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

EDUCADORA 
 
 
Número d'expedient: N198-2018-04 
 
 Caràcter  Urgent   Convocatòria  
 Ordinari No   Primera 

 
 Data:  17/04/2018 
  
 Lloc:  Sala de Juntes 
   

 Hora Inici:  17:06  
  
 Hora Final:  17:41 
 
 
Hi assisteixen 
President/a Salut González Martín  
Vocals Jose Manuel Gonzalez Labrador 

Alba Martínez Vélez 
Rosa Maria Berrio i Hernández 
Jorge Romero Gil 
Marina Lozano Illescas 

Secretari/ària Josefa Chavero Pozo 
    
 
S'incorporen més tard els següents regidors 
    
 
També hi assisteixen 
    
 
S'han excusat d'assistir-hi 
Vocals Jordi Garcia Mas   
 
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: 
 
006. Aprovació de la moció que presenta l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat relativa al 
pressupost compromès pel govern d'Espanya per al desenvolupament de les mesures previstes en 
el pacte d'estat contra la violència de gènere.  
 
 
 
001. Aprovació de l'acta de la sessió amb número d' expedient N198-2018-03 
 
 
Votació: Aprovada per unanimitat dels membres presents 
Comentaris:  
Incidències:   
Esmenes:   
 
 
 



CIUTAT EDUCADORA 
 
Cooperació, solidaritat i pau 
 
 
002. Aprovació de la moció del Grup  Municipal  d'I CV-EUiA-ME-E de suport i per la protecció 
dels defensors i defensores dels Drets Humans a Col òmbia. 
 
 
A Colòmbia, malgrat el procés de pau, en el darrer any s’ha produït un alarmant augment dels 
homicidis i dels atacs contra els defensors i defensores dels drets humans per part de determinats 
grups armats. 
 
A  finals del 2016, el Govern i les Forces Armades Revolucionàries de Colòmbia (FARC), el grup 
guerriller més gran del país, van signar un acord de pau que va ser posteriorment ratificat pel 
Congrés. Fa uns  mesos, el govern va anunciar el començament de negociacions amb la segona 
guerrilla més important del país, l'Exèrcit d'Alliberament Nacional (ELN), però el gener les 
negociacions van quedar suspeses. No obstant això, la signatura dels acords de pau suposa el 
primer de molts més passos necessaris per arribar a una situació en la qual la població colombiana 
pugui viure sense por de ser víctima d'homicidi, desaparició o desplaçament forçat per pànic a 
perdre la vida. Ens trobem davant un moment històric en el qual la comunitat internacional és 
fonamental.  
  
La percepció que l'acord de pau aconseguit amb les FARC suposa el final de les violacions de 
drets humans està molt lluny de la realitat. Malgrat l'acord de pau, Colòmbia viu des d'agost de 
2016 un alarmant augment dels atacs contra defensors i defensores dels drets humans, 
especialment contra líders comunitaris, activistes en favor del dret a la terra i el  medi ambient, i 
contra els qui fan campanya pel procés de pau i contra la impunitat, sobretot en zones rurals.  
 
Segons ONU, l’any 2017 van ser assassinats 100 defensors i defensores de drets humans a 
Colòmbia. Davant aquesta situació les autoritats colombianes han d'adoptar mecanismes de 
protecció més efectius i exhaustius que garanteixin la seguretat de les comunitats en risc. A menys 
que les autoritats no assegurin la protecció urgent d'aquestes comunitats, es podrien perdre moltes 
vides. 
 
Darrere d'aquests atacs hi ha grups armats, inclosos paramilitars, que han augmentat la seva 
activitat per apoderar-se dels territoris abans controlats per les FARC, rics en recursos i que es 
poden explotar amb fins econòmics. Les autoritats colombianes al·leguen que tots els grups 
paramilitars van ser desmobilitzats l'any 2015. No obstant això, la realitat és una altra, l'Oficina a 
Colòmbia de l'Alt Comissionat de les Nacions Unides pels Drets Humans ha alertat en reiterades 
ocasions de l'augment de l'activitat paramilitar i dels riscos que comporta. Per tant, les autoritats 
han d'actuar per protegir les comunitats amenaçades per aquests grups armats, en lloc de negar 
que continuen actius. 
 
