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

EDUCADORA 
 
 
Número d'expedient: N198-2018-10 
 
 Caràcter  Urgent   Convocatòria  
 Ordinari No   Primera 

 
 Data:  13/11/2018 
  
 Lloc:  Sala de Juntes 
   

 Hora Inici:  17:04  
  
 Hora Final:  17:56 
 
 
Hi assisteixen 
President/a Salut González Martín  
Vocals Alba Martínez Vélez 

Olga Amalia Puertas Balcell 
Miquel Salip i Serret en sustitució de Rosa Maria Berrio i Hernández 
Marina Lozano Illescas 
Jordi Garcia Mas 

Secretari/ària Josefa Chavero Pozo 
    

 
S'incorporen més tard els següents regidors 
Vocals Jose Manuel Gonzalez Labrador a les 17:10 h 

Jorge Romero Gil a les 17:45 h    
 
També hi assisteixen 
    

 
S'han excusat d'assistir-hi 
    

 
No hi assisteix 
Vocals 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: 
 
006. Aprovació de la moció del Grup Municipal Socialista, per instar al Departament de Salut a 
reconèixer l'atenció primària com el veritable eix del sistema sanitari públic. 
007.  Aprovació de la moció del grup municipal d'ICV-EUiA-ME-E per reivindicar la memòria de 
Marcelino Camacho en el Centenari del seu naixement.  
 
 
001. Aprovació de l'acta de la sessió amb número d' expedient N198-2018-09 
 
 
Votació: Aprovada per unanimitat dels membres presents 
Comentaris:  
Incidències:   
Esmenes:   

 
 



IGUALTAT I DRETS SOCIALS 
 
Igualtat d'oportunitats 
 
INCIDÈNCIA:  S'incorpora a la sessió el Sr. José Manuel González Labrador a les 17:10 hores. 
 
002. Aprovació inicial de la modificació del servei  públic municipal de Llar Residència per a 
persones amb discapacitat intel·lectual o malaltia mental de Sant Boi de Llobregat i de les 
modificacions en la documentació relativa al mateix  (Memòria, Projecte  i Reglament 
regulador del Servei). 
Número d'expedient M103/U224/2015/0001 
 
Per acord del Ple municipal de data 23 de març de 2015, 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 
de Llar Residència per a persones amb discapacitat intel·lectual o malaltia mental de Sant Boi de 
Llobregat 
 
L’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, per donar resposta a les necessitats d'autonomia i inclusió 
social que planteja el col·lectiu de persones amb discapacitat i malaltia mental , té previst posar en 
marxa un nou equipament de Llar Residència situat al carrer Abat Escarré 1-3 d'aquest municipi. 
 
Una Llar Residència és un servei d'acolliment residencial substitutori de la llar, per aquelles 
persones amb discapacitat o malaltia mental que necessiten una llar quan ha esdevingut 
impossible o desaconsellable viure a casa seva, com a conseqüència de problemes derivats de la 
mateixa discapacitat o malaltia mental, per manca de família o per no disposar de condicions 
sociaofamiliars i assistencials adequades. 
 
L'objectiu d'aquest servei de Llar Residència, és oferir una atenció global a les persones residents , 
donant-los suport per a realitzar les activitats de la vida diària d'acord amb les seves necessitats. 
 
En data 23 de març de 2015, el Ple de l'Ajuntament va aprovar inicialment l'establiment del Servei 
de Llar Residència per a persones amb discapacitat intel·lectual i malaltia mental de Sant Boi de 
Llobregat; que constava de dues unitats de convivència amb capacitat per a un màxim de 15 
persones amb malaltia mental i discapacitat intel·lectual, avalat per una memòria, un projecte i 
reglament intern. En la memòria d'establiment del servei es preveia com a forma de gestió del 
servei la gestió indirecta. 
 
A hores d'ara, i degut a canvis estructurals fets en l'espai físic que dóna cabuda a la Llar 
Residència, cal canviar aquest servei, que es converteix en una sola unitat de convivència amb 
capacitat per a un màxim de 12 persones amb discapacitat intel·lectual, podent ser tres d'aquestes 
places reservades per a persones amb transtorn de conducta afegit; la qual cosa provoca 
modificacions en els documents abans esmentats pel que fa a la tipologia de finançament 
econòmic, les ràtios de persones residents, el total d'hores mínimes d'atenció directa, i les 
previsions d'ingressos per les aportacions dels mòduls socials conveniats amb la Generalitat de 
Catalunya, de les famílies i de l'Ajuntament, i de despeses en personal d'atenció directa. 
 
Cal modificar la forma de gestió del servei que es prestarà a partir d'ara de forma directa ja que ens 
trobem amb un servei que no es pot prestar mitjançant concessió de servei públic, d'acord amb allò 
que preveu l'article 15 de la llei 9/2017 pel fet que no hi ha transferència del risc operacional al 
concessionari. 
 
