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

Número d'expedient: N198-2017-04
Caràcter
Ordinari

Urgent
No

Data:

11/04/2017

Lloc:

Sala de Juntes

Hora Inici:

17:12

Hora Final:

17:23

Hi assisteixen
President/a
Vocals

Convocatòria
Primera

Laura Solís González
Jorge Romero Gil
Marina Lozano Illescas
Josefa Chavero Pozo

Secretari/ària

S'incorporen més tard els següents regidors
Vocals
Jordi Garcia Mas a les 17:17 hores
També hi assisteixen
Regidors/res

S'han excusat d'assistir-hi
Vocals

Miquel Salip i Serret
Portaveu del Grup municipal d'ERC-AM
Olga Amalia Puertas Balcell
Portaveu del Grup municipal C's

Alba Martínez Vélez
Rosa Maria Berrio i Hernández
Jose Manuel Gonzalez Labrador
Antonio Chanes Espigares

No hi assisteix

001. Aprovació de l'acta de la sessió amb número d'expedient N198-2017-03

Votació:
Comentaris:
Incidències:
Esmenes:

Aprovada per unanimitat dels membres presents

IGUALTAT I DRETS SOCIALS

Habitatge social

002. Aprovació de la ratificació de l'addenda de pròrroga del conveni de col·laboració i
d'encàrrec de gestions entre l'Agència de l'Habitatge de Catalunya i l'Ajuntament de Sant Boi
de Llobregat relatiu a l'Oficina Local d'Habitatge de l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat,
que té per objecte establir els termes i les condicions de l'encàrrec de gestions i la
col·laboració entre les parts per a l'assessorament i la gestió dels serveis en matèria
d'habitatge,
subscrita
en
data
31
de
desembre
de
2016.
Número d'expedient N662/2017/000015

Vist que l'accés a l'habitatge representa en els últims anys un dels grans problemes de la societat
catalana; amb la voluntat de fer possible implementar polítiques públiques amb l'objectiu de
facilitar-ne l'accés als ciutadans, la Llei 18/2007, de 28 de desembre del dret a l'habitatge, així com
els decrets i reglaments que la despleguen, defineix quines seran aquestes polítiques i defineixen
també el marc normatiu de col·laboració entre l'administració de la Generalitat i els ens locals;
Atès que la Llei 18/2007 de 28 de desembre del dret a l'habitatge, els decrets i reglaments que la
despleguen, el Pacte Nacional per a l'Habitatge 2007-2016 i el Pla per al Dret a l'Habitatge 20092012, hores d’ara prorrogat, constitueixen el marc general i normatiu relatiu a les oficines locals
d'habitatge, que tenen per finalitat principal assegurar la màxima cobertura territorial en la prestació
dels serveis i ajuts relacionats amb l'habitatge i facilitar la proximitat d'aquests serveis a la
ciutadania;
Atès que la Llei 13/2009, de 22 de juliol, de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, crea aquesta
nova entitat, que substitueix l'empresa pública de la Generalitat Adigsa (Administració, promoció i
gestió, SA), i en defineix entre els seus objectius els d’execució i la gestió de les polítiques
d'habitatge que són competència de la Generalitat; en especial les relatives a les actuacions
públiques;
Així, el desenvolupament dels instruments i mesures que contempla el Decret 75/2014, de 27 de
maig, del Pla per al dret a l'habitatge, implica la necessària coordinació entre la Generalitat de
Catalunya i les administracions locals, tot desplegant polítiques que, en matèria d’habitatge, han de
garantir la proximitat al territori, amb una gestió integrada de les actuacions públiques de
conformitat amb els principis de subsidiarietat, coordinació i col·laboració amb els ens locals;
En aquest sentit, el Decret 75/2014, dedica els seus arts. 60 i següents del capítol 5 a les oficines
locals d’habitatge i a les borses de mediació per al lloguer social, i estableix que l'Agència Catalana
de l'Habitatge podrà subscriure convenis per a constituir o mantenir oficines locals d'habitatge i
borses de mediació amb les administracions locals, com també amb institucions o entitats que
tinguin desplegament territorial;
En concret, els articles 60, 61 i 62 del Decret 75/2014, recullen les condicions de les oficines i
borses, les seves funcions més rellevants, les fases per a l'establiment dels convenis de
col·laboració amb l'Agència Catalana de l'Habitatge, les contraprestacions econòmiques i el
sistema de justificació de l'activitat;
Atès que, d’acord amb l’establert a l’article 25 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril (LRBRL), l’article
26.1.c) en els municipis de població superior a 20.000 habitants els municipis han de prestar, entre
d’altres, els serveis d’avaluació i informació de situacions de necessitat social i l’atenció immediata
a persones en situació o risc d’exclusió social;
Atès que en el marc del dret a l’habitatge –constitucionalment reconegut a l’article 47 CE i a
l’Estatut d’Autonomia de Catalunya als seus article 26 i 47-, la Llei 18/2007, de 28 de desembre,

