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

EDUCADORA 
 
 
Número d'expedient: N198-2019-04 
 
 Caràcter  Urgent   Convocatòria 
 Ordinari No   Primera 

 
 Data:  16/04/2019 
  
 Lloc:  Sala de Juntes 
   

 Hora Inici:  17:12  
  
 Hora Final:  17:48 
 
 
Hi assisteixen 

President/a Salut González Martín  
Vocals Alba Martínez Vélez 

Rosa Maria Berrio i Hernández 
Olga Amalia Puertas Balcell 
Jorge Romero Gil 
Marina Lozano Illescas 
Jordi Garcia Mas 

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   
 
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 les 
següents propostes: 
 
004. Aprobación de la moción presentada por el Grupo Municipal CS para el fomento de 
actividades culturales y musicales en colectivos en situación de vulnerabilidad  ya sea por 
discapacidad o por riesgo de exclusión social. 
 
005. Aprovació de la moció per crear alternatives al projecte actual de la piscina d'estiu de la 
muntanyeta 
 
006. Aprovació del nomenclàtor dels camins de la Marina. 
 
007. Aprovació de la moció presentada pel grup municipal del PSC per l'adhesió al manifest de 
l'Associació Trans "Baixpower & Roses de Sant Feliu" amb motiu del Dia de la Visibilitat Trans.  
 
 
 
 
 



001. Aprovació de l'acta de la sessió amb número d'expedient N198-2019-03 
 
 
Votació: Aprovada per unanimitat dels membres presents 
Comentaris:  
Incidències:   
Esmenes:   

 
 
IGUALTAT I DRETS SOCIALS 
 
Habitatge social 
 
 
002. Aprovació de la MOCIÓ PER FER UN ESTUDI DE VIABILITAT PERQUÈ L’EDIFICI QUE 
ESTÀ CONSTRUINT L’IMPSOL AL SALÓ CENTRAL D´HABITATGES DE PROTECCIÓ 
OFICIAL (HPO) ES DESTINI A LLOGUER ASSEQUIBLE I SOCIAL   
 
 
ANTECEDEDENTS  
 
Atès que en el Ple Municipal del mes de gener de 2019 es va aprovar una moció encaminada a 
ampliar el parc públic d’habitatges assequible i social, amb un conjunt d’actuacions. En la 
justificació d’aquesta moció es contemplaven les següents raons que transcrivim a continuació:  
 
“La infinitat de desnonaments que ha patit la nostra ciutat els últims anys està directament 
relacionada tant amb l’esclat de la bombolla hipotecària i els seus efectes devastadors per les 
classes populars com amb el règim de lloguer, tant per la precarització de la Llei d’Arrendaments 
Urbans (LAU) com per la legislació que facilita l’especulació amb l’habitatge.  
 
En l’actualitat, a la ciutat també vivim una bombolla especulativa sobre els preus del lloguer. 
Només en els últims tres anys, el preu mitjà del lloguer a la ciutat ha augmentat al voltant d’un 20%, 
i aquest increment en alguns barris ha arribat fins al 45%.  
 
A tot això hem de sumar la compra d’actius bancaris per parts dels fons voltors que generen més 
expulsions de veïnes dels seus habitatges. A una ciutat on s’han produït, només des del 2008 fins 
al 2015, 821 desnonaments dels quals tingui coneixença l’Ajuntament, l’aposta continua sent la 
mercantilització del dret a l’habitatge. Desentenent-se les entitats bancàries tot negant-se a cedir a 
l’administració el seu parc d’habitatges buits, principals responsables d’aquesta situació i amb unes 
institucions estatals que constantment bloquegen aquelles lleis que intenten regular un dret tan 
indispensable com és el de l’habitatge, que constitueix una de les principals garanties de l’Estat de 
benestar.  
 
Sant Boi, com totes les ciutats, té dificultats a l’hora de reallotjar a aquestes persones desnonades, 
havent de fer ús d’espais privats pensats per l’allotjament puntual de turistes per donar resposta 
d’emergència a aquesta situació. Aquesta solució, deficitària pel consistori i precària pels usuaris, 
es dona pel fet que al 2016 Sant Boi només comptava amb 37 habitatges de lloguer social, dels 
quals 6 d’ells provenien d’entitats amb conveni amb l’Ajuntament i 8 de propietaris privats, 
aquestes dades es troben absolutament allunyades del 15% o 20% d’habitatge social en règim de 
lloguer que tenen altres ciutats europees, així com de les obligacions establertes per la Llei del Dret 
a l'Habitatge de 2008. Això és degut al fet a que durant molts anys s’ha apostat per fer promocions 
per ampliar el parc privat, en comptes d’apostar per destinar-les a lloguers públics, socials i 
assequibles i garantir, així, el dret a l’habitatge de totes les persones de la ciutat.  
 
És per això que presentem aquesta proposta, alhora que seguim exigint l’aplicació de forma íntegra 
de la llei 24/2015, on, entre d’altres qüestions, s’estableix l’obligatorietat, per part de les entitats 



financeres, d’oferir lloguers socials en cas de desnonament i la cessió a l’administració de part del 
seu parc d’habitatges buits.  
 
Dins del planejament urbà i de l'ordenació que es deriva d'ell es troben els espais dedicats a la 
construcció d’habitatges, però creiem que l’ordenació d’aquests no es pot reduir a la mera 
designació dels llocs on es poden construir sinó també ha d'incidir en l'ús i la tipologia d'aquest, 
tant en els de nova construcció com en els de determinats tipus de rehabilitació i, molt 
especialment, en aquells que s’erigeixen en terrenys de propietat municipal o pública, perquè 
aquests terrenys també son patrimoni públic i, en conseqüència, s'ha de garantir un tipus d'ús 
públic que beneficiï als santboians.  
 
Un mercat de l’habitatge regulat constitueix una de les principals garanties de l’Estat social atès 
que està protegit de les fluctuacions del mercat immobiliari. La provisió d’habitatges no és una 
qüestió de mercat sinó que constitueix un tema cabdal en el qual les administracions han 
d’intervenir directament i de manera coordinada per a garantir el dret a l’habitatge de tota la 
ciutadania.”  
 