D'acord amb el que preveu l'article 153 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el 
Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals (ROAS), els ens locals tenen plena potestat 
per crear modificar i suprimir els serveis de la seva competència d'acord amb la legislació vigent. 
 



Atès que la documentació preparada, on s'inclouen les modificacions esmentades, i que integra 
l'expedient administratiu compleix les determinacions que assenyala l'article 159 del Decret 
179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals 
(ROAS). 
 
Atès que cal que el Ple municipal aprovi l'expedient i se sotmeti a informació pública durant el 
termini de trenta dies tal i com determina l'article 160 del ROAS. 
 
Vista la revisió de conformitat de la intervenció municipal de data  08/11/2018  
 
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  la modificació del servei públic municipal de Llar Residència per a 
persones amb discapacitat intel·lectual o malaltia mental de Sant Boi de Llobregat així com la 
modificació en la documentació relativa al mateix, Memòria, Projecte i Reglament regulador del 
Servei, segons la documentació annexa. A partir d'ara el servei públic municipal de Llar Residència 
estarà adreçat a persones amb discapacitat intel·lectual. 
 
SEGON.- Modificar la forma de gestió del Servei Públic de Llar Residència per a persones amb 
discapacitat intel·lectual que es prestarà a partir d'ara de forma directa. 
 
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 segon del present acord. 
 
CINQUÈ.- Disposar que, si no s'hi formula cap al·legació ni reclamació durant el termini 
d'informació pública aquest acord, el projecte, la memòria justificativa i el Reglament regulador que 
ara s'aproven inicialment quedaran aprovats definitivament. 
 
 
INTERVENCIONS: La Sra. Presidenta explica el contingut de la proposta d'acord.  
 
 
Proposa introduir les següents esmenes a la proposta que llegeix la Secretaria de la Comissió: 
 
A la part de Relació de fets i fonaments jurídics, s'afegeix el següent contingut: 
 
- Al final del paràgraf cinquè: 
 
"En la memòria d'establiment del servei es preveia com a forma de gestió del servei la gestió 
indirecta." 
 
- Afegir un paràgraf setè amb el següent contingut: 
 
"Cal modificar la forma de gestió del servei que es prestarà a partir d'ara de forma directa ja que 
ens trobem amb un servei que no es pot prestar mitjançant concessió de servei públic, d'acord amb 



allò que preveu l'article 15 de la llei 9/2017 pel fet que no hi ha transferència del risc operacional al 
concessionari." 
 
A la part de la Proposta d'acord, s'afegeix el següent contingut: 
 
- Al final del punt PRIMER.- 
 
"segons la documentació annexa. A partir d'ara el servei públic municipal de Llar Residència estarà 
adreçat a persones amb discapacitat intel·lectual." 
 
- Afegir un punt SEGON.-  amb el següent contingut: 
 
"SEGON.- Modificar la forma de gestió del Servei Públic de Llar Residència per a persones amb 
discapacitat intel·lectual que es prestarà a partir d'ara de forma directa." 
 
La resta de punts de la Proposta d'acord passen a anomenar-se, TERCER, QUART I CINQUÈ. 
 
Així mateix, es modificarà el Peu de recurs, per indicar que es tracta d'un acte de tràmit.  
 
Es sotmet a votació la proposta amb les esmenes introduïdes. 
 
VOTACIÓ: Es dictamina favorablement per unanimitat dels membres presents.  
 
 
Salut comunitària 
 
 
003. Aprobación de la moción del Grupo Municipal Ci udadanos de medidas para  el 
reforzamiento de la salud pública municipal  
 
 
Se están produciendo una serie de movimientos en la sociedad contrarios a promover y mantener 
los niveles de salud pública alcanzados. Principalmente, a través de las redes sociales se divulgan 
una serie de teorías pseudocientíficas que inciden peligrosamente en las creencias de los 
ciudadanos 
 
Dos de estos movimientos están desarrollándose en los paises avanzados: el movimiento 
antivacunas y el desarrollo de terapias conocidas como alternativas que pretenden curar 
enfermedades incluso graves como el cáncer y el sida o deficiencias como el autismo con 
remedios y medidas psicológicas sin ninguna base científica.. Dos caras de una misma 
problemática: el abandono de los avances de la medicina a favor de unas ideas pseudonaturales y 
pseudocientíficas. 
 
Está reconocido que las vacunas han erradicado una serie de enfermedades infantiles mortales. 
Sin embargo, en un sistema educativo y sanitario desarrollado,  el movimiento antivacunas 
defiende la libertad de los padres de no vacunar a sus hijos, aduciendo cierta peligrosidad al 
aplicarlas. Este movimiento que tiene un preocupante crecimiento en paises como Francia, Italia y 
Holanda ha hecho aparecer casos de una enfermedad como el sarampión que se consideraba 
erradicada. 
 
