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

Número d'expedient: N198-2017-02
Caràcter
Ordinari

Urgent
No

Data:

07/02/2017

Lloc:

Sala de Juntes

Hora Inici:

17:05

Hora Final:

17:32

Hi assisteixen
President/a
Vocals

Convocatòria
Primera

Laura Solís González
Alba Martínez Vélez
Rosa Maria Berrio i Hernández
Jorge Romero Gil
Jordi Garcia Mas
Josefa Chavero Pozo

Secretari/ària

S'incorporen més tard els següents regidors

També hi assisteixen

S'han excusat d'assistir-hi
Vocals
No hi assisteix
Vocals

Jose Manuel Gonzalez Labrador

Antonio Chanes Espigares
Marina Lozano Illescas

La Sra. Presidenta proposa introduïr per urgència a la present sessió la proposta relativa a Aprovar
l'elaboració d'un Pla Local de Salut de l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat. Per unanimitat dels
membres presents s'acorda introduir aquesta proposta que serà tractada com a punt núm. 6 de
l'ordre del dia.

001. Aprovació de l'acta de la sessió amb número d'expedient N198-2017-01

Votació:
Comentaris:
Incidències:
Esmenes:

Aprovada per unanimitat dels membres presents

IGUALTAT I DRETS SOCIALS
Igualtat de gènere

002. Aprovació de la moció presentada pel grup municipal d'Esquerra Republicana de
Catalunya per establir un protocol d'actuació davant els casos de maltractament masclista
amb presència d'animals domèstics
Número d'expedient M265-2017-

Atès que la Declaració Universal dels Drets dels Animals, aprovada el 27 d’octubre de 1978 per la
UNESCO, i ratificada posteriorment per les Nacions Unides, reconeix que el respecte als animals
està lligat al respecte entre els mateixos humans.
Atès que el benestar i la protecció dels animals són prioritaris a la nostra ciutat, com s’ha demostrat
en anteriors mocions que ha declarat a Sant Boi “Ciutat lliure de maltractament animal i amiga dels
animals” (23 de juliol de 2015) i “ Ciutat lliure de circs amb animals”, i pel fet de disposar des del 21
de març de 2011 d’ una Ordenança Municipal sobre la tinença i protecció dels animals.
Atès que el benestar i la protecció dels animals són prioritaris a Catalunya com ho demostrat :
- La Llei sobre protecció dels animals on aquests són considerats organismes dotats de sensibilitat
psíquica, a més de física, i es prohibeix explícitament diverses formes d’espectacles amb animals
que impliquin patiment o mort.
- L’article 511-1.3 del Codi Civil de Catalunya reconeixent que els animals no són coses.
- L’aprovació pel Parlament de Catalunya de l’abolició definitiva del patiment d’animals a les places
de braus catalanes i la prohibició dels espectacles de circ amb animals.
Atès que és una evidència avalada per estudis realitzats, tant al nostre país com a la resta del
planeta, que aquelles persones que maltracten animals tenen més propensió a actuar de forma
violenta envers altres persones, i que existeix un vincle especialment estret entre la violència
envers els animals i la violència dins l’àmbit familiar.
Atès que en molts casos de violència masclista dins l’àmbit familiar hi ha algun animal de família
cap al que el maltractador freqüentment també dirigeix els seus atacs, com a mesura de violència
psicològica, en molts casos arribant a ferir greument o assassinant l’animal. I que aquesta situació
determina l’agreujament del patiment psicològic de les dones i dels infants en veure els seus
animals maltractats.
Atès que davant de la prohibició de l’entrada d’animals a les llars d’acollida, moltes dones
supervivents a la violència masclista es neguen a entrar sense els seus animals de família,
preferint continuar a les seves llars amb els seus agressors abans de deixar-los sols en les seves
mans, assumint el risc que comporta per a la seva vida.
Atès que en cas de veure’s obligades a deixar els seus animals de família en mans del
maltractador, el patiment psicològic de les dones i infants supervivents a la violència masclista
s’incrementa.
Atès que defensar el benestar i la vida de seu animal de família és per les dones sotmeses a
violència masclista un acte de valentia i coratge que les confereix dignitat i força, malgrat els
maltractament físics i psíquics soferts.
Per tots aquest motius, el grup municipal d’ERC-AM a l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat
proposa l’adopció dels següents acords