del dret a l’habitatge, estableix al seu article 8.1 que “Els ens locals, sota el principi d'autonomia
per a la gestió de llurs interessos, exerceixen les competències d'habitatge d'acord amb el que
estableixen la legislació de règim local, la legislació urbanística i aquesta llei, sens perjudici de la
capacitat de subscriure convenis i concertar actuacions amb altres administracions i agents
d'iniciativa social i privada que actuen sobre el mercat d'habitatge protegit i lliure.”;
Atès que, d'acord amb l’article 57.2 de la LRBRL, la subscripció de convenis ha de millorar
l'eficiència de la gestió pública, eliminant duplicitats administratives i complir amb la legislació
d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera;
Vist que, amb l'objectiu de coordinar i desplegar en el territori la prestació dels serveis i ajuts del
Pla per al dret a l’habitatge, l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat ha manifestat el seu interès en la
formalització d'un conveni de col·laboració per al manteniment de l'Oficina Local d'Habitatge del
municipi, la qual cosa repercuteix en benefici del total de la població.
Atès que, l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat disposa de l'espai i el personal suficient per
realitzar les funcions que se li encomanen, amb la finalitat de prestar els serveis objecte d'aquest
conveni; així com d'una persona responsable per coordinar les actuacions amb els serveis de la
Generalitat competents en la matèria, de conformitat amb l'establert al Pla per al Dret a l'Habitatge,
en relació a les funcions de les oficines locals d’habitatge;
Vist que per acord del Ple de l'Ajuntament de sessió de data 24 de novembre de 2014, es va
aprovar la ratificació del conveni de col·laboració i d'encàrrec de gestions entre l'Agència de
l'Habitatge de Catalunya i l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat relatiu a l'Oficina Local d'Habitatge
de l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, que té per objecte establir els termes i les condicions de
l'encàrrec de gestions i la col·laboració entre les parts per a l'assessorament i la gestió dels serveis
en matèria d'habitatge, subscrit en data 10 de març de 2014;
Vist que per acord del Ple de l'Ajuntament de sessió de data 27 d'abril de 2015, es va aprovar la
ratificació de l'addenda de pròrroga d'aquest conveni de col·laboració i d'encàrrec de gestions
subscrita en data 31 de desembre de 2014.
Vist que per acord del Ple de l'Ajuntament de sessió de data 26 de maig de 2016, es va aprovar la
ratificacióde l'addenda de pròrroga d'aquest conveni de col·laboració i d'encàrrec de gestions
subscrita en data 31 de desembre de 2015.
Atès que en l'esmentat acord s'establia una vigència del conveni fins el 31 de desembre de 2016,
podent ser prorrogat, per mutu acord, prèvia petició per escrit de qualsevol de les parts signatàries;
Vista la revisió de conformitat de la intervenció municipal de data 07/04/2017

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 l'addenda de prorroga al conveni de col·laboració entre l'Agència de
l'Habitatge de Catalunya i l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat relatiu a l'Oficina Local d'Habitatge
de l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, subscrita en data 31 de desembre de 2016, que té per
objecte establir els termes i les condicions de l'encàrrec de gestions i la col·laboració entre les parts
per a l'assessorament i la gestió dels serveis en matèria d'habitatge.

SEGON: ESTABLIR que la vigència de l'addenda de l'esmentat conveni serà fins el 31 de
desembre de 2017, amb efectes de l'1 de gener.
TERCER: ACCEPTAR, en conseqüència, l'aportació econòmica de la quantia fixa per un import de
34.013,00 € i la quantia variable segons els imports establerts a l'annex I del conveni, determinada
en funció del nombre d'expedients tramitats i acreditats, segons s'estableix al pacte quart del
conveni de col·laboració prorrogat, amb una aportació màxima per a l'any 2017 de 47.351 euros
susceptible d'incrementar-se si es justifica una activitat superior per part de l'Oficina Local
d'Habitatge i en funció de les disponibilitats pressupostàries de l'Agència de l'Habitatge de
Catalunya.
QUART: NOTIFICAR aquest acord a l'Agència de l'Habitatge de Catalunya.