 En España, las vacunas no son obligatorias excepto en el momento en que se presente un caso 
de una enfermedad, como por ejemplo de difteria, en el que se impone una vacunación masiva. a 
la población. Por el momento existe una buena cobertura de vacunación. En Cataluña, un 96,5% 
de los niños están vacunados, lo que hace que el 3,5% de niños restantes queden potencialmente 
protegidos por los vacunados. No obstante, en el análisis del 2018 de la salud pública en 
Barcelona se han detectado 3.000 niños no vacunados.  Los motivos nada tienen que ver con 



indicaciones médicas. Las familias alegan cuestiones religiosas o ideológicas y, sobre todo, que no 
lo ven necesario o les preocupa la seguridad de las vacunas.  Por su ausencia se ha perdido el 
miedo a las enfermedades  como el sarampión, la poliomelitis y todas aquellas que  las vacunas 
están ayudando a erradicar . No obstante las administraciones no dejan de promover campañas y 
protocolos de protección preveyendo la aparición de casos de estas enfermedades. Así,  aunque 
Catalunya no registro en  el 2017 ningún  caso de poliovirus (PV) importado ni derivado  de la 
vacuna procedente de païses endèmicos, la ASPCAT lleva a cabo una estrecha  vigilància  en el 
país,siguiendo  les recomendaciones del Plan estratègico 2013-2018 de la OMS para  mantener el 
continente europeo libre de poliomielitis. 
 
 La globalización hace que la población esté en contacto con otros colectivos no vacunados y en 
paises en los que determinadas enfermedades no han sido erradicadas.pudiendo sufrir 
determinadas enfermedades incluso  en edad adulta 
 
Por otra parte, las terapias conocidas como alternativas están aumentando en la sociedad, 
utilizando las redes sociales para su difusión . El CAC (Consejo de AUdiovisuales de Catalunya, en 
unión del Departamento de Salud y el Colegio de Médicos de Barcelona han realizado una 
campaña para combatir las pseudociencias en internet analizando videos  donde pueden 
encontrarse falsos tratamientos para el cáncer, alusiones a la quimioterapia como veneno. etc 
.Salud ha llevado a la fiscalía cinco casos vinculados a las pseudociencias. Estas, aprovechando la 
fragilidad emocional del enfermo y su familia ante una grave enfermedad, prometen una curación 
por unos medios que suponen el abandono del tratamiento  propuesto por la medicina. Esto ha 
supuesto en muchos casos la muerte del paciente, ya que al querer recurrir de nuevo a la 
medicina, ello ha sido inutil por ser demasiado tarde para aplicar los tratamientos médicos. Y otro 
aspecto que conviene resaltar es que aun no teniendo ningún efecto curativo, desangran 
economicamente al paciente con costosos e inútiles remedios. 
  
Actuando en esta linea,, Sanidad regulará la venta de productos homeopáticos a través de la 
solicitud obligatoria de autorización para su comercialización ante la Agencia Española del 
Medicamento y productos sanitarios . Según la ministra Luisa Carceda, solo se considerarán 
medicamentos aquellos que tengan una evidencia científica curativa 
 
Se hace necesaria una ley que regule el uso y difusión de estas terapias de una forma definitiva. 
Unicamente le son aplicables por el momento como control la ley 44/2003 de ordenación de los 
profesionales sanitarios. Los centros no cuentan con profesionales sanitarios y vulneran también la 
ley publicitándose  ofreciendo soluciones para la salud. Esta actividad está reservada según 
nuestro ordenamento jurídico a las profesiones sanitarias tituladas. Las autoridades sanitarias de 
cada comunidad autónoma tienen la responsabilidad de actuar contra los establecimientos de 
terapias alternativas en lo que no haya un licenciado o diplomado sanitario ejerciendo estas 
técnicas. No obstante esto no soluciona el problema. Se actua en muchos casos ante la denuncia. 
 
La actuación dentro del municipio en espera de unas leyes que regulen estos movimientos contra 
la salud pública es la información y la pedagogía. Por ello el Grupo Municipal Ciudadanos propone 
al Pleno los siguientes acuerdos 
 
S'acorda: 
 
1.- Instar a la Junta de Gobierno a hacer una campaña de información pública a favor de la 
vacunación infantil . Animando a cumplir los protocolos de vacunación e informando a aquellos 
colectivos más vulnerables y desconocedores del tema. Considerar estas campañas en el próximo 
Plan de Salud municipal.  
 
2.- Instar a la Junta de Gobierno a ejercer un conrol informativo y pedagógico sobre las vacunas en 
el acceso a las guarderías públicas y APA's de los colegios, informando sobre los recordatorios de 
vacunación a adolescentes 
 



3.- Instar al Estado Español a promulgar una legislación única y definitiva sobre las terapias 
alternativas que regule su control y difusión 
 
4.- Instar a la Generalitat de Catalunya a tomar todas las medidas posibles dentro de su 
competencia para la regulación y control de las terapias alternativas.  
 
5.- Informar del contenido de esta moción al Ministerio de Sanidad, a la ASPCAT y a la Conselleria 
de Salut Pública.; 
 
 
La present moció la subscriu  
 
 
INTERVENCIONS: La Sra. Olga Puertas explica el contingut de la proposta . 
 
