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

Número d'expedient: N198-2017-05
Caràcter
Ordinari

Urgent
No

Data:

16/05/2017

Lloc:

Sala de Juntes

Hora Inici:

17:08

Hora Final:

17:14

Hi assisteixen
President/a
Vocals

Convocatòria
Primera

Laura Solís González
Alba Martínez Vélez
Antonio Chanes Espigares
Jorge Romero Gil
Marina Lozano Illescas
Josefa Chavero Pozo

Secretari/ària

S'incorporen més tard els següents regidors

També hi assisteixen
Tècnic/es

S'han excusat d'assistir-hi
Vocals

Zeljko Kulic Jerbic
Cap del Servei de Projectes
Obres i Infraestructures

Jose Manuel Gonzalez Labrador
Rosa Maria Berrio i Hernández
Jordi Garcia Mas

No hi assisteix

001. Aprovació de l'acta de la sessió amb número d'expedient N198-2017-04

Votació:
Comentaris:
Incidències:
Esmenes:

Aprovada per unanimitat dels membres presents

IGUALTAT I DRETS SOCIALS

Igualtat de gènere

002. Aprovació de la mociódel Grup Municipal de Ciutadans (Cs) sobre la pobresa femenina
Número d'expedient M265-2017-

A iniciativa del Grup Parlamentari de Ciutadans (Cs) al Parlament de Catalunya, el passat 27 de
abril de 2017 es va aprovar la moció 117/XL sobre la pobresa femenina.
Les dades són clares: 7 de cada 10 persones que pasan gana al món són dones, i l'escletxa
salarial entre homes i dones a Espanya és del 26% i la taxa de pobresa femenina a Catalunya a
pujat 3 punts durant l'ultim any.
Cal avançar en les polítiques de conciliació del temps social, laboral i familiar, en la
coresponsabilitat entre homes i dones, en la reducció de l'escletxa salarial, de l'atur femení i la
precarietat laboral de les dones, sumades a la pressió social exercida, causa de l'alarmant baixa
taxa de natalitat que ha invertit la nostra piràmide poblacional i demogràfica.
Cal encarar els fets objectius pels quals la feminització és un factor de pobresa i anar a les causes
estructurals per assegurar que les dones puguin lliurement desenvolupar el seu projecte de vida en
igualtat de condicions i garantir la igualtat d'oportunitats.
La implementació de polítiques que tinguien com a objectiu la igualtat efectiva entre homes i dones
reduirrien les taxes de risc de pobresa i millorarien les condicions de la infància,
Cal crear plans incentivadors a les empreses que fomentin les reducciobns de jornada per
paternitat, impulsar polítiques actives de prevenció de riscos laborals amb una dimensió de gènere,
campanyes de sensibilització als centres educatius per fomentar la coresponsabilitat del treball
domèstic, garantir l'autonomia física de les dones amb accions per protegir els drets sexuals i
reproductius de les dones, tenir cura de col.lectius específics com els discapacitats, la protecció i
inserció laboral de les víctimes de la violència de gènere elaborant plans específics per la seva
inserció laboral i la creació d'estratègies que tinguin com a objectiu la iguatat efective dels salaris
entre homes i dones.
En els darrers anys el Parlament de Catalunya ja disposa de lleis, reolucions i mocions aprovades
que ara cal implementar. La llei 17/2015 d'igualtat efectiva entre homes i dones; la resolució !//XI
sobre la situació d'emergència social, la reactivació econòmica, la gestió pública i la necessitat
d'una resposta institucional; la moció 89/XI sobre els feminismes o la moció 82/XI sobre la
violència de gènere

S'acorda:
Per tots aquests motius exposats, el Grup Municipal Ciutadans (Cs) a l'Ajuntament de Sant Boi de
Llobregat, proposa al Ple de la Corporació, l'adopció dels següents acords
PRIMER: Donar suport a la moció 117/XI del Parlament de Catalunya sobre la pobresa femenina

SEGON: Instar al Govern de la Generalitat de Catalunya a implementar les lleis, resolucions i
mocions aprovades en el Parlament de Catalunya relatives a la probresa femenina
TERCER Instar al Govern de la Generalitat de Catalunya a constituir un grup de treball sobre la
feminització de la pobresa, per avançar en polítiques de conciliació del temps social i laboral, de
coresponsabilitat entre homes i dones i de reducció de la bretxa salarial, l'atur femení i la
precarietat laboral de les dones, tal com expresa la moció 117/XI en el seu punt primer
QUART: Traslladar aquest acords al Govern de la Generalitat de Catalunya, a la Conselleria de
Benestar Social i Familia i als Grups Parlamentaris del Parlament de Catalunya;