Atès que l’IMPSOL està construint, en un solar de propietat municipal a la zona del Saló Central, 
un edifici amb 79 habitatges de protecció oficial (HPO), i atès tot el que es va acordar en la moció 
recentment aprovada pel Ple Municipal, tenint present la situació d’alta situació d’emergència 
habitacional existent al nostre municipi. 
 
S'acorda: 
 
ACORDS:  
 
1.  Instar el Govern Municipal a realitzar un estudi sobre la possibilitat de canvi de destí dels 
habitatges que està construint l´IMPSOL de venda a lloguer assequible i social, realitzant els 
estudis de viabilitat necessaris per fer-ho possible.  
 
2. Instar el Govern Municipal que proposi establir els acords institucionals amb l´IMPSOL per 
implementar aquesta mesura i, alhora, demanar el suport econòmic de totes les administracions 
públiques (AMB, Generalitat, Diputació i Govern Central) per fer-la viable.  
 
3. Instar el Govern Municipal a realitzar un estudi sobre la possibilitat de realitzar un pla municipal 
de revisió del planejament de nous i de futurs projectes residencials en solars de propietat pública, 
per tal d´incrementar el parc d´habitatge de lloguer assequible i social.  
 
4. Instar el Govern Municipal que proposi garantir el seguiment del compliment de la moció de 
forma efectiva a partir de la Taula Municipal d’Habitatge i que aquesta s’ampliï amb representants 
d’aquells grups municipals que subscriguin la moció i altres entitats que hi manifestin interès.  
 
 
La present moció la subscriu Jorge Romero Gil Portaveu del Grup Municipal Gent de Sant Boi-
CUP-PA 
 
 
INTERVENCIONS: Presenta la moció Jorge Romero. 
 
La Sra. Presidenta comenta que són acords que ja estan acordats amb l'IMPSOL des de l'anterior 
mandat i que, per tant, els que es proposen no són viables. 
 
INCIDÈNCIA: S'absenta de la sessió Jordi Garcia a les 17:23 h 
 
 
 



VOTACIÓ: Es dictamina favorablement per 1 vot a favor, que representen 2 vots, del grup polític 
municipal GdSB-CUP-PA; i l'abstenció dels grups polítics municipals PSC-CP, ICV-EUiA-ME-E, 
ERC-AM, C's i PP 
 
A favor: 1 (2 vots) 
 
GdSB-CUP-PA 1 (2 vots) 
 
Abstencions:  5 (22 vots) 
 
PSC-CP 1 (10 vots) 
ICV-EUiA-ME-E 1 (4 vots) 
ERC-AM 1 (3 vots) 
C's 1 (3 vots) 
PP 1 (2 vots) 
 
 
 
 
Serveis Socials 
 
 
003. Pròrroga del contracte de serveis d'atenció domiciliària adjudicat a SUARA SERVEIS 
SCCL  
Número d'expedient N801/U224-2014-013 
 
 
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 9 d'abril de 2019 (registre d'entrada núm. 2019010383), escrit en què sol·licita 
la pròrroga del contracte signat, d'acord amb allò estipulat  a la clàusula quarta del Contracte 
administratiu aprovat. 
 
Vist l'informe tècnic favorable emès en data 10 d'abril de 2019, 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  11/04/2019  
 
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 la pròrroga del contracte de prestació del Servei de d'Atenció Domiciliària,  
adjudicat a  l'empresa Suara Serveis, SCCL amb NIF F-................... , a partir del 3 d'agost del 2019 
fins l'adjudicació del Servei d'Atenció Domiciliària, actualment en procès de licitació. 
(N807/U224/2019/000001), 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 un milió 
tres-cents cinquanta-sis mil  sis-cents cinquanta-nou euros amb vuitanta-set cèntims (1.356.659,87 
euros), dels quals la totalitat corresponen a la base ja que la prestació del servei es troba exempta 
de tributar per l'IVA. 
 
Imputar l'import esmentat  de 1.356.659,87 € a càrrec de les aplicacions pressupostàries següents:   
 
- Exercici 2019  
 
980 23103 22789 SAD Social  148.689,92 €. 
 
980 23103 22799 SAD Dependència  1.207.969,95 €. 
 
Tercer: Aprovar la modificació de la imputació temporal de la despesa autoritzada a l'expedient de 
contractació de servei d'atenció domiciliària (N807/U224/2019/000001) que ha de quedar de la 
següent manera: 
 
- Per l'any 2019 sense despesa: 
 
980 23103 22789 SAD Social 0 € 
 
980 23103 22799 SAD Dependència  0 € 
 
 
- Per l'any 2020 un total de 3.168.230,64 € a càrrec de les aplicacions pressupostàries següents: 
  
980 23103 22789 SAD social, per import de 345.000 € 
980 23103 22799 SAD dependència, per import de 2.823.230,64 € 
 
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: Presenta la proposta d'acord la Sra. Presidenta, qui explica que la pròrroga és 
fins que sigui adjudicat un nou contracte, per no deixar de prestar el servei. 
 
 
INCIDÈNCIA: S'incorpora a la sessió Jordi García a les 17:28 h. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



VOTACIÓ: Es dictamina favorablement per 4 vots a favor, que representen 19 vots, dels grups 
polítics municipals PSC-CP, ICV-EUiA-ME-E, C's i GdSB-CUP-PA; i l'abstenció dels grups polítics 
municipals, ERC-AM, PP i PDeCAT. 
 
A favor: 4 (19 vots) 
 
PSC-CP 1 (10 vots) 
ICV-EUiA-ME-E 1 (4 vots) 
C's 1 (3 vots) 
GdSB-CUP-PA 1 (2 vots) 
 
Abstencions: 3 (6 vots) 
 
ERC-AM 1 (3 vots) 
PP 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: 
 
 
004. Aprobación de la moción presentada por el Grupo Municipal CS para el fomento de 
actividades culturales y musicales en colectivos en situación de vulnerabilidad  ya sea por 
discapacidad o por roesgo de exclusión social 
 
 
"La cultura accesible no es caridad sino dignidad. Es emoción, creatividad y salud. Es 
transformadora . La cultura ha de ser un hecho cotidiano para todos". 
 Así se presenta APROPA CULTURA red  que nace en el año 2006 con la voluntad de mejorar la 
vida de las personas en situación de vulnerabilidad. Se trata de una red inclusiva que une teatros, 
auditorios, festivales y museos con las entidades del sector social para hacer accesible la cultura. 
Mediante una plataforma web se facilita la colaboración entre los equipamientos culturales y las 
entidades sociales. 
 