Colòmbia es troba en un moment històric de construcció de la pau, però aquesta pau no pot 
implicar més impunitat. Sense justícia no hi haurà pau real, i és per això que s'ha de garantir a les 
víctimes el seu  dret a la veritat, justícia i reparació. D'acord amb el dret internacional, les autoritats 
colombianes han de portar davant la justícia als presumptes culpables de crim de guerra i de lesa 
humanitat. 
 
El paper dels defensors i de les defensores és fonamental per a la construcció de la pau a 
Colòmbia. Però la pau no es pot construir amb la impunitat dels abusos i les violacions dels drets 
humans. 
 
Per totes aquestes consideracions, proposem al Ple Municipal de Sant Boi de Llobregat  l’adopció 
dels següents acords: 



 
S'acorda: 
 
Primer.- Aprovar l'adhesió a la Declaració del Parlament de Catalunya de suport i per la protecció 
dels defensors dels Drets Humans a Colòmbia aprovada per unanimitat el 26 de juny del 2017. 
 
Segon.- Instar el Govern de la Generalitat a:  
 
- Fer les gestions necessàries perquè les Missions d'Observació i de Verificació de Nacions Unides 
a Colòmbia estiguin dotades d'un component de drets humans per tal de reforçar les funcions de 
vigilància de l'Oficina de l'Alt Comissionat de les Nacions Unides per als Drets Humans en aquest 
país. 
 
- Instar el Govern colombià perquè adopti mesures més efectives per garantir la seguretat dels 
grups i les comunitats en risc, com els pobles indígenes, afrodescendents i camperols, i els 
defensors i les defensores de drets humans. 
 
- Traslladar aquesta declaració i instar el Govern espanyol a prendre mesures pel compliment dels 
punts anteriors. Així mateix, fer arribar aquest acord a l'Ambaixada colombiana a Madrid i al 
consolat colombià a Barcelona.  
 
Tercer.- Manifestar el nostre suport a la tasca dels activistes i líders comunitaris i demanar la seva 
protecció efectiva perquè puguin continuar treballant per a la defensa dels drets humans a 
Colòmbia. 
 
Quart.- Traslladar aquests acords a tots els grups polítics del Parlament de Catalunya, al Govern 
de la Generalitat de Catalunya, a Amnistia Internacional Catalunya, a la Taula Catalana pels Drets i 
la Pau a Colòmbia i al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament. 
 
 
La present moció la subscriu el Grup Municipal d'ICV-EUIA-ME-E. 
 
 
INTERVENCIONS: La Sra. Alba Martínez explica el contingut de la moció que ha estat proposada 
pel Fons Català de Cooperació. 
 
VOTACIÓ:  Es dictamina favorablement per unanimitat dels membres presents. 
 
 
003. Aprovació de la moció del Grup Municipal d'ICV -EUiA-ME-E en suport a Proactiva OPEN 
ARMS 
 
 
En els darrers dos anys, Proactiva Open Arms ha rescatat més de 54.000 persones de ser 
ofegades a la Mediterrània, fugint de la guerra i de la persecució i cercant refugi a Europa, amb el 
suport econòmic i polític del món local català en general i del Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament en particular, en el marc de la campanya #mónlocalrefugi. 
 
Malgrat aquesta magnífica tasca, Proactiva Open Arms ha estat víctima de l’assetjament per part 
de les autoritats líbies i italianes per tal que l’entitat deixi de rescatar refugiats. Prova d’això és que 
de les nou organitzacions que treballaven al Mediterrani fent aquesta tasca, només en queden tres 
a causa de la persecució de les autoritats líbies i italianes des del 2017. 
 
El darrer episodi d’aquest assetjament ha estat la confiscació preventiva el vaixell de l’ONG 
badalonina Proactiva Open Arms per part de les autoritats italianes sota les inversemblants 



acusacions d’afavorir la immigració clandestina i d’associació criminal, delictes que comporten fins 
a set anys de presó. 
 
