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

 
 
Número d'expedient: N198-2019-02 
 
 Caràcter  Urgent   Convocatòria 
 Ordinari No   Primera 

 
 Data:  12/02/2019 
  
 Lloc:  Sala de Juntes 
   

 Hora Inici:  17:10  
  
 Hora Final:  17:51 
 
 
Hi assisteixen 

President/a Salut González Martín  
Vocals 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 

Vocals Jordi Garcia Mas a les 17:18 h   
 
També hi assisteixen 

    
 
S'han excusat d'assistir-hi 

    
 
No hi assisteix 

Vocals 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: 
 
003. Aprovació de l'adhesió al "Pacte contra la segregació escolar a Catalunya: un compromís per 
a l'èxit educatiu" impulsat pel Síndic de Greuges de Catalunya, amb la col·laboració del 
Departament d'Educació i amb la participació dels diferents agents de la comunitat educativa. 
 
004. Aprovació de l'expedient de contractació, del plec de clàusules administratives particulars i del 
plec de prescripcions tècniques, així com la convocatòria de la licitació per a la contractació del 
Servei d'Atenció Domiciliaria, mitjançant procediment obert i tramitació subjecte a regulació 
harmonitzada. 
 
 
 
001. Aprovació de l'acta de la sessió amb número d'expedient N198-2019-01 
 
 
Votació: Aprovada per unanimitat dels membres presents 
Comentaris:  
Incidències:   
Esmenes:   

 



ALCALDIA - IGUALTAT 
 
Igualtat de gènere, feminisme i LGTBI 
 
 
002. Aprovació inicial del III Pla d'Igualtat de Gènere per a la Ciutat  2019-2023  
Número d'expedient M271/U224/2019/001 
 
 
La Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes en el seu article 
21 regula la col·laboració entre les administracions públiques i estableix que l’Administració 
General de l’Estat i les administracions de les comunitats autònomes cooperaran per integrar el 
dret d’igualtat entre dones i homes en l’exercici de les seves respectives competències i, en 
especial, en les seves actuacions de planificació. 
 
La Llei Orgànica 6/2006 del 19 de juliol, de Reforma de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya, 
reconeix la competència exclusiva en matèria de polítiques de gènere a la Generalitat de 
Catalunya, la Llei 5/2008 del dret de les dones per a l'eradicació d la violència masclista, situant 
aquesta qüestió com a prioritària a l'agenda política i introduint importants novetats a nivell 
conceptual. La Llei 17/2015, del 21 de juliol, d'igualtat efectiva entre dones i homes facilita un marc 
normatiu global de les polítiques d'igualtat de gènere a Catalunya, fixant l'obligatorietat dels poders 
públics d'eliminar qualsevol forma de discriminació i de vetllar per a una igualtat real. 
 
L’Institut Català de les Dones (ICD) és l’organisme del Govern de la Generalitat que té atribuïdes 
les competències vinculades de vetllar pel compliment de la Llei 17/2015, del 21 de juliol, d’igualtat 
efectiva de dones i homes i de l’aplicació de la seva transversalitat. A aquest efecte, l’article 7.3.b) 
d’aquesta Llei obliga l’Administració de la Generalitat a dotar-se de mecanismes de cooperació 
interinstitucional per traslladar l’impuls de la transversalitat de la perspectiva de gènere a la resta 
d’administracions. 
 
La clàusula setena del contracte programa 2017-2019 relativa al Servei d’informació i atenció a les 
dones (SIAD) de Sant Boi, subscrit en data 29 d'agost de 2017, per a la prestació del Servei 
d'Informació i atenció a les dones i la realització de polítiques d'igualtat de gènere, es determina 
que l’ens local ha de disposar d’un pla de polítiques de dones, aprovat per l’òrgan competent o 
previsió d'aquest.  
 
Les administracions locals tenen un rol central en la promoció i implementació de les polítiques 
d'igualtat de gènere. Per al seva proximitat amb la ciutadania, el seu paper és primordial per 
promoure societats més igualitàries i respectuoses. En aquest sentit, l'Ajuntament de Sant Boi té 
una llarga experiència en polítiques d’igualtat de gènere per garantir la igualtat entre dones i 
homes. 
 
El III Pla d’Igualtat de Gènere per a la Ciutat 2019-2023 vol ser un instrument d’implementació i 
coordinació de les polítiques d’igualtat de gènere amb una clara voluntat de transformar les 
condicions de vida de les dones del municipi, una estratègia local orientada a la consecució d'una 
igualat de gènere real i efectiva.  
 
