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

Número d'expedient: N198-2017-01
Caràcter
Ordinari

Urgent
No

Data:

10/01/2017

Lloc:

Sala de Juntes

Hora Inici:

17:08

Hora Final:

17:53

Hi assisteixen
President/a
Vocals

Secretari/ària

Convocatòria
Primera

Laura Solís González
Alba Martínez Vélez
Antonio Chanes Espigares
Rosa Maria Berrio i Hernández
Marina Lozano Illescas
Jordi Garcia Mas
Josefa Chavero Pozo

S'incorporen més tard els següents regidors

També hi assisteixen

S'han excusat d'assistir-hi

No hi assisteix
Vocals

Jose Manuel Gonzalez Labrador
Jorge Romero Gil

A petició del Sr. Antonio Chanes i de la Sra. Alba Martínez i de la Sra. Presidenta es proposa
introduïr per urgència a la present sessió, les següents propostes, atès que no han arribat a temps
per introduir-les a l'ordre del dia de la sessió:
1. Aprovació de la moció del grup municipal PSC per recuperar places residencials per a gent gran
i centres de dia als municipis. Per unanimitat dels membres presents s'acorda introduir aquesta
proposta que serà tractada com a punt núm. 3 de l'ordre del dia.
2. Aprovar l'adhesió de l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat a la celebració del "Dia Internacional
de Commemoració anual en memòria de les víctimes de l'Holocaust i de prevenció de crims contra
la humanitat", adhesió a la "Xarxa Local de Memòria i de Prevenció del Feixisme. Mai més" i la
signatura d'un conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat i l'Amical de
Mauthausen, per a l'impuls i desenvolupament de les activitats de l'esmentada xarxa. Per
unanimitat dels membres presents s'acorda introduir aquesta proposta que serà tractada com a
punt núm. 4 de l'ordre del dia.
3. Aprovació de la moció del grup Municipal Ciutadans- partido de la ciudadanía sobre la
responsabilitat i el manteniment de l'educació infantil de 0 a 3 anys. Per unanimitat dels membres

presents s'acorda introduir aquesta proposta que serà tractada com a punt núm. 5 de l'ordre del
dia.
4. Aprovació de la moció del grupo municipal de Ciutadans para prevención y detección de
pederastia, maltrato y abuso sexual infantil en espacios donde se realicen actividades infantiles de
cualquier tipo, ya sean lúdicas, deportivas, artísticas o musicales e impartidas en escuelas,
ludotecas, esplais, casales, clubs deportivos o asociaciones. Per unanimitat dels membres presents
s'acorda introduir aquesta proposta que serà tractada com a punt núm. 5 de l'ordre del dia.

001. Aprovació de l'acta de la sessió amb número d'expedient N198-2016-11

Votació:
Comentaris:
Incidències:
Esmenes:

Aprovada per unanimitat dels membres presents

CIUTAT EDUCADORA
Cooperació, solidaritat i pau
002. Aprovació de la moció presentada pel grup municipal d'ICV-EUiA-ME-E d’adhesió al
manifest de la campanya “Casa nostra, casa vostra”.

Atès que l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, com molts altres ajuntaments, entitats
municipalistes, ONG i ciutadans i ciutadanes particulars han manifestat la seva preocupació i han
adoptat una actitud activa vers la greu crisi humanitària en matèria de refugi que està tenint lloc a la
Mediterrània, arran de la guerra civil a Síria i d’altres conflictes internacionals.
Les mocions sobre el mateix tema aprovades als plenaris de setembre de 2015 i març de 2016,
així com l'aprovació del Pla Municipal d'Acollida a Persones Refugiades, al plenari de febrer de
2016, demostren l'actuació solidària i decidida del consistori per donar resposta a la situació de les
persones refugiades.
Atès que a la moció del passat 17 de setembre de 2015, al setè punt d'acord el consistori es
comprometia a "treballar en la sensibilització de la població del municipi sobre la realitat de les
persones refugiades i donar ple suport a les iniciatives ciutadanes, tant les de protesta per la
situació com les de solidaritat directa amb les persones refugiades."
Atès que el grau de patiment de les persones refugiades que fugen de la violència i les violacions
de drets humans ha assolit un nivell que no s'havia tornat a veure a Europa des de la Segona
Guerra Mundial. Segons dades de la "Comisón Española de Ayuda al Refugiado", de les 182.504
persones refugiades que Europa es va comprometre a acollir a l'inici de la crisi, només s'han dut a
terme 23.596 reassentaments i reubicacions (un 13% del que es va establir). D'aquests 23.596,
l'estat Espanyol n'ha acollit 898, un 3,4% del total de tota Europa.
Mentrestant, el Mediterrani es confirma com la ruta més mortal del món, ja que l'any 2016, més de
5.000 persones han perdut a vida intentant arribar a Europa per aquesta via.