S'acorda:
Primer. Incloure dins els Circuit local d’atenció a dones que es troben en situació de violència
masclista un protocol d’actuació davant els casos de maltractament masclista amb presència
d’animals domèstics, i que aquest inclogui agents capaços de valorar si hi ha maltractament físic i
psíquic dels animals de família implicats en els casos per poder actuar de forma integral davant
l’agressor.
Segon. Garantir que les dones en situació de violència puguin entrar acompanyades pels seus
animals de família a les llars d’acollides per dones supervivents a la violència masclista, o
qualsevol altre tipologia d’espais on hagin de residir mentre té lloc el procés d’acompanyament;
amb l’objectiu d’evitar que continuïn en situació de risc per no voler separar-se d’ells. És a dir, que
l’Ajuntament de Sant Boi faci les gestions necessàries per permetre l’entrada de tota la unitat
familiar supervivent a la violència masclista, incloent els animals.
Tercer. Vincular el Refugi Municipal d'Animals per garantir un espai transitori a l’animal en cas de
necessitat, i molt especialment mentre es gestiona que les llars i qualsevol altres espai permetin
l’entrada d’animals. Per poder donar l’atenció necessària a aquests animals caldrà determinar un
protocol específic, habilitar un espai adequat, i garantir ajuda professional per aquests animals.
Quart. Implementar una Borsa de cases d’acollida per aquests animals de persones que de forma
voluntària desitgin col·laborar en tenir curar dels animals de família de les dones supervivents a la
violència masclista per casos en que les dones no es puguin fer càrrec, com ara per estar
convalescent, ingressada a un hospital, etc. Caldrà garantir que aquestes cases d’acollida siguin
formades adequadament per ajudar a la recuperació dels animals, especialment per aquells que
hagin estat maltractats. Així mateix, caldrà vincular les persones professionals necessàries per
ajudar als animals a superar el maltractament i/o el canvi de situació que inclou la desvinculació de
la seva persona o persones de referència. La casa d’acollida tindrà garantida la manutenció dels
animals i els cost de mantenir la seva salut per part de l’administració. Aquestes cases d’acollida
sempre hauran de garantir que la dona i els infants puguin visitar l’animal.
Cinquè. Implementar i posar en marxar de forma urgent un protocol de control i alerta davant
possibles casos de maltractament a animals per a professionals en veterinària, vinculant els
centres veterinaris del municipi, les persones veterinàries que formin part de l’equip professional
del Refugi Municipal d’Animals, i així mateix de l’Ajuntament com agents del Circuit local d’atenció
a dones que es troben en situació de violència masclista per identificar els casos de maltractament
d’animals.
Sisè. Integrar la violència masclista i la que s’exerceix sobre animals, gestionant-la tenint en
compte la provada relació entre ambdues. Per millorar la capacitat d’actuar garantir la formació
necessària als agents vinculats a aquests tipus de violència, inclosos els cossos de seguretat que
intervenen en casos de violència masclista.

Setè. Dur a terme campanyes de sensibilització sobre la relació de la violència masclista amb el
maltractament animal, en col·laboració amb entitats que promouen la necessitat de prendre
consciència sobre aquesta realitat.
Vuitè. Traslladar al departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat aquests
acords amb l’objectiu que siguin tinguts en compte per implementar un protocol d’actuació davant
els casos de maltractament masclista amb presència d’animals domèstics de país.
Novè. Traslladar aquests acords a les entitats locals vinculades amb la igualtat de gènere i la
violència masclista, amb la defensa dels drets animals, i molt especialment a la Associació VioPet
que treballa incansablement per protegir a totes les víctimes de violència.
Desè. Donar a conèixer aquests acords a la ciutadania mitjançant la difusió als mitjans de
comunicació públics de Sant Boi.

