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

Número d'expedient: N198-2017-03
Caràcter
Ordinari

Urgent
No

Data:

21/03/2017

Lloc:

Sala de Juntes

Hora Inici:

17:05

Hora Final:

17:26

Hi assisteixen
President/a
Vocals

Convocatòria
Primera

Laura Solís González
Jose Manuel Gonzalez Labrador
Alba Martínez Vélez
Jorge Romero Gil
Marina Lozano Illescas
Jordi Garcia Mas
Josefa Chavero Pozo
Anna Falguera Rosas
Cap d'Àrea d'Educació
Convivència i Solidaritat

Secretari/ària
Cap d'Àrea

S'incorporen més tard els següents regidors

També hi assisteixen
Regidors/res

Miquel Salip i Serret
Portaveu del Grup municipal d'ERC-AM

S'han excusat d'assistir-hi
Vocals

Rosa Maria Berrio i Hernández

No hi assisteix
Vocals

Antonio Chanes Espigares

001. Aprovació de l'acta de la sessió amb número d'expedient N198-2017-02

Votació:
Comentaris:
Incidències:
Esmenes:

Aprovada per unanimitat dels membres presents

IGUALTAT I DRETS SOCIALS

Serveis socials

002. MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA CONTRA LES
PRÀCTIQUES ABUSIVES DE LES EMPRESES DEL SECTOR ELÈCTRIC, LA QUALITAT DEL
SUBMINISTRAMENT, PER UNA MILLORA DE LA INVERSIÓ A LA XARXA I PEL COMPLIMENT
DEL PROTOCOL DE POBRESA ENERGÈTICA LES TARIFES ELÈCTRIQUES
Número d'expedient M265-2017/-224 - 0003

La Llei 24/2013, de 26 de desembre, diu que la seva finalitat bàsica és establir la regulació del
sector elèctric garantint el seu subministrament amb els nivells necessaris de qualitat i al mínim
cost possible, assegurar la sostenibilitat econòmica i financera del sistema i permetre un nivell de
competència efectiva en el sector elèctric, basat en els principis de protecció mediambiental d’una
societat moderna.
També estableix que “el principi de sostenibilitat econòmica i financera del sistema elèctric serà un
principi rector de les actuacions de les Administracions Públiques i demés subjectes compresos en
l’àmbit d’aplicació d’aquesta Llei”
Durant els darrers dies, i coincidint amb una baixada generalitzada de les temperatures, assistim a
un fet històric: el preu rècord de l’energia elèctrica al nostre país. Aquest fet, que ara arriba al seu
punt més àlgid, és el resultat d’un procés en el que intervenen diversos factors.
Així mateix, la Llei 54/1997, de 27 de novembre, del Sector Elèctric estableix que el
subministrament d’energia elèctrica és essencial pel funcionament de la nostra societat. La llei
apunta que se l’ha de garantir, amb qualitat i al menor cost possible.
Les companyies no poden beneficiar-se a costa dels consumidors. Es parla de guanys milionaris
degut a les desmesurades pujades de les tarifes. Des de l’any 2008 han pujat un 73% i en els
últims 6 mesos un 25%.
Però, per què s'incrementa el preu de la llum quan més la necessitem? Aquesta pregunta conté
alguna paradoxa que no respon a cap lògica econòmica de bon govern, si no únicament a la
concentració d’empreses, a una manipulació del mercat i a la llei de l’oferta i la demanda, d’un
sistema de regulació ineficient i que té com a conseqüència que siguem el país amb el preu més alt
del sector domèstic.
El preu de l’electricitat al sector domèstic ha augmentat un 24% als darrers sis anys; la factura de
les famílies s’ha disparat en 1.400 milions d’euros anuals, mentre que el consum ha caigut un 30%,
segons dades de l’INE. Aquesta situació contradiu les afirmacions actuals que fan servir les
companyies (més demanda, més preu) i és resultat de l’actual sistema de regulació del mercat
nacional que té com a conseqüència que siguem el tercer país amb el preu més alt per al sector
domèstic. Tot plegat, un esquinçament per a les butxaques de les famílies i uns grans beneficis per
a les companyies. Les tres principals companyies (Endesa, Iberdrola i Gas Natural-Fenosa), van
superar el 5.000 milions de beneficis el 2015.
La causa dels preus abusius de l’electricitat es deriven del sistema espanyol de tarifació. En aquest
sistema hi ha tres actors: productors, distribuïdors i comercialitzadors, en mans de les grans
corporacions esmentades, amb el suport secundari del transport a càrrec de Red Eléctrica
Española.
A conseqüència d’aquests abusos per les pujades desmesurades que fan les companyies, la
Fiscalia de la Sala Civil del Suprem està investigant “el aumento de los precios de la luz en defensa
de los intereses de los consumidores y en caso de apreciar irregularidades en la fijación de las
tarifas, la fiscalía podría interponer una demanda contra las compañías eléctricas”.