Atès que la Declaració Universal dels Drets Humans reconeix en l’article 14 que, en cas de
persecució, tota persona té dret a cercar asil, i a gaudir-ne, a qualsevol país.
Atès que la Convenció de Ginebra del 1951 i el Protocol sobre l’Estatut del Refugiat de 1967, tots
dos signats i ratificats per l’Estat espanyol, preveuen que cal facilitar l’estatut de refugiat i garantir
els drets que aquest estatut preveu.
Atès que la Carta dels Drets Fonamentals de la Unió Europea, en el seu article 1, determina que la
dignitat humana és inviolable i ha de ser respectada i protegida.
Atès que el passat 29 de novembre va presentar-se la campanya "Casa nostra, casa vostra", que
té com a objectiu fer una crida a les institucions catalanes a actuar definitivament davant la situació
de l’anomenada “crisi migratòria” que viu el Mediterrani perquè Catalunya sigui terra d’acollida,
garantint la inclusió i el desenvolupament social digne de les persones refugiades i migrants, i
treballar per eradicar les causes d’injustícia, violència estructural, guerra i vulneració dels drets
humans en origen, que són l’arrel dels moviments forçats de la població.

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

S'acorda:

Primer.- Donar suport i aprovar l'adhesió de l'Ajuntament de Sant Boi al Manifest “Casa nostra,
casa vostra”.
Segon.- Apostar per la sensibilització de la població del municipi sobre la realitat de les persones
refugiades i donar ple suport a les iniciatives ciutadanes, tant les de protesta per la situació com les
de solidaritat directa amb les persones refugiades.
Tercer.- Fer arribar el present acord a l'Associació pel refugi Casa Nostra Casa Vostra.

;

La present moció la subscriu el grup municipal d'ICV-EUiA-ME-E a l'ajunatment de Sant Boi,
INTERVENCIONS: La Sra. Alba Martínez explica el contingut de la moció.Així mateix comunica
que des del Fons Català de Cooperació juntament amb entitats municipalistes s'està redactant un
text conjunt per l'adhesió a aquesta campanya, i que en cas aquest text arribés abans de la
celebració del Ple, serà aquest el que es presenti a l'aprovació del Ple.
VOTACIÓ: Es dictamina favorablement per 5 vots a favor que representen un total de 20 vots dels
grups polítics següents:
1 del PSC-CP que representen 10 vots.
1 d'ICV-EUiA ME-E que representa 4 vots.
1 del PP que representa 2 vots.
1 de C´s que representa 3 vots.
1 de CiU que representa 1 vot.

1 abstenció que representa un total de 3 del grup polític de ERC - AM

PROPOSTES VALORADES EN TRÀMIT D'URGÈNCIA
S'acorda per unanimitat dels presents introduir per urgència els següents punts:

003. Aprovació de la moció del grup municipal PSC per recuperar places residencials per a
gent gran i centres de dia als municipis
Número d'expedient M265-2017-224 / 0001