La present moció la subscriu el Grup Municipal Ciutadans (CS)

VOTACIÓ: Es dictamina favorablement per 1 vot a favor que representen un total de 3 vots dels
grup polític següent:
1 de C´s que representa 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 10 del grup polític del PSC-CP
1 abstenció que representa un total de 2 del grup poític del PP

003. APROVACIÓ DE LA MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL PSC EN SUPORT DE LA
PLATAFORMA "TRANS*FORMA LA SALUT" PER A UN NOU MODEL DE SALUT
Número d'expedient M265-2017-224 -0004

En els darrers anys la veu de les persones trans*, és a dir, les persones que no s’identifiquen amb
el gènere assignat en néixer o expressen la identitat de gènere de manera no normativa, s’ha
deixat sentir ben alta per exigir que el fet trans sigui reconeguts com un fet vital i una experiència
personal fruit de la llibertat individual. Les persones trans es reclamen part integrant de la societat,
de la que participen des de la seva diversitat, i lluiten per ampliar els espais de vida on la identitat
de gènere és un dret respectat.
Aquesta lluita ve motivada per la gran estigmatització que pateix el col·lectiu en la societat. El món
de l’educació, el laboral, l’oci i l’esport o els mitjans de comunicació, entre d’altres, tenen
interioritzada molt sovint una actitud transfòbica que exclou les persones trans*. Una clau
d’aquesta estigmatització és la patologització de la condició trans*, és a dir, les persones han de
passar un diagnòstic clínic o psiquiàtric per poder ser ateses. Aquest fet vulnera el dret fonamental
a la lliure identitat de gènere, anul·la la llibertat individual i estigmatitza la persona davant la
societat. Ens trobem davant del mateix cas en què es trobaven les persones homosexuals fa trenta
anys, quan l’homosexualitat era considerada un trastorn psiquiàtric. La societat, avui, no pot
considerar més el fet trans com una patologia, sinó com una condició humana.
La plataforma Trans*forma la Salut, formada per un conjunt d'associacions i persones
independents que representen la diversitat del col·lectiu trans*, treballa pel reconeixement de les

persones trans* en igualtat en la nostra societat. La seva reivindicació es basa en el següent
decàleg:
1. Existeixen altres condicions de gènere més enllà del binarisme que estructura la societat
occidental actual: home/dona. La condició trans* no és una patologia, és una condició tan antiga
com l’ésser humà que ha enriquit totes les societats que l’han considerat respectat com actiu.
2. Entre els drets humans bàsics es troba el dret a l’autodeterminació i al lliure desenvolupament
personal que inclou la identitat de gènere. Cadascú construeix aquesta identitat lliurement i ha de
ser reconeguda i respectada per la societat i l’administració, que a més ha de vetllar-la. La
transfòbia, és a dir, l’atac o prejudici contra la llibertat d’identitat de gènere, ha de ser perseguida.
3. S’ha de protegir la llibertat de les persones menors d’edat (de 0 a 18 anys) per desenvolupar-se
sense condicions de gènere. Respectant la seva identitat, prevenint la violència de gènere, incloent
referents positius d’identitats diverses en la seva educació.
4. El model sanitari d’atenció a les persones trans* ha de ser no patologitzador i desmedicalitzat.
Ha d’acompanyar l’individu respectant els seus tempos i proporcionar-li instruments (com poden
ser acompanyament psicològic, tractaments hormonals, operacions...) per ajudar-lo en la
construcció de la seva identitat de gènere, sempre respectant les seves decisions.
5. L’accés a aquests recursos sanitaris ha de ser lliure i universal, sense condicions.
L’administració no pot ni obligar (e.g. en el cas de nadons intersex) ni negar (e.g. negant la
condició de trans* amb un diagnòstic) l’ús d’algun d’aquests recursos.
6. Tot el personal de l’administració que hagi de tractar amb persones trans* ha de rebre formació
específica de sensibilització. En particular els professionals del sistema sanitari, que a més han de
tenir coneixements sobre la diversitat de gènere i dels processos de transició.
7. Els membres del col·lectiu són actius indispensables per a la creació, desenvolupament i
avaluació de qualsevol projecte que tingui a veure amb el col·lectiu, ja sigui en matèria de salut,
educació, mitjans, etc.
8. Dintre del col·lectiu hi ha sectors especialment estigmatitzats i maltractats que han de comptar
amb una atenció i suports específics: persones grans, menors, persones privades de llibertat, amb
diversitat funcional, persones migrades (també de sol·licitants d’asil), persones a l’entorn del treball
sexual, persones amb malalties cròniques (VIH, afectació de salut mental, etc.), persones sense
recursos econòmics o suport familiar, víctimes de tracta, persones que pertanyen a ètnies
minoritàries, persones que es visibilitzen en comunitats religioses, i altres.
9. Igualtat efectiva a l’accés a una vida digna garantint l’accés al mercat laboral en igualtat
d’oportunitats, per exemple afavorint l’eliminació de l’opinió distorsionada i negativa que es té de
les persones trans*.