Existen barreras culturales invisibles. A muchas personas por circunstancias personales o de 
salud,  les es díficil ir a ver una obra de teatro, asistir a un concierto o a una exposición La red 
APROPA CULTURA facilita todas estas actividades. Cuenta con el apoyo del la Generalitat de 
Catalunya y la Diputación de Barcelona entre otros.  
 
La colaboración con L'Auditori es de particular interés en dos aspectos. Por un lado para los 
colectivos con dificultades para compartir un un concierto con el resto del público  realiza sesiones  
"una mañana en la orquesta", taller participativo para afectados de Alzheimer y personas con 
discapacidad intelectual o funcional, que, a través de pequeños grupos,  visitan el Auditori con sus 
educadores, asisten al ensayo de la orquesta OBC y participan en un pequeño taller musical . Los 
estudios científicos nos dicen que personas afectadas por la enfermedad del Alzheimer responden 
a los estímulos musicales, incluso en las fases más avanzadas de la enfermedad. La música 
mejora su calidad de vida. Para estas personas , puede ser una expresión única que les permite 
disfrutar del momento presente así como conectar con su propia biografía.La municoterapeuta 
Catherine Clancy les atiende y acompaña en la asistencia a un ensayo orquestal y que termina en 
un taller musical. 
 
Finalmente, dentro de esta aproximación a los niños y a los jóvenes  y a colectivos vulnerables, 
otra actividad participativa promovida por Apropa Cultura con la OBC (Orquesta Sinfonica de 
Barcelona y Nacional de Catalunya)  es el proyecto Te toca a ti, en el que los intérpretes son 



personas en una situación vulnerable provenientes de entidades sociales o educativas que 
trabajan la música como herramienta de integración social. Esta temporada 2018-19 los intérpretes 
del proyecto Entre Cordes de la escuela Pepa Colomer y la  Escuela Municipal de Música del Prat 
de Llobrega se sumaron a la OBC para interpretar  una obra dentro del programa nª 18 del Auditori, 
la Tercera de Brams.  
 
Sant Bo idemuestra su interés por lo musical a través de su Escuela Municipal de müsica y sus dos 
corales musicales "Renaixença" y "Resso". Tiene una numerosa población escolar  que podrá 
participar en estos proyectos del Auditori ya experimentados (8años). Asimismo, nuestros mayores 
también podrían participar de estas actividades a través de los programas que les son destinados. 
 
 Por todo ello, proponemos al Plë de l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat 
 
S'acorda: 
 
1.- Instar a la Junta de Gobierno a informar  y fomentar las actividades musicales anteriormente 
descritas entre las entidades,asociaiones y  colegios  a los que van dirigidas como un medio de 
difusión de la cultura y a través de ella de la integración social. 
 
2.- Dar a conocer esta decisión a "Apropa Cultura, a la Generalitat de Catalunya y a la Diputación 
de Barcelona; 
t 
La present moció la subscriu  
 
 
INTERVENCIONS: Presenta la moció Olga Amalia Puertas. 
 
VOTACIÓ: Es dictamina favorablement per 1 vot a favor, que representen 3 vots, del grup polític 
municipal C's i l'abstenció dels grups polítics municipals ERC-AM, GdSB-CUP-PA, PDeCAT, PSC-
CP, PP i ICV-EUiA-ME-E 
 
A favor: 1 (3 vots) 
 
C's 1 (3 vots) 
 
Abstencions: 6 (22 vots) 
 
PSC-CP 1 (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) 
 
 
 
005. Aprovació de la moció per crear alternatives al projecte actual de la piscina d'estiu de la 
muntanyeta 
 
 
 
Davant el projecte encarregat per l’Equip de Govern de l’Ajuntament de Sant Boi en quant a la 
remodelació i construcció d’una piscina d’estiu al Parc de la Muntanyeta, entenem que s’hauria 
pogut fer millor, tenint en compte les entitats esportives de la població així com també garantint una 
millor utilització de l’espai. 
 



Davant que les mesures i formes d’aquesta nova piscina, fan que sigui inviable la pràctica de la 
natació i de qualsevol tipus d´activitat que no sigui exclusivament lúdica, per molt que es digui que 
té dimensions olímpiques. 
 
Davant l’alt cost previst enfront el poc us que se li donarà, concretament els mesos d´estiu (2-3), fa 
que ens plantegem altres propostes a fi de donar ús a l’espai la resta de l’any. 
 
Davant que Sant Boi també necessita una piscina coberta pública. 
 
Davant que el Club Natació Sant Boi no disposa d’una piscina en condicions per poder realitzar els 
seus  entrenaments, ni cap sala social, ni cap tipus d’instal·lació per tal que els pares puguin 
esperar que els seus fills/es finalitzin els entrenaments. 
 
Davant un pressupost de més de 2.600.000€, que només es pot justificar aprofitant la nova piscina 
com a lúdica a l’estiu i piscina coberta durant els mesos de fred. 
 
Davant que la piscina d’estiu de Torrelles de Llobregat  ha costat menys de 500.000€. 
 
Davant que,  tal com hem pogut veure en els plànols, dins del parc, hi pot tenir cabuda una piscina 
de forma rectangular, amb unes mesures de 52m x 25m, amb una coberta retràctil que pot tenir un 
disseny integrat dins del parc. 
 
S'acorda: 
 
1er Instar a l'equip de govern de Sant Boi a replantejar el projecte de la piscina d’estiu de la 
Muntanyeta a fi que tingui un major ús. 
 
2on   Instar a l'equip de govern de Sant Boi a fer un procés participatiu en quant a com es 
voldria aquest piscina. Un procés obert a entitats i veïns i veïnes de Sant Boi, on es contemplessin 
les dues opcions de piscina d’estiu i/o piscina d’estiu més coberta per a l’hivern. 
 