La Sra. Presidenta informa que en relació al punt 3 de la Proposta d'acord l'Ajuntament no té 
competència per exercir aquest control o supervisió sobre els establiments que practiquin teràpies 
alternatives, i per tant no es pot portar a terme, no es pot fer des de l'Ajuntament res al respecte. 
 
En relació als punts 1 i 2 ja es fa per l'Ajuntament. 
 
La Sra. Olga Puertas proposa retirar aquest punt de la proposta d'acord. Es suprimeix el punt 3, 
que s'elimina de la proposta. 
 
Es sotmet a votació la proposta amb l'esmena introduïda. 
 
VOTACIÓ:  Es dictamina favorablement per 1 vot a favor, que representen 3 vots, del grup polític 
municipal Cs i l'abstenció dels grups polítics municipals PSC-CP, ICV-EUiA-ME-E, ERC-AM, PP i 
PDeCAT. 
 
A favor: 1 (3 vots) 
 
Cs 1 (3 vots) 
 
Abstencions: 6 (20 vots) 
 
PSC-CP 2 (10 vots) 
ICV-EUiA-ME-E 1 (4 vots) 
ERC-AM 1 (3 vots) 
PP 1 (2 vots) 
PDeCAT 1 (1 vot) 
 
 
Gent gran 
 
 
004. Aprobación de la moción del Grupo Municipal Ci udadanos Sant Boi para apoyar un 
programa intergeneracional de compañía 
 
Sant Boi tiene un 19% de personas mayores de 65 años y se prevee que en cinco años se pueda 
llegar a alcanzar casi un 25 % de la población.  Esto  crea y creará una serie de problemas 
prácticos de accesibilidad y recursos sociales muy importantes. Pero en esta moción queremos 
abordar un problema no menos importante: el aislamiento en que estos ancianos pueden caer 
cuando no tienen familia o ésta se encuentra lejos. Por otro lado, la vida actual no facilita el 
necesario contacto entre generaciones. 
 



Hoy proponemos el  apoyo de nuestro Ayuntamiento para el desarrollo  de  un programa de 
voluntariado "Adopta a un abuelo", en el que parejas de  jóvenes escolares o no eligen un día de la 
semana para ir a una residencia geriátrica y adoptan a un abuelo ingresado con poca o ninguna 
familia y visitas escasas para ir frecuéntandolo y lograr así que no se pierda el trato entre 
generaciones de distinta edad, Un fenómeno que se va incrementando desde hace años  
 
Hay 21 ciudades que lo practican con 650 jóvenes y 325 mayores adoptados 
 
Sant Boi tiene varias e importantes residencias geriátricas y así el programa tendría mayor facilidad 
de práctica entre nuestros escolares y estudiantes de secundaria. 
 
"Adopta un abuelo"!, organización con una vocación altruista, facilita un procedimiento, digamos un 
"molde" para encauzar el inicio de esta actividad filantrópica, facilitando sus inicios. Ha sido 
homologada y goza del apoyo de prestigiosas entidades. Premiados por la Fundación  "la Caixa", a 
la vez que enseñan valores, ejercen un control del voluntariado, con supervisión de un monitor y 
están cubiertos por seguros de responsabilidad civil y de accidentes. Es también una organización 
con desarrollo en Portugal.. Su objetivo es facilitar una convivencia entre generaciones, para 
compensar el que nuestros no se sientan olvidados. 
 
A la vez; y dentro de la misma linea de buscar un contacto entre generaciones; desde hace unos 
años, existen en muchas partes del mundo los llamados programas de solidaridad 
intergeneracional, en los que un joven y una persona mayor, sin parentesco ni relación de amistad 
previa, deciden vivir juntos, el primero en casa de la segunda. Es el homeshare.  
 
En España viven más de 8 millones de personas mayores de 65 años, de las cuales un 20% viven 
solas. Muchas de ellas manifiestan que se sienten solas, lo que puede tener efectos perjudiciales 
para su salud. A pesar de esta soledad y aislamiento, la mayoría prefiere permanecer en sus 
hogares antes que trasladarse a una residencia, Esta posibilidad permite que un estudiante 
universitario viva en casa de una persona mayor durante el curso académico. Las personas 
mayores del programa se valen por sí mismas para la vida cotidiana, aunque prefieran contar con 
apoyo y compañía en su casa. Los jóvenes universitarios comparten las tareas y los gastos en el 
domicilio de la persona mayor. Dos personas con necesidades y algo que ofrecer 
 
Se consigue así  consigue crear un espacio de encuentro intergeneracional donde compartir 
experiencias de vida. Ambos aprenden el uno del otro, se apoyan y se enriquecen. Además de 
generar un vínculo entre generaciones, enriquecerse de la diversidad cultural, ya que el programa 
reúne a personas de distintas procedencias y paísesv.Los vínculos que se construyen ,El hecho de 
que estas personas estén acompañadas reduce los costes de sanidad, porque si estuvieran solas 
necesitarían más a los médicos de urgencia y a psicólogos para tratar depresiones 
 