A l’actuació de la Fiscalia hem d’afegir la sol·licitud de l’eurodiputat del grup socialista Javi López
que ha demanat a la CE que investigui aquesta pujada de preus. L’europarlamentari ha adreçat
una carta a la Comissària europea de la Competència, Margrethe Vestager, sobre aquesta qüestió.
López s’ha interessat també per la investigació que la Comissió va iniciar al gener de 2007 sobre
les tarifes elèctriques al mercat majorista espanyol.
En aquest sistema, hora a hora, les comercialitzadores presenten les seves comandes perquè les
serveixin les productores. Els productors ofereixen un preu que és l’agregació de tres, en funció de
l’origen de l’energia: nuclear, renovable (eòlica, solar o hidràulica) i finalment centrals de carbó o
gas. En primer lloc el sistema tira de les instal·lacions que no es poden apagar en funció de la
demanda, després de les renovables i, si és necessari, de l’electricitat que generen els
combustibles fòssils. En aquesta cistella del preu final les renovables pràcticament no l’afecten, ja
que és el preu més baix, mentre que la més cara -les que cremen gas i derivats del petroli- marca
el preu final.
Tant la Comissió Nacional del Mercat de la Competència com les organitzacions de consumidors
critiquen aquest sistema. Les empreses que exploten centrals nuclears i hidroelèctriques obtenen
grans beneficis perquè tenen amortitzades completament les seves instal·lacions gràcies a
l’arrossegament de preus marcat per les que cremen combustibles fòssils.
I això pel que fa al preu de la energia consumida; ara bé, no hem d’oblidar que el consum directe
no representa ni el 30% de la factura. Tenim, per exemple, el gravamen del peatge d’accés, el de
la potència contractada, ajuts al carbó i renovables, la moratòria nuclear o el cost de compensar les
comunitats insulars i un IVA del 21%. Tot això ho marca el govern.
La promoció i dinamització de la producció i ús de les energies renovables ha estat absolutament
oblidada i maltractada per l’actual govern central. Una nova legislació sobre l’ús d’aquest tipus
d’energia contribuiria, sens dubte, a baixar el preu final a les famílies, si reduïm la part que fa
referència a la crema de combustibles fòssils.
Es fa del tot necessari poder accedir a energies renovables i autoconsum, malgrat que la legislació
que el Govern ha promulgat va clarament en contra d’aquesta estratègia. Aquesta normativa no
contribueix a pal·liar la pobresa energètica ni a la lluita contra el canvi climàtic.
Per això cal fomentar les energies renovables, cal solucionar la pobresa energètica, millorar el
confort de les famílies, la seva situació econòmica i també la lluita contra el canvi climàtic perquè
en qualsevol cas és necessari baixar el consum energètic i les emissions de gasos d’efecte
hivernacle.

LA POBRESA ENERGÈTICA
La Unió Europea a través de les seves normes, obliga a garantir els subministraments bàsics a les
persones vulnerables, prohibint els talls d’energia. Fins ara, les grans companyies no han fet cas a
la normativa europea o nacional ni als acords sobre pobresa energètica aprovats pel Parlament de
Catalunya. Malauradament hem hagut de lamentar la mort d’una persona gran a Reus perquè la
situació arribés a un punt d’inflexió.
Quan es parla de pobresa energètica estem parlant d’una conseqüència més de la greu crisi social
i econòmica en què estem immersos. A Catalunya, masses persones estan en el llindar de la
pobresa i no poden mantenir la seva llar a una temperatura adequada ni pagar les factures de llum
i gas. L’any 2015, un 19,6% dels i les catalanes manifestaven tenir dificultats per pagar les
despeses de l’habitatge on residia i el 10,9% de les llars catalanes declaraven no poder mantenir
l’habitatge a una temperatura adequada, més del doble respecte al 2008.