;

La present moció la subscriu el grup municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya - Acord
Municipal

INTERVENCIONS: La Secretària diu que la moció té el contingut d'un prec i que s'hauria de
presentar com a prec i no com a moció.
La Sra. Rosa Berrio contesta que s'han admès abans altres mocions amb contingut de prec i
demana que també s'admeti aquesta. No desitja presentar-la com a prec perquè vol que es debati
al Ple.
La Sra. Presidenta accepta que es presenti i es tracti com a moció i demana a la Sra. Rosa Berrio
que expliqui breument el seu contingut.
La Sra. Rosa Berrio diu que es proposa que es facin protocols d'actuació en matèria de maltracte
animal vinculats amb la violència de gènere.
També diu que hi ha llars on no es permeten la entrada d'animals, i es proposa que es garanteixi
que les dones en situació de violència puguin entrar acompanyades pels seus animals de família a
les llars d'acollides.
També es demana que el Refugi sigui un espai transitori a l'animal en cas de necessitat, i
d'implementar una borsa de cases d'acollida per aquests animals que de forma voluntària desitgin
col·laborar en tenir cura dels animals de família. Diu que el maltracte animal moltes vegades va
lligat al maltractament de família, i per això també es proposa que s'integri la violència masclista i la
que s'exerceix sobre animals, gestionant-la tenint en compte la provada relació entre ambdues, així
com dur a terme campanyes de sensibilització sobre la relació de la violència masclista amb el
maltractament animal.
Proposa que s'introdueixi una esmena al punt primer de l'acord, que quedarà amb el següent
contingut:

"Primer. Incloure dins els Circuit local d’atenció a dones que es troben en situació de violència
masclista un protocol d’actuació davant els casos de maltractament masclista amb presència
d’animals domèstics, i que aquest inclogui agents capaços de valorar si hi ha maltractament físic i
psíquic dels animals de família implicats en els casos per poder actuar de forma integral davant
l’agressor."
Amb la esmena introduïda és sotmet a votació:
VOTACIÓ: Es dictamina favorablement per 2 vots a favor que representen un total de 13 vots dels
grups polítics següents:
1 del PSC-CP que representen 10 vots.
1 d'ERC -AM que representen 3 vots

1 abstenció que representa un total de 2 del grup polític de Gent de SB-CUP-PA
1 abstenció que representa un total de 4 del grup polític d'ICV-EUiA-ME-E
1 abstenció que representa un total de 1 del grup polític de CiU

Habitatge social
INCIDÈNCIA: Marxa de la sessió la Sra. Alba Martínez a les 17:24, per tenir convocada una altre
reunió a les 17:30 h.
003. Aprovació de la moció del grup d'ICV-EUiA-ME-E per a la defensa dels interessos de les
persones afectades per les clàusules sòl, l'IRPH, despeses en la formalització de les
hipoteques, i pel seu acompanyament i assessorament en el procés de reclamació.
Número d'expedient M265-2017-