Salvar vides en cap cas no pot ser delicte, i les acusacions de tràfic de persones estan 
absolutament fora de lloc en una organització humanitària coneguda i fiable com Activa Open 
Arms. Recordem que el dret del mar estipula que la protecció de la vida humana és prioritat 
absoluta.  
 
En virtut d'aquestes consideracions, el Grup Municipal d'ICV-EUIA-ME-E  proposa al Ple,  l'adopció 
dels acords següents acords: 
 
S'acorda: 
 
Primer.- Mostrar tot el suport i tota la solidaritat a l’ONG Proactiva Open Arms per la magnífica 
tasca que fa salvant vides de persones que cerquen refugi i protecció internacional. 
 
Segon.- Rebutjar les acusacions contra Proactiva Open Arms i exigir la retirada dels càrrecs contra 
els seus treballadors i treballadores. 
 
Tercer.- Fer arribar aquest acord al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, a la 
Federació de Municipis de Catalunya, a l’Associació Catalana de Municipis, a la Generalitat de 
Catalunya, al Govern de l’Estat espanyol i les Ambaixades de Líbia i d'Itàlia a Espanya.  
 
 
La present moció la subscriu el Grup Municipal d'ICV-EUiA-ME-E. 
 
 
INTERVENCIONS: La Sra. Alba Martínez explica el contingut de la moció i proposa introduir una 
esmena al punt segon, atès que la Justicia italiana ja ha aixecat la immobilització del vaixell el 
passat dissabte,que tindrà el següent contingut: 
 
"Segon.- Rebutjar les acusacions contra Proactiva Open Arms i exigir la retirada dels càrrecs 
contra els seus treballadors i treballadores." 
 
Amb la esmena introduïda es sotmet a votació la proposta. 
 
 
VOTACIÓ:  Es dictamina favorablement per unanimitat dels membres presents. 
 
 
CULTURA 
 
Cultura 
 
 
004. Aprovació inicial de la modificació de l'estab liment del servei públic municipal de 
Cinemes "Can Castellet" de Sant Boi de Llobregat i de l'estudi de viabilitat econòmico-
financera de la concessió de serveis 
Número d'expedient  N801/U224/2012/040 
 
 
Per acord del Ple municipal de data 29 d’octubre de 2012, es va aprovar inicialment, de conformitat 
amb allò establert a l’article 160.1 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el 
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, l’establiment del servei públic municipal de 
Cinemes “Can Castellet” de Sant Boi de Llobregat, en base a la memòria justificativa, el projecte 



d’establiment i el projecte de reglament del servei que també s’aprovà. No havent-ne formulat 
al·legacions, l’esmentat acord va assolir caràcter definitiu.  
 
Tenint en compte la nova configuració que se li vol donar al servei públic de cinemes, segons 
consta a l'informe tècnic de data 1 de març de 2018,  es fa  necessària l'avaluació econòmica del 
servei  per determinar la fórmula més adient atenent a les dificultats que s'han produït en la 
prestació efectiva del servei, segons les condicions establertes a la memòria i l'estudi de viabilitat  
per a l'establiment del servei per a la seva gestió analitzant entre d'altres qüestions la viabilitat 
econòmico-financera de la concessió de serveis, sent aquestes les raons que motiven  l'aprovació 
de la modificació del servei públic de cinemes. 
 
D'acord amb el previst a l'artice 285.2 de la Llei 9/2017 de contractes del Sector Públic prèviament 
a la tramitació de l'expedient de concessió de serveis cal l'elaboració i aprovació de l'estudi de 
viabilitat econòmico-financera. 
 
Per altra banda, l’article 246.1 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text 
Refós de la Llei Municipal, disposa que els ens locals tenen plena potestat per a constituir, 
organitzar, modificar i suprimir els serveis de la seva competència, d’acord amb el que estableix la 
legislació de règim local i altres disposicions aplicables. 
 