3er  Instar a l'equip de govern de Sant Boi a treballar per afrontar les necessitats reals de les 
entitats esportives santboianes i, en aquest cas en concret, per al Club Natació Sant Boi. 
 
4art  Comunicar-ho a totes les entitats veïnals i entitats esportives.   ; 
 
 
La present moció la subscriu pdecat 
 
 
INTERVENCIONS: Presenta la moció Jordi García. 
 
La Sra. Presidenta comenta que l'espai on s'ubica la piscina de la muntanyeta és de l'AMB, i són 
ells qui han redactat el corresponent projecte. Es tracta d'una piscina lúdica i de recreo. Es fa una 
intervenció a tot l'entorn per què es vol que hi hagi més espai de platja que el que hi ha actualment. 
En el preu de tot el projecte s'inclou no només la construcció de la piscina, sinó també la 
intervenció en el Llac. S'ha pensat també en el tipus de gestió de la piscina i en el termini de gestió. 
La tipologia de piscina de recreo es incompatible amb la de piscina de competició. 
 
 
 
 
 
 
 



VOTACIÓ: Es dictamina favorablement per 1 vot a favor, que representa 1 vot, del grup polític 
municipal  PDeCAT i l'abstenció dels grups polítics municipals ERC-AM, GdSB-CUP-PA, C's, PSC-
CP, PP i ICV-EUiA-ME-E 
 
A favor: 1 (1 vot) 
 
PDeCAT 1 (1 vot) 
 
Abstencions: 6 (24 vots) 
 
PSC-CP 1 (10 vots) 
ICV-EUiA-ME-E 1 (4 vots) 
ERC-AM 1 (3 vots) 
C's 1 (3 vots) 
GdSB-CUP-PA 1 (2 vots) 
PP 1 (2 vots) 
 
 
006. Aprovació del nomenclator dels camins de la Marina. 
X413/2019/000001 
 
Atès que al gener de l'any  2015 es va publicar el llibre "Els noms de lloc de la Marina", de na 
Griselda Encinas Marquès, que recull el resultat d'un acurat treball d’investigació sobre la 
toponímia de la Marina de Sant Boi de Llobregat;  
 
Atès el reconeixent  per part d'aquest Ajuntament del treball de na Griselda Encinas Marquès, 
exhaustiu i rigorós de recuperar la toponímia identitària de la Marina de Sant Boi, agraint la clara 
voluntat de mantenir viva la història i la singularitat de la nostra geografia local a partir dels seus 
noms propis. 
 
Atès que aquest treball inclou, entre d'altres temes, la denominació dels camins d'aquesta zona de 
Sant Boi; a més, ubica els noms i en fixa la grafia correcta. 
 
Atès que si bé és cert que la major part d'aquests noms encara es conserven i s'utilitzen,  mai han 
estat fixats mitjançant una aprovació formal. 
 
En conseqüència, considerant el contingut del llibre " Els noms de lloc de la Marina",  i constatant  
l'existència de discrepàncies entre aquest treball i la informació emprada en la gestió municipal i 
amb la intenció de fixar la forma i ubicació dels noms dels camins, s'ha elaborat la proposta de 
nomenclàtor dels camins de la Marina que s'inclou com a annex a aquesta proposta d'acord. 
 
Atès que a la reunió de la Comissió de Nomenclàtor d'Espais Públics que va tenir lloc el dia 10 
d'abril d'enguany, es va acordar informar favorablement  dita proposta; 
 
Vista la revisió de conformitat de la intervenció municipal de data  17/04/2019  
 
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 el nomenclàtor dels camins de la Marina, d'acord amb la relació i plànol annex a 
l'expedient.. 
 



Segon.  Comunicar aquest acord a l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya i a la Mancomunitat 
de Municipis de  l'Àrea Metropolitana, organismes productors de cartografia oficial per al nostre 
territori, per tal que incorporin el contingut d'aquest acord en la cartografia oficial. 
 
Tercer.  Publicar aquest acord al BOP i al tauler d'anuncis de la corporació de l'Ajuntament de Sant 
Boi de Llobregat 
 
 
INTERVENCIONS: Presenta la moció la Sra. Presidenta. 
 
Es sol·licita per tots els membres de la Comissió una còpia del plànol on consta el nomenclàtor.  
 
VOTACIÓ: Es dictamina favorablement per 2 vots a favor, que representen 14 vots dels grups 
polítics municipals PSC-CP i ICV-EUiA-ME-E  i l'abstenció dels grups polítics municipals ERC-AM, 
GdSB-CUP-PA, PDeCAT, C's i PP 
 
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) 
C's 1 (3 vots) 
GdSB-CUP-PA 1 (2 vots) 
PP 1 (2 vots) 
PDeCAT 1 (1 vot) 
 
 
 
007. Aprovació de la moció presentada pel grup municipal del PSC per l'adhesió al manifest 
de l'Associació Trans "Baixpower & Roses de Sant Feliu" amb motiu del Dia de la Visibilitat 
Trans. 
Número d'expedient M265-2019-020/0001 
 
Vist el Manifest de l'Associació Trans Baixpower &Roses de Sant Feliu,en el Dia de la Visibilitat 
Trans. 
 
