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

 
 
Número d'expedient: N198-2018-06 
 
 Caràcter  Urgent   Convocatòria  
 Ordinari No   Primera 

 
 Data:  11/06/2018 
  
 Lloc:  Sala de Juntes 
   

 Hora Inici:  17:17  
  
 Hora Final:  17:35 
 
 
Hi assisteixen 
President/a Salut González Martín  
Vocals Jorge Romero Gil 

Ció Lerma Ballo per delegació de Alba Martínez Vélez 
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 

Alba Martínez Vélez   
 
No hi assisteix 
Vocals Marina Lozano Illescas 

Jordi Garcia Mas 
Antonio Chanes Espigares 
Rosa Maria Berrio i Hernández   

 
 
A l'inici de la sessió s'aprova per unanimitat la introducció per urgència en l'ordre del dia de les 
següents propostes: 
 
002. Prórroga del contracte de serveis d'atenció domiciliaria adjudicat a SUARA SERVEIS 
003. Aprovació del Pla Local de Serveis Socials de l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat 2018-
2023 
004. Aprovació de l'assignació del nom de Parc dels Somnis a l'espai públic enjardinat situat entre 
els carrers Girona, Joaquim Auger i Lleida, i el nom del Passatge de Clara Campoamor al vial que 
uneix la ronda de Sant Ramon amb el carrer de la Vansa, i Passatge d'Irena Sendler al vial paral·lel 
a la Ronda Sant Ramon 
 
001. Aprovació de l'acta de la sessió amb número d' expedient N198-2018-05 
 
 
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. Pròrroga del contracte de serveis d'atenció do miciliària adjudicat a SUARA SERVEIS 
SCCL 
Número d'expedient N801/U224-2018-000013 
 
En sessió de data 07 de juliol de 2014, el Ple de l'Ajuntament, en sessió ordinària, va aprovar 
l'adjudicació del contracte del Servei d'Atenció Domiciliària, a l'empresa Suara Serveis, SCCL per 
un període de quatre anys a partir de l'1 d'agost de 2014, per un import màxim d'11.432.996,00 
euros (IVA exclòs), mitjançant procediment obert i tramitació ordinària. 
 
En data 30 de juliol de 2014 es va subscriure el contracte per a l'esmentat servei amb l'empresa 
adjudicatària, d'acord amb la clàusula tercera del contracte que indicava que la seva durada seria 
de quatre anys, comptadors des del 2 d'agost de 2014, podent-se fer una pròrroga per dos anys 
més, fins un màxim de 6 anys, previ acord d'ambdues parts. 
 
L'empresa Suara Serveis S.C.C.L. ha presentat en el registre general de l'Ajuntament de Sant Boi 
de Llobregat en data 28 de maig de 2018 (registre d'entrada núm. 2018014478), escrit en què 
sol·licita la pròrroga del contracte signat pel període del 3 d'agost del 2018 al 2 d'agost del 2019, 
d'acord amb allò estipulat  a la clàusula quarta del Contracte administratiu aprovat. 
 
Vist l'informe tècnic favorable emès en data 24 de maig de 2018, per la Cap de Servei serveis 
socials, infància, adolescència i família, atès que s'ha comprovat que la prestació del servei ha 
estat satisfactòria i d'acord amb les condicions del contracte. 
 
Vista la revisió de conformitat de la intervenció municipal de data  07/06/2018  
 
D'acord amb les facultats i competències conferides legalment al Ple de la corporació per l'article 
22 de la Llei 7/1985 de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local i l'article 52 del Decret 
legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local 
de Catalunya, 
 
S'acorda: 
 
Primer: Aprovar la pròrroga d'un any del contracte de prestació del Servei de d'Atenció Domiciliària,  
adjudicat a  l'empresa Suara Serveis, SCCL amb NIF F-17444225 , pel període comprès entre el 3 
d'agost del 2018 i el 2 d'agost del 2019, ambdós inclosos, d'acord amb la clàusula tercera del 
contracte subscrit en data 30 de juliol de 2014. 
 
Segon: Autoritzar i disposar la despesa a l'empresa Suara Serveis, SCCL, per l'import de tres 
milions seixanta-dos mil euros (3.062.000,00 €), dels quals la totalitat corresponen a la base ja que 
la prestació del servei es troba exempta de tributar per l'IVA. 
 
Declarar el caràcter plurianual de la despesa, d'acord amb l'article 174.2.b) del Reial decret 
legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes 
locals. 
 
Imputar l'import esmentat  de 3.062.000,00 € a càrrec de les aplicacions pressupostàries següents:   
 
 
 



- Exercici 2018  
 
980 23103 22789 SAD Social 171.716,00 €. 
 