L'import esmentat 47.351 euros s'imputarà, dins del pressupost municipal vigent, a càrrec de
l'aplicació pressupostària d'ingrés 640 45003, Conveni col·laboració OLH.

VOTACIÓ: Es dictamina favorablement per 1 vot a favor que representen un total de 10 vots del
grup polític següent:
1 del PSC-CP que representen 10 vots.
1 abstenció que representa un total de 2 del grup polític Gent de SB-CUP-PA
1 abstenció que representa un total de 2 del grup polític del PP

003. Aprovació de la ratificació de l'addenda de pròrroga del conveni de col·laboració i
d'encàrrec de gestions entre l'Agència de l'Habitatge de Catalunya i l'Ajuntament de Sant Boi
de Llobregat relatiu al programa de mediació per al lloguer social d'habitatges, que té per
objecte impulsar el sistema de mediació de l'Administració pública entre persones
propietàries i persones llogateres per a fomentar la disposició d'habitatges destinats al
lloguer social, subscrita en data 31 de desembre de 2016.
Número d'expedient N662/2017/000014

Vist que l'accés a l'habitatge representa en els últims anys un dels grans problemes de la societat
catalana; amb la voluntat de fer possible implementar polítiques públiques amb l'objectiu de
facilitar-ne l'accés als ciutadans, la Llei 18/2007, de 28 de desembre del dret a l'habitatge, així com
els decrets i reglaments que la despleguen, defineix quines seran aquestes polítiques i defineixen
també el marc normatiu de col·laboració entre l'administració de la Generalitat i els ens locals;
Atès que la Llei 18/2007 de 28 de desembre del dret a l'habitatge, els decrets i reglaments que la
despleguen, el Pacte Nacional per a l'Habitatge 2007-2016 i el Pla per al Dret a l'Habitatge 20092012, hores d’ara prorrogat, constitueixen el marc general i normatiu relatiu al programa de
mediació per al lloguer social d'habitatges, que tenen per finalitat principal assegurar la màxima
cobertura territorial en la prestació dels serveis i ajuts relacionats amb l'habitatge i facilitar la
proximitat d'aquests serveis a la ciutadania;
Atès que la Llei 13/2009, de 22 de juliol, de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, crea aquesta
nova entitat, que substitueix l'empresa pública de la Generalitat Adigsa (Administració, promoció i
gestió, SA), i en defineix entre els seus objectius els d’execució i la gestió de les polítiques
d'habitatge que són competència de la Generalitat; en especial les relatives a les actuacions
públiques;