En el context socioeconòmic actual, les propostes de planificació cal que es facin atenent a criteris 
de temporalitat molt concrets, permetent una correcta avaluació i establint criteris de correcció i 
propositives amb horitzons específics. 
 
Vist l'informe tècnic emès per la Cap de la Unitat d'Igualtat i Projectes d'Alcaldia amb  data 5 de 
febrer de 2019, que informa favorablement l'aprovació del III Pla  d'Igualtat de Gènere per a la 
ciutat 2019-2023. 
 
Vista la revisió de conformitat de la intervenció municipal de data  06/02/2019  



 
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 III Pla d'Igualtat de Gènere per a la ciutat 2019-2023 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 presidenta explica el contingut de la proposta. 
 
 
El document es divideix en tres parts principals. Una primera part d'avaluació i diagnosi de gènere 
del Pla anterior, que ha permés conèixer l'estat de la qüestió de gènere en relació a diversos 
àmbits i que s'estructura entorn de sis eixos: 
 
1. Compromís amb la igualtat de gènere. 
2. Acció contra les violències masclistes. 
3. Drets i qualitat de vida. 
4. Coeducació i transmissió d'una cultura igualitària. 
5. Reformulació des treballs i del temps. 
6. Reconeixement del lideratge i la participació de les dones. 
 
INCIDÈNCIA: S'incorpora a la sessió Jordi García a les 17:18 h 
 
A partir d'aquesta avaluació i diagnosis de gènere, es presenta la segona part del document que 
consisteix en un Pla d'Acció en què s'estableixen uns objectius i línies d'actuació que hauran de 
guiar l'acció municipal. Per facilitar la seva implementació, les línies d'actuació es concreten en 
indicadors i un calendari orientatiu, a més a més d'identificar els departaments responsables de la 
seva implementació. 
 
La tercera part del document consta d'una estrategia d'implementació per al període de vigència 
del Pla, on s'establiran, a més, els espais de coordinació i seguiment del Pla i el calendari de 
seguiment i avaluació a acomplir. 
 
Aquest Pla s'ha fet amb la col·laboració d'una entitat SURT, i amb la participació del personal 
tècnic i polític del consistori, i de la ciutadania de Sant Boi de Llobregat. 
 
La presidenta comenta que en tot cas i per a qualsevol dubte Laura està disposada a explicar el 
Pla a qui ho demani. 
 
Rosa Maria Berrio pregunta si només ha intervingut SURT en la redacció del Pla. 
 
La presidenta contesta que l'ha redactat amb la participació tècnica i de la ciutadania. SURT és una 
entitat feminista que té molta trajectòria. 
 



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, 
PP, GdSB-CUP-PA 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) 
PP 1 (2 vots) 
GdSB-CUP-PA 1 (2 vots) 
PDeCAT 1 (1 vot) 
 
 
PROPOSTES VALORADES EN TRÀMIT D'URGÈNCIA 
 
S'acorda per unanimitat dels presents introduir per urgència els següents punts: 
 
 
003. Aprovació de l'adhesió al "Pacte contra la segregació escolar a Catalunya: un 
compromís per a l'èxit educatiu" impulsat pel Síndic de Greuges de Catalunya, amb la 
col·laboració del Departament d'Educació i amb la participació dels diferents agents de la 
comunitat educativa. 
Número d'expedient M103-2019-00001 
 
 
Mitjançant escrit de data 28 de desembre de 2018, presentat en aquest Ajuntament en data 7 de 
gener de 2019 el Síndic de Greuges de Catalunya s'ha adreçat a aquesta Administració en relació 
al Pacte contra la segregació escolar a Catalunya, que adjunta, i que està impulsant  amb la 
col·laboració del Departament d'Educació i la participació dels diferents agents de la comunitat 
educativa; 
 
L'objectiu de l'esmentat Pacte és la implicació dels principals actors que intervenen en la política 
educativa per tal abordar plegats els dos àmbits que contribueixen tant a la reproducció com a la 
lluita contra aquest fenomen que són la gestió del procés d'admissió d'alumnat i la provisió de 
condicions d'escolarització als diferents centres; 
 
D'acord amb aquest objectiu sol·licita a aquesta Administració la participació en la signatura del 
document que adjunta: "Pacte contra la segregació escolar a Catalunya: un compromís per a l'èxit 
educatiu", atès que les Administracions Locals tenen un paper fonamental en la planificació 
educativa i la seva intervenció és bàsica per combatre la segregació escolar;  
 
Vist l'informe de la Cap del  Departament d'Educació emès en data 12 de febrer de 2019; 
 
Vista la revisió de conformitat de la intervenció municipal de data  12/02/2019  
 
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 al "Pacte contra la segregació escolar a Catalunya:un compromís per a 
l'èxit educatiu" impulsat  pel Sindic de Greuges, amb la col·laboració del Departament d'Educació i 
amb la participació dels diferents agents de la comunitat educativa. 
 