980 23103 22799 SAD Dependència  1.104.118,00 €. 
 
 
- Exercici 2019  
 
980 23103 22789 SAD Social 250.000,00 €. 
 
980 23103 22799 SAD Dependència  1.536.166,00 €. 
 
Tercer: Notificar al contractista aquest acord i requerir-lo perquè concorri a formalitzar la pròrroga 
del contracte en document administratiu. 
 
Quart: Facultar la Tinent d'alcalde de l'Àrea d'Igualtat i Drets socials, perquè en nom i representació 
de l'Ajuntament formalitzi la pròrroga del contracte en document administratiu. 
 
 
INTERVENCIONS: La Sra. Presidenta explica el contingut de la proposta i informa que s'està 
preparant un nou plec de clàusules per la contractació d'aquest servei, ja que el contracte només 
es pot prorrogar per un any més.  
 
 
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 del grup polític municipal GdSB-CUP-PA: 
 
A favor: 2 (14 vots) 
 
PSC-CP 1 (10 vots) 
 
ICV-EUiA-ME-E 1 (4 vots) 
 
Abstencions: 1 (2 vots) 
 
GdSB-CUP-PA 1 (2 vots) 
 
 
003. Aprovació del Pla Local de Serveis Socials de l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat 
2018 - 2023  
Número d'expedient M271/U224/2018/000001 
 
Atès que l'article 31 de  la Llei 12/2007, d'11 d'octubre, de serveis socials, estableix en el seu 
apartat 1 c) que els municipis tenen la competència per elaborar plans d'actuació local en matèria 
de serveis socials. 
 
Atès que el Pla Local de Serveis Socials 2018-2023 constitueix una eina local de treball en xarxa, 
consensuada a nivell tècnic i polític, així com amb els agents locals implicats en aquest àmbit. 
 
Atès que el Pla Local de Serveis Socials s'analitzen i s'estableixen objectius i accions dins els 
següents eixos d'actuacions: el dret de les persones als serveis socials, l'oferta de prestacions de 
qualitat, la vertebració del sistema al territori i el treball en xarxa, les persones que treballen en el 
sistema i la planificació i avaluació, com a eines de millora continua i la gestió del coneixement. 
 



Atès que el Pla Local de Serveis Socials estableix criteris per a definir la cartera de serveis socials 
amb coherència i racionalitat, millorar les actuacions que es porten a terme, optimitzar els recursos 
que tenim a l'abast i avançar cap a un plantejament racional i coordinat en matèria de serveis 
socials. 
 
Vist l'informe tècnic emès per la Cap de Servei de Serveis Socials, Infància, Adolescència i Família, 
en data 30 de maig de 2018 
 
Vista la revisió de conformitat de la intervenció municipal de data  07/06/2018  
 
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 el Pla Local de Serveis Socials de l'Ajuntament de Sant Boi de 
Llobregat que s'annexa al present acord. 
 
Segon.- DISPOSAR la seva exposició pública pel  termini de 30 dies hàbils a partir de la publicació 
de l'edicte corresponent en el Butlletí Oficial de la Província, als efectes de la presentació de les 
al·legacions i suggeriments que es considerin convenients. 
 
Tercer.- CONSIDERAR definitivament aprovat aquest Pla pel sol cas que durant el tràmit 
d'exposició pública no es presenti cap al·legació o suggeriment. 
 
 
INTERVENCIONS: La Sra. Presidenta explica breument el contingut del Pla, i diu que atenent a 
que les competències en Serveis Socials són delegades, s'ha considerat important establir els 
aspectes que es consideren importants millores en relació a la Cartera de Serveisi i a les 
necessitats de la població. 
 
El Sr Jorge Romero diu que la valoració preliminar que han fet és que es tracta d'un document molt 
ambiciós, i en sentit crític diu que és igual als últims 20 anys. 
 
 
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 del grup polític municipal GdSB-CUP-PA: 
 
 
A favor: 2 (14 vots) 
 
PSC-CP 1 (10 vots) 
 
ICV-EUiA-ME-E 1 (4 vots) 
 
Abstencions:  1 (2 vots) 
 
GdSB-CUP-PA 1 (2 vots) 
 
 
 
 
 
 



 
004. Aprovació de l'assignació del nom de Parc dels  Somnis a l'espai públic enjardinat situat 
entre els carrers Girona, Joaquin Auger i Lleida ,  i el nom de Passatge de Clara Campoamor  
al vial que uneix la ronda de Sant Ramon amb el car rer de la Vansa,  i Passatge d'Irena 
Sendler al vial paral.lel a la ronda de Sant Ramon.  
 