Vist que la Regidoria d'Igualtat de Gènere, Feminisme i LGTBI d'aquest ajuntament té entre les 
seves finalitats i actuacions el desenvolupar i garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, 
transgèneres i intersexuals (LGTBI) i evitar-los situacions de discriminació i violència, per a 
assegurar que es pugui viure la diversitat en plena llibertat, 
 
Per tot això es proposa al Ple de l'Ajuntament l'adopció dels següents acords: 
 
S'acorda: 
 
PRIMER-  Donar suport al Manifest de l'Associació Trans Baixpower  & Roses de Sant Feliu en el 
Dia de la Visibilitat Trans que es reprodueix a continuació: 
 
"Abans de la romanització les feines de la societat es distribuïen en funció de la capacitat i no del 
gènere. Hi havia dones picadores a les mines de Gavà, guerreres, i "homes" que optaven per el 
que tradicionalment s’ha entès per un "rol femení", per tenir cura de la tribu o fer de xamans.  
Antonio (Catalina) de Erauso va visitar Barcelona el Dissabte Sant de 1625 per trobar-se amb el rei 
Felip IV, i aquest li va donar permís per visitar al Papa Urbà VIII, que li va permetre viure amb la 



seva identitat masculina després dels molts serveis militars i comercials que havia brindat a la 
corona i a la cristiandat, en la seva etapa a les aleshores colònies d’ultramar.  
D’exemples com aquests n’hi ha diversos al llarg de la història, però no va ser fins a inicis del segle 
XX que va arribar a Barcelona el transformisme de la mà de Leopoldo Fregoli. S'iniciaren aleshores 
els espectacles transformistes, i moltes persones trans* van poder identificar-se i prendre 
consciència de la seva identitat. Genet, un lladre de l’època, definiria a tot aquest món de 
transformistes com a “les Carolines”. 
Als voltants del 1933, en ple govern republicà, va aparèixer la llei de “vagos i maleantes”, i amb la 
guerra (1936-1939) van desaparèixer els “trans*vestits”. Van ser aniquilades? Van morir al front?  
L´ hipòtesi és que les que van sobreviure, van tornar a invisibilitzar-se, ja que les lleis franquistes 
es van acarnissar amb les persones trans*. La llei de “vagos i maleantes” va aplicar-se al servei de 
la dictadura i totes aquelles persones d´identitat sexual no normativa, les persones trans*gènere i 
les persones trans*sexuals, en van patir les dures conseqüències. La Candela, la Rampova, la 
Sílvia Reyes.... totes elles empresonades…torturades…vexades… 
L'arribada de la VI flota dels USA a Barcelona va permetre l'obertura de locals amb presència 
LGTB. L’any 1959 debutà al Cabaret Gambrinus – situat a la part baixa del barri xinès de 
Barcelona-, Madame Arthur, un cas en el que el personatge va acabar sent la seva pròpia identitat. 
Al mateix local a finals dels 60 debuta Dolly Van Doll, la pionera dels espectacles de "transvestits".   
Al Gambrinus el seguiren d’altres locals com El Molino, Barcelona de Noche, Belle Epoque, o el 
Teatre Arnau, on va treballar la malaurada Sònia Rescalvo Zafra. El 6 d'octubre de 1991 Sònia 
Rescalvo era assassinada d’una pallissa al Parc de la Ciutadella. El seu assassinat va adquirir gran 
rellevància per ser "el primer crim contra una transsexual pel sol fet de ser-ho",  del que es té 
informació i constància a Espanya.  
 
La Sònia va morir a causa dels cops rebuts, la amiga que la acompanyava va quedar cega i 
diversos indigents hospitalitzats. Els autors -neo nazis skins- van ser detinguts, el seu judici va ser 
el primer a Espanya per agressió per identitat de gènere. 
 
El juliol de 1994 la sentència de l'Audiència Provincial de Barcelona va considerar que la mort de 
Sònia Rescalvo Zafra, i l'agressió a la seva companya Dori Romero Arévalo, van constituir "un 
assassinat consumat i un altre frustrat", pels quals es va dictar una sentència total de 310 anys de 
presó al grup skin agressor, però eren menors i al cap de poc temps van sortir al carrer. Malgrat 
això, la brutalitat de la pallissa, els mitjans emprats i la decisió de rematar a una de les víctimes en 
descobrir que encara respirava, va fer al tribunal considerar que els neo-nazis van actuar amb 
intenció de matar. 
I aquest assassinat va marcar un abans i un després en el reconeixement del col·lectiu 
trans*sexual.  L'octubre de 2013 i a petició de les entitats LGTBI de Barcelona, es va inaugurar al 
Parc de la Ciutadella la Glorieta de la Transsexual Sònia, en memòria del brutal assassinat. 
Així doncs, les persones transsexuals existim des que existeix la humanitat, degut a que la 
trans*sexualitat no es més que un altre exemple de l’enorme diversitat que resideix en l’ésser 
humà. Fa tan sols 67 anys que la American Psychiatric Association va decidir que la nostra realitat, 
la nostra diversitat, no s’emmotllava als esquemes Cis-Hetero-Patriarcals, ni a les seves teories 
sobre la identitat sexual i/o de gènere, i per tant, en comptes de re- formular les seves teories van 
decidir patologitzar-les. Considerar-nos com persones malaltes mentals implicava una enorme 
ingerència arbitrària a la nostre vida privada, doncs qüestionava allò tant íntim com la pròpia 
identitat sexual i/o de gènere, només per sortir-nos dels esquemes CIS-Sexistes. 
A més atemptava contra la nostra honra i reputació al exigir-nos que havíem de presentar un 
informe mèdic per demostrar que estàvem malaltes per tal que es respectés la nostra identitat 
sexual i/o de gènere i obtenir a canvi, l’accés als tractaments sanitaris i quirúrgics que 
necessitàvem (teràpies hormonals substitutòries, operacions quirúrgiques, seguiment, etc ), deixant 
novament en mans públiques el poder de determinació d’una qüestió privada, fet que viola 
clarament l’11è article de la Declaració Universal dels Drets Humans que esmenta textualment: 
“ Ningú serà objecte d’ingerències arbitràries a la seva vida privada, la seva família, el seu domicili 
o correspondència, ni d’atacs a la seva honra o a la seva reputació. Tota persona té  el dret a la 
protecció i aplicació de la llei contra les esmentades ingerències o atacs” 



Avui, volem denunciar que la nova classificació de la OMS és enganyosa i ofensiva i que 
continuem parlant d'incongruències i desajustos, quan això no és possible si el gènere és totalment 
lliure. És la societat la que està desajustada i no adaptada a la realitat respecte al gènere. 
 