En aquest sentit l’article 85 de la Llei de Bases de Règim Local determina que “són serveis públics 
locals els que presten les entitats locals en l’àmbit de les seves competències”, els quals podran 
gestionar-se per qualsevol de les formes establertes a l’apartat segon de l’esmentat precepte legal, 
ja sigui mitjançant gestió directa o indirecta. La facultat per establir el sistema de gestió dels serveis 
públics correspon a la potestat organitzadora del Ens Locals, tal i com assenyala l’article 249 del 
Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya. 
 
Vista la revisió de conformitat de la intervenció municipal de data  11/04/2018  
 
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 inicialment, de conformitat amb l’establert als articles 159 i 160 del Decret 
179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals,  
la modificació de l'establiment del servei públic municipal de Cinemes “Can Castellet” de Sant Boi 
de Llobregat, d'acord amb la documentació que consta en l'expedient. 
 
SEGON.-Aprovar l'estudi de viabilitat econòmico-financera del Servei Públic de Cinemes 
 
TERCER.- Publicar l’anunci d’informació pública corresponent al Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya i al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, i disposar-ne l’exposició al tauler 
d’anuncis de l’Ajuntament. 
 
QUART.- Establir un termini de trenta dies d’informació pública a efectes de presentació 
d'al·legacions i reclamacions, comptadors a partir de l’endemà de les darreres de les publicacions 
esmentades al punt tercer del present acord. 
 
CINQUÈ.- Considerar aprovada definitivament la modificació del servei públic municipal de 
Cinemes “Can Castellet” de Sant Boi de Llobregat, si durant el termini d’informació pública no s’hi 
presenta cap al·legació o reclamació 
 
 



 
INTERVENCIONS: El Sr. José Manuel González explica que havent finalitzat l'adjudicació, i estant 
pendent de tramitar una nova licitació i tenint en compte que es van produir dificultats que poden 
venir motivades per no adequar-se el projecte d'establiment en el seu moment aprovat a la realitat 
de mercat i del servei, s'ha volgut fer una anàlisis econòmica i s'ha plantejat una nova configuració 
a l'activitat de l'equipament que fins ara havia funcionat únicament com cinema comercial. 
 
Ara es proposa oferir al llarg de tot l'any un catàleg d'activitats i serveis relacionats amb la cultura 
audiovisual, el qual serà proveït de manera íntegra per l'operador/a seleccionat/ada titular de la 
concessió. Aquest catàleg contemplarà d'una banda una oferta de cinema comercial al llarg de tot 
l'any, i així respondre a la demanda ciutadana i d'altra banda una programació d'activitats culturals 
al voltant del llenguatge audiovisual que fomenti la participació ciutadana, la formació artística i la 
creació de nous públics. Dins d'aquesta programació es poden incloure activitats diverses, com ara 
cicles temàtics, tallers formatius, festivals, estrenes i esdeveniments singulars, amb la participació 
directa o indirecta d'operadors i operadors locals que desenvolupen la seva activitat en el sector 
audiovisual.  
 
Per tant, es planteja un projecte de creació i producció no només d'exhibició. Per això s'ha de 
modificar el servei públic, per tenir aquesta possibilitat de poder fer més coses. 
 
El Sr. Jorge Romero pregunta si es tracta d'un concurs ex-novo. A aquesta pregunta el Sr. José 
Manuel González respon afirmativament. 
 
El Sr. Jorge Romero pregunta si s'havien garantit uns ingressos mínims a l'anterior operadora. José 
Manuel González respon que l'Ajuntament havia assumit les despeses dels serveis i manteniment, 
i explica que ara es vol que el risc i ventura sigui de l'operador. S'ha fet un estudi de viabilitat, i un 
compte d'explotació a cinc anys. 
 
L'Ajuntament hauria de fer una aportació econòmica però que s'aniria reduint a llarg de tot del 
període de vigència. En aquest tipus d'activitat no surten els números i per poder-la mantenir es fa 
necessària una aportació municipal. Una vegada aprovada la modificació del servei, s'encarregarà 
la redacció d'un plec de condicions que inclogui tot això. 
 
A la pregunta de la Sra. Marina Lozano sobre si què suposa econòmicament per l'Ajuntament, el 
Sr. José Manuel González respon que ara mateix no suposa res. 
 