El convivir con personas extrañas es muchas veces un freno para los ancianos. Es aquí donde la 
Administración y sus asistentes sociales pueden contribuir a facilitar la convivencia  
 
Dentro de esta linea, de buscar un mayor contacto entre generaciones y facilitar la convivencia, el 
Grupo Municipal Ciudadanos Sant boi propone al Pleno los siguientes acuerdos: 
 
S'acorda: 
 
 1º) Instar a la Junta de Gobierno a establecer un convenio con el programa de voluntariado 
"adopta a un abuelo" para desarrollar y apoyar esta iniciativa dentro de nuestros geriátricos 
 
2º ) Instar a la Junta de gobierno a promover una linea de convivencia de ancianos y jóvenes 
similar a la desarrollada  por "Viure i Conviure" y "amics de la Llar " que solucione dos problemas 
:vivienda asequible y compañía. 
 
La present moció la subscriu  



 
INTERVENCIONS: La Sra. Olga Amalia Puertas explica el contingut de la moció. 
 
INCIDÈNCIA: S'incorpora Jorge Romero a les 17:45 hores. 
 
La Sra. Presidenta comenta que l'Ajuntament ja disposa d'un programa de voluntariat amb la gent 
gran que són als Geriàtrics. 
 
VOTACIÓ: Es dictamina favorablement per 1 vot a favor, que representen 3 vots, del grup polític 
municipal Cs i l'abstenció dels grups polítics municipals PSC-CP, ICV-EUiA-ME-E, ERC-AM, PP, 
PDeCAT i GdSB-CUP-PA. 
 
A favor: 1 (3 vots) 
 
Cs 1 (3 vots) 
 
Abstencions: 7 (22 vots) 
 
PSC-CP 2 (10 vots) 
ICV-EUiA-ME-E 1 (4 vots) 
ERC-AM 1 (3 vots) 
GdSB-CUP-PA 1 (2 vots) 
PP 1 (2 vots) 
PDeCAT 1 (1 vot) 
 
 
ALCALDIA - IGUALTAT 
 
Igualtat de gènere, feminisme i LGTBI 
 
 
005. Aprovació del Manifest amb motiu del dia Inter nacional contra la Violència Masclista 
elaborat per la Generalitat de Catalunya juntament amb les quatre  diputacions, Barcelona, 
Girona, Lleida i Tarragona, l’Associació Catalana d e Municipis i Comarques i la Federació de 
Municipis de Catalunya   
Número d'expedient M265/U224-2018-002 
 
 
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; 
 
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 6 de novembre de 2018, per la tècnica del Departament 
d'Igualtat d'Oportunitats i Ocupació; 
 
Atesa la voluntat d’adherir-nos com Ajuntament al manifest que es reprodueix literalment:  
 
S'acorda: 
 
PRIMER: Aprovació de l'adhesió al  Manifest del Dia Internacional contra la Violència Masclista  
elaborat per 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. 
 
"Els temps estan canviant. Vull pensar que aquest cop sí. Vull pensar que la violència masclista és 
un dels temes de l’agenda de país i sobretot és un tema del que se’n parla, del que en parlem. I no 
només avui, 25 de novembre. Que se’n parli durant tot l’any i que en parlin moltes veus és 
important, perquè ens ajuda a totes i a tots a identificar les violències masclistes (més o menys 
subtils, més o menys visibles) que ens acompanyen des que naixem i que ens fan mal, que ens 
han fet mal.  
 
Fa 10 anys que a Catalunya tenim una llei que lluita pels drets de les dones a eradicar les 
violències masclistes. Totes. Les violacions, les agressions sexuals, l’assetjament, el tràfic i 
l’explotació de dones però també els matrimonis forçats o la mutilació genital femenina. Però amb 
les lleis no n’hi ha prou com demostren les dades. La violència masclista s’exerceix al llarg de tot el 
nostre cicle vital de diverses formes. Al món, una de cada tres dones ha patit violència masclista. A 
Europa, una de cada tres dones ha patit violència física o sexual durant la seva infantesa a mans 
d’un adult, i a Catalunya, una de cada quatre dones ha sigut víctima d’un atac masclista d’extrema 
gravetat. Ens cal educar, ens cal saber, ens cal reconèixer.  
 
Els darrers mesos he pogut conèixer de primera mà històries de violència patida per dones. I el que 
elles m’explicaven no m’era aliè. Formava part d’una cosa que jo ja sabia, que jo ja notava, que jo 
ja sentia. Elles hi han donat forma i li han posat paraules. I crec que això ens ha passat una mica a 
totes com a societat.  
 
Fa 7 mesos, el 26 d’abril d’aquest any, l’audiència de Navarra va fer pública la sentència del cas de 
la Manada. Un cas que ha sacsejat consciències i que ha fet entendre a molts i moltes de què va 
això de les violències sexuals. Una oportunitat de visibilitzar un fenomen sovint silenciat i 
desconegut. Des que som ben petites ens diuen que sortir a la nit comporta un risc per a la nostra 
integritat física i pels nostres cossos.  
 