Així, el desenvolupament dels instruments i mesures que contempla el Decret 75/2014, de 27 de
maig, del Pla per al dret a l'habitatge, implica la necessària coordinació entre la Generalitat de
Catalunya i les administracions locals, tot desplegant polítiques que, en matèria d’habitatge, han de
garantir la proximitat al territori, amb una gestió integrada de les actuacions públiques de
conformitat amb els principis de subsidiarietat, coordinació i col·laboració amb els ens locals;
En aquest sentit, el Decret 75/2014, dedica els seus arts. 60 i següents del capítol 5 a les oficines
locals d’habitatge i a les borses de mediació per al lloguer social, i estableix que l'Agència Catalana
de l'Habitatge podrà subscriure convenis per a constituir o mantenir oficines locals d'habitatge i
borses de mediació amb les administracions locals, com també amb institucions o entitats que
tinguin desplegament territorial;
En concret, els articles 60, 61 i 62 del Decret 75/2014 recullen les condicions de les oficines i
borses, les seves funcions més rellevants, les fases per a l'establiment dels convenis de
col·laboració amb l'Agència Catalana de l'Habitatge, les contraprestacions econòmiques i el
sistema de justificació de l'activitat;
Atès que, d’acord amb l’establert a l’article 25 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril (LRBRL), l’article
26.1.c) en els municipis de població superior a 20.000 habitants els municipis han de prestar, entre
d’altres, els serveis d’avaluació i informació de situacions de necessitat social i l’atenció immediata
a persones en situació o risc d’exclusió social;
Atès que en el marc del dret a l’habitatge –constitucionalment reconegut a l’article 47 CE i a
l’Estatut d’Autonomia de Catalunya als seus article 26 i 47-, la Llei 18/2007, de 28 de desembre,
del dret a l’habitatge, estableix al seu article 8.1 que “Els ens locals, sota el principi d'autonomia
per a la gestió de llurs interessos, exerceixen les competències d'habitatge d'acord amb el que
estableixen la legislació de règim local, la legislació urbanística i aquesta llei, sens perjudici de la
capacitat de subscriure convenis i concertar actuacions amb altres administracions i agents
d'iniciativa social i privada que actuen sobre el mercat d'habitatge protegit i lliure.”;
Atès que, d'acord amb l’article 57.2 de la LRBRL, la subscripció de convenis ha de millorar
l'eficiència de la gestió pública, eliminant duplicitats administratives i complir amb la legislació
d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera;
Vist que, amb l'objectiu de coordinar i desplegar en el territori la prestació dels serveis i ajuts del
Pla per al dret a l’habitatge, l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat ha manifestat el seu interès en la
formalització d'un conveni de col·laboració per al manteniment d'un programa de medicació social
d'habitatge d'àmbit territorial municipal, el qual pot influir positivament en l'activitat i en la gestió
d'aquest tipus d'oficina, la qual repercuteix en benefici del total de la població.
Atès que l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat disposa de l'espai i el personal suficient per
realitzar les funcions que se li encomanen, amb la finalitat de prestar els serveis objecte d'aquest
conveni; així com d'una persona responsable per coordinar les actuacions amb els serveis de la
Generalitat competents en la matèria, de conformitat amb l'establert al Pla per al Dret a l'Habitatge,
en relació a les funcions de les borses de mediació;
Vist que per acord del Ple de l'Ajuntament de sessió de data 24 de novembre de 2014 es va
aprovar la ratificació del conveni de col·laboració i d'encàrrec de gestions entre l'Agència de
l'Habitatge de Catalunya i l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat relatiu al programa de mediació
per al lloguer social d'habitatges, que té per objecte impulsar el sistema de mediació de
l'Administració pública entre persones propietàries i persones llogateres per a fomentar la
disposició d'habitatges destinats al lloguer social, subscrit en data 28 de març de 2014;

Vist que per acord del Ple de l'Ajuntament de sessió de data 27 d'abril de 2015, es va aprovar la
ratificació de l'addenda d'aquest conveni de col·laboració i d'encàrrec de gestions,subscrita en data
31 de desembre de 2014;
Vist que per acord del Ple de l'Ajuntament de sessió de data 26 de maig de 2016, es va aprovar la
ratificació de l'addenda d'aquest conveni de col·laboració i d'encàrrec de gestions, subscrita en
data 31 de desembre de 2015;
Atès que en l'esmentat acord s'establia una vigència del conveni fins el 31 de desembre de 2016,
podent ser prorrogat, per mutu acord, prèvia petició per escrit de qualsevol de les parts signatàries;
Vista la revisió de conformitat de la intervenció municipal de data 07/04/2017

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 l'addenda de pròrroga del conveni de col·laboració entre l’Agència de
l’Habitatge de Catalunya i l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, per a l’any 2017, relatiu al
programa de mediació per al lloguer social subscrita, en data 31 de desembre de 2016, que té per
objecte impulsar el sistema de mediació de l'Administració pública entre persones propietàries i
persones llogateres per a fomentar la disposició d'habitatges destinats al lloguer social.
SEGON: ESTABLIR que la vigència de la present addenda serà fins el 31 de desembre de 2017,
amb efectes de l'1 de gener del mateix any.
TERCER: ACCEPTAR, en conseqüència, l'aportació econòmica establerta al pacte segon de
l'addenda per actuacions de mediació amb contractes de l'any 2017; 450,00 € per actuació de
mediació amb contractes nous i 200,00 € per actuació de gestió i seguiment de contractes
anteriors, tenint en compte que l'esmentada aportació màxima serà de 21.350,00 € per a l'exercici
2017.
QUART: NOTIFICAR aquest acord a l'Agència de l'Habitatge de Catalunya.

L'import esmentat 21.350,00 euros s'imputarà, dins del pressupost municipal vigent, a càrrec de
l'aplicació pressupostària d'ingrés 640 45002, Conveni col·laboració mediació lloguer social.

