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ACTA SESSIÓ DE PLE 

Número: 2017000004 
Caràcter: Ordinària 
Data:  30 de març de 2017 
Constitució: 19:40 
Aixecament: 23:00 

RELACIÓ DE MEMBRES CORPORATIUS 

Assistents 

Elisabeth Oliveras i Jorba JUNTS-AM 
Albert Falgueras Cuatrecasas JUNTS-AM 
Anna Canes i Urbano JUNTS-AM 
Àlex Brossa Enrique JUNTS-AM 
David Caminal Caparrós JUNTS-AM 
Elena Sabater Sánchez JUNTS-AM 
Francesc Fernandez Lugo JUNTS-AM 
Maria Domingo Soler JUNTS-AM 
Montserrat Mundi i Mas CIU 
Mercè Vallès Corominas CIU 
Miriam Casaramona Massana CIU 
Josep Antoni Delgado Rivera CIU 
Sílvia Peralta i Valdívia PSC-CP 
Carles Gilabert Cardona PSC-CP 
David Sánchez Mancebo C'S 
Luís Villa Carbó C'S 
Marta Baldrich Caselles ICV 

Absents sense justificació 

Cap 

Absents amb justificació 

Cap  

PRESIDENTA 

Elisabeth Oliveras i Jorba. 
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SECRETARIA 

Helena Muñoz Amorós. 

QUÒRUM 

Es verifica afirmativament el quòrum d’assistència a l’inici de la sessió i es manté durant 
el seu transcurs. 

CONVOCATÒRIA 

Primera. 

ASSUMPTES CONEGUTS 

1. Aprovació acta 

S’aprova l’acta de la sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament de 21 de desembre 2017. 

 
Votació 
Sotmesa a votació la proposta dalt transcrita, s’aprova per unanimitat. 

 

 

2. Informes de Presidència 

En primer lloc felicitar al Centre Excursionista per l’èxit de la 9a Cursa dels Mussols i 
animar-los a preparar la 10a que ens està venint. Enguany van participar gairebé 500 
atletes i va guanyar un atleta del poble, per tant doncs això felicitar-los molt, no només 
perquè guanyés un atleta del poble sinó per l’èxit de la cursa. 

Recordar-vos que aquest cap de setmana hi ha la Diada Gegantera, que se celebra per 
batejar el nou gegant que és en memòria del cap de colla que va morir fa poc i se 
celebrar doncs primer dissabte a la tarda es fa la inauguració d’una exposició i un 
cercavila i diumenge hi ha el bateig del gegant i un altre cercavila. 

També recordar-vos que el dia 6 es celebra la Junta de Seguretat oberta aquí a la sala de 
plens a les 18:30 hores, està oberta a entitats i a tots vosaltres que heu estat convidats. 

També dir-vos que el dia 3 a la Masia de Can Feliu a les 7 se celebrarà una reunió amb el 
veïnat del barri de Castelltort i també estan tots convidats per parlar de la proposta 
tècnica de millores dels carrers, de les deficiències que hi ha, per presentar-los la primera 
proposta que hi ha, per a la seva valoració. 

Dir-vos que aquest dissabte es fa la primera, bé una pedalada a Sant Quirze, 
conjuntament Esports i Salut han organitzat aquest acte, on s’oferirà un esmorzar 
saludable i on el que es pretén és treballar els bons hàbits, juntament amb alimentació i 
salut i en el que hi participen 6 fruiteries del poble i dues entitats: Sant Quirze sobre 
Rodes i Republikbikes. 

I també dir-vos que demà amb la cloenda dels actes del mes de la dona, de la celebració 
i commemoració del 8 de març, celebrem el Cabaret de l’Hora Bruixa a les 9 del vespre a 
l’espai del Casal d’Avis, hi haurà una lectura de poesia, un microtaller de teatre, màgia, hi 
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haurà monòlegs i després un concert. I la barra que hi haurà la portarà la Plataforma pels 
Refugiats per recaptar diners per anar acompanyant a les persones que estan patint 
l’exili. 

 

 

3. Donar compte de decrets 

Es dóna compte al Ple dels decrets realitzats durant el mes de febrer de 2017, que van 
del núm. 2017309 al núm. 2017550 i que s’adjunten a aquesta acta. 

 

4. Donar compte del decret núm. 2017789, aprovació liquidació del Pressupost 
Municipal exercici 2016  

Es dóna compte al Ple del decret d’Alcaldia núm. 2017789, de 27 de març, que 
literalment diu: 

“ANTECEDENTS DE FET 
 
Atès l’expedient instruït per a la Liquidació de despeses i ingressos del Pressupost 
General de la Corporació per a l’exercici de 2016 i vist l’informe número 20/2017 de la 
Intervenció General. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
Ateses les regles 78 i següents de l’Ordre EHA/4041/2004, de 23 de novembre, per la 
qual s’aprova la Instrucció del model normal de Comptabilitat Local, en relació amb els 
articles 191 a 193 i concordants del Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març, pel qual 
s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals i amb les Bases 
d’Execució del Pressupost General. 
 