A casa, la seguretat de les dones tampoc està garantida. En el darrer any a Catalunya, més de 12 
mil dones van denunciar a la policia estar patint violència masclista en l’àmbit de la parella, és a dir, 
violència exercida per les seves parelles o ex parelles. En el que portem d’any, 44 dones han estat 
assassinades per la seva parella o ex parella a tota Espanya, 6 d’elles a Catalunya. Però els crims 
només són la cara més amarga d’una violència masclista que obliga a desenes de milers de dones 
a suportar aquestes situacions, tot i tenir una llei estatal contra la violència de gènere que porta 14 
anys en vigor, però que no acaba amb el problema. Perquè necessitem més recursos i més 
recolzament per a que totes les dones en situació de violència masclista puguin trencar el silenci i 
en sortir-se’n. 
  
Necessitem prevenció, perquè la violència no sigui una opció vàlida en les relacions de parella.  
 
Necessitem recursos per garantir una atenció digna i de qualitat a les dones en situació de 
violència masclista per a la seva total recuperació, i, especialment, en tot el procés de denúncies i 
procediments judicials.  
 
Necessitem més professionals especialitzats en l’atenció a filles i fills perquè el futur de casa nostra 
sigui un país lliure de violència masclista.  
 
Necessitem recursos d’urgència i atenció de qualitat per recolzar les dones en situacions de risc 
per elles i els seus fills i filles.  
 
I necessitem avançar en la construcció d’un model català d’abordatge de les violències sexuals, 
amb una visió integral i amb la voluntat d’explicar què són i com se’n pot sortir.  
 



Encara hi ha molt camí per fer, però una dècada després de la llei catalana del dret de les dones a 
eradicar la violència masclista, estem més decidides que mai a superar el patriarcat, a que el poder 
sigui en mans de les dones a mans iguals i a no tenir por.  
 
Perquè no volem més violència contra les dones. Contra cap dona, contra cap nena. Perquè tenim 
dret a ser nenes i dones lliures.  
 
I ho seguirem cridant tots els dies de l’any i també cada 25 de novembre, dia internacional per a 
l’eliminació de la violència envers les dones" 
 
 
INTERVENCIONS: La Sra. Presidenta presenta el contingut de la proposta. 
 
VOTACIÓ:  Per unanimitat dels membres presents es dictamina favorablement. 
 
INCIDÈNCIA:  El Sr. José Manuel González Labrador marxa de la sessió a les 18:50 hores. 
 
 
PROPOSTES VALORADES EN TRÀMIT D'URGÈNCIA 
 
S'acorda per unanimitat dels presents introduir per urgència els següents punts: 
 
 
006. Aprovació de la moció del Grup Municipal Socia lista, per instar al Departament de Salut 
a reconèixer l'atenció primària com el veritable ei x del sistema sanitari públic 
 
 
Tal com ha reiterat l’OMS, en la seva conferència del passat mes d’octubre per commemorar el 40è 
aniversari de la Declaració d’Astanà, disposar d’una Atenció Primària efectiva i de qualitat és una 
garantia necessària per a la viabilitat i sostenibilitat de qualsevol sistema sanitari. 
 
L’Atenció Primària és la columna vertebral del sistema, però el Govern de la Generalitat li ha anat 
fent perdre el seu pes en el marc del pressupost de Salut i no només per efecte de les retallades, ja 
que el percentatge de pressupost dedicat a l’atenció hospitalària ha crescut en detriment, com 
dèiem, de l’Atenció Primària. 
 
Els darrers anys s’han perdut més de 1.000 professionals i no es cobreixen les jubilacions. Això ha 
portat al fet que el temps d’espera de la ciutadania per rebre atenció estigui avui per sobre dels 5 
dies -i, en la majoria dels casos, entre dues i tres setmanes-, quan el temps d’espera per ser atès 
no hauria de ser superior a 48 hores. 
 
A més, aquesta manca de personal i l’increment de pacients han fet reduir el temps de visita per 
sota dels 8 minuts, quan hauria de ser de 12 minuts, tal com estan reivindicant els i les 
professionals així com les societats científiques. Hem de tenir present que l'envelliment de la 
població fa que hi hagi pluripatologies i major complexitat en les malalties i, per tant, cal més temps 
d'atenció. 
 
A la Primària és on més jubilacions anticipades es donen, rotacions i canvis de CAP per part dels i 
les professionals cremats. A aquesta realitat hi hem d’afegir també que en 7 anys han perdut un 
30% del seu sou i la precarietat laboral i la no conciliació estan a l’ordre del dia.  
 
És per això que més de 5.700 professionals de l’Atenció Primària, entre metges de família, 
pediatres i ginecòlegs, estan cridats a la vaga entre els dies 26 i 30 de novembre.  
 