No podem obviar que les causes de la pobresa energètica també van més enllà de la crisi
econòmica,esdevenint un fenòmen estructural que respon principalment a l’increment dels preus
dels subministraments bàsics.
El passat 19 de gener es va presentar un text de conveni entre la Generalitat i les companyies amb
l'objectiu de concertar mesures de suport a unitats familiars en situació de pobresa energètica.
Aquest conveni ha estat consensuat entre la Generalitat, les Diputacions, l’AMB, la FMC i l’AMC.
És el torn ara de la Generalitat, que haurà de signar amb les companyies aquest compromís que
assumeixin el 50% de les despeses generades per aquest tipus de pobresa, percentatge que
segurament és insuficient. L'objectiu és evitar els talls de subministrament i un repartiment del cost
entre totes les parts implicades.
El protocol estableix que les companyies subministradores hauran d'informar dels drets que tenen
les famílies en tots els avisos per manca de pagament. Abans d'interrompre qualsevol
subministrament, les empreses subministradores hauran de sol·licitar als serveis socials un informe
que acrediti si la persona es troba en situació de "risc d'exclusió residencial".
El procediment estableix que l’Ajuntament haurà d'enviar un informe a l'empresa en un termini de
15 dies. En cas de no enviar-lo, s'entendrà que la persona o la família es troben en una situació de
risc d'exclusió residencial. També haurem d'informar a aquestes famílies dels ajuts de què
disposen. Un cop s'hagi fet aquest procediment, les empreses subministradores hauran de
mantenir el subministrament mentre duri aquesta situació de risc.

LA QUALITAT DEL SUBMINISTRAMENT: VOLEM INVERSIONS!
També exigim una auditoria per saber el valor real de la producció elèctrica i reclamar els nostres
drets.
La ciutadania i les administracions no ens podem quedar de braços creuats davant els talls
intermitents de les companyies. No admetrem com a excusa un suposat mal ús de l’energia per
part del consumidor per justificar els continus talls en el subministrament. Cal requerir un pla
d’inversions per al sanejament i millora de la xarxa elèctrica a les nostres ciutats. És necessària
una modernització i reforç de les instal·lacions.

Per tot l’exposat proposem al Ple municipal l'adopció dels següents acords:

S'acorda:

PRIMER .- Instar les companyies subministradores a que signin de manera immediata el conveni
elaborat per les institucions locals i la Generalitat per evitar els talls de subministrament i
l’assumpció per part de les companyies del 50% dels costos derivats.
SEGON .- Instar les companyies elèctriques al sanejament i modernització de les instal·lacions
elèctriques a la nostra ciutat, contribuint així a la millora de la qualitat del servei.
TERCER .- Instar les companyies elèctriques a què realitzin un pla d’inversions per a la retirada de
pals que existeixen en molts carrers de la nostra ciutat i que no compleixen amb la llei
d’accessibilitat.

QUART .- Enviar aquesta moció al Síndic de Greuges, a les Organitzacions de Consum de
Catalunya, Associacions de Veïnat, Sindicats i Companyies subministradores que operen a Sant
Boi i a les entitats socials de la ciutat.;

La present moció la subscriu el Grup Municipal Socialista

INTERVENCIONS: La Sra. Presidenta explica el contingut de la moció.
VOTACIÓ: Es dictamina favorablement per 5 vots a favor que representen un total de 17 vots dels
grups polítics següents:
2 del PSC-CP que representen 10 vots.
1 del PP que representa 2 vots.
1 de PDeCAT que representa 1 vot.
1 d'ICV-EUiA-ME-E que representa 4 vots

1 abstenció que representa un total de 2 del grup polític Gent de SB-CUP-PA

Joventut

003. Aprovació definitiva del Pla Local de Joventut 2016-2020
Número d'expedient M271/U224/2016/001

Atès que el Ple municipal, en la sessió portada a terme el dia 17 de novembre de 2016 va aprovar
inicialment el Pla Local de Joventut 2016-2020;
Atès que l’acord d’aprovació inicial es va sotmetre a informació pública fins el 17 de gener de 2017,
i a tal efecte ha estat exposat al tauler municipal d’anuncis i s’ha publicat al Butlletí Oficial de la
Província de data 30 de novembre de 2016;
Atès que dins del termini d’informació pública han estat presentades al·legacions per les Joventuts
d'Esquerra Republicana de Sant Boi presentades en el Registre General d'entrada el dia 17 de
gener de 2017 amb el número 2017001359;
Vist l’informe favorable de resolució de les al·legacions i d’aprovació definitiva del Pla Local de
Joventut 2016-2020, emès pel Cap de Departament d'Igualtat d'Oportunitats i Ocupació en data 7
de març de 2017, que consta a l'expedient;