En virtut d'aquest Pacte, aquesta Administració, en el marc de les competències de les que disposa 
en l'àmbit de la planificació educativa, comparteix amb les entitats signants el contingut d'aquest 
Pacte i assumeix el compromís de, dins del seu àmbit d'actuació, contribuir, en col·laboració amb el 
Departament d'Educació, en l'aplicació de les mesures contingudes al Pacte, i participar en les 
reunions de seguiment del Pacte, si s'escau, quan abordin aspectes relacionats amb l'àmbit 
competencial de les Administracions Locals o amb el propi municipi.  
 
Segon: Facultar a l'alcaldessa presidenta d'aquest Ajuntament per la participació en la signatura de 
l'esmentat Pacte. 
 
Tercer: Comunicar aquest acord al Síndic de Greuges de Catalunya.  
 
 
INTERVENCIONS: Alba Martínez explica el contingut de la proposta d'acord. La signatura del 
Pacte està prevista pel próxim 18 de març, es per això que s'ha portat per urgència a la Comissió 
Informativa per que pugui aprovar-se al Ple de febrer. Altres Ajuntaments aproven l'adhesió a 
través d'un Decret d'Alcaldia, però des de Alcaldia i l'Àrea d'Educació, s'ha estimat més convenient 
aprovar aquest acord pel Ple. 
 
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, 
PP, GdSB-CUP-PA 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) 
PP 1 (2 vots) 
GdSB-CUP-PA 1 (2 vots) 
PDeCAT 1 (1 vot) 
 
 
004. Aprovació de l'expedient de contractació, del plec de clàusules administratives 
particulars i del plec de prescripcions tècniques, així com la convocatòria de la licitació per 
a la contractació del Servei d'Atenció Domiciliària, mitjançant procediment obert i tramitació 
subjecte a regulació harmonitzada.  
Número d'expedient N807/U224/2019/000001 
 
 
En data 29 de gener de 2019 s'emet informe pel director d'àrea justificatiu de la necessitat i 
idoneïtat del contracte i de preparació de l'expedient de contractació . 
 
En data 30 de gener de 2019, l'Oficina Pressupostària emet informe d'aprovació. 
 
En data 7 de febrer de 2019 s'emet informe tècnic de preparació de l'expedient per a la 
contractació del Servei d'Atenció Domiciliària, a adjudicar per procediment harmonitzat. 
 



En data 7 de febrer de 2019 la servei Cap de Servei de Serveis Socials, Infància, Adolescència i 
Famíliade Serveis socials ha elaborat el plec de prescripcions tècniques que defineix les 
prestacions objecte d'aquest contracte. 
 
En data 7 de febrer de 2019 el servei de Serveis socials ha elaborat el plec de clàusules 
administratives particulars que han de regir la licitació, i ha estat revisat pel departament de 
Contractació i Compres. 
 
 
FONAMENTS JURÍDICS: 
 
Article 116 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (en endavant 
LCSP), sobre el contingut de l'expedient de contractació. 
 
Article 117 de la LCSP, sobre l'aprovació de l’expedient de contractació. 
 
Article 122 de la LCSP, sobre el plec de clàusules administratives particulars. 
 
Article 124 de la LCSP, sobre el plec de prescripcions tècniques particulars. 
 
Articles 156 a 158 de la LCSP, sobre el procediment obert. 
 
Articles 44.1 lletra a) i 50 de la LCSP, sobre el recurs especial en matèria de contractació. 
 
Article 135 de la LCSP, sobre la publicació de l'anunci de licitació.  
 
Article 63.3 de la LCSP, sobre la informació que ha de publicar-se al perfil de contractant. 
 
Disposició addicional segona de la LCSP, sobre les competències en matèria de contractació en 
les entitats locals. 
 