La Sra. Marina Lozano pregunta si es farà càrrec l'Ajuntament de les reparacions. José Manuel 
González respon que no hi ha previsió de fer cap tipus d'obres als cinemes en aquest moment, ja 
que es parla més del contingut que del continent, no hi ha cap previsió de fer cap projecte 
d'inversió a l'edifici. Comenta que s'elaborarà un plec de condicions que portarà a la Comissió 
Informativa per informar als membres.  
 
VOTACIÓ:  Es dictamina favorablement per 3 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 i PP : 
 
A favor:  3 (14 vots) 
 
PSC-CP 2 (10 vots) 
ICV-EUiA-ME-E 1 (4 vots) 
 
Abstencions: 3 (7 vots) 
 
ERC-AM 1 (3 vots) 
GdSB-CUP-PA 1 (2 vots) 
PP 1 (2 vots) 



 
005. Aprovació de la moció en favor de la llibertat  de creació i d'expresió artística i cultural. 
 
Atès que el passat mes de febrer el Tribunal Suprem va ratificar la condemna de tres anys i sis 
mesos de presó per al cantant de rap ..................., conegut com a ..................., per "enaltiment del 
terrorisme i humiliació de les víctimes", "calúmnies i injúries greus a la Corona i "amenaces". La 
sentència va arribar poques setmanes després que un altre raper, el català ..................., fos jutjat 
en l'Audiència Nacional acusat d'enaltiment del terrorisme, injúries a la corona i a les institucions de 
l'Estat per comentaris fets en Twitter. 
Poques hores després de la sentència a Valtònyc, van tenir lloc dos fets especialment greus: El 
segrest cautelar del llibre Fariña, del periodista ..................., que aprofundeix en la història del 
narcotràfic en Galicia; i la retirada en  Arco Madrid de l'obra titulada Presos Polítics en l'Espanya 
Contemporània. 
2017 pot ser recordat com l'any dels delictes d'opinió. El conegut cantant de Def amb Dos, 
..................., va ser condemnat a un any i mig de presó per un delicte d'enaltiment del terrorisme i 
humiliació de les víctimes per comentaris publicats en Twitter. La tuitera ...................va ser 
condemnada per l'Audiència Nacional a un any de presó i 7 d'inhabilitació absoluta per Tweets 
sobre el feixista Carrero Blanco. El col·lectiu de rap La insurrecció també va passar per l'Audiència 
Nacional i van ser condemnats a un any i un dia de presó per enaltiment del terrorisme. 
 
Atès que l'article 19 de la Declaració Universal dels Drets Humans disposa que "Tota persona té 
dret a la llibertat d'opinió i d'expressió; aquest dret inclou el de no ser molestat a causa de les 
opinions pròpies i el de cercar, rebre i difondre les informacions i les idees per qualsevol mitjà i 
sense límit de fronteres". 
 
Atès que el Conveni Europeu de Drets Humans estableix a l'article 10 sobre la Llibertat d'expressió: 
 
1. Tota persona té dret a la llibertat d'expressió. Aquest dret comprèn la llibertat d'opinió i la llibertat 
de rebre o de comunicar informacions o idees sense que pugui haver-hi ingerència d'autoritats 
públiques i sense consideració de fronteres. El present article no impedeix als Estats de sotmetre 
les empreses de radiodifusió, de cinema o de televisió a un règim d'autorització prèvia. 
 
2. L'exercici d'aquestes llibertats, que comporten deures i responsabilitats, pot ser sotmès a 
determinades formalitats, condicions, restriccions o sancions, previstes per la llei, que constitueixin 
mesures necessàries, en una societat democràtica, per a la seguretat nacional, la integritat 
territorial o la seguretat pública, per a la defensa de l'ordre i per a la prevenció del crim, la protecció 
de la salut o de la moral, la protecció de la reputació o dels drets d'altri, per impedir la divulgació 
d'informacions confidencials o per garantir l'autoritat i la imparcialitat del poder judicial. 
 