La mobilització és l’única resposta que els hi han deixat davant l’immobilisme de l’ICS (Institut 
Català de la Salut), que reconeix els problemes, però no ofereix cap alternativa ni proposta de 
solució. 
 
Els i les professionals que han aguantat el sistema durant tots els anys de retallades i han lluitat 
per donar la millor assistència ja estan tips de copets a l’esquena. Aquesta vaga, convocada pel 
sindicat Metges de Catalunya, té el suport de CAMFIC, Marea Blanca, altres sindicats i dels i les 
professionals d’infermeria, que també plantegen mobilitzacions en relació a demandes pròpies 
d’aquest col·lectiu. 
 
Davant d'aquesta situació, el Ple de l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, acorda: 
 
S'acorda: 
 
 
PRIMER.- Instar el Govern de la Generalitat a reconèixer l’Atenció Primària i Comunitària com el 
veritable eix del sistema sanitari públic, donant-li el pes que necessita en el pressupost del 
departament de Salut per arribar a un mínim del 20% del pressupost. 
 
SEGON.- Instar el departament de Salut i, específicament, la Gerència de l’ICS a una negociació 
efectiva amb tots els col·lectius que treballen en l’Atenció Primària, que pateixen l’impacte de les 
males condicions laborals i la pèrdua de dignitat de la tasca assistencial. 
 
TERCER.- Donar suport a la mobilització convocada, i a aquelles convocades per altres col·lectius 
en què es reivindiquen millores assistencials, de canvis en les estructures organitzatives i millores 
econòmiques i laborals, que hauran de repercutir en la bona qualitat assistencial en l’atenció 
primària. 
 
QUART.- Traslladar aquests acords al departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, als 
grups polítics del Parlament de Catalunya, a la Federació de Municipis de Catalunya i a 
l’Associació Catalana de Municipis.; 
 
 
La present moció la subscriu El Grup Municipal Socialista PSC-CP   
 
 
INTERVENCIONS: La Sra. Presidenta explica el contingut de la moció.  
 
VOTACIÓ: Es dictamina favorablement per 4 vots a favor, que representen 19 vots, dels grups 
polítics municipals PSC-CP, ICV-EUiA-ME-E, PP i Cs i l'abstenció dels grups polítics municipals 
ERC-AM, GdSB-CUP-PA i PDeCAT : 
 
A favor: 4 (19 vots) 
 
PSC-CP 1 (10 vots) 
ICV-EUiA-ME-E 1 (4 vots) 
PP 1 (2 vots) 
Cs 1 (3 vots) 
 
Abstencions: 3 (6 vots) 
 
ERC-AM 1 (3 vots) 
GdSB-CUP-PA 1 (2 vots) 
PDeCAT 1 (1 vot) 
 
 



 
007. Aprovació de la moció del grup municipal d'ICV -EUiA-ME-E per reivindicar la memòria 
de Marcelino Camacho en el Centenari del seu naixem ent. 
 
 
Durant l’any 2018, diferents institucions, organitzacions socials, sindicals i polítiques han celebrat el 
Centenari del naixement de Marcelino Camacho, que va néixer el 21 de gener de 1918, i han 
reivindicat la seva figura com a símbol del treball i del sindicalisme de la història recent del nostre 
país. 
 
Marcelino Camacho va viure en primera línia els moments més decisius de la història recent de la 
classe obrera a Espanya durant el segle XX. Va ser detingut després del cop d'estat militar feixista 
que va desembocar en la guerra civil i condemnat a 12 anys i un dia per donar "auxili a la rebel·lió"; 
més tarc, va estar internat a camps de concentració i de treballs forçats en els quals va patir 
malalties diverses. El desembre de 1943 aconsegueix fugir passant al Marroc francès. Allà el 
detenen els francesos i el porten a Oran (Algèria), on va conèixer a Josefa Samper Roses, una 
jove militant comunista, que es dedicava a rescatar els espanyols fugits i ajudar a la resistència 
interior, i amb qui més tard es casaria. El 18 de juliol de 1957, amb els seus dos fills, tornen a 
Espanya. Vint anys després de la revolta feixista, Marcelino Camacho torna al seu país, disposat a 
continuar la lluita. 
 
A França, es va formar com a professional de la metal·lúrgia, i quan s'estableix a Madrid ingressa a 
la fàbrica de motors Perkins Hispània. Ho va fer com a fresador, però va ampliar la seva 
qualificació professional fins a esdevenir enginyer tècnic assimilat. Després d'aconseguir treball, 
Marcelino Camacho es presenta a jurat d'empresa en el sindicat vertical. Tractava d'aprofitar 
qualsevol possibilitat per organitzar la lluita contra el règim i millorar les condicions de vida dels 
treballadors. 
 