Catalunya és una de les comunitats autònomes on més problemes genera l’aplicació de la Llei de
la Dependència i l’Autonomia Personal. El darrer informe de l’Associació Estatal de Directores i
Gerents de Serveis Socials posa de manifest la situació crítica de les persones amb dret a
dependència a Catalunya. Segons aquest informe, Catalunya és la comunitat autònoma que més
ha reduït el nombre de persones ateses durant el darrer any, tot i tenir una llista d’espera superior
al 40%.
El temps de permanència en la llista d’espera per rebre una prestació de la dependència és, a
Catalunya, un 150% més alt que la mitjana espanyola. Amb el ritme actual, Catalunya necessitaria
10 anys per acabar amb la llista d’espera que té actualment més de 90.000 persones que té
actualment.
Avui en dia, els ajuntaments conviuen amb la realitat de famílies sense els recursos suficients per
pagar una plaça de residència privada, ja que la llista d’espera en les públiques les invalida com a
recurs. Les capacitats normatives dels ajuntaments davant aquesta realitat és limitada, però tot i
així, alguns municipis han treballat conjuntament amb la Generalitat de Catalunya i els organismes
que gestionen el desenvolupament del marc legal derivat, per avaluar la idoneïtat de l’actual
desplegament de la llei per als diferents nivells i graus de dependència, cercant la millora dels
procediments i circuits que aplicats.
A la manca de finançament per part del Govern de l’Estat hi hem de sumar algunes de les
decisions preses pel Govern de Catalunya, que han limitat l’accés als serveis i recursos que
contempla la Llei. Cal destacar-ne la reducció de les prestacions vinculades a residència, les
llargues llistes d’espera per accedir a una plaça de residència pública o concertada, o la manca
d’agilitat en la tramitació de les valoracions.
En aquest sentit, cal que el Govern de la Generalitat recuperi la universalitat de les Prestacions
Vinculades a Residència, retallades des del 2014. Així es podria donar resposta a la meitat de les
més de 6.700 places buides que existeixen actualment a molts municipis catalans.
De la mateixa manera, cal accelerar els Plans Individuals d’Atenció (PIA) per a les persones amb
graus II i III de dependència i fer un estudi que permeti reduir les llargues llistes d’espera de les
revisions i estableixi criteris més justos quan es redueix el grau de dependència.
Cal prioritzar l’ocupació de places de residència pública actualment buides i elaborar, en
col·laboració amb els ajuntaments, un Pla d’Inversions per construir noves residències i centres de
dia, amb un èmfasi especial a la transparència, és a dir, que sigui públic el temps orientatiu
d’espera per accedir a les residències a Catalunya.
A més, el fet que en el darrer any no s’hagi convocat la Comissió de Seguiment de Promoció de
l’Autonomia Personal i Atenció a la Dependència -l’òrgan més important de seguiment de la

dependència al nostre país i que hauria de convocar-se dos cops l’any-, és un clar símptoma de la
manca de resposta i actuació en aquest àmbit.
Per tot l'exposat, es proposa al ple de l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat l’adopció dels
següents acords :

S'acorda:

1 .- Instar al Govern de la Generalitat de Catalunya:
1.1.- Garantir, d'acord amb la Llei de l'Estat 39/2006, del 14 de desembre, de promoció de
l'autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència, i la Llei 12/2007, de l'11
d'octubre, de serveis socials, a data 31 de gener de 2018, l'accés a les prestacions econòmiques
vinculades al servei d'atenció residencial (PEVS) segons els criteris de l'Ordre ASC/443/2007 que
determinen l'import de les prestacions econòmiques del Sistema per a l'Autonomia i Atenció a la
Dependència (SAAD), per tal de recuperar la seva universalitat i els terminis de gestió previstos a
la Llei.
1.2. Aplicar de manera efectiva, en un termini de tres mesos, els Programes Individuals d'Atenció
(PIA) de residència i centre de dia per a persones amb grau de dependència que tenen
adjudicades places de residència o centre de dia públiques, així com per aquelles persones que
tenen reconegudes prestacions vinculades a residència.
1.3 Establir, dins les competències del Govern, un sistema més àgil i transparent per a la tramitació
administrativa dels expedients de dependència, que permeti que qui té dret a una prestació sàpiga
el termini en el qual començarà a rebre-la.
1.4.- Establir una programació per a l'ocupació de les places de residència i centre de dia públiques
i concertades que hi ha actualment, tant sigui en forma de concert, col·laboració o prestació
vinculada, de manera que:
a) Redueixi a la meitat la llista d'espera actual de cadascuna de les residències de Catalunya,
d'acord amb les entitats representatives del sector.
b) La programació d'ocupació de noves places haurà d'establir quins municipis seran prioritaris,
sempre en col·laboració amb els ajuntaments o consells comarcals.
c) Tingui en compte criteris demogràfics, de llista d'espera, de manca de serveis residencials i
centre de dia al territori i de compromisos anteriors presos pel Govern de la Generalitat.
d) Es prioritzi l'ocupació de les places de residència i centre de dia públiques. En segon lloc, les
places concertades, i prioritzant el sistema de prestacions vinculades a residència abans que la
col·laboració de places privades.
1.5.- Elaborar un Pla d'Inversions Específic per a la construcció de noves residències i centre de
dia públics, així com dotar els equipaments ja construïts que actualment romanen tancats.
1.6.- Publicar, en el termini de tres mesos, mitjançant el web del Departament de Treball, Afers
Socials i Famílies, el temps d'espera orientatiu previst per a accedir a les places de residència i
centre de dia, desglossat per cadascun dels centres i el territori al qual pertanyen, i, per la mateixa
via, publicar trimestralment les dades sobre revaloracions dels programes individuals d'atenció
(PIA), tant de sol·licituds de revisió de demandes com del canvi de grau de dependència resultant.
1.7.- Reunir-se, en el termini de dos mesos, amb tots els responsables dels ajuntaments de
Catalunya que disposen d'equipaments de residència i centre de dia tancats i/o projectats, i també
amb aquells que sol·liciten una ampliació de les places actuals.

2 Donar trasllat d'aquest acord al Govern de la Generalitat, al Parlament de Catalunya, a
l'Associació Catalana de Municipis, a la Federació de Municipis de Catalunya, a la Taula d'entitats
del Tercer Sector Social de Catalunya.;

La present moció la subscriu el grup municipal PSC

INTERVENCIONS: La Sra. Presidenta explica que es proposa reduir les llistes d'espera i un pla
estratègic d'inversió de futur, que cada municipi pugui invertir en residències i places als centres de
dia per la gent gran.
El Sr. Jordi Garcia proposa introduir una esmena a la proposta ja que considera que hi ha un tracte
desigual en relació a les condicions no només de Sant Boi, sinò també de la resta de Catalunya en
relació a les millors condicions de la resta de l'Estat.
La Sra. Presidenta proposa que aquesta esmena sigui introduïda a 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 representa 4 vots.
1 del PP que representa 2 vots.
1 de C´s que representa 3 vots.

1 abstenció que representa un total de 1 del grup polític de CiU
1 abstenció que representa un total de 3 del grup polític de ERC - AM

004. Aprovar l'adhesió de l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat a la celebració del "Dia
Internacional de Commemoració anual en memòria de les víctimes de l'Holocaust i de
prevenció de crims contra la humanitat", adhesió a la "Xarxa Local de Memòria i de
Prevenció del Feixisme. Mai més" i la signatura d'un conveni de col·laboració entre
l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat i l'Amical de Mauthausen, per a l’impuls i
desenvolupament de les activitats de l'esmentada xarxa.
Número d'expedient M111/U960/2016/002

Atès que el règim nazi va assassinar un terç del poble jueu i innombrables membres d'altres
minories. Un núvol tòxic de terror que també va afectar moltes persones catalanes deportades als
camps d'extermini.;
Atès que aquest traumàtic record serà per sempre un contundent advertiment per a tothom sobre
els perills de l'odi, el fanatisme, el racisme i els prejudicis;
Atès que en aquest sentit, les Nacions Unides van designar el 27 de gener "Dia Internacional de
Commemoració anual en memòria de les víctimes de l'Holocaust i de prevenció de crims contra la
humanitat";
Atès que amb aquest gest, l'ONU vol instar la comunitat internacional a elaborar programes
d'educació, investigació i commemoració que transmetin a les generacions futures les lliçons
derivades d'aquell crim per tal d' ajudar a prevenir actes similars en el futur;