Atès que a l'article 20.1 de la Constitució Espanyola "es reconeixen i protegeixen els drets: 
 
a) A expressar i difondre lliurement els pensaments, idees i opinions mitjançant la paraula, l'escrit o 
qualsevol altre mitjà de reproducció. 
 
b) A la producció i creació literària, artística, científica i tècnica. 
 
c) A la llibertat de càtedra. 
 
d) A comunicar o rebre lliurement informació veraç per qualsevol mitjà de difusió. La llei regularà el 
dret a la clàusula de consciència i al secret professional en l'exercici d'aquestes llibertats". 
 
Atès que l'article 20.2 de la Constitució Espanyola estableix que" L'exercici d'aquests drets no pot 
restringir-se mitjançant cap tipus de censura prèvia". 
 
Atès que l'article 20.4 de la Constitució Espanyola determina que "Aquestes llibertats tenen el seu 
límit en el respecte als drets reconeguts en aquest Títol, en els preceptes de les lleis que ho 



desenvolupin i, especialment, en el dret a l'honor, a la intimitat, a la imatge pròpia  i a la protecció 
de la joventut i de la infància". 
 
Atès que l'Article 4. Drets i principis rectors, apartat 1 de l'Estatut de Catalunya estableix que "Els 
poders públics de Catalunya han de promoure el ple exercici de les llibertats i els drets que 
reconeixen aquest Estatut, la Constitució, la Unió Europea, la Declaració universal de drets 
humans, el Conveni europeu per a la protecció dels drets humans i els altres tractats i convenis 
internacionals subscrits per Espanya que reconeixen i garanteixen els drets i les llibertats 
fonamentals". 
 
Atès que l'Estatut de Catalunya, en el seu article 22. Drets i deures en l'àmbit cultural, apartat 1 
estableix que "Totes les persones tenen dret a accedir en condicions d'igualtat a la cultura i al 
desenvolupament de llurs capacitats creatives individuals i col·lectives". 
 
Atès que les manifestacions culturals, ja siguin lletres de cançons, obres literàries, arts visuals o 
procedents de qualsevol disciplina artística, han de ser creades des d'un espai de llibertat, lliure de 
censures. Els missatges crítics o opinions que l'art explora no són un acte delictiu i no haurien de 
ser penalitzats per la llei. 
 
Atès que és molt preocupant que la política i el marc jurídic vigent puguin coaccionar la lliure 
creació artística i que s'apliqui la censura sobre obres d'art. L'art ens ha de mantenir viu l'esperit 
crític i, per això, ha de poder ser exercit en llibertat. 
 
Es per tot això que el Grup Municipal Socialista proposa al Ple de l'Ajuntament de Sant Boi de 
Llobregat  l'adopció dels següents acords:  
 
S'acorda: 
 
PRIMER. Manifestar el compromís de l'Ajuntament de Sant Boi envers el dret a la cultura com un 
dels pilars centrals de la nostra societat democràtica, assegurant el gaudi de la cultura i els seus 
components en condicions d'igualtat, dignitat humana i no discriminació. És un dret relatiu a 
qüestions com la llengua; la producció cultural i artística; la participació en la cultura; el patrimoni 
cultural; els drets d'autor; les minories i l'accés a la cultura, entre altres. 
 
SEGON- Manifestar el compromís de l'Ajuntament de Sant Boi amb la defensa de la llibertat de 
creació i d'expressió artística i cultural a la nostra ciutat. 
 
TERCER  Mostrar la solidaritat de l'Ajuntament de Sant Boi amb les víctimes de la censura i de les 
condemnes amb motiu de fer efectiu el dret a la llibertat d'expressió de la seva creació artística i/o 
cultural. 
 
QUART.- Mostrar el suport de l'Ajuntament de Sant Boi a aquelles iniciatives ciutadanes que 
s'organitzen al voltant de la defensa de la llibertat de creació i d'expressió artística i cultural. 
 
CINQUÈ- Comunicar aquest acord al Congrés dels Diputats, al Govern d'Espanya i al Parlament de 
Catalunya.; 
 
 
La present moció la subscriu el Grup Municipal Socialista. 
 