DISPOSICIÓ 
 
L’alcaldessa resol: 
 
Primer.- Aprovar la liquidació del Pressupost de la Corporació de l’exercici de 2016, 
segons el resum següent: 
RESULTAT PRESSUPOSTARI 
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Segon.- Donar compte d’aquest acord al Ple de la Corporació a la primera sessió que es 
celebri. 
 
Tercer.- Trametre còpia de la Liquidació a l’Administració de l’Estat i a la Generalitat de 
Catalunya.” 
 
 

Deliberacions 
El senyor Albert Falgueras Cuatrecasas declara: 

Gràcies alcaldessa. 
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Bona tarda a tothom. 
 
Tal com és preceptiu, procedim a l’aprovació de la liquidació del Pressupost de la 
Corporació de l’exercici de 2016, i a  Donar compte d’aquest acord al Ple. 
 
En primer lloc explicarem el Resultat Pressupostari. És a dir, la diferència entre els drets 
reconeguts nets 20.790.608,47€ i les obligacions reconegudes netes 18.343.459,24 €.  
 
Tot diferenciant la correlació entre les operacions que són de corrent (capítols I a V) amb 
3.625.543,86 €,  les de capital (capítols VI a VII) amb -1.013.113,60 € i els actius i passius 
financers (capítols VIII i IX) amb -165.281,03€. Aquest resultat s’ha de corregir 
positivament amb les obligacions reconegudes netes finançades amb romanent de 
tresoreria per despeses generals i les obligacions reconegudes en l’exercici de 
finançament afectat per drets reconeguts en exercicis anteriors al 2016: desviacions de 
finançament  negatiu 1.440.548,21€ . I també s’ha de corregir negativament pels drets 
reconegudes en l’exercici de finançament afectat que generaran obligacions amb 
posterioritat al 2016: desviacions de finançament positiu 940.563,01€. Un cop realitzats 
tots aquests càlculs obtindrem la xifra de 2.947.134,43€ que anomenem Resultat 
Pressupostari ajustat. 
 
La segona xifra important que cal destacar és la del Romanent de Tresoreria. Diferència 
entre els fons líquids 4.523.715,67€, més els saldos deutors pendents de cobrament 
9.808.470,94€, menys els saldos creditors, pendents de pagament a 31 de desembre 
2.410.262,50€.  Els saldos pendents de cobrar i pagar s’han de trobar dividits de l’exercici 
corrent,  d’exercicis tancats i els pagaments i cobraments no pressupostaris. Finalment, el 
romanent brut també té en consideració la diferència entre cobraments i pagaments 
pendents d’aplicació pressupostària 213.825,26€. 
 
Aquest romanent brut de 12.135.749,37€ s’ha de corregir negativament pels saldos 
pendents de cobrar, considerats de dubtós cobrament 3.663.316,17€ i pels projectes amb 
finançament afectat 4.395.816,60€. Finançament que ha comportat drets reconeguts en 
l’exercici en curs i anteriors. Per tant, són obligacions latents que en qualsevol moment, 
poden aflorar. La xifra resultant, 4.076.616,60€ és l’anomenat Romanent de Tresoreria. 
 
Què podem fer amb aquest romanent? 
 
1.- Atendre les obligacions pendents d’aplicació al pressupost, 264.985,42€, i també fer 
una provisió addicional per la resolució del contracte de l’aparcament municipal de la 
Plaça Anselm Clavé. 
 
2.- Cancel·lar la resta d’obligacions pendents de pagament amb creditors, comptabilitzats 
i aplicats en el moment del tancament. 2.410.262,50€. 
 
3.- I com el resultat segueix essent positiu i la corporació compleix amb els principals 
indicadors legals (romanent, endeutament i període mig de pagament), es podrà destinar 
la diferència a dotar finançament per a inversions financerament sostenibles, i estaríem 
parlant d’uns 650.000 euros. 
 
 
El senyor David Sánchez Mancebo declara: 
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Bona tarda. 
 
Molt breu. Nosaltres agrair les explicacions que els Sr. Falgueras ens ha fet i bé doncs de 
la nostra lectura bàsicament és remarcar doncs la nostra preocupació pel que fa als 
impagaments, per les persones o les unitats que no exerceixen el seu pagament en 
temps i forma. 
 
I en segon lloc, també sorpresa o bé potser la manca d’acció davant del superàvit que 
vostès ens presenten, creiem que a vegades s’ha de ser una mica valent i tirar endavant 
accions per tal de què no sembli que hi ha un superàvit perquè sobre, sinó potser és per 
manca d’acció. 
 