Atès que en aquest sentit, l'Amical de Mauthausen i altres camps i de totes les víctimes del
nazisme d'Espanya és una associació fundada l’any 1962, en plena Dictadura, per un grup d’antics
deportats amb la finalitat de defensar els seus drets morals i materials, donar-se suport mutu i
endegar, en la mesura del què permetien les circumstàncies polítiques, una tasca de divulgació de
la seva tràgica experiència;
Vist que actualment aquesta associació, la més antiga d'Espanya en el camp de la preservació de
la memòria del passat, compta gairebé amb un miler de socis, repartits per tot l’Estat i d'altres
països d'Europa i Amèrica;
Vist que a nivell internacional, l'Amical ostenta la representació espanyola als Comitès
Internacionals de Buchenwald i Mauthausen, i manté estretes relacions amb amicals dels diversos
camps, a França i altres nacions, que han permès la seva implicació en projectes d’abast europeu;
Atès que aquesta entitat recull l’experiència personal de la deportació, l’exili, el pas pels camps
francesos i la dissortada vivència en els camps nazis; però també la lluita pels valors republicans
de la igualtat, la solidaritat i la fraternitat, en el gran marc de l’humanisme i la justícia social;

Vista la revisió de conformitat de la intervenció municipal de data 09/01/2017

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.- Afegir-nos a l'esperit del "Dia Internacional de Commemoració anual en memòria de les
víctimes de l'Holocaust i de prevenció de crims contra la humanitat".
Segon.- Adherir-nos a la "Xarxa Local de Memòria i de Prevenció del Feixisme. Mai més", de
prevenció del feixisme, formada al voltant dels centres educatius i les entitats de la ciutat
sensibilitzades amb tot allò relacionat amb la deportació als camps de concentració, sota la
coordinació de l'Amical de Mauthausen.
Tercer.- Signar un conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat i l'Amical
de Mauthausen i d'altres camps de concentració i totes les víctimes del nazisme d'Espanya, per a
l’impuls i desenvolupament de les activitats de la Xarxa Mai Més.
Quart.- Condemnar sense reserves totes les manifestacions de violència, física o moral, contra
persones o comunitats basades en qualsevol condició, procedència, creença, opinió, inclinació o
preferència individual o grupal, amb independència d'on tinguin lloc.
Cinquè.- Connectar aquesta diada amb la nostra ciutadania a través d’una sèrie d’actes evocatius i
reflexius que serveixin per mantenir viva la memòria i l'atenció al voltant de qui continua patint cada
dia diferents tipus de persecucions.
Sisè.- Projectar aquesta programació durant el present curs escolar.

Setè.- Mostrar el suport institucional de l’Ajuntament a aquesta iniciativa propiciant i acollint
qualsevol aportació comunitària, literària, artística, científica o relacional, que contribueixi a concitar
espais de reflexió al voltant de l'Holocaust i de prevenció de crims contra la humanitat.
Vuitè.- Donar publicitat a aquests acords a través dels mitjans d'informació públics de
l'Ajuntament..

INTERVENCIONS: La Sra. Alba Martínez explica el contingut de la proposta d'acord. Diu que
presenten una proposta d'acord, ja que si bé hi ha punts que tenen un clar contingut polític, ha ha
d'altres de proposta.
VOTACIÓ: Es dictamina favorablement per 4 vots a favor que representen un total de 18 vots dels
grups polítics següents:
1 del PSC-CP que representen 10 vots.
1 d'ICV-EUiA-ME-E que representa 4 vots.
1 de CiU que representa 1 vot.
1 de C´s que representa 3 vots.