Els darrers anys, hem estat testimonis de pràctiques que podrien ser qualificades com a abusives
per part de les entitats financeres cap a les persones usuàries dels serveis bancaris: clàusules
terra, assegurances de cobertura hipotecària que sobrecarregaven innecessàriament les quotes de
les famílies, accions preferents, deute subordinat, crèdits hipotecaris en què el preu s’havia
determinat mitjançant l’índex de referència de préstecs hipotecaris, comissions bancàries abusives,
despeses indegudament cobrades en la formalització de les hipoteques, entre moltes altres. Les
oficines municipals d’atenció al consumidor (OMICs), així com els diferents serveis d’intermediació i
d’atenció de les diferents administracions, han estat testimonis d’aquest fet, fins al punt de suposar
més de la meitat de les consultes ateses en aquestes oficines darrerament.
Entre 1997 i 2007 es va generalitzar l’aplicació de les anomenades “clàusules sòl i sostre" que són
aquelles clàusules imposades per les entitats de crèdit en els contractes de préstec amb garantia
hipotecària a tipus d'interès variable. Aquestes clàusules tenen la funció econòmica de limitar un
escenari de descens de tipus d'interès ("clàusula sòl") i, paral·lelament, acotar una pujada de tipus
fins a un tipus prefixat per la mateixa entitat ("clàusula sostre").”
Les clàusules sòl han estat incorporades pels bancs com una condició per a la concessió de crèdits
a tipus variable en una pluralitat de contractes de préstec amb garantia hipotecària, fet que
constitueix un desequilibri en els drets i obligacions de les parts en perjudici de les persones
consumidores, ja que la "clàusula sòl" es troba configurada de tal manera en la seva redacció que
el client no es beneficia mai de les baixades dels tipus d'interès.
Segons algunes estimacions, pot haver-hi entre dos i tres milions de contractes amb aquesta
clàusula.

El passat 9 de maig de 2013, el Tribunal Suprem va fer pública la sentència que declarava nul·les
les clàusules sòl. A partir d’aquest moment, i de manera progressiva, diverses entitats bancàries
han deixat d’aplicar els efectes d’aquesta clàusula i es reconeix el dret d’iniciar un procés pel retorn
de les quantitats pagades des d’aquesta data.
Finalment, i malgrat un informe de l’Advocat General del TJUE que aconsellava la no retroactivitat
del retorn dels imports més enllà del 9 de maig de 2013 “per circumstàncies excepcionals”, entre
les quals es troben “les repercussions macroeconòmiques sobre el sistema bancari d’un estat
membre que ja es trobava debilitat”, el TJUE ha fallat en favor de la retroactivitat des del moment
de la signatura dels crèdits hipotecaris que contenien aquesta tipologia de clàusules.
Aquesta sentència ha de possibilitar el retorn de les quantitats pagades en excés i una esmena a la
totalitat al marc legal hipotecari espanyol. Però malgrat tot, la via de retorn d’aquestes quantitats no
serà fàcil, essent necessari un bon coneixement dels drets de les persones usuàries de les entitats
bancàries i de la manera de poder exercir-los.
D’altra banda la sentència 705/2015 de 23 de desembre del Tribunal Suprem va declarar com a
abusives les clàusules que imposen a la persona que contracta el crèdit totes les despeses de
formalització d'hipoteques, quan l’haurien assumir els bancs en la seva totalitat, perquè són les
entitats les interessades a registrar l'escriptura hipotecària. Des d’aquell moment, l'Audiència
Provincial de Saragossa, un jutjat de Pontevedra, un altre jutjat de Granollers i un d'Oviedo, han
donat la raó als i les clients. Aquesta circumstància afecta al menys a sis milions d'hipoteques a
l’Estat Espanyol i aplana el camí a tots els consumidors i consumidores que volen recuperar els
diners pagats en excés en la formalització de la seva hipoteca.
En aquest context és més necessari que mai l’assessorament de les Oficines Municipals d’Atenció i
Informació al Consumidor, així com els serveis oferts des d’altres administracions com els Consells
Comarcals, les Diputacions o la Generalitat de Catalunya a través de l’Agència Catalana de
Consum. Es fa imprescindible la possibilitat d’obtenir un assessorament de primera acollida amb
caràcter objectiu, gratuït i universal, no només per identificar correctament cada casuística i indicarne les passes a seguir, sinó per assegurar-ne un accés universal i equitatiu.
L’aprovació el passat 20 de gener del Decret Llei 1/2017, de 20 de gener, de mesures urgents de
protecció de consumidors en matèria de clàusules sòl és del tot insuficient ja que les persones
afectades han de recuperar tots els seus diners, sense quitances, amb els interessos que
corresponen, en el menor temps possible i d'ofici.