Atès que a la reunió de la Comissió de Nomenclator d'Espais Públics que va tenir lloc el dia 30 de 
maig d'enguany, es va prendre  informar favorablement la proposta del Consell d'Infants de Sant 
Boi de Llobregat per assignar el nom de "Parc dels Somnis" als espais enjardinats situats entre els 
carrers Girona, Joaquin Auger i Lleida. 
 
Atès que a la reunió de la Comissió de Nomenclator d'Espais Públics que va tenir lloc el dia 8 de 
juny d'enguany, es va prendre l'acord d'informar favorablement la proposta del Consell Municipal 
de les Dones per assignar als vials del sector PMU-C, que uneix la ronda de Sant Ramón amb el 
carrer de la Vansa i el vial paral.lel a la ronda de San Ramon, indicat als plànols annex a 
l'expedient amb el núm 1 i 2,  els noms "Passatge de Clara Campoamor" i " Passatge d'Irena 
Sendler" respectivament;   
 
Vist l'informe tècnic emès en data 11 de juny de  2018  pel Secretari de la Comissió de 
Nomenclàtor d'Espais Públics de l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, annex a l'expedient; 
 
Vista la revisió de conformitat de la intervenció municipal de data  12/06/2018  
 
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:- Atorgar el nom de  "Parc dels Somnis", als espais enjardinats situats etre els carrers 
Girona, Joaquin Auger i Lleida. 
 
Segon.  Atorgar el nom de "Passatge de Clara Campoamor". Política i jurista. Madrid, 1888-
Lausana, 1972 al vial que uneix la ronda de Sant Ramon amb el carrer de la Vansa, indicat amb el 
núm 1 al plànol  annex a l'expedient. 
 
Tercer.  Atorgar el nom de "Passatge d'Irena Sendler". Activista humanitària polonesa. Otwock, 
1910- Varsòvia, 2008, al vial paral.lel a la ronda de Sant Ramon, indicat amb el núm. 2 al plànol 
annex a l'expedient. 
 
Segon.- Publicar aquest acord al BOP i al tauler d'anuncis de la corporació, de l'Ajuntament de 
Sant Boi de Llobregat. 
 
 
INTERVENCIONS: La Sra. Presidenta explica el contingut de la proposta 
 
VOTACIÓ:  Dictaminada favorablement per unanimitat dels membres presents. 
 
 
Part de Control 
 
Precs i Preguntes 
 
No n'hi ha 
 



Donar compte dels acords presos en Junta de Govern per delegació del Ple 
 
 
 ->   Aprovació de la concessió de subvenció 2018 a l'entitat  Ensenyament Solidari de Sant Boi 
 
 ->   Aprovació de l'acceptació de la renuncia parcial a la subvenció municipal al lloguer de la 
convocatòria de l'any 2017 
 
 ->   Aprovació de la revocació parcial de subvenció municipal al lloguer de la convocatòria de l'any 
2017 
 
 ->   Aprovar la disposició, el reconeixement de l'obligació i posterior pagament als centres 
educatius que figuren en document annex, dels imports corresponents als premis del Concurs 
Literari dels Centres d'Ensenyament Secundari de Sant Boi de Llobregat del curs 2017-2018 
 
 ->   Aprovar la disposició, el reconeixement de l'obligació i posterior pagament als centres 
educatius que figuren en document annex, dels imports corresponents als premis del Concurs de 
cartells per Sant Jordi dels Centres d'Ensenyament Secundari de Sant Boi de Llobregat del curs 
2017-2018 
 
 ->    Aprovació de l'acceptació de la renúncia parcial a la subvenció municipal al lloguer de la 
convocatòria de l'any 2017 
 
 ->   Aprovació de l'acceptació de la renúncia parcial a la subvenció municipal al lloguer de la 
convocatòria de l'any 2017 
 
 ->    Aprovació de l'acceptació de la renúncia parcial a la subvenció municipal al lloguer de la 
convocatòria de l'any 2017 
 
 ->   Aprovar la disposició, el reconeixement de l'obligació i posterior pagament als centres 
educatius que figuren en document annex, dels imports corresponents a la seva participació als 
Jocs Florals Escolars de Sant Boi de Llobregat  
 
 
Comunicacions/Informacions 
 
 
 
 
I com que no hi ha més assumptes per tractar, el president  clou la sessió i se n'estén aquesta acta 
que autoritza el secretari de la comissió informativa amb el vistiplau del president. 


