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

Número d'expedient: N198-2017-07
Caràcter
Ordinari

Urgent
No

Data:

11/07/2017

Lloc:

Sala de Juntes

Hora Inici:

17:03

Hora Final:

17:11

Hi assisteixen
President/a
Vocals

Convocatòria
Primera

Alba Martínez Vélez
Rosa Maria Berrio i Hernández
Jorge Romero Gil
Marina Lozano Illescas
Josefa Chavero Pozo

Secretari/ària

S'incorporen més tard els següents regidors

També hi assisteixen

S'han excusat d'assistir-hi
Salut González Martín
Jose Manuel Gonzalez Labrador
Jordi Garcia Mas
No hi assisteix
Antonio Chanes Espigares

Presideix la sessió la Sra. Alba Martínez Vélez per absència de la Sra. Salut González i del primer
vocal José Manuel González

001. Aprovació de l'acta de la sessió amb número d'expedient N198-2017-06

Votació:
Comentaris:
Incidències:
Esmenes:

Aprovada per unanimitat dels membres presents

CIUTAT EDUCADORA

Cooperació, solidaritat i pau

002. Aprovació de la moció d'adhesió de l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat a la
"Declaración de Barcelona: Las Ciudades ante la realidad del refugio en el Estado Español."
Número d'expedient M265-2017-

Atès que el passat divendres 9 de juny, l'ajuntament de Sant Boi va participar de la trobada
"Ciudades Refugio: Realidades municipales de la acogida de refugiados", organitzada per la
Tinència de Drets de Ciutadania, Participació i Transparencia de l'Ajuntament de Barcelona, i que
va reunir equips tècnics i polítics de 25 ciutats de tot l'estat espanyol.
Atès que els representants polítics de les ciutats participants van compartir la necessitat d'avançar
en la creació i consolidació de programes municipals d'acollida davant els incompliments del
Govern estatal en matèria de refugi i asil, competència exclusiva de l'estat.
Atès que, fruit d'aquesta trobada, es va poder consensuar una declaració conjunta a través de la
qual els representants municipals reclamen a l'Estat espanyol que reconegui l'esforç municipal en
l'atenció i integració de persones migrades i refugiades i que es coordini amb les administracions
locals per accelerar la reubicació a la qual es va comprometre.
Atés que malgrat les campanyes, mobilitzacions i del suport d'una gran part de la ciutadania, el
Govern espanyol no està complint els seus compromisos pel que fa a l'acollida de persones
refugiades i que al juny de 2017 només s'havia acollit a un 8,5% de les 17.337 persones refugiades
amb les quals s'havia compromès.
Atès el compromís de l'Ajuntament de Sant Boi per ser una ciutat refugi, materialitzat en
l'aprovació, el passat març de 2016, del Pla Municipal d'Acollida a Persones Refugiades, del qual
se'n deriven múltiples accions en l'àmbit de l'acollida amb 21 places dins el sistema estatal
d'acollida i 5 places del programa complementari, i també en el de la sensibilització (formació d'un
grup de voluntaris, tallers en escoles de la ciutat, commemoració del Dia Mundial de les Persones
Refugiades...).

Per tot això, proposem al plenari l'adopció dels següents acords:

S'acorda:

Primer.- Aprovar l'adhesió de l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat a la "Declaración de
Barcelona: Las Ciudades ante la realidad del refugio en el Estado Español."
Segon.- Donar trasllat d'aquest acord al Ministerio del Interior, Ministerio de Empleo y Seguridad
Social y a la Federación Española de Municipios y Provincias.;

La present moció la subscriu Alba Martínez Vélez, portaveu del grup municipal d'ICV-EUiA-ME-E.

INTERVENCIONS: La Sra. Alba Martínez explica el contingut de la proposta.