Aquest seria el nostre comentari així molt general de la presentació que ha fet el Sr. 
Falgueras. 
 
 
La senyora Sílvia Peralta Valdívia declara: 
 
Bona tarda a tots i totes. 
 
Nosaltres una mica també en la línia del que ha comentat el Sr. Sánchez i això que no ho 
hem parlat, però hem coincidit, precisament en les dues qüestions que volíem comentar. 
 
Primer nosaltres sí que volem expressar una queixa formal perquè a la Comissió 
Informativa de Ple del dimecres passat se’ns va dir que se’ns enviaria la informació al dia 
següent i no la vam rebre fins aquest dilluns a la tarda. Per tant clar això ens escurça els 
dies per poder estudiar i per poder analitzar bé tota la documentació presentada. 
 
I en relació a aquestes dues qüestions que ha comentat el Sr. Sánchez, nosaltres també, 
el grup Socialista, també volem remarcar, volem remarcar aquest romanent per sobre de 
4 milions d’euros, un romanent al nostre entendre excessiu. Al 2016 recordem que el 
romanent va ser d’1.600.000€. Per tant estem parlant de 2 milions i mig més que l’any 
passat. 
 
Això perquè tothom ens entengui, segons ens va dir l’interventor en pròpies paraules de 
l’interventor què significa? Significa més diners al banc, significa més fons líquid. També 
s’ha aconseguit una millora en els diners pendents de cobrament i el nivell d’endeutament 
continua baixant, continua baixant del 22,52 al 21,49. 
 
Per tant aquestes dades són positives i a més tenim més diners per gastar. Però per altra 
banda, una dada no tant positiva, més aviat negatiu, el període mig de pagament als 
proveïdors s’ha incrementat de manera considerable des del 2014, passant de 49 dies a 
65. Aquí entenem que hi ha d’haver-hi un esforç per complir el termini previst legalment i 
rebaixar aquest període de pagament, no podem tenir els proveïdors esperant més de 2 
mesos per cobrar en despesa corrent. 
 
Respecte del tema del romanent, tot sabem tal i com ha dit el Sr. Falgueras i així és, que 
hi ha una part del romanent d’aquest superàvit, que necessària ha d’anar a cobrir una 
sèrie de creditors, ha d’anar a amortització de préstecs, però segur que amb 4 milions 
d’euros de romanent  -ja sap el que li direm Sr. Falgueras- com sempre li reclamem a 
vostè i a la Sra. alcaldessa, més romanent, més diners al banc, més inversions pel poble, 
això és el que demanem, més inversions pel poble. 
 
Vostè ha quantificat, ho acaba de dir, en uns 650.000€, si  no he entès malament, el 
disponible, el que podria ser el disponible, per aquest finançament per a aquestes 
inversions. 
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Per tant el que li demanem i encara que això sembli una cosa una mica estranya de 
demanar, però el que sí li demanem és que el diner no es quedi al banc, el diner públic 
s’ha d’executar amb polítiques públiques, amb millores del poble, s’ha de gestionar de 
manera que s’aprofiti fins l’últim cèntim per cobrir les necessitats dels veïns i veïnes de 
Sant Quirze. 
 
Un romanent positiu és bo, un romanent excessiu és una mala gestió i esperem que no 
sigui així. 
 
 
La senyora Mercè Vallès Corominas declara: 
 
Bon vespre. 
 
Jo potser no seré tant breu com el meu company Sánchez, seré una mica més extensa. 
 
Com bé sabem avui es dóna compte de la liquidació del pressupost de l’any 2016, per 
tant es pot valorar la gestió d’un any sencer de l’equip de govern. Tot i que avui només es 
dóna compte i que més endavant ens presentaran el compte general, on realitzarem el 
debat oportú. Sí que és bo que es comencin a conèixer aquells tics que el govern 
municipal per gestionar els recursos de tots els veïns de Sant Quirze, doncs té. 
 
Anem a pams, comencem pel romanent de Tresoreria. Les xifres que es presenten 
podrien enlluernar de manera espectacular ja que el romanent que presenten supera els 
4 milions d’euros. És a dir ha crescut en poc menys de 2,5 milions d’euros si el comparem 
amb el de l’any passat. 
 
I ara preguntem: això és bo o dolent? Doncs a priori és bo. 
 
Però seguim, de qui és mèrit de l’equip de govern actual? Doncs certament no, ja 
m’imagino que no comparteixen aquesta interpretació, però és que és així, els mèrits a on 
toquen i a qui toquen. 
 