Per tot això es proposa al ple l'adopció dels següents acords:

S'acorda:

Primer.- Instar el govern de l’Estat a tramitar el Decret Llei1/2017 com a projecte de llei pel
procediment d'urgència per a permetre la millora de l’articulat i per establir un mecanisme general
de devolucions automàtiques de les quantitats defraudades i d’aquesta manera donar compliment
a la Sentència núm. 705/2015 del Tribunal Suprem de 23 de desembre de 2015 sobre condicions
generals de la contractació i acció de cessament de clàusules abusives inserides en préstecs
hipotecaris i altres contractes bancaris.
Segon.- Instar el Govern de l’Estat i el Govern de la Generalitat de Catalunya, si la normativa legal
ho permet, que es presentin com a part interessada en el procés i que actuïn en defensa dels
interessos de les nombroses persones afectades per fer complir l’establert a la sentència del TJUE.

Tercer.- Instar el Govern de l’Estat a que desenvolupi una legislació que asseguri la transparència
dels productes bancaris comercialitzats, la seva correcta comunicació a les persones contractants
d’aquests productes, acompanyat també d’un règim sancionador, quan aquestes incorrin en
pràctiques abusives o poc transparents.
Quart.- Instar el Govern de l'Estat perquè, des del respecte a l'autonomia dels diferents
organismes, recomani al Banc d'Espanya, la Comissió Nacional de Mercats i la Competència l'inici
d'actuacions inspectores i, si s'escau, de sanció necessàries sobre l'actuació de les entitats
financeres en el cas de clàusules abusives.
Cinquè.- Instar el Govern de l’Estat que comuniqui al Banc d’Espanya, a la Comissió Nacional dels
Mercats i la Competència i al Ministeri d'Economia, Indústria i Competitivitat a realitzar les
actuacions d'inspecció, investigació i sanció necessàries sobre l'actuació de les entitats financeres
en el cas de les clàusules abusives.
Sisè.- Instar el Govern de la Generalitat, mitjançant l’Agència Catalana de Consum, a canalitzar les
demandes contra les entitats financeres i a reforçar els serveis destinats a les persones afectades
Setè.- Donar suport a totes les iniciatives legislatives i parlamentàries encaminades tant a la
denúncia i divulgació de les males pràctiques abans esmentades, com a defensa i demanda de
restitució del drets de les persones afectades.
Vuitè.- Convocar de forma conjunta, a través de les OMIC o els seus equivalents a les
administracions supramunicipals, a les persones directores de bancs i caixes del municipi per
instar-los a fer totes les accions possibles per a realitzar una correcta informació i atenció a les
persones afectades i a facilitar-los les tasques que han de portar a exercir el seu dret de devolució
reconegut a la sentència del TJUE.
Novè.- Demanar els ens supramunicipals el suport necessari per reforçar els serveis d’atenció a les
persones afectades, per garantir un primer servei d’assessorament professional i gratuït,
independentment de la mida o les capacitats del municipi on resideixin.
Desè.- Traslladar aquests acords al Govern de l’Estat, al Govern de la Generalitat, a la Diputació
de Barcelona, a la Federació de Municipis de Catalunya i a l'Associació Catalana de Municipis. ;

La present moció la subscriu el grup municipal d'ICV-EUiA-ME-E de l'ajuntament de Sant Boi de
Llobregat.

INTERVENCIONS: La Sra. Presidenta explica que es pretén acompanyar a les famílies que han
sofert un perjudici a causa de les clàusules sòl, i que fa aproximadament dues setmanes que s'ha
reforçat l'assessorament i acompanyament en el procès que fa la Ofcina Municipal d'Informació al
Consumidor.
VOTACIÓ: Es dictamina favorablement per 2 vots a favor que representen un total de 13 vots dels
grups polítics següents:
1 del PSC-CP que representen 10 vots.
1 d'ERC -AM que representen 3 vots

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

Gent gran
La Sra. Presidenta diu que retira aquest punt d'aquesta sessió, i que serà tractat a la següent
sessió de la Comissió Informativa
004. Aprovació de la moció del grup municipal PSC de suport a les resolucions del Consell
Consultiu de la Gent Gran del Baix Llobregat
Número d'expedient M265-2017-224 /0002