VOTACIÓ: Es dictamina favorablement per 2 vots a favor que representen 6 vots dels grups
polítics GdSB-CUP-PA i ICV-EUiA-ME-E i 2 abstencions dels grups polítics municipals PP i ERCAM.
A favor: 2 (6 vots)
GdSB-CUP-PA
ICV-EUiA-ME-E

1
1

(2 vots)
(4 vots)

Abstencions: 2 (5 vots)
PP
ERC-AM

1
1

(2 vots)
(3 vots)

CULTURA
Cultura

003. Aprovació de la MOCIÓ PRESENTADA PELS GRUPS MUNICIPALS DE GENT DE SANT
BOI I GRUP SOCIALISTA EN FAVOR DE LA MILLORA DE LA CONDICIÓ PROFESSIONAL
PELS TREBALLADORS I LES TREBALLADORES DEL MÓN DE LA CULTURA I LES ARTS.
Número d'expedient M265-2017-

Atès que ben entrat el segle XXI, els treballadors i les treballadores de la cultura, professionals de
diferents àmbits de la formació, creació, producció i interpretació artística i cultural, continuen sense
gaudir d'unes condicions laborals dignes, adaptades a unes lleis que encara no reconeixen la seva
especificitat com a sector laboral. En aquest sentit cal destacar que els problemes estan relacionats
amb l'àmbit laboral, l'àmbit tributari, l'àmbit de la contractació i de la propietat intel·lectual i l'àmbit
formatiu.
Atesa la resolució del Parlament Europeu, de 7 de juny de 2007, sobre l'estatut social dels artistes,
on es demana als estats membres que elaborin o posin en pràctica un marc jurídic i institucional
amb la finalitat de donar suport a la creació artística mitjançant l'adopció o aplicació d'un conjunt de
mesures coherents i globals que incloguin la situació contractual, la seguretat social, l'assegurança
de malaltia, la fiscalitat directa i indirecta i la conformitat a les normes europees.
Atès que, tal com es reflecteix al informe del CONCA "36 propostes per a la millora de la condició
professional en el mon de la cultura", "l’artista, el creador i el professional del món de la cultura està
en una situació precària que, en part, podria millorar amb determinats canvis legislatius.
Efectivament, tot i ser cert que la crisi actual afecta tota la societat i que l’artista no n’és una
excepció, no és menys cert que la realitat que viuen la majoria d’artistes i creadors pot ser
millorada amb un dret que impulsi el contingut just de les seves normes, la qual cosa implica
l’adequació de les lleis al temps actual i que, lògicament, l’artista, el creador i el professional del
món de la cultura les coneguin i les sàpiguen aplicar".
Atès que el passat 2 de febrer d'enguany, en el marc del Congrés dels Diputats, es va aprovar la
creació d'una subcomissió, en el si de la Comissió de Cultura, amb l'objecte d'estudiar un Estatut
de l'Artista i del Professional de la Cultura, adaptat a les necessitats específiques del sector, que
contempli tant als treballadors i les treballadores per compte aliena com a qui ho fa per compte
propi.

Tanmateix, es buscarà promoure una fiscalitat que desemboqui en una tributació justa tant per a la
Hisenda Pública com per a les persones interessades i garantirà els drets de protecció social del
sector, la seva estacionalitat i la seva representativitat sindical.