Disposició addicional tercera de la LCSP, sobre les normes específiques de contractació pública en 
les entitats locals. 
 
Pel que fa a la despesa plurianual: Article 174, 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. 
 
Vista la revisió de conformitat de la intervenció municipal de data  12/02/2019  
 
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'expedient, el plec de clàusules administratives particulars i el plec de 
prescripcions tècniques per a la contractació  del Servei d'Atenció Domiciliària, que es durà a terme 
mitjançant procediment obert i tramitació subjecte a regulació harmonitzada. 
 
SEGON: Convocar la licitació per a la contractació  del Servei d'Atenció Domiciliària, mitjançant 
procediment obert, amb subjecció als plecs abans aprovats. El termini per a la presentació de les 
proposicions serà de 35 dies, comptadors des de la data d'enviament de l'anunci del contracte a 
l’Oficina de Publicacions de la Unió Europea, per tal que els possibles interessats hi concorrin. 
 



TERCER: Autoritzar la despesa plurianual per l'import màxim de tres milions dos-cents noranta-
quatre mil nou-cents cinquanta-nou euros amb vuitanta-set cèntims (3.294.959,87 euros), dels 
quals tres milions cent-seixanta vuit dos-cents trenta euros amb seixanta-quatre cèntims 
(3.168.230,64) són la base i cent vint-i-sis mil set-cents vint-i-nou euros amb vint-i.tres cèntims 
(126.729,23 euros) l'IVA. 
 
El pagament s'imputarà al/s exercici/s respectiu/s tal i com s'indica a continuació: 
 
Exercici 2019: un import de 1.356.659,87 € (IVA inclòs). 
Exercici 2020: un import de 1.938.300,00 € (IVA inclòs). 
 
Aquest caràcter plurianual s'estableix d'acord amb l'article 174 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel 
qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals. 
 
Les obligacions econòmiques derivades de l’adjudicació del contracte s’imputaran a les aplicacions 
pressupostàries corresponents al pressupost de despeses d’aquest Ajuntament per als exercicis:  
 
- Per l'any 2019 un total de 1.356.659,87 € a càrrec de les aplicacions pressupostàries següents: 
  
980 23103 22789 SAD social, per import de 148.689,92 € 
980 23103 22799 SAD dependència, per import de 1.207.969,95 € 
 
-  Per l'any 2020 un total de 1.938.300,00 € a càrrec de les aplicacions pressupostàries següents: 
  
980 23103 22789 SAD social, per import de 212.437,68 €. 
980 23103 22799 SAD dependència, per import de 1.725.862,32 € 
 
QUART: Publicar l'anunci de licitació al DOUE i a la web municipal -perfil de contractant-. 
 
 
INTERVENCIONS: La Presidenta explica que l'anterior contracte finalitza a començament de 
l'agost, es necessari iniciar el procediment en aquest moment, ja que triga aproximadament quatre 
mesos en fer tota la tramitació i ha d'estar finalitzat abans que finalitzi el contracte ara vigent.  
 
El Plec de clàusules és molt complex i en ell s'ha inclòs clàusules socials i a més s'ha adaptat a la 
nova Llei de contractes. Es un servei que es dóna al municipi a més de 1600 persones, i cada any 
va augmentant aquest número, per això també ha sigut molt complicat fer una planificació. 
 
Marina Lozano pregunta què vol dir que inclou clàusules socials. 
 
La presidenta contesta que s'inclouen al Plec de clàusules uns criteris en base als quals s'adjudica 
el contracte. El preu només és el 25% de la puntuació total, la resta de criteris són tècnics i socials. 
 
Jordi García pregunta si la nova empresa que guanyés la licitació mantindria el personal de 
l'empresa que ara presta el servei. 
 
La presidenta contesta afirmativament que mantindria el personal i que hi ha un nivell de 
satisfacció dels usuaris molt alt del 9,8%. 
 
Marina Lozano pregunta si el servei es podria prestar per dos empreses. 
 
La presidenta contesta que no es possible perquè la licitació no està dividida en lots que es puguin 
adjudicar a empreses diferents, ja que es tracta d'un servei d'atenció a les persones i no es podria 
desenvolupar per dos empreses. Esmenta que amb els criteris socials que s'han introduït al Plec 
de clàusules s'aposta per una major sensibilitat envers les persones, ja que es valora que 



l'empresa tingui contractades hores d'infermeria, ja que les necessitats socials es lliguen molt a les 
necessitats sanitàries. Un altre criteri es que es facin activitats dels cuidadors. 
 