El Consell Consultiu de la Gent Gran del Baix Llobregat va ser creat l'any 1995 com a òrgan de
consulta i participació del col·lectiu de persones grans, així com de les entitats cíviques i de serveis
socials relacionades amb els temes de vellesa de la comarca.
Entre les funcions del Consell Consultiu es troben la realització d'informes, dictàmens,
recomanacions i propostes, no preceptius, sobre els projectes normatius o d'altres accions que
afectin el col·lectiu de persones grans.
Durant el 2016 les tres comissions de treball del Consell Consultiu han elaborat els següents
dictàmens:
1. La nova llei de Gent Gran de Catalunya
2. Les persones grans i els sistema públic de pensions
3. El bon tracte a les persones grans
Aquests dictàmens van ser aprovats per l'assemblea anual del Consell Consultiu, que es celebrà el
passat desembre, i proposats per a la seva aprovació pel Ple del Consell Comarcal, i posteriorment
pels ajuntaments de la comarca.
Els dictàmens recullen importants reivindicacions de les persones grans del Baix Llobregat, com
per exemple la promoció al Parlament de Catalunya d'una llei que reculli les especificitats del
col·lectiu, en la línia d'altres lleis aprovades en els darrers anys, com la de joventut o la d'infància i
adolescència.
Al Baix Llobregat hi ha actualment prop de 133.000 persones amb 65 anys o més, el que suposa
més d'un 16,5% del total de la població de la comarca, i que les previsions indiquen que en 10 anys
aquest percentatge s'elevarà més enllà del 21%, o el que és el mateix, gairabé 170.000 persones.
Per a l'assoliment de les reivindicacions que contemplen aquests dictàmens, el conjunt de
delegades i delegats del Consell Consultiu considera indispensable el suport del Consell Comarcal
i dels ajuntaments de la comarca.
Per tot l'exposat, es proposa al Ple d'aquest ajuntament l'adopció dels següents acords

S'acorda:

PRIMER.- Donar suport a les resolucions aprovades pel Consell Consultiu de la Gent Gran del Baix
Llobregat.

SEGON.- Donar trasllat d'aquestes resolucions a les administracions i organismes competents en
matèria de pensions, dependència, seguretat ciutadana i polítiques de gent gran.
TERCER.- Iniciar les accions d'acompanyament que s'escaiguin per tal de donar-hi compliment
com més aviat millor.
CINQUÈ .- Donar trasllat d'aquests acords i del contingut de les resolucions al Departament de
Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya, a l'Àrea d'Atenció a les Persones de la
Diputació de Barcelona, a la resta d'ajuntaments del Baix Llobregat i a tots els grups polítics amb
representació al Parlament de Catalunya.;

La present moció la subscriu el grup municipal PSC

CIUTAT EDUCADORA
Educació

005. Aprovació inicial de la modificació dels Estatuts del Consorci Universitari Centre
Associat a la UNED de la província de Barcelona
Número d'expedient M111/U960/2012/001

Atès que el Ple de l'Ajuntament en la sessió de data 25 de juny de 2012 va adoptar els següents
acords:
1. Aprovar inicialment l'adhesió de l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat al Consorci Universitari
Centre Associat a la UNED de la província de Barcelona.
2. Acceptar els seus Estatuts, amb els drets i obligacions esmentades en els mateixos, d'acord
amb el document que s'adjuntava i que es va aprovar simultàniament.
3. Aprovar el conveni per a l’adhesió de l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat al Consorci
Universitari Centre Associat a la UNED de la província de Barcelona
Els esmentats acords van esdevenir definitius per manca d'al·legacions durant el període
d'informació pública al que es va sotmetre,
Atès que, arran dels canvis produïts per la promulgació de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de
Racionalització i Sostenibilitat de l'Administració Local, la Llei 15/2014, de 16 de setembre, de
Racionalització del Sector Públic i altres mesures de reforma administrativa que van introduir
transcendentals modificacions normatives de caràcter imperatiu que afectaven en gran manera la
regulació dels consorcis, la Junta Rectora del Consorci va aprovar una addenda de modificació
dels Estatuts del Consorci i el Ple de l'Ajuntament en la sessió de data 23 de febrer de 2015 va
aprovar l'esmentada addenda de modificació dels Estatuts del Consorci del Centre Associat a la
UNED de la província de Barcelona;
Atès que mitjançant l'esmentada addenda es modificaven parcialment els estatuts aprovats pel Ple
de la sessió de data 25 de juny de 2012, i també s'establia que la UNED proposaria, en el termini
de 18 mesos des de l'aprovació de l'addenda per la Junta Rectora, un projecte d'estatuts en el que
es recolliria el text refós que incorporés les modificacions introduïdes, els adaptaria i harmonitzaria i