Si observem els diferents apartats del romanent de seguida observem que iniciem 
l’exercici amb 2 milions i escaig per sobre de fons líquids als comptes corrents, significa 
que van acabar el 2015 amb més diners amb compte corrent, per tant ja no és gestió de 
l’any 2016, és començar amb una renda més elevada de l’any anterior i ara no discutirem 
el mèrit d’aquesta renda. 
 
Per tant el diferencial de creixement del romanent de l’exercici 2015 al 2016 el podríem 
tenir pràcticament aquí, però no tot és això, si continuem observant, s’aprecia una millora 
en els drets pendents de cobrament de l’exercici en curs, és a dir, ens deuen menys i una 
millora sensible a les obligacions pendents de pagament de l’exercici en curs, és a dir, 
devem menys. 
 
Aquests 2 aspectes tampoc els podem considerar un mèrit de gestió, potser és un mèrit 
de la dubtosa millora econòmica o potser, segurament és aquí, és un mèrit dels 
professionals de l’administració que amb la seva tasca es preocupen de gestionar els 
cobraments i de gestionar sobretot els pagaments. 
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Vagi per endavant que això no és una interpretació únicament nostra, ens referim a 
l’evolució de les magnituds tal com s’expressa a l’informe d’Intervenció. 
 
En resum, del número final del romanent no seria prudent cridar molt alt el mèrit del seu 
import, seguim analitzant, continuem pel resultat pressupostari, passem d’1,2 milions del 
2015, a 2,9 milions gairebé al 2016, tot sembla estar a punt per celebrar-ho, doncs 
tampoc. 
 
Ens hem preocupat i molt després d’analitzar-ho, de moment de forma senzilla, les xifres 
tampoc ens han enlluernat en aquesta ocasió, és dur reconèixer que els ingressos, allò 
que anomenem drets reconeguts, s’han incrementat de forma notable, potser per l’efecte 
pervers de la regle de despesa que patim la qual no ens deixa expressar tot el nostre 
potencial, o potser també per la suposada millora general (nosaltres apostem més per la 
regla de despesa). 
 
És just també indicar que la part de despesa, allò que anomenem obligacions, s’han 
deixat d’executar aproximadament 1,5 milions d’euros, és a dir es podria haver executat 
1,5 milions d’euros més i no ho han fet, no es preocupin volem ser justos, probablement 
potser no podien vostès gastar-se tots aquests euros per culpa de la maleïda regla de 
despesa. 
 
Per tant anem a veure que ens han deixat fer aquest instrument que s’anomena regla de 
despesa i que ja li asseguro que ens han perjudicat i molt, també quan nosaltres estàvem 
a l’equip de govern això també ens va perjudicar de manera bastant important. 
 
Aquesta normativa ens marca el màxim que ens podem gastar en funció del que ens vam 
gastar l’any anterior, si mirem la liquidació anterior veiem el creixement que ens deixa 
aplicar l’Estat, que s’informa cada any per poder elaborar el pressupost. 
 
En números rodons en ve a dir que hem complert la regla de despesa sobradament, quin 
mèrit, ens han sobrat més de 700.000 euros, doncs ens centrem en aquests 700.000€ i 
no en l’execució dels 1,5 milions d’euros, igualment són molt diners que han deixat 
d’executar vostès. 
 
Si no recordo malament, la Sra. Mundi ara fa un any, quan també van presentar la 
liquidació, certament hi havia mitat i mitat de gestió de l’anterior i de l’actual, ja els hi va 
dir que el seu equip de govern eren els alumnes més aplicats del Sr. Montoro i veiem que 
un any després ho segueixen sent, no deixa de ser curiós. 
 
I ara preguntem: què es pot fer amb 700.000€? Ens ho van dir vostès, nosaltres ho 
tindríem clar, ens ho han de dir vostès, nosaltres ho tindríem clar. Sense anar més lluny 
tenim una moció aprovada des del passat mes de juliol de 2015, és a dir ara farà 2 anys, 
on es demana la rebaixa de l’IBI, vostès no l’han complert i tampoc han tingut voluntat de 
fer-ho i a més a més en algun dels moments que vam estar parlant de les ordenances 
ens van dir que això suposaria deixar d’ingressar uns 400.000€. Doncs miri si n’han 
sobrat més 700.000€, així en un moment ja els hi donem solucions, però ja els hi hem dit 
en què s’ho podien gastar. 
 
I els hi torno a preguntar: què es pot fer amb 700.000€? si aquesta pregunta no la poden 
o no la saben contestar els en hi faig una altra, què han deixat de fer amb 700.000€? 
també pot passar que no puguin o no sàpiguen contestar, és el que té quan quasi ha 
estat, quan estem ja a gairebé 2 anys del mandat i encara no hem vist res de nou. 
 