Vista la revisió de conformitat de la intervenció municipal de data 17/03/2017

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.- ESTIMAR les al·legacions presentades per les Joventuts d'Esquerra Republicana de
Sant Boi en el Registre General d'entrada el dia 17 de gener de 2017 amb el número 2017001359,
d’acord amb els motius que s'esmenten a l’informe elaborat pel Capde Departament d'Igualtat
d'Oportunitat i Ocupació de data 7 de març de 2017 que s'annexa al present acord.
SEGON.- Incorporar al document defintiu del Pla Local de Joventut 2016-2020 les aportacions de
les Joventuts d'Esquerra Republicana de Sant Boi de Llobregat a les que fa referència l'informe
annex.
TERCER.- APROVAR definitivament el Pla Local de Joventut 2016-2020.
QUART.- NOTIFICAR aquest acord a les Joventuts d'Esquerra Republicana de Sant Boi.
CINQUÈ.- PUBLICAR el present acord al Butlletí Oficial de la província.

INTERVENCIONS: La Sra. Presidenta explica el contingut de la proposta, i diu que s'han tingut en
compte les al·legacions presentades per Esquerra Republicana, que s'han incorporat al text
definitiu.
VOTACIÓ: Es dictamina favorablement per 3 vots a favor que representen un total de 14 vots dels
grups polítics següents:
2 del PSC-CP que representen 10 vots.
1 d'ICV-EUiA-ME-E que representa 4 vots

1 abstenció que representa un total de 2 del grup polític Gent de SB-CUP-PA
1 abstenció que representa un total de 1 del grup polític PDeCAT
1 abstenció que representa un total de 2 del grup polític PP

CIUTAT EDUCADORA
Educació
004. Aprovar la ratificació de la modificació dels Estatuts del Consorci per a la Normalització
Lingüística (CPNL)
Número d'expedient M111/U960/2017/001

Vist que el Ple del Consorci per a la Normalització Lingüística (CPNL) en data 8 de maig de 2015
va acordar la modificació dels seus Estatuts;
Atès que l'esmentada modificació ve motivada pels canvis que suposa l'entrada en vigor de
diverses normatives:
- La Llei 15/2014, de 16 de setembre, de racionalització del sector públic i d'altres mesures de
reforma administrativa, en relació a les causes i el procediment per a l'exercici del dret de

separació d'un consorci pels ens consorciats, els efectes d'aquest exercici i la liquidació del
consorci;
- La Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques
de Catalunya, els articles 296 i ss. 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, i el 312 i ss. del Decret Legislatiu
179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals;
- La Disposició Final segona de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i
sostenibilitat de l'Administració local (LRSAL), va modificar la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de
règim jurídic de les Administracions Públiques, mitjançant la inclusió de la nova Disposició
Addicional vigèsima de la Llei 30/1992, sobre règim jurídic dels consorcis;
Aquesta nova disposició addicional vigèsima de la Llei 30/1992, introduïda per la LRSAL, estableix
unes noves normes, de caràcter bàsic, sobre el règim jurídic dels consorcis. Un dels aspectes més
essencials d'aquesta nova disposició el constitueix la necessitat de que els estatuts de tots els
consorcis determinin expressament l'administració pública a la qual quedaran adscrits. Així mateix,
s'estableix que els consorcis romandran sotmesos al règim de pressupostos, comptabilitat i control
de l'administració pública a la qual quedin adscrits;
Vist que el CPNL s'adscriu a l'Administració de la Generalitat de Catalunya mitjançant el
departament competent en matèria de política lingüística;
Atès que l'esmentada modificació d'Estatuts va ser aprovada, també, per Acord de Govern de la
Generalitat de Catalunya de data 4 d'agost i publicada al DOGC núm. 6929 de data 6 d'agost de
2015;
Atès que, tal i com estableix l'article 27 dels Estatuts vigents del CPNL, la modificació dels seus
Estatuts ha de ser ratificada per cadascun dels ens consorciats;
Atès que l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat és una de les entitats fundadores del CPNL,
d'acord amb els estatuts aprovats pel Consell Executiu de la Generalitat de Catalunya en data 3 i
11 d'octubre de 1988 i que, fruit d'aquesta pertinença al CPNL, es presten a Sant Boi els serveis
següents:
- Català per a adults
- Pla d'acolliment lingüístic
- Programa de llengua, cultura i cohesió
- Voluntariat per la llengua
- Programes de foment de l'ús
- Assessorament lingüístic
Vist l'informe emès per la Directora de l'Àrea d'Educació, Convivència i solidaritat de data 1 de
març de 2017;