recolliria les disposicions pertinents per a l'adaptació dels nous estatuts als canvis normatius i
organitzatius deguts al desenvolupament legal i reglamentari previstos a la Llei 27/2013, de 27 de
desembre, de Racionalització i sostenibilitat de l'Administració Local, la Llei 15/2014, de 16 de
setembre, de Racionalització del Sector Públic i altres mesures de reforma administrativa;
Atès que mitjançant certificat de la secretària acadèmica del Consorci Universitari Centre Associat
a la UNED de la província de Barcelona es dona trasllat a aquest Ajuntament dels nous Estatuts
del Consorci que han estat aprovats per la Junta Rectora en la sessió de data 14 de desembre de
2016;
Vist l'informe emès per la Cap del Departament d'Educació de data 25 de gener de 2017, favorable
a l'aprovació dels nous estatuts del Consorci esmentats en el paràgraf anterior;

Vista la revisió de conformitat de la intervenció municipal de data 03/02/2017

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 els nous Estatuts del Consorci Universitari Centre Associat a la UNED
de la província de Barcelona, que inclouen les modificacions introduïdes, als efectes de la seva
adaptació, especialment, a la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de
l'administració local (LRSAL) i a la Llei 15/2014, de 16 de setembre, de Racionalització del Sector
Públic i altres mesures de reforma administrativa, segons el document que s'adjunta i que ha estat
aprovat per la Junta Rectora del Consorci en la sessió de data 14/12/2016.
Segon.- Sotmetre el present acord i els Estatuts a informació pública durant trenta dies hàbils,
mitjançant la inserció d'anuncis al BOP, al DOGC, i al tauler d'anuncis de la Corporació,
esdevenint el present acord definitiu si durant el termini d'informació pública no es presenta cap
al·legació,
Quart.- Donar trasllat d'aquest acord al Consorci Universitari Centre Associat a la UNED de la
província de Barcelona.

INTERVENCIONS: La Secretària diu que s'han modificat els Estatuts per adaptar-los a la nova
legislació que regula aquesta matèria.
VOTACIÓ: Es dictamina favorablement per 1 vot a favor que representen un total de 10 vots dels
grups polítics següents:
1 del PSC-CP que representen 10 vots.

1 abstenció que representa un total de 3 del grup polític d'ERC - AM
1 abstenció que representa un total de 2 del grup polític de Gent de SB-CUP-PA
1 abstenció que representa un total de 1 del grup polític de CiU

PROPOSTES VALORADES EN TRÀMIT D'URGÈNCIA
S'acorda per unanimitat dels presents introduir per urgència els següents punts:
006. Aprovar l'elaboració d'un Pla Local de Salut de l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat
Número d'expedient M271/U224/2017/001