VOTACIÓ: Es dictamina favorablement per 1 vot a favor que representen un total de 10 vots del
grup polític següent:
1 del PSC-CP que representen 10 vots.
1 abstenció que representa un total de 2 del grup polític Gent de SB-CUP-PA
1 abstenció que representa un total de 2 del grup polític del PP

Gent gran

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
VOTACIÓ: Es dictamina favorablement per 1 vot a favor que representen un total de 10 vots del
grup polític següent:
1 del PSC-CP que representen 10 vots.
1 abstenció que representa un total de 2 del grup polític Gent de SB-CUP-PA
1 abstenció que representa un total de 2 del grup polític del PP

CIUTAT EDUCADORA
Educació

005. Moción que presenta el Grupo municipal Ciutadans C's en defensa y apoyo de la
formación profesional y para solicitar la implantaciónde los ciclos formativos del sector
sanitario en los IES de Sant Boi de Llobregat
Número d'expedient M265-2017-

La formación profesional es un derecho reconocido por nuestro Estatuto de Autonomía en su art.
21.5
Art. 21. Derechos y deberes en el ámbito de la Educación
Todas las personas tienen derecho a la formación profesinal y a la formación permanente en los
térninos establecidos por las leyes.
Para conseguirlo nace la Ley 10/2015 de 19 de junio. de formación y cualificación profesionales. La
Formación profesional promueve la integración en el mundo laboral y es un valor reconocido en la
lucha contra el desempleo. La nueva formación profesional reclama una mayor integración con el
mundo del trabajo, unas mejoras y cambios de acuerdo con nuestra pertenencia a Europa
Como indica la Ley en su Preámbulo
En las últimas décadas, la formación profesional ha sido administrada y desarrollada de acuerdo
con el criterio de segmentación de los perfiles de sus destinatarios. En este sentido, se ha
distinguido entre formación inicial, formación de las personas en situación de desempleo y
formación de personas empleadas, lo que ha supuesto una consolidación histórica de marcos de
referencia conceptual y administrativamente diferenciados, con dinámicas y procedimientos propios
de cada ámbito.

Este modelo tradicional ha sido cuestionado por las distintas organizaciones internacionales.
Especialmente por la Unión Europea, que ha señalado repetidamente la necesidad de abordar la
formación de las personas a lo largo de la vida, o sea, una formación permanente, interrelacionada
y conectada a lo largo de todos los procesos de aprendizaje, con capacidad de adaptarse en cada
momento a los requerimientos y las circunstancias de las personas.
Actualmente, debe considerarse la formación profesional como la formación que facilita las
competencias y las cualificaciones necesarias para el acceso y la progresión profesional en el
mundo laboral, es decir, un recurso de formación disponible a lo largo de la vida activa de las
personas.
La Recomendación del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2006, sobre las
competencias clave para el aprendizaje permanente, aconseja a los estados miembros desarrollar
la oferta de las competencias clave para todos, en el contexto de las estrategias de aprendizaje
permanente y utilizando como instrumento de referencia la propia redacción de las «Competencias
clave para el aprendizaje permanente - Un marco de referencia europeo»
Esta nueva formación profesional, de profunda relación entre la formación recibida y las
necesidades del mundo laboral es la que reclamamos desde esta moción. Es necesario ampliar
toda la oferta formativa para mejorar la capacidad de integración de los jóvenes santboianos en el
ámbito laboral y luchar contra la lacra del desempleo juvenil que alcanza un nivel elevado en
nuestro municipio. Pero resaltamos: existe un sector de reconocida relevancia y prioritario en
nuestro municipio como es el sanitario y es por eso que reclamamos para él una mayor formación
Dentro de la especialidad sanitaria de ciclos formativos de formación profesionalexisten tresciclos
de grado medio (auxiliar de enfermería, emergencias sanitarias y fármaco
arafarmacia) y 13 Ciclos de Grado Superior ( entre ellos radioterapia, sanidad ambiental, anatomía
patológica documentación y administración sanitaria y Laboratorio clínico por citar solo algunos)
Dentro de los ciclos formativos impartidos en los IES de Sant Boi no hay ninguno vinculado al
sector sanitario, y sin embargo en nuestro municipio ocupa un papel relevante el tema salud. Aquí
se encuentra el Parc Sanitari Sant Joan de Deu, y el HospitalBenito Benni, además de nuestro
reconocido Cluster.
Ello nos impulsa a reclamar no solo la implantación de ciclos formativos del sector sanitario sino
además aplicar la llamada formación profesional Dual, en la que el estudiante combina la
formación en el centro educativo con la actividad en una empresa, para aprender en situación de
trabajo real y adquirir una experiencia profesional. Si en la primera etapa se centra la actividad del
estudiante en la formación, en una segunda etapa su vinculación con la empresa es amyor,
recibiendo un salario-beca. Esto no es ninguna novedad en Sant Boi ya que en los ciclos
formativos de comercio del IES Marianao se imparte este sistema.
Es por todo ellos que el Grupo Municipal Ciudadnos Sant Boi solicita al >Pleno la aprobación de los
siguientes acuerdos
Primero: Solicitar al Departament d'ensenyament de la Generalitat ampliar la oferta formativa en los
Ciclos Formativos tanto de grado medio como superior para mejorar la capacidad de integración de
los jóvenes en el ámbito laboral, especialmente en el sector sanitario, y con aplicación de la
conocida como Formación Dual.
Segundo: Crear una comisión Departament d'Ensenyament, Ayuntamiento, centros educativos y
empresas para delimitar con mayor precisión las necesidades formativas de los jóvenes de Sant
Boi, teniendo en cuenta las necesidades y demandas del mercado de trabajo en el municipio
Tercero: Aumentar la oferta educativa de plazas de FP en los centros públicos así como en los PFI
(programas de formación e inserción) cumpliando los ratios de alumnos y dotando de recursos
económicos y humanos suficientes para la correcta impartición de la FP.