 
INTERVENCIONS: El Sr. José Manuel González explica el contingut de la proposta  
 
El Sr. Jorge Romero diu que li sembla perfecte el text, però que troba a faltar anar a les causes de 
que es tingui que fer això. 
 



El Sr. José Manuel explica que volia centrar-se més en la cultura i en la seva llibertat com a 
expressió. 
 
VOTACIÓ:  Es dictamina favorablement per 5 vots a favor, que representen 19 vots, dels grups 
polítics municipals PSC-CP i ICV-EUiA-ME-E, ERC-AM i GdSB-CUP-PA,  i l'abstenció del grup 
polític municipal PP: 
 
A favor:  5 (19 vots) 
 
PSC-CP 2 (10 vots) 
ICV-EUiA-ME-E 1 (4 vots) 
ERC-AM 1 (3 vots) 
GdSB-CUP-PA 1 (2 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: 
 
 
006. Aprovació de la moció que presenta l'Ajuntamen t de Sant Boi de Llobregat, relativa al 
pressupost compromès pel govern d'Espanya per al de senvolupament de les mesures 
previstes en el pacte d'estat contra la violència d e gènere. 
 
 
La lluita contra la violència que s'exerceix cap a les dones ha de ser una prioritat per a tota la 
societat i també una obligació que correspon als partits polítics i en primera instància als governs i 
administracions en el marc de les seves corresponents competències. 
 
El Pacte d'Estat en matèria de Violència de Gènere aprovat pel Congrés dels Diputats vincula 
directament els partits polítics, poders de l'Estat, administracions autonòmiques i locals, en el 
compromís adoptat per contribuir a l'erradicació de la violència de gènere. 
 
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. 
Però no es podrà avançar en l'erradicació de la violència masclista i en l'atenció específica a les 
dones, si no s'estableixen aquests mecanismes de coordinació necessaris entre les diferents 
administracions i institucions amb responsabilitat en la matèria, i tampoc es podrà seguir avançant 
si no es doten les diferents administracions (comunitats autònomes i ajuntaments), dels recursos 
econòmics adequats. 
 
Cal ressaltar pel que fa a les atribucions i competències de les administracions autonòmiques, que 
recull el Pacte: "El que disposa el present Pacte ha de ser interpretat sense perjudici del ple 
exercici per part de les comunitats autònomes de les competències que tenen atribuïdes en virtut 
dels respectius estatuts d'autonomia i,  en conseqüència, les comunitats autònomes o altres 
administracions públiques no poden vincular les recomanacions contingudes en el present informe 
quan afectin els seus respectius àmbits competencials. ". 



Aquest aspecte és fonamental, en reconèixer l'esforç i el compromís econòmic de les 
administracions autonòmiques i locals en el marc de les seves competències específiques, dedicat 
a la lluita contra la violència de gènere. 
 
Per això, i en funció de les mesures establertes en el Pacte, s'ha de dotar  aquestes 
administracions de les partides econòmiques específiques corresponents fixades en el Pacte, i 
compromeses pel propi Govern. 
 
En base a aquests acords, cal recordar també que tots els grups parlamentaris van recolzar i 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 d'Espanya de l'aprovació per Decret Llei, en cas de pròrroga 
pressupostària, de l'increment d'almenys 200 milions, per donar compliment als acords 
pressupostaris del Pacte d'Estat en matèria de Violència de Gènere. Acord que el Govern 
d'Espanya ha incomplert, tot i que el Partit Popular hi va votar a favor.  
 
D’aquests 200M€ només estan pressupostats 80M€ (que suposen un 0’02€ dels PGE); i aquests 
80M€ no contemplen els 20M€ previstos per als municipis. Es nega, per tant, als ajuntaments 
qualsevol ajut per millorar la prevenció i atenció a la violència masclista i en matèria d’igualtat, 
mentre segueixen prestant serveis i assumint competències que no els són pròpies i per a les quals 
no tenen finançament. 
Cal també destacar i denunciar que en la proposta de Pressupostos Generals de l'Estat per a 2018, 
s'incompleix de nou el compromís pressupostari compromès en el Pacte d’Estat en matèria de 
Violència de Gènere. 
 
