
 
 

ACTA DE SESSIÓ  DE LA JUNTA DE PORTAVEUS 
 
 
Número d'expedient: N235-2016-09 
 
 Caràcter  Urgent   Convocatòria  
 Ordinari No   Primera 

 
 Data:  13/10/2016 
  
 Lloc:  Sala de Juntes 
   

 Hora Inici:  18:04  
  
 Hora Final:  18:14 
 
 
Hi assisteixen 
President/a J. Ángel Carcelén Luján  
Vocals Alba Martínez Vélez 

Olga Amalia Puertas Balcell 
Miquel Salip i Serret 
Joan Doménech Abella 
Marina Lozano Illescas 
Jordi Garcia Mas 

Secretari/ària Ramón López Heredia 
    

 
S'incorporen més tard els següents regidors 
    

 
També hi assisteixen 
    

 
S'han excusat d'assistir-hi 
    

 
No hi assisteix 
    

 
 
 
A proposta del portaveu del grup municipal ERC-AM s'acorda per unanimitat incorporar per 
urgència a l'ordre del dia de la sessió com a punt 2n. la següent moció: 
 
002. Declaració de rebuig a la sentència del Tribunal Constitucional que suspèn diversos articles 
de la Llei 17/2015 d’igualtat efectiva entre dones i homes, aprovada pel Parlament de Catalunya. 
 
 
 
 
001. Aprovació de l'acta de la sessió amb número d' expedient N235-2016-08 
 
 
Votació: Aprovada per unanimitat dels membres presents 
Comentaris:  
Incidències:   
Esmenes:   

 
 
 



 
 
PROPOSTES VALORADES EN TRÀMIT D'URGÈNCIA 
 
S'acorda per unanimitat dels presents introduir per urgència els següents punts: 
 
 
002. Declaració de rebuig a la sentència del Tribun al Constitucional que suspèn diversos 
articles de la Llei 17/2015 d’igualtat efectiva ent re dones i homes, aprovada pel Parlament de 
Catalunya 
 
 
 
El passat 21 de juliol de 2015 el President de la Generalitat va promulgar la Llei 17/2015 d’igualtat 
efectiva entre dones i homes, aprovada per unanimitat pel Parlament de Catalunya. Aquesta llei 
tenia l’objectiu de fer efectiu el dret a la igualtat i a la no-discriminació per raó de sexe en tots els 
àmbits, etapes i circumstàncies de la vida.  
 
El president en funcions del govern espanyol va promoure un recurs d’inconstitucionalitat en contra 
els articles 33, 36 (apartats de l’1 al 4), 39, 40, 41, 44 i del 59 al 64 de la llei 17/2015 d’igualtat 
efectiva entre dones i homes. 
 
El maig de 2016 el Tribunal Constitucional (TC) va suspendre de manera preventiva la Llei 
d’igualtat efectiva catalana a instàncies d’un recurs presentat pel govern central i van quedar 
invalidats els articles referents al dret al treball en igualtat d’oportunitats per dones i homes, així 
com les mesures per garantir l’aplicació de la llei. El recurs de la Generalitat per recuperar el 
conjunt de la Llei no ha estat estimat pel TC perquè, afirma el tribunal, diversos articles envaeixen 
competències de l’Estat.  
 
El 6 d’octubre, el Tribunal Constitucional va declarar nuls l’article 33, els apartats 1, 3 i 4 de l’article 
36, els apartats 1, 2 i 3 de l’article 39, l’article 40, els apartats 2, 3 i 4 de l’article 41 i l’article 44. La 
suspensió afecta les mesures de prevenció de l’assetjament sexual i de l’assetjament per raó de 
sexe a les empreses, l’obligatorietat d’implantar plans d’igualtat a les empreses, la figura d’una 
persona responsable sindical d’igualtat, la presència de dones i homes a la negociació col·lectiva, 
la incorporació de la perspectiva de gènere en els expedients de regulació d’ocupació i a la 
prevenció de riscos laborals.  
 
El preceptes suspesos tenen un fort impacte social ja que a Catalunya la diferència entre el guany 
salarial entre dones i homes és del 25,95% i la segregació ocupacional i la temporalitat continuen 
sent una constant en la realitat laboral de les catalanes. Els plans d’igualtat són una eina eficaç per 
complir el principi d’igualtat en l’àmbit laboral i les accions de protecció davant l’assetjament sexual 
i l’assetjament per raó de sexe garanteixen el dret de les dones a eradicar aquesta forma de 
violència de gènere. 
 
Atès que la nostra societat pateix encara un greu problema de sexisme i de discriminació envers 
les dones que fa necessari legislar a favor de la igualtat d’oportunitats i la protecció per motius de 
sexe.  
 
Atès que el Parlament de Catalunya representa el poble català, exerceix la potestat legislativa i és 
la seu on s’expressa el pluralisme i es fa públic el debat polític. 
 
Atès que el Parlament de Catalunya va aprovar el passat 19 de maig la moció 37/XI sobre la 
judicialització de la política que insta el Govern de la Generalitat “a fer tots els passos, les accions i 
el desplegament legislatiu necessaris per a assegurar que els drets socials assolits per la 
ciutadania de Catalunya per mitjà de les dites lleis recorregudes puguin ésser garantits en tots els 
casos, i per tant deixar sense efecte pràctic la suspensió del Tribunal Constitucional”. 