10. Com a col·lectiu estigmatitzat, estereotipat i “folkloritzat”, els mitjans de comunicació tenen
l’obligació de donar-ne més visibilització i que sigui responsable, veraç i positiva.

En especial, la plataforma proposa un nou model d’atenció a la salut que integri plenament les
persones trans* en la societat, que compleixi la llei 11/2014 del Parlament de Catalunya contra la
LGTBIfòbia i en últim terme que compleixi la definició que fa la OMS de salut com a accés al
benestar. El nou model d’atenció a la salut a les persones trans que proposa la plataforma és
públic i gratuït perquè el fet trans no té classe social i la salut és un dret; per a menors, adults i gent
gran; no binari i respectuós amb la identitat personal; integral i social, perquè ha de donar resposta
a la integració social de la persona; obert perquè les identitats de gènere són dinàmiques; no

tutelar i que acompanyi la persona des de la seva autonomia; no capacitista sinó inclusiu; i
universal perquè no importa la trajectòria personal, àmbit laboral, diversitats funcionals, classe
social o estat migratori.
En els darrers mesos la plataforma ha presentat una Queixa per Vulneració de Drets Fonamentals
al Parlament de Catalunya i al Síndic de greuges, ha estat amb converses amb els grups
parlamentaris i ha intervingut en la Comissió de Salut del Parlament. Actualment està en converses
amb el Departament de Salut per tal d’elaborar un model en aquestes línies.
La Plataforma demana la implicació real del Departament de Salut en l’ampliació del centre de
referència ja existent (Unitat Trànsit, de l’Institut Català de Salut) amb la diversitat de professionals
que requereix la diversitat trans*; el desplegament d’unitats en el territori; l’eliminació del diagnòstic
clínic (de transsexualitat, criteris DSM5, CIE10, diagnòstic diferencial ni cap altra avaluació clínica)
en tots els àmbits del sistema sanitari; una atenció individualitzada segons el recorregut vital de la
persona; l’eliminació de les unitats que apliquen mètodes que patologitzen explícitament o implícita
el fet trans*; la formació i sensibilització dels i de les professionals de la salut i l’educació; la
reducció i transparència de les llistes d’espera de les operacions quirúrgiques per equiparar-les a la
mitjana de les altres operacions incloses en el sistema de salut; l’acompanyament psicoterapèutic i
implementació d’altres serveis integrals; i la participació de representants del col·lectiu en el
disseny d’estratègies i polítiques de salut.

Per tot l'exposat es proposa al Ple d'aquest ajuntament l'adopció dels següents acords:

S'acorda:

PRIMER. Donar suport a les reivindicacions descrites de la Plataforma Trans*Forma la Salut.
SEGON. Donar suport al Decàleg descrit en la moció.
TERCER. Implementar mesures o protocols per integrar les persones trans* del municipi en els
àmbits de l’educació, treball, cultura, esport i associacionisme, en la línia descrita en la moció.
QUART. Implementar mesures o protocols per a tractar els casos de menors trans* en les escoles i
instituts del municipi, així com altres equipaments municipals, des del respecte a la identitat de
gènere del menor i des d’una perspectiva despatologitzada, en la línia descrita en la moció.
CINQUÈ. Inspeccionar de manera específica i corregir els casos de violència transfòbica que es
donin en àmbits de competència municipal.
SISÈ. Traslladar el contingut d’aquesta moció al Govern de la Generalitat, al Departament de Salut
i al Parlament de Catalunya.
SETÈ. Traslladar el contingut d’aquesta moció al Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat.
;

La present moció la subscriu el grup municipal PSC-CP

INTERVENCIONS: La Sra. Presidenta explica el contingut de la proposta i comenta que la
Plataforma llegirà la moció en la sessió del Ple.
VOTACIÓ: Es dictamina favorablement per 4 vots a favor que representen un total de 19 vots dels
grups polítics següents:
1 del PSC-CP que representen 10 vots.
1 d'ICV-EUiA-ME-E que representen 4 vots
1 de Gent de SB-CUP-PA que representen 2 vots
1 de C´s que representa 3 vots.
1 abstenció que representa un total de 2 del grup polític del PP