1 abstenció que representa un total de 2 del grup polític del PP
1 abstenció que representa un total de 3 del grup polític de ERC - AM

005. Aprovació de la moció del grup Municipal Ciutadans- partido de la ciudadanía sobre la
responsabilitat i el manteniment de l'educació infantil de 0 a 3 anys

Atès que l'any 2004 la Generalitat va aprovar la Llei 5/2004 de creació de llars d'infants de qualitat
que incrementava el finançament i la creació i manteniment de les escoles bressol, i per això vam
estar al capdavant de l'escolarització de zero a tres anys.
Atès que la Llei 12/2009 de 10 de juliol d'Educació, en els quals es regula la plena responsabilitat
de la Generalitat en la creació i el sosteniment de les escoles bressol municipals i la col·laboració
dels ajuntaments en la construcció dels equipaments i la gestió d'aquest servei públic
Atès que a l'any 2001 la Conselleria d'Ensenyament col·laborava amb 600 euros i posteriorment,
va signar amb les Entitats Municipalistes tres Acords Marcs per formalitzar la contribució
econòmica amb tots els municipis per un igual, en funció d'uns mòduls econòmics per cada plaça:
Acord Marc de 21 de gener de 2002 (1.400 euros/plaça/funcionament /any) Acord Marc de 14 de
febrer de 2005 (1.800 euros/plaça/funcionament/any) i 5.000 euros /plaça creada) i Acord Marc de
19 de novembre de 2010 (1800 euros /plaça/funcionament/any) vigent fins al 31 de desembre de
2011.
Atès que en els darrers anys, primer, amb el govern de CIU i suport del PP i ERC, i desprès amb el
govern de Junts Pel Si, el Departament d'Ensenyament va reduir un 51% la seva aportació de
1.800 euros a 875 respecte, fins a l'actual eliminació d'aquesta partida en el Pressupost de
Generalitat de Catalunya per l'any 2016, assumint per part de les Diputacions aquesta despesa en
l'actualitat.
Atès que fa deu anys Catalunya ocupava el segon lloc en escolarització de nenes de dos anys amb
un 51,2% el curs 2003-2004. Aquesta taxa va arribar a un 55% el curs 2008-3009. Malauradament,

ara s'han perdut tres punts, i en deu anys hem passat d'estar a la segona posició a Espanya a la
sisena, per darrere del Pais Basc, Madrid, Cantàbria, Galícia i Andalusia.
Atès que tot el peu recau en els ajuntaments i en les famílies. Per exemple, les quotes
d'escolarització a les escoles bressol de l província de Barcelona han passat de 134 a 161 euros i
la quota de menjador de 91 a 121. Això en un moment de crisi on les famílies necessiten els ajuts
més que mai. La inversió de la Generalitat es va reduir a meitat, passant de 147 millions a 71,5 i
d'aquests 71,5 hem passat als zero actuals.
Atès que els educadors i les educadores, tenen feines que senten poc valorades i poc
remunerades, educadors que estan sols en una aula amb 20 nens petits i alguns pateixen trastorns
de conducta. Les escoles bressol necessiten parelles educatives, i això no s'està donant per manca
de finançament . I calen més educadores, mes auxiliars i mes vetlladores, perquè mes enllà de les
places reservades per als petits amb necessitats educatives especials, fent possible una educació
inclusiva i que sovint al llarg del curs es detecten nous casos i no se'ls pot donar una atenció de
qualitat per manca de vetlladores.
Atès que el Govern de la Generalitat de Catalunya no té intenció de recuperar aquest compromís
amb l'educació de 0 a 3 anys, recuperant les partides corresponents i el finançament en el
pressupost per l'any 2017.
Per aquests motius en relació a l'educació de 0 a 3 anys proposem al Ple Municipal l'adopció dels
següents acords

S'acorda:

1. Instar al Govern de la Generalitat a destinar una dotació pressupostària adient per a l'educació
de 0 a 3 anys, fins arribar progressivament als nivells d'inversió de 2011.
2. Que des de l'Ajuntament de Sant Boi s'impulsi l'augment del nombre de places en educació
infantil de 0 a 3 anys i es garanteixi la seva gratuitat en funció del nivell de renda per càpita familiar,
facilitant així la conciliació de la vida laboral i familiar.
A tal efecte, l'Ajuntament elaborarà, en el termini de sis mesos des de l'aprovació de la present
Moció, un estudi sobre la demanda i l'oferta territorial de places de 0 a 3 anys, que inclourà un pla
calendaritzat per fer front a la demanda no atesa actualment.
3. Que des de l'Ajuntament de Sant Boi s'estableixi un pla per augmentar substancialment la
proporció de nens amb famílies menys afavorides socioeconòmicament que tenen accés a una
educació abans dels 3 anys.
4. Que des de l'Ajuntament de Sant Boi es prenguin totes les mesures necessàries per a garantir
les parelles educatives a totes les aules de 0 a 3 anys i augmentar el nombre d'auxiliars i
vetlladores a les escoles bressol.
5. Que des de l'Ajuntament de Sant Boi es prenguin totes les mesures necessàries per a garantir
en l'educació de 0 a 3 anys la presència del català, espanyol i anglès, així com l'aranès a la Vall
d'Aran, que serà variable segons les necessitats de cada zona.

6. Instar al Govern de la Generalitat de Catalunya a fer efectiu el pagament del deute pendent amb
l'Ajuntament de Sant Boi De Llobregat en referència a les escoles bressol.
7. Divulgar aquesta moció als mitjans de comunicació a l'abast de l'Ajuntament.
8. Notificar l'acord d'aquest Ple a la Conselleria d'Ensenyament, a la Mesa del Parlament i els
grups presents al Parlament de Catalunya, a les entitats municipalistes, les associacions
educatives i les AMPA del municipi.

La present moció la subscriu Grup Municipal de Ciutadans Partit de la Ciutadania de Sant Boi de
Llobregat

INTERVENCIONS: El Sr. Antonio Chanes reparteix a tots els presents un document que conté el
text de la moció, i explica el seu contingut.
La Sra. Alba Martínez comenta que s'ha de llegir el text, però que es possible que proposi introduir
alguna esmena a la sessió del Ple. Diu que en general estan d'acord amb el fons de la moció però
que li agradaria llegir-la amb major profunditat.
La Secretaria intervé per comentar que el text que s'ha repartit a tots els membres no coincideix
amb el text que consta a la proposta del PACO que hi ha a la bústia de la sessió de la Comissió
Informativa pendent d'introduïr a la sessió, ja que hi ha més acords a aquesta proposta que a la
que s'ha repartit ara als membres.
El Sr. Antonio Chanes comenta que desconeixia que finalment s'hagués introduït aquesta proposta
al PACO, per aixó l'havia presentat per Registre d'Entrada.
Finalment es considera pel Sr. Antonio Chanes sotmetre a votació de la Comissió Informativa el
text de la proposta que ha repartit en paper a tots membres de la Comissió.
VOTACIÓ: Es dictamina favorablement per 1 vot a favor que representen un total de 3 vots del
grup polític següent:
1 de C´s que representa 3 vots.
1 abstenció que representa un total de 3 del grup polític de ERC - AM
1 abstenció que representa un total de 10 del grup polític del PSC-CP
1 abstenció que representa un total de 4 del grup polític d'ICV-EUiA ME-E
1 abstenció que representa un total de 2 del grup polític del PP
1 abstenció que representa un total de 1 del grup polític de CiU

006. Aprovació de la moció del grupo municipal de Ciutadans para prevención y detección
de pederastia, maltrato y abuso sexual infantil en espacios donde se realicen actividades
infantiles de cualquier tipo, ya sean lúdicas, deportivas, artísticas o musicales e impartidas
en escuelas, ludotecas, esplais, casales, clubs deportivos o asociaciones