No val de respondre que ens hem deixat de gastar més de 400.000€ en personal, perquè 
les limitacions legals no ens deixen contractar, és cert, nosaltres els hi diríem que podrien 
haver fet alguna transferència d’imports a partides del Capítol II, però clar en Capítol II 
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també els hi ha sobrat un cabàs, doncs res anem a donar més subvencions, però aquí 
també n’han sobrat, quin panorama doncs. 
 
Qui governa ha de governar i ja han passat 2 anys de mandat i el més calent, com dirien, 
a l’aigüera, miri he fet l’esforç de llegir el seu programa electoral, per allò de dir doncs 
podria haver fet allò, això i lo de més enllà, però és que la meitat he desistit, perquè m’he 
posat nerviosa només de veure tot allò que van dir que farien i 2 anys després no hem 
vist ni les engrunes i a sobre deixem de gastar 700.000€ de tots els veïns i veïnes, 
perquè quedi una foto ben maca per enviar a Madrid, no té gaire sentit com ja li he dit 
abans, perquè de feina en hi ha i molta. No donarem cap consell, esperem la seva 
reacció i que millorin la seva gestió dels recursos i quan abans de l’estiu ens presentin el 
compte general ja entrarem més al detall, que ja els hi avanço que en el debat que allà es 
produeixi hauran de ser capaços d’explicar-ho i així ho esperem. 
 
 
El senyor Albert Falgueras Cuatrecasas declara: 
 
Un parell de puntualitzacions: sobre el període mig de pagament que comentava la Sra. 
Peralta, això recordin que va canviar, llavors no és comparable el fet del 2014 amb 
l’actualitat. 
 
També la Sra. Vallès, doncs ja ha explicat molt bé les limitacions de la regla de despesa, 
ella ha anat argumentat i ja ens anava donant les respostes. Efectivament és molt 
important que no s’han pogut executar doncs 485.000 de despeses de personal. I la part 
més important dels ingressos que s’han obtingut de forma extraordinària venen per les 
plusvàlues, com ja va passar també l’any passat, s’ha cobrat més d’un milió d’euros en 
tema de plusvàlues. 
 
I per gastar aquests 700.000€ doncs ja buscarem les fórmules, a través dels romanents 
buscarem el finançament i ja ho gastarem, no s’amoïni. 
 
 
La senyora Elisabeth Oliveras i Jorba declara: 
 
Excusar-me amb la Sra. Peralta perquè el retard va ser: una perquè fins que l’interventor 
Sr. Goytisolo no va cessar el dijous, no vam poder signar el decret fins divendres, llavors 
divendres hi va haver la revisió per part de l’interventor de tota la documentació i fins 
dilluns no la vam tenir. És a dir hem anat el ritme dels nomenaments, en aquest cas no 
podíem fer-ho de cap més manera perquè fins que no està signat el decret no es pot 
passar la documentació. 
 
Per tant disculpar-nos per això, però anàvem a ritme. 
 
Dir-los que aquest any, així com l’any passat teníem alguna de les premisses que 
s’havien de complir per poder utilitzar el romanent de Tresoreria, enguany sí que els 
tenim totes, no tenim deutes ni premisses de Seguretat Social que l’any passat no en 
teníem, tenim el romanent positiu que ja també hi era, la liquidació és positiva, tenim 
evidentment un endeutament per sota del 75% i sí que ara tenim el període de pagament 
mig inferior als 30 dies. Per tant en aquest moment sí que podem incorporar aquests 
romanents a despeses financerament sostenibles i per tant tenim ja, sobretot el cap de 
Via Pública que és on hi ha més despeses que s’hi poden destinar, preparant doncs 
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projectes per poder-les destinar i quan els tingui ja vestits els hi farem saber a què es 
destinen. Però cregui’m que les ganes són de què no quedin acumulats una altra vegada 
i que l’any vinent tinguem un romanent de 5 milions en lloc de 4 milions i escaig, sinó que 
puguin quedar-se aquí. 
 
També tenim una quantitat que ens balla una mica, perquè és una imputació dels 
contenidors que es va fer al 2015, però com què està sotmesa a IVA es va haver de 
tornar a posar, centrar al 2016 i que per tant doncs això també ens a suma a una 
quantitat important de diner perquè es va fer a final d’any i es va haver d’imputar en el 
següent any. I això doncs fa que també ens augmenti 350.000€, una quantitat important. 
 
Però en tot cas, sí que li haig de dir, com molt bé vostè diu, i que com nosaltres també 
ens deien vostès a nosaltres, que la regla de despesa és maquiavèl·lica, que a final d’any 
tant Intervenció com Tresoreria van advertint de què no saben a quin nivell d’execució 
s’ha d’aturar el pressupost per no trencar-la i evidentment doncs si frenes a temps potser 
tens sort, sinó doncs la pots trencar. 
 
