de San Francisco de Sales i el Departament d'Ensenyament de la Generalitat de 
Catalunya per al projecte "Diversificació curricular", en el marc de les mesures específiques 
d'atenció a la diversitat dels alumnes de l'educació secundària obligatòria del municipi per als 
cursos 2017-2018 i 2018-2019. 
 
 ->   Aprovar el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, la Institució 
Balmes, SCCL i el Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya per al projecte 
"Diversificació curricular", en el marc de les mesures específiques d'atenció a la diversitat dels 
alumnes de l'educació secundària obligatòria del municipi per als cursos 2017-2018 i 2018-2019. 
 
 
 
 



 ->   Aprovar el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat i el 
Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya per al projecte "Diversificació 
curricular", en el marc de les mesures específiques d'atenció a la diversitat dels alumnes de 
l'educació secundària obligatòria del municipi per als cursos 2017-2018 i 2018-2019. 
 
 ->   Aprovar l'acceptació de la subvenció per import de 22.717,86 euros concedida per la Diputació 
de Barcelona dins de la segona fase del Programa complementari d'escolarització en primera 
infància per al curs 2016-17 
 
 ->   Aprovació del conveni de col·laboració entre la Comissió Catalana d'Ajuda al Refugiat (CCAR) 
i l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat que te per objecte la formalització de la subvenció a la 
Comissió Catalana d'Ajuda al Refugiat per al projecte "L'acollida de persones refugiades a Sant 
Boi: consolidant l'educació en clau de Drets Humans" 
 
 ->   Aportació de l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat al Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament per al projecte 3105 "Enfortiment institucional a través de la millora a l'accés a 
l'aigua a San Miguelito: La Conquista II"  
 
 ->   Aprovació de l'ampliació del termini de justificació de la subvenció concedida l'any 2016 a la 
Fundació Pau i Solidaritat  
 
 
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. 
 