La situació actual de les persones trans* ha anat canviant, no tot el que seria desitjable, però si 
s’han fet alguns avenços  des dels lamentables fets que varen conduir al assassinat de la Sònia, a 
qui avui, aquí li fem un sentit i emocionat homenatge en presència de totis i amb representants del 
àmbit polític a qui agraeixo la seva presència i la facilitat per la lectura i consideració i estimació, en 
aquest dia que commemorem el dia de la visibilitat trans*. 
La situació que actualment vivim les persones trans* es pot exemplificar parlant de quatre eixos: 
Salut, Treball, Educació i Justícia. 
En qüestions de salut s’ha avançat és cert i és un fet que des que la Conselleria de Sanitat va 
posar amb marxa el nou model de salut per a les persones trans* a instàncies del col·lectiu, s’ha 
iniciat una nova mirada despatologitzadora del fet trans*. Tot i això manca encara i molt, un 
desenvolupament “de facto” del nou model de salut trans* dins la mateixa sanitat, la formació a 
professionals de la salut per tal de poder atendre a les persones trans* amb garanties de que seran 
tractades tal i com diu el nou model i no només per aquest fet, sinó en compliment de la Llei 
11/2014 del parlament de Catalunya. I un dels pilars més bàsics del model és la despatologització 
del fet trans* i l’autodeterminació de la persona, ja que malauradament encara a dia d’avui certs 
professionals tenen autèntiques reticències a fer valoracions no patològiques i com a conseqüència 
poca o nul·la informació d’aquesta realitat, que deriven en el millor dels casos, a d’altres 
professionals amb més sensibilitat.   
I hi ha altres aspectes en l’àmbit de la Salut que cal continuar demandant, com és el de 
complementar el model existent amb un protocol per a persones d’edat avançada que vagi dirigit 
als i les professionals i a centres geriàtrics, com esmenta també la Llei 11/2014. Així mateix, la 
situació actual presenta unes llistes d’espera de ( re-assignaciò genital,mastectomies) 
desesperants, vexatòries i que reclamem un pla de xoc per tal de poder-les reduir i donar terminis 
inferiors als actuals de 5 anys o més d’espera per una intervenció. També cal revisar i millorar la 
qualitat de les cirurgies amb la incorporació de les últimes tècniques més innovadores.  
Pel que fa al món del Treball, s’han d’establir plans de inserció laboral realistes i efectius que donin 
sortida a una situació de precarietat extrema a l’hora de poder accedir al mercat de treball. Els 
esforços en la integració laboral de les persones trans*, i més de les transsexuals visibles, són 
clarament insuficients. I la Sònia Rescalvo va morir en part per aquesta falta d'integració laboral! La 
complicitat de l’administració es fonamental i bàsica per tal de poder assolir l’objectiu d’inserció 
laboral. Calen marcs reguladors que facilitin i facin possible l’accés a una feina, convenis a nivell de 
patronal i sindicats, i com no pot ser d’altre manera, cal millorar i potenciar el servei a persones 
trans*, ja sigui amb plans municipals o comarcals LGTBI, i fent incidència en la situació de 
desempara de les persones trans*, que actualment registren un 80% de taxa de desocupació. 
L’administració ha d’assumir el seu deure de donar passos amb aquest sentit, incorporant 
persones trans* a les seves plantilles per a que després això es pugui traslladar a l’àmbit de 
l’empresa privada.  
 
En el àmbit d´Educació cal i es necessari  el poder incorporar al text educatiu  de la realitat de la 
diversitat de gènere i la orientació sexual  basada amb la comprensió i acceptació de la realitat 
trans*, i que tingui com a finalitat no només el respecte i l’acceptació cap a allò no normatiu, sinó 
com una clara resposta per a acabar amb la transfòbia als centres educatius. I és en l’àmbit de la 
educació a les escoles on s’ha de procurar detectar i gestionar els casos de bullying, per no haver 
de lamentar situacions dramàtiques a posteriori, com els suïcidis o marginalitat dels nens i nenes (o 
adolescents) trans*. Per tant, cal que aquesta visió impregni tot el cicle educatiu de les persones; i 
per això encoratgem a la administració  tant local com d’àmbit comarcal, sempre dins del seu ús de 
competències, a afrontar aquesta situació de manera immediata. 
El respecte a la diversitat referent a l’orientació sexual, la identitat de gènere i l’expressió de gènere 
i als principis de la referida Llei del 11/2014, ha de ser efectiu a tot el sistema educatiu, tots els 
centres i entitats de formació, educació d’adults, educació de pares i mares (amfas i ampas), 
activitats esportives escolars i activitats de lleure escolars. S’ha de vetllar per la conscienciació i 
prevenció de la violència per raons de orientació sexual, identitat de gènere i expressió de gènere y 



oferir mecanismes als centres que detectin aquestes situacions de discriminació o exclusió de 
qualsevol persona per les esmentades raons.  
En aquest sentit s’ha de promoure el desenvolupament efectiu de plans de convivència i fer èmfasi 
en les mesures de prevenció i actuació contra l’assetjament, del que poden ser objecte les 
persones LGTBI a les escoles. 
Finalment, en l’àmbit de la Justícia cal que tiri endavant la llei estatal trans* per donar sortida als 
canvis de nom amb el gènere sentit;  ja que avui en dia les persones trans* encara que patim i hem 
suportar com, al registres i als jutjats, se’ns bloqueja tota la tramitació de canvi de nom, en especial 
als menors trans*. Tot un calvari tant per a les famílies com per a les menors trans*. La derogació i 
substitució de la llei de 2007 per la presentada actualment al parlament espanyol és un punt cabdal 
per a solucionar tota aquesta situació.  
Per acabar, cal denunciar les dificultats d’accés al habitatge que patim les persones trans*, un fet 
que és una demostració més de transfòbia i que emplacem a que des de l’administració es treballi 
per garantir l’accés de les persones trans* a un habitatge digne, en igualtat amb la resta de la 
població en risc d’exclusió social, que en el cas de les persones trans* és de per si molt elevat per 
les problemàtiques descrites anteriorment; i cal implementar el no-binarisme en els formularis i 
formes d'adreçar-se a la l'administració (ajuntament, generalitat, estat) i així ajustar-se a una 
realitat i demanda social existent. 
 