El fet de tenir aquests números ens permet en aquest moment plantejar-nos escenaris 
que fins ara no sabíem si ens els podíem plantejar, perquè la liquidació no coneixíem 
quina seria, en aquest cas com què ja sabem que tenim una liquidació positiva, tenim uns 
romanents que sí que es poden utilitzar, per tant se’ns obren escenaris nous, que entre 
tots decidirem a on els hem d’anar a posar i seran propostes que arribaran a tots els 
membres del Consistori. 
 
 
La senyora Sílvia Peralta Valdívia declara: 
 
Només un aclariment en relació al període mig de pagaments Sr. Falgueras, voldria 
deixar clar que jo no he fet la comparativa, la comparativa estava en l’informe 
d’Intervenció. Per tant jo l’únic que he fet és interpretar la comparativa que estava en 
l’informe d’Intervenció. 
 
 
La senyora Mercè Vallès Corominas declara: 
 
Sr. Falgueras no es tracta de que jo m’amoïni o no m’amoïni perquè els puguin gastar, es 
tracta que ho facin, han sobrat 700.000€ com ha dit la meva companya la Sra. Peralta de 
diner públic i se’n van al banc. Per tant no és que m’amoïni a mi, és una qüestió de 
gestionar bé els diners dels veïns i veïnes de Sant Quirze i per tant potser el que s’hauria 
d’amoïnar és vostè per deixar-los al calaix, al calaix no al banc. 
 
 
La senyora Elisabeth Oliveras i Jorba declara: 
 
El senyor tresorer no ens deixaria pas fer això. 
 
 
El senyor Albert Falgueras Cuatrecasas declara: 
 
Evidentment l’any passat doncs l’excedent de Tresoreria l’any passat va quedar al calaix i 
aquest any podem gaudir d’aquest diners i tots anem amb la intenció de gastar el màxim 
diner i ben gastat. Estem amb vostè també amb això. 
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5. Acatament sentència recurs 124/2016-E, promogut per A.G. Mas Murcia i Acción 
y Comunicación sobre el Oriente Medio contra moció adhesió BDS 

ANTECEDENTS DE FET 
 
1. En data 20 de febrer de 2017 s’ha rebut ofici del Jutjat contenciós administratiu 4 de 
Barcelona en el qual es fa remissió de la sentència i l’expedient administratiu del recurs 
número 124/2016-E, promogut pel Sr. Angel-Guillermo Mas Murcia i Acción y 
Comunicación sobre el Oriente Medio, de procediment especial de protecció dels drets 
fonamentals, de conformitat amb l’article 114 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, 
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, contra l’acord del ple municipal de 
31 de març de 2016, que va resoldre adherir-se a la campanya global no violenta i 
antiracista de Boicot, Desinversió i Sancions (BDS) contra l’Apartheid israelià. 

2. La sentència estima el recurs, anul·la i deixa sense efecte l’acord administratiu 
impugnat i imposa les costes que es derivin del procediment a l’Ajuntament. 

FONAMENTS DE DRET 
 
I. Article 104.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la reguladora de la 
jurisdicció contenciosa administrativa. 
 
II. Article 52.2.k. del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat 
per Decret legislatiu 2/2013, de 28 d’abril, i l’article 22.2.j. de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases del règim local.  
DISPOSICIÓ 

S’adopta l’acord següent:  
 
Primer. Acatar la sentència dictada en data 16 de desembre de 2016, per part del Jutjat 
contenciós administratiu 4 de Barcelona, que a la seva part dispositiva estima el recurs 
número 124/2016-E, promogut pel Sr. Angel-Guillermo Mas Murcia i Acción y 
Comunicación sobre el Oriente Medio, i anul·la i deixa sense efecte l’acord del ple 
municipal de 31 de març de 2016, que va resoldre adherir-se a la campanya global no 
violenta i antiracista de Boicot, Desinversió i Sancions (BDS) contra l’Apartheid israelià, 
amb imposició de costes a l’Ajuntament.  
 
Segon. Notificar aquesta resolució al Jutjat Contenciós Administratiu 4 de Barcelona. 
 
 
Deliberacions 
La senyora Elisabeth Oliveras i Jorba declara: 

Aquest punt és l’acatament d’una sentència d’un recurs 124/2016-E, promogut pel Sr. 
Angel-Guillermo Mas Murcia i Acción, sobre una moció que vam aprovar tot just demà 
farà un any, en la que aprovàvem el boicot a la desinversió i sancions contra l’Apartheid 
israelià. I en aquest cas acatem la sentència dictada en data 16 de desembre de 2016 per 
part del Jutjat Contenciós Administratiu 4 de Barcelona, que a la seva part dispositiva 
estima el recurs número 124/2016-E, promogut per l’esmentat Sr. Angel-Guillermo Mas 
Murcia i Acción y Comunicación sobre el Oriente Medio, i anul·la i deixa sense efecte 
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l’acord del ple municipal de 31 de març del 2016, que va resoldre adherir-se a la 
campanya global no violenta i antiracista de Boicot, Desinversió i Sancions (BDS) contra 
l’Apartheid israelià, amb imposició de costes a l’Ajuntament. 