Atès que, entre altres labors, aquesta Subcomissió analitzarà i estudiarà la manera de:
1. Ajustar la fiscalitat a l'activitat professional intermitent i d'ingressos irregulars pròpia del sector.
2. Crear un règim específic de la Seguretat Social, tant dins del Règim General com del
d'Autònoms. Aquest Règim tindria en compte les peculiaritats específiques del treball intermitent
tan referent a la fórmula de cotització com a les cobertures a l'efecte de malaltia temporal, malaltia
permanent, maternitat o jubilació, entre altres. A més s'haurien de reconèixer les malalties i lesions
laborals de la pràctica artística i tècnica. D'aquesta forma el treballador exerciria la seva professió
en un entorn segur en el qual estarà protegit de qualsevol incidència que succeeixi en la seva
labor.
3. Garantir l'efectiu dret dels i les professionals de la cultura a estar degudament representats
sindicalment i a participar activa i democràticament en les negociacions col·lectives del seu sector.
Es procurarà promoure la creació dels convenis col·lectius pertinents, i es revisaran els existents
perquè l'activitat cultural estigui correctament regulada.
4. Garantir que els treballadors de la cultura que exerceixin una funció que impliqui un contracte
per compte d'altri siguin donats d'alta per l'empresa contractant a l'espai específic i acabar així amb
la contractació per mitjà de la figura del "fals autònom" al voltant de l'activitat cultural.
5. Impulsar mesures contra la precarització dels serveis d'orientació i educació als nostres espais
culturals.
6. Impulsar el foment de l'activitat artística sense ànim de lucre que es desenvolupa en els sectors
independents a l'efecte de permetre la creació de cooperatives de treball associat el funcionament
intern del qual es correspongui amb les particularitats de l'activitat cultural, al mateix temps que es
vinculi al sector amb les pràctiques pròpies de l'economia col·laborativa, social i solidària.
Atesa la llarga i constant reivindicació històrica de les associacions i sindicats que representen al
conjunt de treballadors i treballadores de la cultura i les arts, demanant solucions als greus
problemes que pateixen per la manca de reconeixement i protecció en el marc legal i que agreugen
la situació de feblesa davant una crisi econòmica que ha fet molt mal al món de la creació,
producció i difusió artística i cultural.
Atès que la situació en el sector cultural no és diferent de la d'altres quan parlem de la desigualtat
entre homes i dones, reflex de la societat patriarcal, que fa que no sempre tinguin les mateixes
oportunitats. Parlem de bretxa salarial o de les greus dificultats per a la conciliació familiar com dos
exemples flagrants.

S'acorda:
PROPOSEM S'ACORDI:

1) Valorar positivament la creació de la subcomissió per a l'elaboració de l'estatut de l'artista al
Congrés dels Diputats que haurà de donar resposta a les necessitats dels treballadors i de les
treballadores de la cultura.

2) Manifestar la voluntat de l'ajuntament de Sant Boi de fer seves les conclusions de la subcomissió
per a l'elaboració d'un estatut de l'artista creada al Congrés dels Diputats i aplicar les mesures
proposades en el marc de les seves competències.
3) Vetllar per la dignificació de la professió dels i de les professionals de la cultura.
4) Prendre com a referència els codis de bones pràctiques elaborats per les associacions i
sindicats del sector cultural, en especial al que fa referencia a la relació contractual dels artistes i
les artistes, fins no es modifiqui l'actual legislació adaptant-la al nou estatut de l'artista derivat dels
treballs de la subcomissió creada a tal efecte al Congrés dels Diputats. En aquest sentit esmentem
com a exemples, entre d'altres, l'informe del CONCA "36 propostes per a la millora de la condició
professional en el món de la cultura" o el "Manual de bones pràctiques per a la contractació en el
sector musical" redactat pel Sindicat de Músics Activistes de Catalunya, l'Associació de Músics de
jazz i música moderna de Catalunya i el Sindicat de la Música.
5) Incentivar l'aplicació de bones pràctiques en la contractació d'artistes a la nostra ciutat per part
de qualsevol promotor, públic o privat, implementant les mesures adients a tal fi.
6) Incentivar la contractació de propostes musicals amb representació femenina.
7) Comunicar aquests acords a la subcomissió per a l'elaboració de l'Estatut de l'Artista al Congrés
dels Diputats, al president del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts, al Sindicat de Músics
Activistes de Catalunya (SMAC), al Sindicat de la Música (COS) i a l'Associació de Músics de Jazz
i Música Moderna de Catalunya (AMJMMC).
.;