El caso del confeso pederasta en el colegio de los maristas del barrio de Sants en Barcelona y ex
profesor de gimnasia en el centro durante años, ha hecho saltar todas las alarmas. El suceso ha

desencadenado una cadena de denuncias, en concreto de cinco estudiantes y aun se preveen una
docena más de ex alumnos.
La administracion pública ya ha tomado cartas en el asunto y por este motivo el Consorcio de
Educación de Barcelona gestionado por el Ayuntamiento y la Generalitat junto con el Síndic de
Greuges han convocado a las administraciones para revisar el protocolo en los abusos de menores
en centro públicos y concertados.
Como todos sabemos la ley 26/2015 aprobada por el gobierno español a finales de julio del año
2015 es muy clara: todo profesional o voluntario que trabaje con menores, debe certificar que no
tiene antecedentes de delitos sexuales. La creación del Registro de delincuentes sexuales que
facilita la expedición de un certificado negativo de delitos sexuales gratuito facilita el control.
Art 8.5. . . Será requisito para el acceso y ejercicio a las profesiones, oficios y actividades que
impliquen contacto habitual con menores, el no haber sido condenado por sentencia firme por
algún delito contra la libertad e indemnidad sexual, que incluye la agresión y abuso sexual, acoso
sexual, exhibicionismo y provocación sexual, prostitución y explotación sexual y corrupción de
menores, así como por trata de seres humanos. A tal efecto, quien pretenda el acceso a tales
profesiones, oficios o actividades deberá acreditar esta circunstancia mediante la aportación de
una certificación negativa del Registro Central de delincuentes sexuales
El grupo municipal de Ciudadanos Sant Boi propone activar un plan de detecciòn y prevención de
pederastia, maltrato y abuso sexual infantil en todos los espacios ( públicos, concertados o
privados) donde se realicen actividades infantiles de cualquier tipo, ya sean lúdicas, deportivas,
artísticas o musicales e impartidas en esplais, casales, ludotecas. club deportivos y asociaciones.
Nuestro grupo municipal apuesta por defender los derechos de los menores, éstos son sagrados,
con ellos no se puede hacer política, nuestra propuesta no es una cuestión ideológica sino una
cuestión de seguridad pública y del derecho del menor.
Declaració Universal dels Drets de l'Infant:
Principi 9 L'infant ha de ser protegit contra totes les formes de negligència, crueltat i explotació. No
serà objecte de cap mena de tràfic (...)
Son necesarias propuestas de medidas legislativas,aadministrativas sociales y educativas que
creemos indispensables y apropiadas para proteger a los niños contra todas las formas de
violencia física o mental, lesiones abusos sexuales mientras no están bajo la tutela de sus padres o
tutores legales.

Es por ello que solicitamos al Pleno del Ayuntamiento de Sant Boi de LLobregat la adoptión de los
siguientes acuerdos

S'acorda:
1. Instar a la Generalitat de Catalunya para que establezca protocolos de actuación para que el
equipo directivo de los centros anteriormente mencionados, ya sean públicos concertados o
privados que impartan dichas actividades cumplan con la obligación de solicitar, comprobar y velar
por el cumplimiento de la presentación de los correspondientes certificados del Registro de
Delincuenes sexuales.

La present moció la subscriu Grupo Municipal de Ciudadanos- Sant Boi

INTERVENCIONS: El Sr. Antonio Chanes explica el contingut de la moció.
La Secretaria intervé per comentar que en aquest cas també el text que s'ha repartit a tots els
membres no coincideix amb el text que consta a la proposta del PACO que hi ha a la bústia de la
sessió de la Comissió Informativa pendent d'introduïr a la sessió, i diu que en la seva opinió el text
en paper que presenta a la Comissió és un PREC, no es una moció.
El Sr. Antonio Chanes finalment decideix sotmetre a la votació de la Comissió la proposta de moció
que consta introduïda en el PACO, amb les següents esmenes:
1. Traslladar el primer paràgraf que consta a partir de la part de Proposta d'acord i que ha de
constar com a últim paràgraf de la part de Relació de Fets i fonaments jurídics.
2. Suprimir l'últim paràgraf de la part de Proposta d'acord.
VOTACIÓ: Es dictamina favorablement per 1 vot a favor que representen un total de 3 vots del
grup polític següent:
1 de C´s que representa 3 vots.
1 abstenció que representa un total de 3 del grup polític de ERC - AM
1 abstenció que representa un total de 10 del grup polític del PSC-CP
1 abstenció que representa un total de 4 del grup polític d'ICV-EUiA ME-E
1 abstenció que representa un total de 2 del grup polític del PP
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

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.