Es demana a la Secretària que es faci arribar el plec de clàusules per correo a tots els membres. 
 
La presidenta explica que el contracte serà per un any prorrogable quatre anys més. 
 
Jorge Romero pregunta si s'ha pensar en municipalitzar aquest servei en lloc que el presti una 
empresa externa. 
 
La presidenta contesta que si es municipalitzés s'aniria de pressupost, perquè no només es 
necessiten persones especialitzades per fer-ho, sinó també tenir la infraestructura per fer la gestió 
del servei. S'ha calculat el cost i seria inviable. 
 
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, 
PP, GdSB-CUP-PA 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) 
PP 1 (2 vots) 
GdSB-CUP-PA 1 (2 vots) 
PDeCAT 1 (1 vot) 
 
 
 
Part de Control 
 
Precs i Preguntes 
 
No n'hi ha 
 
Donar compte dels acords presos en Junta de Govern per delegació del Ple 
 
 
 ->   Aprovació de la revocació parcial de la subvenció de rehabilitació de la convocatoria de l'any 
2017 
 
 ->   Aprovar la ratificació de l'addenda i l'aportació econòmica per a 2018 i 2019, del Contracte 
Programa 2016-2019 per a la coordinació, la cooperació i a col.laboració entre el Departament de 
Treball, Afers Socials i Famílies i l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, en matèria de Serveis 
Socials, altres programes relatius al Benestar Social i Polítiques d'Igualtat, per a l'any 2018 i 2019 
 
 ->   Rectificació acord JGL del 21 de novembre de 2018 sobre aportació a Fons Català de 
Cooperació al Desenvolupament. 
 
 ->   Aprovació de la resolució de la convocatòria de subvencions al lloguer d'habitatges per a 
l'exercici 2018 
 



 ->   Aportació de l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat al Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament per al projecte " Suport al programa d'atenció primària de la salut mental al 
Senegal (Regions de Thiès, Louga, Fatick, Kaloack i Kaffrine)"  
 
 ->   Aprovació de la resolució de la convocatòria de subvencions a la rehabilitació d'habitatges i 
edificis d'habitatges per a l'exercici 2018 
 
 ->   Aprovació del  conveni  entre l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat i Ilunión CEE Contact 
Center  
 
 ->   Aprovació de la segona addenda al conveni de col·laboració del Departament  d'Educació de 
la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de  Sant Boi de Llobregat  per a la realització del 
Programa de Formació i Inserció en la modalitat  Pla de Transició al Treball (PFI-PTT). 
 
 ->   Aprovació de la desestimació del recurs de reposició contra l'acord de resolució de la 
convocatòria d'ajuts econòmics a persones amb escassa capacitat econòmica que estiguin 
gravades per l'Impost sobre Béns Immobles de naturalesa urbana per a l'exercici de 2018, 
interposat per la senyora ..................... 
 
 ->   Aprovació de la desestimació del recurs de reposició contra l'acord de resolució de la 
convocatòria d'ajuts econòmics a persones amb escassa capacitat econòmica que estiguin 
gravades per l'Impost sobre Béns Immobles de naturalesa urbana per a l'exercici de 2018, 
interposat pel senyor ..................... 
 
 ->   Aprovació inicial de les bases particulars que regulen el concurs de fotografies a Instagram  '8 
de març. Fotografiem la igualtat entre dones i homes' i la convocatòria pública 
 
 ->   Aprovació inicial de les Bases particulars reguladores dels ajuts econòmics a persones amb 
escassa capacitat econòmica que estiguin gravades per l'impost sobre béns immobles de 
naturalesa urbana per a l'exercici de 2019  
 
 ->   Aprovació inicial de les bases particulars que han de regular l'assignació de places als Casals 
d'Estiu  Municipals 2019  
 
 ->   Aprovar el conveni de col.laboració entre l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat i el Club de 
Beisbol i Softbol Sant Boi per a la regulació de la cessió de l'ús de l'Estadi Municipal de Beisbol i 
Softbol Sant Boi.  
 
 ->   Aprovar el conveni entre l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat i el Futbol Club Santboià per a 
la regulació de la cessió de l'ús de l'Estadi Municipal de Futbol Joan Baptista Milà. 
 
 ->   Aprovació de la pròrroga del conveni marc signat entre l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat i 
el Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç de Sant Boi de Llobregat (CDIAP). 
 
 
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. 
 