Vista la revisió de conformitat de la intervenció municipal de data 15/03/2017

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.- Ratificar la modificació dels Estatuts del Consorci per a la Normalització Lingüística en
els termes en que va ser publicada al DOGC núm. 6929 de data 6 /08/2015.
SEGON.- Notificar aquest acord al CPNL i al Servei Local de Català del nostre Ajuntament

INTERVENCIONS: La Sra. Alba Martínez explica que es tracta d'un formalisme per adaptar els
Estatuts del Consorci a la legalitat vigent.
VOTACIÓ: Es dictamina favorablement per 5 vots a favor que representen un total de 17 vots dels
grups polítics següents:
2 del PSC-CP que representen 10 vots.
1 de PDeCAT que representa 1 vot.
1 d'ICV-EUiA-ME-E que representa 4 vots
1 de Gent de SB-CUP-PA que representa 2 vots

1 abstenció que representa un total de 2 del grup polític PP

005. Aprovació de la MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL GENT DE SANT BOI – CUP – PA EN
DEFENSA D’UNA UNIVERSITAT PÚBLICA I DE QUALITAT I PER LA REBAIXA DEL 30% DEL
PREU DE LES TAXES UNIVERSITÀRIES
Número d'expedient M265-2017-

El passat 7 d’abril del 2015 el Parlament de Catalunya va aprovar una moció moratòria que
contemplava la rebaixa del 30% de les taxes universitàries. Des d’aleshores, el Govern i els òrgans
que havien d’aplicar aquesta rebaixa han incomplert sistemàticament el seus acords. Així doncs,
lluny de començar el curs amb l’esmentada rebaixa i el conseqüent avanç cap a la gratuïtat del
sistema universitari, les estudiants han seguit pagant les taxes amb l’augment del 67% des del
2011.
Encara s’agreuja més la situació si atenem al fet que Catalunya és la Comunitat Autònoma de
l’Estat espanyol on és més car estudiar i on l’estudiantat es fa càrrec de la major part del cost del
grau.
Posteriorment, i davant l’immobilisme del Govern i la inaplicació de la moció per part d’aquest, es
va realitzar una manifestació multitudinària el passat 17 de novembre amb una demanda clara: la
rebaixa del 30% de les taxes. Aquesta, a més, fins i tot va comptar amb el suport de la majoria de
rectors de les universitats públiques de la CAC, així com d’altres agents estudiantils i sindicals.
Altre cop, però, les demandes del moviment estudiantil varen ser menystingudes. Unes demandes
compartides per la totalitat de la comunitat educativa i aprovades al Parlament de Catalunya. Això
comporta que s’estigui menyspreant, doncs, el mandat parlamentari així com la voluntat de les
estudiants massivament expressada a la manifestació del 17 de novembre del 2016.
Davant d’això, el Secretari d’Universitats i Recerca, Arcadi Navarro, va convocar el Sindicat
d’Estudiants dels Països Catalans (SEPC) a una reunió on en principi es citava per negociar
específicament la rebaixa del 30% de les taxes. Després d’aquesta reunió, tal i com va fer públic el
SEPC en un comunicat, es va constatar que no hi havia cap intenció d’avançar cap a la rebaixa i

tant la SUR com el Govern seguien enderrocats en postures immobilistes, mai negociadores,
apel·lant al sistema de beques català.
Entenem que el sistema de beques era una mesura excepcional que s’aplicava en un moment
concret, però aquest ha servit d’excusa per convertir el sistema de preus en una qüestió
inamovible. Mentrestant, observem com entitats financeres ofereixen préstecs a l’estudiantat per
poder-se pagar els estudis, lucrant-se i beneficiant-se de les polítiques executades des del 2001
que deixen a milers d’estudiants fora de la Universitat Pública fent d’aquesta gairebé un luxe.
Actualment, les estudiants estan pagant més del 40% del cost que suposa estudiar. Això sense
tenir en compte les despeses que són conseqüència de cursar un grau (com pot ser el material, els
manuals, els dossiers…) i el cost d’oportunitat que comporten els estudis, motiu pel qual, amb
l’elevada imposició de taxes actual, moltes capes socials d’aquest país han quedat al marge de
l’accés a l’educació superior. Tot això seguint l’estratègia que es va començar a aplicar arran del
Pla Bolonya i s’ha continuat amb les imposicions de l’Estat espanyol, que no tenen altre finalitat
que respondre als interessos del mercat i convertir així l’educació en una mercaderia més i per tant,
en un privilegi.
El passat 2 de març, davant de l’immobilisme del Govern i la SUR, les estudiants van convocar una
vaga universitària que va tenir un seguiment massiu, amb manifestacions a diversos punts del país
que van aplegar desenes de milers d’estudiants. La demanda principal d’aquesta nova mobilització
era, altre cop, a rebaixa d’un 30% de les taxes universitàries.