Atès que l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat preveu durant aquest mandat 2015-2019,
desenvolupar polítiques públiques adreçades a abordar les necessitats de la seva població, i a
donar resposta a les demanades de la seva ciutadania;
Atès que el Pla de govern 2015-2019 prioritza:
1. La cobertura de necessitats bàsiques i la reducció de la desigualtat.
2. La millora significativa del nivell educatiu.
3. Un espai públic net, segur, sostenible i saludable
4. Que la ciutadania sigui corresponsable tant del seu entorn com de la reutilització, el reciclatge i
la reducció de residus
5. Una estratègia de desenvolupament urbà per fer una ciutat atractiva i generar activitat
econòmica
Atès que hi ha voluntat política per part de la regidora de Salut Publica i la regidora de Salut
Comunitària de portar a terme l'elaboració d'un Pla local de Salut des d'una perspectiva transversal
i integradora, orientada a la reducció de les desigualtats socials, que inclogui totes les accions en
matèria de promoció de la salut, hàbits i estils de vida saludables i de promoció i protecció de la
salut;
Atès que la Diputació de Barcelona, mitjançant el catàleg de Serveis 2017, ofereix la possibilitat de
subvencionar l'elaboració dels Plans Locals de Salut i que l'Ajuntament de Sant Boi pot demanar
aquesta subvenció;
Vist l'informe emès per la Cap de Serveis Socials, Salut i Família en data 7 de febrer de 2017 que
informa favorablement de l'elaboració d'un Pla Local de Salut de l'Ajuntament de Sant Boi de
Llobregat;
Vista la proposta tècnica per l'elaboració del Pla Local de Salut de Sant Boi de Llobregat,
Vista la revisió de conformitat i les observacions de la intervenció municipal de data 09/02/2017

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 l'elaboració d'un Pla Local de Salut de Sant Boi de Llobregat, d'acord amb la
proposta tècnica annexa.

SEGON.- Nomenar com a coordinadores tècniques d'aquest Pla Local de Salut de Sant Boi de
Llobregat a la Sra. Rosé Soler Mundaca, Cap del departament de Salut Comunitària i Benestar i a
la Sra. Sílvia Vidal Carreño, Cap de Salut Pública.
TERCER.-Donar trasllat d’aquest acord a la Diputació de Barcelona.

INTERVENCIONS: La Sra. Presidenta explica el contingut de la proposta.
La Secretària proposa abans del seu dictamen, introduir les següents esmenes:
1. Afegir un paràgraf al final de la part de Relació de fets i fonaments jurídics amb el següent
contingut:
"Vista la proposta tècnica per l'elaboració del Pla Local de Salut de Sant Boi de Llobregat,"
2. Afegir al final del primer punt de la proposta d'acord el següent contingut:
PRIMER.- "... , d'acord amb la proposta tècnica annexa."
Amb les esmenes introduïdes es sotmet la proposta a votació:
VOTACIÓ: VOTACIÓ: Es dictamina favorablement per 1 vot a favor que representen un total de 10
vots dels grups polítics següents:
1 del PSC-CP que representen 10 vots.

1 abstenció que representa un total de 3 del grup polític d'ERC - AM
1 abstenció que representa un total de 2 del grup polític de Gent de SB-CUP-PA
1 abstenció que representa un total de 1 del grup polític de CiU

Part de Control
Precs i Preguntes
No n'hi ha.
Donar compte dels acords presos en Junta de Govern per delegació del Ple

-> Aportació de l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat al Fons Català de Cooperació al
Desenvolupament per al projecte 2877 "2a fase d'enfortiment institucional a través de la millora a
l'accés a l'aigua a San Miguelito" i per al projecte 2998 "Benvingudes refugiades: enfortim el
sistema d'acollida amb la participació activa dels municipis catalans. El cas de la ciutat de Sant Boi
de Llobregat"
-> 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 dels serveis de mediació ciutadana"
-> Aprovar el conveni de cooperació entre l'Alcaldía de San Miguelito i l'Ajuntament de Sant Boi
de Llobregat per a l'execució del projecte "Rehabilitació de la teulada del Centre de Recursos
Pedagògics"
-> Autorització, disposició i reconeixement de l'obligació i posterior pagament de l'aportació
ordinària per al desenvolupament de l'activitat corresponent al foment del lloguer social local en
relació als habitatges adscrits a la borsa per part de l'empresa pública municipal Claus, SA.

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.