Esports

004. Aprovació inicial del Projecte d'obra municipal ordinària de Reforma i millores al CEM
Pau Gasol
Número d'expedient X116/U940/2017/0001

En data 28 d'abril de 2003, el Ple de l'Ajuntament, en sessió ordinària va aprovar inicialment el
projecte executiu del CEM Pau Gasol, que va ser definitivament aprovat per manca d'al·legacions,
en data 10 de juliol de 2003.
Posteriorment, en sessió ordinària de data 28 d'abril de 2003, el Ple municipal va aprovar el plec de
clàusules economicoadministratives particular i la convocatòria mitjançant concurs per procediment
obert de la concessió del servei públic de gestió i explotació de l'esmentat complex esportiu, amb la
realització de les obres necessàries per a l'establiment d'aquest servei.
Atès que el Ple de l'Ajuntament en sessió ordinària que va tenir lloc en data 15 de desembre de
2003, va aprovar l'adjudicació d'aquest concurs a l'empresa Duet Sant Boi S.A.
D'acord amb la clàusula 17a del contracte d'obres i de servei públic de gestió i explotació del CEM
Pau Gasol, la societat Duet Sant Boi ha començat a liquidar el cànon corresponent a partir de l'any
11 des de la signatura del contracte. A més, segons indica l'esmentat contracte, aquesta concessió
té una durada de 30 anys, preveient també una possibilitat de pròrroga per 10 anys més.
Atès que s'ha posat de manifest que l'estat actual d'alguns espais esportius i serveis del Complex
Esportiu Pau Gasol fa necessària una sèrie d'intervencions a nivell global per la millora,
actualització i optimització de la gestió de l'equipament amb l'objecte de garantir la qualitat del
servei, així com una millora de l'eficiència energètica de l'equipament.
Vista la instància presentada per Duet Sant Boi S.A., en data 23 de febrer de 2016, en la que
presenta les seves propostes de millora global de les instal·lacions del CEM Pau Gasol, descrites
tècnica i econòmicament, sol·licita l'aprovació d'un projecte executiu del conjunt de les obres, així
com determinar les condicions de col·laboració per part de l'Ajuntament de Sant Boi en el
finançament de les actuacions que s'estimin convenients.
En data 10 d'abril de 2017 i registre d'entrada 2017010967 DUET SANT BOI SA va presentar
POMO d'ampliació i millora del CEM Pau Gasol.
Vist l'informe emès pel Cap de Servei d'Equipaments Públics i la cap d'unitat de Projectes i Obres
d'edificació, en data 10 d'abril de 2017.

D'acord amb els articles 234 i 235 del text refós de la Llei Municipal i de règim local de Catalunya,
aprovat pel decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abil , i els articles 36 i següents del Reglament d'obres,
activitats i serveis dels ens locals
Vista la revisió de conformitat de la intervenció municipal de data 12/05/2017

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 Projecte d'obra municipal ordinària d'ampliació i millora del CEM
Pau Gasol, el pressupost del qual ascendeix a UN MILIÓ TRES-CENTS QUINZE MIL CINCCENTS SETANTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS D'EURO (1.315.574,67
euros), sense incloure IVA.
El termini d'execució de les obres s'estableix com a màxim en 11 mesos.
SEGON.- Sotmetre a informació pública l'esmentat projecte, pel termini de trenta dies i ordenar la
publicació al Butlletí Oficial de la Província i exposar-lo al tauler d'edictes municipal.
TERCER.- Considerar aprovat definitivament aquest projecte si en el termini d'informació pública
no s'hi presenta cap al·legació.
VOTACIÓ: Es dictamina favorablement per 2 vots a favor que representen un total de 14 vots dels
grups polítics següents:
1 del PSC-CP que representen 10 vots.
1 d'ICV-EUiA-ME-E que representen 4 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 3 del grup polític de C´s
1 abstenció que representa un total de 2 del grup polític del PP

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

-> Aprovació de la revocació parcial de la subvenció municipal al lloguer d'habitatge de la
convocatoria 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 als premis del Concurs
Literari dels Centres d'Ensenyament Secundari de Sant Boi de Llobregat
-> Aprovar la disposició, el reconeixement de l'obligació i posterior pagament als centres
educatius que figuren en document annex, dels imports corresponents als premis del Concurs de
cartells per Sant Jordi dels centres d'ensenyament secundari a Sant Boi de Llobregat per al curs
2016-2017
-> Aprovació del Protocol d'actuació davant les agressions sexistes a les festes majors i altres
esdeveniments de la ciutat.

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.