Atès que, tal i com recullen la Declaració Universal dels Drets Humans en el seu article 14è i
l’Estatut de Catalunya en el seu article 21è, totes les persones tenen dret a rebre una educació de
qualitat.
Atès que ningú hauria de quedar exclòs del sistema universitari públic per motius econòmics.
Atès que l’Ajuntament de Sant Boi sempre s’ha mostrat un ferm defensor del dret a l’educació.
Atès que el Parlament de Catalunya va aprovar el 2016 una moció que instava el Govern a
rebaixar un 30% les taxes universitàries.
Atès que aquesta demanda genera un gran consens en el sí de la comunitat educativa.

S'acorda:
Per tot l'exposat, es proposa al Ple d’aquest Ajuntament l’adopció dels següents acords:
;
1.
Instar el Govern de Catalunya a fer efectiva la rebaixa del 30% de les taxes universitàries
aprovada pel Parlament de Catalunya
2.
Instar la Secretaria d’Universitats i Recerca i en especial Arcadi Navarro, com a màxim
responsable d’aquesta institució, a fer efectiva la rebaixa del 30% de les taxes universitàries
aprovada pel Parlament de Catalunya
3.
Fer públic el suport d’aquest plenari a la moció aprovada pel Parlament de Catalunya sobre
la rebaixa de les taxes universitàries i a totes les mobilitzacions estudiantils, de PAS i PDI que
puguin generar-se en pro d’aquesta reivindicació.

4.
Comunicar aquests acords als rectors de totes les universitats públiques catalanes, al
Sindicat d’Estudiants dels Països Catalans, al Govern de Catalunya, al Sr. Arcadi Navarro i
Cuartiellas i a la Secretaria d’Universitats i Recerca
5.
Publicitar aquests acords per tots els canals d’informació municipals (Viure Sant Boi, Ràdio
Sant Boi...)
La present moció la subscriu GSB-CUP-PA
INTERVENCIONS: El Sr. Jorge Romero explica que es proposa instar a la Generalitat perquè
aplica la rebaixa del 30% de les taxes universitàries i que es comuniqui aquest acord als sindicats i
associacions d'estudiants.
VOTACIÓ: Es dictamina favorablement per 1 vot a favor que representen un total de 2 vots del
grup polític següent:
1 de Gent de SB-CUP-PA que representa 2 vots

2 abstencions que representa un total de 10 vots del grup polític PSC-CP
1 abstenció que representa un total de 2 vots del grup polític PP
1 abstenció que representa un total de 1 vot del grup polític PDeCAT
1 abstenció que representa un total de 4 vots del grup polític d'ICV-EUiA-ME-E

Cooperació, solidaritat i pau

006. Aprovació del Pla Director de Cooperació al Desenvolupament 2017 - 2020
Número d'expedient M111/2017/002

El Pla de Govern (2015 - 2019) s'estableix el repte "Que Sant Boi sigui una ciutat més
cohesionada, participativa i compromesa amb la justícia social i la solidaritat" i la mesura "54.
Promoure la cooperació, la solidaritat i els drets humans per construir un món més just".
A l'avaluació del Programa Municipal Transversal de Cooperació i Solidaritat (PMTCS) feta al juliol
de 2012 es recomanava "Reelaborar el Programa de Cooperació i Solidaritat com a Pla Director de
Cooperació, instrument estratègic necessari per planificar a mitjà termini les accions de cooperació
al desenvolupament, solidaritat i pau, i responent a les necessitats del sector";
La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona en sessió de 28 d'abril de 2016 va aprovar la
concessió a l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat de 24 ajuts econòmics en el marc del Catàleg
de serveis de l'any 2016 del Pla "Xarxa de Governs Locals 2016-2019" per un import total de
386.520,67 €, entre els quals està el de "Elaboració del Pla Director de Cooperació al
Desenvolupament 2016-2019" amb un import de 8.470,00 €, subvenció que va ser acceptada per
la Junta de Govern Local de 15 de maig de 2016;
La proposta de Pla Director de Cooperació al Desenvolupament és un gran marc global d’acció que
vol definir els eixos estratègics que han de guiar les polítiques de cooperació i solidaritat així com
l’àmbit i els objectius generals del període 2017 - 2020;