Per tant doncs hem estimat que calia acatar, perquè no podíem anar més enllà. 

 

El senyor David Sánchez Mancebo declara: 

Bona tarda de nou. 

L’altre dia a la comissió informativa ens vam oblidar, no sé si algú ho va fer perquè no ho 
recordo, de preguntar les costes d’aquest procediment, ja sé que això potser encara no 
se sap, però no se sap ni aproximat? No, si no se sap no hi ha problema, però vull dir que 
quan se sàpiga, si és possible informar-ho. 

 

La senyora Mercè Vallès Corominas declara: 

Bon vespre de nou. 

Només per coherència, per explicar el vot, nosaltres en aquesta moció en el seu moment 
en el debat ens vam abstenir i ja vam explicar els nostres arguments i motius. Certament 
en el nostre grup hem tingut el debat de dir votem a favor d’acatar, ens abstenim i al final 
potser ens ha primat la coherència de dir si ens vam abstenir aleshores a la moció, doncs 
també ens abstindrem. Entenem que sí que vostès l’han d’acatar, però pel tema de 
coherència del que vam fer amb la moció i amb l’acord d’ara doncs també ens 
abstindrem. 

 

Votació 
Sotmesa a votació la proposta dalt transcrita, s’aprova per majoria absoluta amb el 
resultat següent: 

  Vots a favor: 13 (Junts-ERC-AM, ICV-EUiA-E, PSC-CP i C’s) 
  Vots en contra: 0 
  Abstencions: 4 (Convergència) 
 

 
6. Atorgament Premi Mussol de Sant Quirze 2017 

 
ANTECEDENTS DE FET 
 
El reglament regulador del Premi Mussol de Sant Quirze recull les característiques que ha 
de tenir la persona o col·lectiu mereixedors d’aquest premi. 
 
La Comissió del Premi Mussol, formada per un representant de cada grup municipal i 
presidida per l’Alcaldessa, es va reunir el passat 7 de març per valorar les candidatures 
presentades i decidir la proposta que s’eleva a Ple per a la seva aprovació. 
 
La proposta de la Comissió és atorgar el premi d’enguany a l’escola El Turonet, coincidint 
amb el seu 25è aniversari.  
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L’escola El Turonet és una de les escoles més emblemàtiques i amb més trajectòria del 
municipi. Va ser el primer centre educatiu de Sant Quirze que, posteriorment, amb el 
creixement demogràfic de la dècada dels 80, va passar a compartir espai amb l’actual 
escola Purificació Salas. Amb els anys, i el constant creixement poblacional, l’escola es 
va dividir en dos centres independents, moment en què va néixer, com a tal, l’escola El 
Turonet, l’any 1992.  
 
Són moltes les generacions de santquirzencs i santquirzenques que han viscut els seus 
primers anys de vida i de formació al Turonet. Aquest fet, en un poble com Sant Quirze, 
deixa un pòsit d’estima generalitzat cap a aquesta escola. 
L’atorgament del premi honorífic Mussol de Sant Quirze a l’escola El Turonet es 
considera, doncs, una forma simbòlica de reconèixer a totes les persones que formen, i 
han format, part de la comunitat de l’escola, i d’agrair, especialment, a l’equip docent que 
ha fet del Turonet l’escola que és avui dia. 
 
 
DISPOSICIÓ 
 
S’adopta l’acord següent: 
 
 
Primer.- Atorgar el Premi Mussol de Sant Quirze 2017 a l’escola El Turonet. 
 
Segon.- Notificar aquest acord a la direcció del centre a efectes d’emplaçar-la a l’acte 
oficial de lliurament del Mussol de Sant Quirze, que tindrà lloc el 29 d’abril, en el decurs 
dels actes de l’Aplec del Mussol 
 
 
Deliberacions 
La senyora Elisabeth Oliveras i Jorba declara: 

Com cada any saben que celebrem el Premi Mussol en el nostre poble on es premia o 
s’intenta reconèixer alguna persona o col·lectiu que durant un temps o durant uns anys, o 
per la seva carrera, han estat significatius pel nostre poble. 

Enguany vam estimar a la comissió que l’escola El Turonet que celebra el seu 25è 
aniversari, la primera escola que va haver creada en el poble, malgrat que el Purificació 
és més antic, però que l’edifici d’El Turonet va existir ja des dels anys 60 i és la primera 
que va funcionar com a tal, després es va crear el Purificació i d’ell va néixer El Turonet. 