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.- Instar el Govern de l’Estat a complir els seus acords i per tant a que en els pressupostos 
generals de l'Estat, per a les noves o ampliades competències reservades a les comunitats 
autònomes i als ajuntaments, es destinin, via transferències un increment anual de 20 milions 
d'euros als ajuntaments i 100 milions d'euros destinats a les comunitats autònomes. Tal com figura 
en l'acord del Pacte que diu textualment: "Els Pressupostos Generals de l'Estat, destinaran, via 
transferència als Ajuntaments, un increment anual de 20 milions d'euros durant els propers cinc 
exercicis." 
 
SEGON.- Instar el Govern de l’Estat a enfortir i capacitar els governs locals en l’exercici de les 
polítiques públiques d’igualtat i violència de gènere. 
 
TERCER.- Traslladar aquests acords al president del Govern d'Espanya, la ministra de Sanitat, 
Serveis Socials i Igualtat i al conjunt dels grups parlamentaris al Congrés dels Diputats, i a totes les 
entitats del municipi que treballen per a la igualtat de gènere.; 
 
 
La present moció la subscriu elGrup Municipal Socialista de l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat  
 
 
INTERVENCIONS: La Sra. Presidenta explica el contingut de la proposta. 
 
 
 
 
 
 
 



VOTACIÓ:  Es dictamina favorablement per 3 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 i PP : 
 
 
A favor:  3 (14 vots) 
 
PSC-CP 2 (10 vots) 
ICV-EUiA-ME-E 1 (4 vots) 
 
Abstencions: 3 (7 vots) 
 
ERC-AM 1 (3 vots) 
GdSB-CUP-PA 1 (2 vots) 
PP 1 (2 vots) 
 
 
Part de Control 
 
Precs i Preguntes 
 
 
 
Donar compte dels acords presos en Junta de Govern per delegació del Ple 
 
 
 ->    Aprovació de l'acceptació de la renúncia a la subvenció municipal al lloguer d'habitatge de la 
convocatoria de l'any 2016 
 
 ->   Aprovació de l'acceptació de la renúncia a la subvenció municipal al lloguer d'habitatge de la 
convocatòria de l'any 2016 
 
 ->   Aprovació de l'acceptació de la renúncia a la subvenció municipal al lloguer d'habitatge de de 
la convocatoria de l'any 2017 
 
 ->   Aprovació de la inadmissió a tràmit del recurs de reposició contra d'acord de denegació de 
l'ajut econòmic a persones amb escassa capacitat econòmica que estiguin gravades per l'Impost 
sobre Béns Immobles de naturalesa urbana del municipi de Sant Boi de Llobregat per a l'exercici 
2017 
 
 ->   Aprovació del projecte "Primera Oportunitat" 
 
 ->   Aprovació de la revocació parcial de la subvenció municipal al lloguer - convocatòria de l'any 
2017 
 
 
Comunicacions/Informacions 
 
La Sra. Alba Martínez comunica que el Forum Social del Baix Llobregat vol presentar als 
Ajuntaments de la Comarca una moció per què els plenaris d'aquests puguin mostrar el seu rebuig 
pel tancament d'algunes línies de P3 al Baix Llobregat. Aquesta moció li ha arribat avui, per aquest 
motiu no ha pogut introduir-la per tractar-la a la Comissió Informativa. No obstant això, es possible 
que la presentin per urgència al Ple i doncs retirarien la moció de suport i per la protecció dels 
defensors i defensores dels Drets Humans a Colòmbia que s'ha dictaminat avui a la Comissió 
Informativa, ja que es podria aprovar en un altre Ple. Es compromet a enviar aquesta moció a tots 
els membres de la Comissió abans del Ple.  



 
La Sra. Alba Martínez explica que en relació a les places de P3 a Sant Boi per aquest any es surt 
amb la mateixa oferta que el curs passat. Hi ha municipis que no es troben en la mateixa situació, 
per això la moció fa esment al global de municipis de la Comarca. 
 
 
 
 
 
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. 