L’elaboració del Pla ha estat un procés en el que han participat els tècnics/ques dels diferents
departaments municipals, així com els/les polítics/ques referents, amb els que s’han anat
consensuant i definint els objectius de cadascun dels àmbits d’intervenció;
També s’han dut a terme diversos processos participatius i sessions de treball en el sí del Consell
Municipal de Cooperació i Solidaritat per tal de recollir les propostes, suggeriments i aportacions de
les entitats membres;
El marc de referència per l'elaboració del Pla ha estat el de "Objectius per al Desenvolupament
Sostenible" (Nacions Unides, Nova York, 2015); Pla Director de Cooperació de la Generalitat de
Catalunya (Barcelona, 2015); Ley 23/1998, de 7 de julio, de Cooperación Internacional para el
Desarrollo i la Llei catalana 26/2001, de 31 de desembre, de cooperació al desenvolupament;
Vist l'informe sobre competències municipals en relació a la cooperació al desenvolupament
realitzat pels Col·legis de Secretaris, Interventors i Tresorers d’Administració Local de Catalunya,
en setembre de 2014, en el que es conclou que "Les activitats en matèria de cooperació al
desenvolupament que realitzin els municipis, s’ha d’entendre que ho són com a competències
pròpies, d’acord amb el que especifiquen la Llei 23/1998, de 7 de juliol, de cooperació internacional
al desenvolupament, la Llei 2/2014, de 25 de març, de l’acció i del servei exterior de l’Estat i la Llei
26/2001, de 31 de desembre, de cooperació al desenvolupament";
Vist l'informe emès pel Cap de la Unitat de Cooperació, Solidaritat i Pau en data 7 de març de 2017
que informa favorablement a l'aprovació del Ple;

Vista la revisió de conformitat de la intervenció municipal de data 17/03/2017

D'acord amb les facultats i competències conferides legalment al Ple de la corporació per l'article
22 de la Llei 7/1985 de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local i l'article 52 del Decret
legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local
de Catalunya,

S'acorda:
Primer.- Aprovar inicialment el Pla Director de Cooperació al Desenvolupament 2017 - 2020 que
s'annexa al present acord.
Segon.- Disposar la seva exposició pública pel termini de 30 dies hàbils a partir de la publicació de
l'edicte corresponent en el Butlletí Oficial de la Província, als efectes de la presentació de les
al·legacions i suggeriments que es considerin convenients.
Tercer.- Considerar definitivament aprovat aquest Pla pel sol cas que durant el tràmit d'exposició
pública no es presenti cap al·legació o suggeriment.

INTERVENCIONS: La Sra. Alba Martínez exposa que el Pla Director de Cooperació al
Desenvolupament de Sant Boi de Llobregat és fruit d'un procés participatiu en el que han participat
tècnics i tècniques de diferents departaments municipals així com els polítics referents, també s'ha
dut a terme diversos processos participatius i sessions de treball en el sí del Consell Municipal de
Cooperació i Solidaritat per tal de recollir propostes, suggeriments i aportacions de les entitats
membres.