Una societat lliure i amb bona salut és aquella plural i diversa, amb ferms valors basats en el 
respecte a la població que la composa. Les persones trans* volem gaudir en plena autonomia dels 
drets i llibertats, i també dels deures, amb una complerta normalització social, cultural, sanitària i 
jurídica.  
Per tot allò exposat, des de l’Associació Trans*Baixpower & Roses de Sant Feliu: 
 
1.- Exigim la immediata i definitiva retirada de la transsexualitat i totes les formes dins del paraigües 
trans*, dels manuals de malalties mentals (DSM, CIE, etc.), que encara continuen vigents tot i la 
Llei 11/2014; i la revisió i modificació per part de l´OMS de la afirmació que les persones 
transsexuals tenim  “incongruència de gènere”, ja que el gènere ha de ser un dret de lliure elecció 
personal. L´OMS no farà efectiva la seva “definició” fins l´any 2022, així que encara la poden 
revisar. 
 
2.- Reivindiquem el dret a canviar la menció del nostre nom i sexe als documents oficials sense 
haver de passar per cap avaluació mèdica, psicològica o jurídica (menors trans*). L’estat no hauria 
de tenir cap referència sobre els nostres orígens, els nostres cossos i les nostres identitats. Avui 
dia estem totis dins un llistat de la DGP a Madrid.  
 
3.- Exigim la garantia dels drets de lxs menors trans*, el dret a la lliure autodeterminació de sexe i 
gènere, tant al registre civil com a totes les institucions. Les persones trans* hi naixem, no ens fem 
i, per tant, existeixen els menors trans*, els quals han de rebre el mateix respecte i autonomia que 
la resta de la ciutadania en tots els àmbits.  Així doncs, exigim també l’immediata aturada de les 
mutilacions a nadons intersexuals, la no elecció ni de la identitat sexual ni del gènere sentit per el 
subjecte, ha de ser considerada un crim. 
 
4.- Volem que el sistema sanitari desplegui d’una vegada per totes la instrucció segons el protocol 
de Salut trans*, així com la formació de tot el personal per tal d’atendre les persones trans* amb el 
respecte i acompanyament necessaris. Malgrat ja no fa falta un informe psiquiàtric o una diagnosi 
de disfòria de gènere per tal d’accedir als tractaments hormonals, i en un futur proper quirúrgics, no 
existeix un sol cirurgià que no exigeixi un informe de disfòria de gènere a una persona transsexual 
per accedir a la seva cirurgia. 
 
5.- Denunciem l’extrema vulnerabilitat i les dificultats d’accés al mercat laboral del col·lectiu de 
persones trans*, i més en concret de les transsexuals visibles. Exigim la posada en marxa d’un pla 
d’accés al mercat laboral i de polítiques especifiques per acabar amb la marginació i la 
discriminació del nostre col·lectiu. 
 



6.- Denunciem l’extrema vulnerabilitat de les persones trans*, i més de les persones trans*sexuals 
visibles, per accedir a una vivenda digna. Exigim la posada en marxa de mesures que homologuin 
les persones trans* a la resta de persones en risc d’exclusió social en la cerca d’habitatge. 
 
7.- Ens fem nostres les paraules del moviment feminista en la lluita per el dret a l’avortament i el 
dret del propi cos: “Reivindiquem el dret a la lliure elecció de la modificació del nostre cos i a poder 
portar a terme la esmentada elecció sense impediments burocràtics, polítics ni econòmics, així com 
fora de tota coerció mèdica”. 
 
8.- Demanem que cada 31 de març es recordi a les víctimes de la violència transfòbica, per tots els 
mitjans dels que disposi l’administració, i es pengi un domàs al balcó de l’ajuntament amb la 
bandera trans*, en record de totes les lluitadores del fet trans*, del passat, del present i del futur 
 
9.- La transsexualitat no es una malaltia, ho son l´homofòbia, la Bifòbia i la TransfòbiaI. 
 
SEGON.- Comunicar el present acord a l'Associació Trans Baixpower & Roses de sAnt Feliu, 
perquè en tingui coneixement i als efectes; així com donar la màxima difusió del referit Manifest; 
 
 
La present moció la subscriu grup municipal PSC-PM 
 
 
INTERVENCIONS: Presenta la moció la Sra. Presidenta. 
 
VOTACIÓ: Es dictamina favorablement per 4 vots a favor, que representen 19 vots, dels grups 
polítics municipals PSC-CP i ICV-EUiA-ME-E, C's i GdSB-CUP-PA; i l'abstenció dels grups polítics 
municipals PDeCAT, ERC-AM i PP. 
 
A favor: 4 (19 vots) 
 
PSC-CP 1 (10 vots) 
ICV-EUiA-ME-E 1 (4 vots) 
C's 1 (3 vots) 
GdSB-CUP-PA 1 (2 vots) 
 
Abstencions: 3 (6 vots) 
 
ERC-AM 1 (3 vots) 
PP 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 
 
 
 ->   Desestimar el recurs de reposició contra l'acord que resol la convocatòria de subvencions al 
lloguer a la convocatòria de l'exercici 2018 (N666/2018/000004) i rectificar l'error material detectat 
al llistat annex 2 del mateix acord. 
 
 ->   Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat i el Consell Comarcal del 
Baix Llobregat per al desenvolupament del projecte d'Assessoria de Mobilitat per a Joves 2019-
2020 
 
 ->   Aprovar la concessió de subvenció i el conveni entre l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat i la 
Coral Renaixença  per portar a terme el seu programa d'activitats 2019. 
 
 ->   Aprovació de l'acceptació de la renúncia parcial de la subvenció per a la realització d'activitats i 
projectes a Sant Boi de Llobregat, convocatòria de l'any 2018. 
 
 ->   Aprovació de la concessió d'una subvenció a l'entitat Associació Cultura Viva Santboiana de 
Sant Boi de Llobregat, destinada a portar a terme el programa d'activitats per a l'any 2019  
 
 ->   Aprovació del conveni de col·laboració amb la Fundació  Barcelona Olímpica per organitzar 
conjuntament  el BCN ESPORTS FILM FESTIVAL durant els dies 4 i 5 de juny de 2019 als 
Cinemes Can Castellet.  
 
 ->   Aprovació inicial de les bases particulars que regulen l'atorgament de subvencions municipals 
al lloguer d'habitatge per a l'any 2019 i la convocatòria pública. 
 