El 1964, organitza la Comissió Obrera del Metall de Madrid, amb el nom de Comissió Provincial 
d'enllaços i jurats. És la primera Comissió Obrera de caràcter permanent, l'origen del que avui 
coneixem com la Confederació Sindical de CCOO. 
Les Comissions van sorgir en el context de la persecució franquista, i amb el pragmatisme que va 
caracteritzar a Marcelino, es va decidir a ocupar les estructures del vell sindicalisme vertical per 
defensar millor els drets dels treballadors. 
 
Entre el 1956 i el 1967 va ser detingut nombroses vegades per la Brigada Polític Social, policia 
encarregada de la repressió política, i empresonat durant algunes setmanes. 
 
La trajectòria de Marcelino Camacho durant aquests anys il·lustra perfectament la manera en què 
el sindicalisme d'avui va sorgir i va conèixer els seus primers desenvolupaments, enfrontant-se a la 
dictadura no només per obtenir condicions dignes per als treballadors, sinó per aconseguir la 
conquesta de la democràcia a Espanya. 
 
Marcelino Camacho va ser elegit diputat en la legislatura de 1977 i reelegit el 1979, a les 
candidatures del PCE. Dimiteix el 1981 per dedicar-se plenament a les seves responsabilitats com 
a secretari general del sindicat, un fet que va determinar el camí irreversible cap a la 
independència de CCOO. 
 
A més de ser el primer Secretari General i President de CCOO, a Camacho li va ser atorgada, pels 
seus mèrits i contribució històrica, la medalla al mèrit civil, la medalla al treball, l'Ordre de Lázaro 
Peña, la del Consell d'Estat de Cuba, el premi León Felipe, el Doctor Honoris Causa per la 
Universitat de València, entre d'altres reconeixements.  
 
És per tot això que, a través d'aquesta moció responem a l'objectiu d'impulsar la recuperació de la 
memòria a través de la seva figura perquè serveixi d'inspiració i guia a les presents i futures 



generacions, contribuint així a que la seva referència no caigui en l'oblit, ja que estem davant del 
líder sindical més important del segle XX a Espanya. 
 
Per tot allò exposat, proposem al plenari l'adopció dels següents acords: 
 
S'acorda: 
 
Primer.- Col·laborar en la difusió de la figura històrica de Marcelino Camacho i els valors que va 
representar a la societat en general, especialment, a la joventut, per tal que coneguin els principis 
democràtics que va defensar durant tota la seva vida.  
 
Segon.- Donar suport i difusió de projectes culturals que siguin entesos com a vàlids per a divulgar 
la seva contribució històrica, com és el cas de la pel·lícula documental sobre la figura de Marcelino 
Camacho que s'ha elaborat sense ànim de lucre.  
 
Tercer.- Que l'Ajuntament de Sant Boi estudiï la possibilitat de posar el nom de Marcelino Camacho 
a un Carrer, Avinguda o Plaça, en homenatge i reconeixement per tota una vida de lluita per la 
llibertat, per la Justícia social i pels Drets de les Treballadores i dels Treballadors. 
 
Quart.- Traslladar els presents acords a la Confederación Sindical de CCOO.; 
 
 
La present moció la subscriu el grup municipal d'ICV-EUiA-ME-E. 
 
 
INTERVENCIONS: La Sra. Alba Martínez explica el contingut de la moció. 
 
VOTACIÓ: Es dictamina favorablement per 2 vots a favor, que representen 14 vots, dels grups 
polítics municipals PSC-CP, ICV-EUiA-ME-E, i l'abstenció dels grups polítics municipals ERC-AM, 
GdSB-CUP-PA, PDeCAT, PP i Cs  
 
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) 
PDeCAT 1 (1 vot) 
PP 1 (2 vots) 
Cs 1 (3 vots) 
 
 
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 sisena addenda al conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Sant Boi i el 
Departament d'Ensenyament per al Pla educatiu d'entorn del curs 2018-19  



 
 ->   Aprovació de l'aportació anual per a la Normalització Lingüística corresponent a l'exercici 
2018. 
 
 ->   Aprovació de la revocació parcial de la subvenció de rehabilitació de la convocatoria de l'any 
2016 
 
 ->   Aportació de l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat al Fons Català de Cooperació al Projecte 
3210. SUPORT A PROJECTES SOCIALS DE NICARAGUA EN EL MARC DE LA CRISI 
SOCIOPOLÍTICA I ECONÒMICA QUE VIU EL PAÍS. 
 
 ->   Renunciar per part de l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat a l'ajut concedit per la Diputació 
de Barcelona, en el marc del Catàleg de serveis de l'any 2018 del Pla Xarxa de Governs Locals 
2016-2019, per al projecte "Enfortiment institucional i millora de la participació comunitària pel dret 
humà a l'aigua a San Miguelito", amb codi XGL 18/Y/251813 
 
 ->   Aprovació de la no admissió de la sol·licitud d'ajut econòmic a persones amb escassa 
capacitat econòmica que estiguin gravades per l'impost sobre béns immobles de naturalesa urbana 
per a l'exercici de 2018 presentada per la senyora ...................  
 
 ->   Aprovació de la no admissió 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  
 
 
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. 
 