Després de la finalització del programa Municipal Transversal de Cooperació i Solidaritat l'any 2011
i de les avaluacions que es van fer es va veure la necessitat de continuar el procés de planificació
estratègica en la cooperació municipal al desenvolupament, però va ser amb el nou mandat
municipal després de les eleccions municipals de l'any 2015 quan es va plantejar l'elaboració
d'aquest nou Pla, el qual serà la continuïtat de l'anterior Programa Transversal i servirà per
determinar l'actuació municipal en matèria de cooperació al desenvolupament pel període 20172020.
La proposta que es presenta és un gran marc global d'acció que vol definir els eixos estratègics
que han de guiar les polítiques de cooperació i solidaritat així com l'àmbit i els objectius generals
del període 2017 - 2020
El Pla que es proposa aprovar defineix una serie d'objectius estratègics que s'alineen amb els
objectius pel desenvolupament sostenible de Nacions Unides aprovats a l'any 2015
El Pla té una visió marcada per l'objectiu d'assolir la coherència de polítiques i la consecució d'una
política global i coherent dins les nostres organitzacions.
El Pla apunta també al tema de la cooperació tècnica i tracta sobre que passa amb els
agermanaments. Els agermanaments deixaran de ser l'eix vertebrador de la política per obrir
al·liances amb altres països. Aquestos son reptes a desenvolupar una vegada que el Pla estigui
aprovat. Al Pla també es parla d'augmentar la part de gestió via entitats de cooperació, es donarà
un major protagonisme a les entitats. També s'estableix el compromís de mantenir del 0,85% a
l'1% el percentatge destinat a cooperació.
En relació als objectius estratègics caldrà desenvolupar tot un sistema d'indicadors per donar
seguiment a aquests objectius i a la coherència de les polítiques públiques per aconseguir-los. Els
objectius estrategics del Pla són:
1.Millorar la governança democràtica a través de l'enfortiment de les capacitats institucionals, de la
societat civil organitzada i de les persones que hi participen.
2. Promoure la defensa i l'exercici efectiu del conjunt de drets humans, a través de la provisió de
bens comuns i la lluita contra les desigualtats i les situacions d'opressió individual o col·lectiva.
3. Incentivar un canvi de model social, econòmic i ambiental, enfocat a evitar el canvi climàtic i
superar l'extractivisme, que sigui més just, inclusiu i generador d'una riquesa més ben distribuïda.
4. Alleugerir el patiment humà i l'impacte material en d'altres situacions d'emergència humanitària,
estructural o sobrevinguda, en especial a través de la posada en pràctica del Dret d'Asil i
l'assistència a les persones refugiades a la nostra ciutat.
5. Implicar la ciutadania santboiana en una acció per la justícia global cada cop més incisiva i de
més qualitat.
La Sra. Anna Falguera afegeix a l'explicació donada per la Sra. Alba Martínez que també es tindrà
en compte que el suport a les entitats sigui un suport plurianual, pugui anar més enllà d'una
anualitat. També diu que el Pla l'ha redactat un expert i que ha estat finançat per una subvenció de
la Diputació de Barcelona. També s'ha abordat al Pla com aconseguir la complicitat i motivació de
la gent jove .
VOTACIÓ: Es dictamina favorablement per 3 vots a favor que representen un total de 14 vots dels
grups polítics següents:
2 del PSC-CP que representen 10 vots.
1 d'ICV-EUiA-ME-E que representa 4 vots

1 abstenció que representa un total de 2 del grup polític Gent de SB-CUP-PA
1 abstenció que representa un total de 1 del grup polític PDeCAT

1 abstenció que representa un total de 2 del grup polític PP

Part de Control
Precs i Preguntes
El Sr. Miquel Salip pregunta en relació a una moció relacionada amb l'àmbit de cultura que el seu
grup va posar al circuit del PACO però que finalment no va entrar en l'ordre del dia de la sessió, si
la motivació de l'impediment que no s'hagi introduït a l'ordre del dia no hagi sigut polític o tècnic.
El Sr. Jose Manuel González respon que desconeix aquest fet., però que, en tot cas, parlaran
d'aquest tema abans de la sessió del Ple.
Donar compte dels acords presos en Junta de Govern per delegació del Ple

-> Aprovació de la revocació parcial de la subvenció de rehabilitació de la convocatoria de l'any
2015
-> Aprovació de la revocació parcial de la subvenció de rehabilitació de la convocatoria de l'any
2014
-> Aprovació de l'ampliació del termini de justificació de la subvenció concedida l'any 2016 a
Fundació Josep Comaposada-Sindicalistes Solidaris i a Fundació Pau i Solidaritat

Comunicacions/Informacions
La Sra. Alba Martínez informa que des del Programa de Memòria Històrica s'ha organitzat una
Jornada de reflexió el pròxim dia 4 d'abril a la Sala de Plens de l'Ajuntament. Aquesta jornada va
partir d'una moció presentada per ERC. És un acte emmarcat en la data del 14 d'abril de 1931 i es
vol parlar de la República a la realitat actual. De fet el Títol de la Jornada és "LA REPÚBLICA O
QUAN la forma ÉS EL MISSATGE". Es convida a tothom que vulgui assistir a aquesta Jornada.

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.