Cuarto Dar traslado de la presente moción al >Departament d'Ensenyament de la Generalitat y a
todos los grupos políticos del Parlament de Catalunya

S'acorda:
;

La present moció la subscriu
INTERVENCIONS: La Sra. Presidenta dóna la paraula a la Sra. Olga Puertas, qui proposa, abans
d'iniciar una breu explicació sobre el contingut de la moció, una rectificació de l'acord segon en el
sentit següent, on consta:
"Segundo Crear una comisión ..."
ha de constar:
"Segundo: Instar la creación de una Comisión..."
INCIDÈNCIA: S'incorpora Jordi García Mas a la sessió a les 17:17 hores.
La Sra. Olga Puertas explica que als Instituts de Sant Boi no existeix actualment cap cicle formatiu
vinculat al sector sanitari i de la salut, i les persones que volen cursar un d'aquests cicles s'han
d'anar fora del municipi. Remarca que això es contradictori amb el fet que el municipi ocupa un
paper rellevant en el tema de la salut, ja que es hi ha el Parc Sanitari Sant Joan de Deu, l'Hospital
Benito Menni, i el Cluster de Salut Mental, i el que es sol·licita es que es facin cicles formatius
d'aquest tipus al municipi.
Es sotmet a votació la proposta amb la esmena introduïda:
VOTACIÓ: El resultat de la votació és l'abstenció de tots els membres dels grups municipals
presents següents:
1 del PSC-CP que representen 10 vots.
1 del PP que representa 2 vots.
1 de PDeCAT que representa 1 vot.
1 de Gent de SB-CUP-PA que representa 2 vots.
Per tant, no es dictamina la proposta, tornant-se a repetir la votació el resultat és el mateix.
La Sra. Presidenta diu que la finalitat de la moció es bona però que el seu grup l'ha d'estudiar
abans del Ple, i, en el seu cas, proposaran alguna modificació si és el cas, però que en aquest
moment es manté en la seva abstenció.
El Sr. Miquel Salip diu que el seu grup municipal ja s'estudiarà la moció i a lo millor proposarà
alguna modificació o esmena abans del Ple .

La Sra. Olga Puertas, sol·licita que la moció vagi al Ple, encara que sigui per urgència.

Part de Control
Precs i Preguntes

Donar compte dels acords presos en Junta de Govern per delegació del Ple

Comunicacions/Informacions
La Sra. Presidenta informa que divendres es farà un acte simbòlic a la Plaça de la República per
fer la presentació de la placa.
A la pregunta del Sr. Miquel Salip sobre si té res a veure amb la celebració de la Festa de la
República, la Sra. Presidenta contesta que no té res a veure amb aquesta Festa, i que a més es
penjarà un bandera al balcó de l'Ajuntament com a Institució i no per celebrar la Festa de la
República.

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.