La present moció la subscriuen els grups municipals de GdSB-CUP-PA i PSC a l'Ajuntament de
Sant Boi

INTERVENCIONS: El Sr. Jorge Romero diu que aquesta moció substitueix a la que es va
presentar a la passada Comissió Informativa i que finalment va ser retirada del Ple, i que ha sigut
consensuada amb el grup socialista, seguidament explica el contingut de la moció.
VOTACIÓ: Es dictamina favorablement per 3 vots a favor que representen 9 vots dels grups
polítics GdSB-CUP-PA, ICV-EUiA-ME-E I i ERC-AM, i 1 abstenció del grup polític municipal PP.
A favor: 3 (9 vots)
GdSB-CUP-PA
ICV-EUiA-ME-E
ERC-AM

1
1
1

(2 vots)
(4 vots)
(3 vots)

Abstencions:

2

(2 vots)

PP

1

(2 vots)

Part de Control
Precs i Preguntes
La Sra. Rosa Berrio sol·licita que li sigui traslladat una copia dels convenis aprovats per la Junta de
Govern Local amb entitats.dels que es donen compte a la present sessió.
Donar compte dels acords presos en Junta de Govern per delegació del Ple

-> Ratificar els convenis de col.laboració per a la formació pràctica en centres de treball dins del
programa de formació FOAP 2016 per a persones treballadores desocupades del mòdul de
pràctiques professionals no laborals (codi 144584/012) del curs de Gestió de trucades de
teleassistència (codi 144584/010)
-> Aprovació de la concessió de subvenció 2017 a l'entitat Ensenyament Solidari de Sant Boi
-> Aprovació conveni de Col.laboració entre l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat i l'Hotel Front
Air Congress Barcelona

-> Atorgament d'una subvenció, i aprovació del conveni de col·laboració i l'annex, entre
l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat i APADO Fundació Privada per col·laborar en el finançament
del funcionament i l'execució de diferents serveis relacionats amb l'àmbit de serveis socials i
immigració pels projectes "Enllaç" i "Empodera't" corresponent a l'any 2017.
-> Aprovar del Conveni Global de col·laboració entre l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat i la
Societat Francesc de Sales-Salesians Sant Jordi (Centre Obert Don Bosco) així com la
corresponent aportació econòmica per a l'exercici pressupostari 2017.
-> Aprovació de la revocació de subvenció municipal al lloguer d'habitatge de la convocatòria de
l'any 2016
-> Aprovar la disposició, el reconeixement de l'obligació i posterior pagament als centres
educatius que figuren en document annex, dels imports corresponents a la seva participació als
Jocs Florals Escolars de Sant Boi de Llobregat
-> Aprovació de l'aportació anyal al Consorci per a la Normalització Lingüística corresponent a
l'exercici 2017
-> Aprovació inicial de les bases reguladores dels ajuts econòmics a persones amb escassa
capacitat econòmica que estiguin gravades per l'import sobre béns immobles de naturalessa
urbana per a l'exercici 2017.
-> 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"
-> Aprovació de l'addenda per a l'aportació econòmica de la Diputació de Barcelona per a
l'exercici 2017 del conveni de col·laboració subscrit entre la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament

de Sant Boi de Llobregat per al funcionament d'un Servei d'Intermediació pels Deutes de
l'Habitatge (SIDH) i del Servei d'Atenció Ciutadana (SAC).
-> Aprovació inicial de les bases particulars que regulen l'atorgament de subvencions municipals
al lloguer d'habitatge per a l'exercici 2017 i la convocatòria pública.
-> Aprovació inicial de les bases particulars que regulen l'atorgament de subvencions per a la
rehabilitació d'habitatges i edificis d'habitatges per a l'exercici 2017 i la convocatòria pública.
-> Aprovació del conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat i l'Institut
Català Internacional per la Pau per a la instal·lació a Sant Boi de l'exposició "Món-Tanca"

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.