 
   
Per tots aquests motius, el Grup Municipal d’ERC-AM proposa l’adopció dels següents acords 
 
 
 
 
S'acorda: 
 
Primer.- El rebuig de l’Ajuntament de Sant Boi a la sentència del Tribunal Constitucional sobre la 
Llei 17/2015 i a l’ús partidista que des del Govern de l’Estat es fa d’aquesta institució amb fins 
polítics, posant en seriós dubte la separació de poders.  
 
Segon.- Mostrar el suport de l’Ajuntament de Sant Boi al Parlament de Catalunya i al Govern de la 
Generalitat en les iniciatives legislatives que permetin fer plenament aplicables i efectives aquesta i 
altres lleis suspeses pel Tribunal Constitucional, seguint així el mandat del propi Parlament de 
Catalunya, sorgit de la voluntat popular.  
 
Tercer.- Fer arribar el contingut íntegre d’aquesta declaració a totes les entitats membres del 
Consell Municipal de les Dones, a la representació dels treballadors i treballadores de l’Ajuntament, 
a tots els Grups Parlamentaris del Parlament de Catalunya i a la Conselleria de Treball, Afers 
Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya.  
 
Quart.- Donar a conèixer aquests acords entre la ciutadania a través dels mitjans de comunicació 
públics municipals (Viure Sant Boi, Ràdio Sant Boi i Web Municipal).  
 
 
La present moció la subscriu el Grup Municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya - Acord 
Municipal  
 
 
 
Presenta la moció el Sr. Miquel Salip i és sotmesa a votació. 
 
VOTACIÓ: Es dictamina favorablement per 3 vots a favor, que representen 6 vots, dels grups 
polítics municipals ERC-AM, GSB-CUP-PA i CiU  i l'abstenció de PSC-CP, ICV-EUiA-ME-E, C's i 
PP (19): 
 
A favor: 3 (6 vots) 
 
ERC-AM  1 (3 vots) 
GSB-CUP-PA  1 (2 vots) 
CiIU   1 (1 vot) 
 
Abstencions: 4 (19 vots) 
 
PSC-CP  1 (10 vots) 
ICV-EUiA-ME-E 1 (4 vots) 
C's   1 (3 vots) 
PP   1 (2 vots) 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
Part de Control 
 
Precs i Preguntes 
 
 
 
Donar compte dels acords presos en Junta de Govern per delegació del Ple 
 
 
 
Comunicacions/Informacions 
 
 
El Sr. José A. Carcelén informa de la visita del Ministre de Foment, amb motiu de les obres del nou 
accés ferroviari a l'aeroport i trasllada la seva invitació als representants de tots els grups 
municipals per acompanyar-lo en aquesta visita, el dia 15 d'octubre a les 10 h. 
 
El Sr. Joan Domènech anuncia que presentarà la seva renúncia com a regidor després de la 
propera sessió ordinària del ple. 
 
La Sra. Alba Martinez informa de la proposta de text a llegir amb motiu de la commemoració del 
Dia Mundial de l'Alimentació. S'acorda que el text el llegirà la Sra. Olga A. Puertas: 
 
"El 16 d'octubre de 1945 es va crear l'Organització de les Nacions Unides per a l'Alimentació i 
l'Agricultura (FAO) amb l'objectiu de posar fi a la fam i la malnutrició al món i per gestionar de forma 
eficaç el sistema alimentari mundial. L'Assemblea General de les Nacions Unides de 1980 va 
acordar que cada 16 d'octubre es commemorés el Dia Mundial de l'Alimentació en considerar que 
"l'alimentació és un requisit per a la supervivència i el benestar de la humanitat i una necessitat 
humana fonamental". 
 
El missatge global per al Dia Mundial de l'Alimentació 2016 és "El clima està canviant. 
L'alimentació i l'agricultura també". Un dels problemes més greus relacionat amb el canvi climàtic 
és el de la seguretat alimentària. Les persones més pobres del món, moltes de les quals són 
agricultors, pescadors i pastors, estan sent les més afectades per les altes temperatures i 
l'augment de la freqüència de desastres relacionats amb el clima. 
 
Al mateix temps, la població mundial creix de manera constant i s'espera que arribi a 9.600 milions 
de persones en 2050. Per cobrir una demanda tan gran, els sistemes agrícoles i alimentaris hauran 
d'adaptar-se als efectes adversos del canvi climàtic i fer-se més resilients, productius i sostenibles. 
És l'única manera que puguem garantir el benestar dels ecosistemes i de la població rural i reduir 
les emissions. 
 
Conrear aliments de manera sostenible significa adoptar pràctiques que produeixen més amb 
menys en la mateixa superfície i que fan servir els recursos naturals de forma sostenible. Significa 
també reduir la pèrdua d'aliments mitjançant iniciatives de millora de la recol·lecció, 
l'emmagatzematge, l'embalatge, el transport, les infraestructures i els mecanismes de mercat, així 
com marcs institucionals i legals. 
 
En la Cimera de Desenvolupament Sostenible de l'ONU al setembre del 2015, 193 països es van 
comprometre a posar fi a la fam abans de 2030, un objectiu ambiciós i que no pot aconseguir-se 



sense fer front al canvi climàtic. Només amb l'aplicació de polítiques i programes i amb la 
mobilització de recursos suficients es pot aconseguir una reducció dràstica de la fam món que ha 
d'estar vinculada a la reducció de la nostra petjada ambiental." 
 
 
 
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 amb el vistiplau del president. 
 