 ->   Aprovació inicial de les bases particulars que regulen l'atorgament de subvencions per a la 
rehabilitació d'habitatges i edificis d'habitatges per a l'exercici 2019 i la convocatòria pública. 
 
 ->   Aprovar l'aportació econòmica per al desenvolupament dels Jocs Esportius Escolars a Sant 
Boi de Llobregat per l'any 2019 i el conveni entre el Consell Esportiu del Baix Llobregat i 
l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat    
 
 ->   Aprovar la concessió de subvenció i el conveni entre l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat i el 
Club Ciclista Sant Boi  per a la realització de la XXXVIII edició de la "Cursa Ciclista del Llobregat, 
Navàs - Sant Boi"   
 
 ->   Aprovar la concessió de subvenció i el conveni entre l'Auntament de Sant Boi de Llobregat i El 
Club Ciclista de Sant Boi de Llobregat per a  desenvolupar el programa de dinamització i promoció 
del ciclisme i del Parc Ciclista de Sant Boi de Llobregat, per l'any 2019.  
 
 ->   Aprovació del conveni de col·laboració amb la Diputació de Barcelona que té per objecte el 
"Programa de suport als ens locals per a l'impuls i consolidació dels Serveis de Mediació 
Ciutadana" 
 
 ->   Aprovar la renovació de l'adhesió de l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat al Circuït de la 
Xarxa d'Espais Escènics Municipals de  l'Àrea de Presidència de la Diputació de Barcelona amb 
vigència fins el 31 de desembre de 2020. 
 
 ->   Aprovació de la signatura del conveni de col·laboració entre el Departament d'Educació i 
l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat per al desenvolupament del Pla Educatiu d'Entorn des de 
l'inici del curs 2019-20 fins l'acabament del curs 2022-23 
 
 ->   Aprovació del projecte "Primera Oportunitat" 
 



 ->   Acceptar la renúncia parcial a  la subvenció atorgada en 2016 a l'Agrupació Fotogràfica de 
Sant Boi-AFOBOI. 
 
 ->   Aprovació de la subvenció i del conveni entre l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat i 
l'Associació Tots Som Santboians, per a donar suport a projectes i activitats vinculades a 
incrementar el benestar i qualitat de vida de les persones amb Diversitat Funcional  i a les seves 
famílies, corresponent a l'any 2019. 
 
 ->   Aprovar subvenció i conveni de col·laboració entre La Unió Esportiva Santboiana i l'Ajuntament 
de Sant Boi de Llobregat pel desenvolupament dels objectius esportius, econòmics i socials de La 
Unió Esportiva Santboiana any 2019 
 
 ->   Aprovació de l'acceptació de la renuncia a la subvenció municipal al lloguer de la convocatòria 
de l'any 2017  
 
 ->   Aprovació de la subvenció i del conveni entre l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat i la 
Institució Balmes, SCCL , per a donar suport a projectes i activitats vinculades a incrementar el 
benestar i qualitat de vida de les persones amb Diversitat Funcional  i a les seves famílies, 
corresponent a l'any 2019, 
 
 ->   Aprovació de la subvenció i del conveni entre l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat i la 
Federació ECOM , per a donar suport a projectes i activitats vinculades a incrementar el benestar i 
qualitat de vida de les persones amb Diversitat Funcional  i a les seves famílies, corresponent a 
l'any 2019, 
 
 ->   Aprovació de la revocació parcial de la subvenció de rehabilitació de la convocatòria de l'any 
2017  
 
 ->   Aprovació de la subvenció i del conveni entre l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat i APADO 
FUNDACIÓ PRIVADA, per a l'atenció domiciliaria adreçada a persones grans, malalts i/o 
dependents, i projectes adreçats a persones amb situació de vulnerabilitat social, corresponent a 
l'any 2019, amb el número de registre 2019001590. 
 
 ->   Aprovació de la ratificació  del Conveni  Cooperació Educativa per a la realització de 
pràctiques acadèmiques externes  del Màster Interunivesitari Joventut i Societat coordinat per  la 
Universitat de Girona i l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat 
 
 ->   Aprovació de la subvenció i del conveni entre l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat i el Club 
d'Atletisme Sant Boi, per al desenvolupament dels objectius esportus, econòmics i socials, 
corresponent a l'any 2019. 
 
 ->   Aprovació inicial de les bases que han de regular l'atorgament de llicències d'ocupació 
temporal de 4 espais de Bar dins l'Envelat de Festa Major 2019. 
 
 ->   Aprovar l'acceptació de la renúncia parcial de la subvenció atorgada a l'AMPA Escola Antoni 
Gaudí, en l'àmbit de Promoció de l'associacionisme de Mares i Pares d'alumnes corresponent a 
l'exercici 2018 
 
 ->   Aprovar l'acceptació de la renúncia parcial de la subvenció atorgada a l'AMPA La Susa, en 
l'àmbit de Promoció de l'associacionisme de Mares i Pares d'alumnes corresponent a l'exercici 
2018 
 
 ->   Aprovació de la subvenció i del conveni entre l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat i 
l'Associació d'Ajuda Mútua d'inmigrants a Catalunya (AMIC-UGT), per a l'atenció a persones 
estrangeres oferint informació, assessorament i tramitacions de documentació sobre temes jurídics 
i laborals en matèria d’estrangeria, de manera individual o grupal i el suport jurídic laboral que 



precisi l’equip tècnic de serveis socials bàsics, així com sessions informatives i/o formatives a 
personal tècnic de les diferents administracions i a la ciutadania en general, corresponent a l'any 
2019, amb el número de registre 2019008388. 
 
 ->   Aprovar la concessió de subvenció i el conveni entre l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat i el 
Club Deportivo Marianao Poblet SCP pel desenvolupament dels objectius esportius, econòmics i 
socials del  club per a l'any 2019      
 
 ->   Aprovació de la subvenció i del conveni entre el Club de Beisbol i Softbol Sant Boi i 
l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, pel desenvolupament dels objectius esportius, econòmics i 
socials de l'esmentat Club per l’any 2019, amb el número de registre 2019008015.       
 
 
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. 
 