Aquesta escola que és d’una sola línia, que és una escola que hi ha passat molts 
santquirzetencs i santquirzetenques i que té molta tradició arrelada en el poble, ens va 
semblar que aprofitant el seu 25è aniversari era un bon moment per agrair a tot el 
col·lectiu educatiu que l’ha fet possible, doncs la tasca que han esmerçat allà, premiar a 
tots els seus exalumnes i als alumnes que hi són i a les famílies que han fet la comunitat 
d’El Turonet. 

Per tant vam estimar atorgar-los el premi, va ser aprovat per unanimitat i aquesta és la 
proposta que portem a ple. 
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La senyora Sílvia Peralta Valdívia declara: 

Nosaltres lògicament felicitar a El Turonet per aquest merescut reconeixement pel seu 
25è aniversari i aprofitar també per felicitar-nos tothom per l’educació pública i de qualitat 
que tenim a Sant Quirze, malgrat les dificultats de defensar-la i de lluitar pel finançament 
adequat per mantenir aquesta educació pública de qualitat i perquè per a l’Ajuntament de 
Sant Quirze sempre ha estat una prioritat mantenir aquesta educació amb l’ajut i la 
implicació de tota la comunitat educativa. 

I també que esperem que l’altra candidatura que es va presentar, en aquest cas el 
“elsot.cat”, que tingui el seu moment de reconeixement. 

 

La senyora Míriam Casaramona Massana declara: 

Bon vespre. 

El nostre grup òbviament donarà suport a la concessió del Premi Mussol 2017 a l’escola 
El Turonet i més ara que aquesta escola fa 25 anys. 

Volem fer també un reconeixement a tots aquests anys de tasca educativa i pedagògica, 
en què tots els mestres hi ha treballat, hem anat educant als nostres infants en valors tant 
importants com el respecte als altres, la justícia, la solidaritat, o la tolerància. 

A més em plau especialment dir-ho com a alumen que vaig ser i que vaig portar els meus 
3 fills en aquesta mateixa escola. 

No hi ha millor manera de demostrar amb fets el suport a l’escola pública catalana, que 
portant els nostres propis fills. 

Enhorabona als premiats i el nostre vot serà a favor. 

 

La senyora Elisabeth Oliveras i Jorba declara: 

Moltes gràcies a tots els grups. 

Com bé ha dit la Sra. Peraltat hi havia una altra candidatura, m’he descuidat d’explicar-
ho, que era El Sot i que evidentment doncs com què segur que la tasca que fan 
continuarà en el temps, doncs podrem en una altra ocasió poder-los premiar per la tasca 
que fan de comunicació i de facilitar a tots els veïns la informació necessària per poder 
conviure al nostre poble. 

Per tant doncs, donem el Premi Mussol d’aquest any 2017 a l’escola El Turonet. 

 

Votació 
Sotmesa a votació la proposta dalt transcrita, s’aprova per unanimitat. 

  

7. Aprovar la creació de l'òrgan sectorial de participació ciutadana "Mesa de 
l'Esport" 
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ANTECEDENTS DE FET 
 
 
La Llei reguladora de les Bases de Règim Local, 7/1985, art. 25.2, i d’acord amb allò que 
disposa l’article 66.3 del Text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, 
aprovada mitjançant Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, recull en l’apartat de les 
competències municipals que el Municipi exercirà en tot cas com a competències pròpies, 
en els termes de la legislació de l’Estat i de les Comunitats Autònomes, entre altres, la 
promoció de l’esport i instal·lacions esportives i d’ocupació del lleure. 
 
De conformitat amb allò que estableix l’article 62.1 de la LMRLC, per acord del Ple, es 
poden crear òrgans de participació sectorial en relació amb els àmbits d’actuació pública 
municipal que per llur naturalesa ho permetin, amb la finalitat d’integrar la participació 
dels ciutadans i de llurs associacions en els assumptes municipals. 
 
En aquest marc normatiu i amb aquesta finalitat, es proposa la creació de la Mesa de 
l’Esport de Sant Quirze del Vallès, com a un òrgan de participació sectorial 
d’assessorament i informació de la política esportiva municipal que, amb caràcter general, 
es constitueix per propiciar un debat permanent que estimuli i recolzi les activitats físiques 
i esportives realitzades pels ciutadans i ciutadanes del municipi en totes les seves 
vessants: esport formatiu, associatiu, de lleure, federat... 
 

FONAMENTS DE DRET 

- Articles 52.2.e, 62 i 63 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. 

- Article 22.2.q, de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local 
- Articles 130 i 131 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les 

entitats locals, aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre. 
 

DISPOSICIÓ 

S’adopta l’acord següent:  
 
Primer.- CREAR l’òrgan sectorial de participació ciutadana anomenat “Mesa de l’Esport”, 
el qual és un òrgan col·legiat, de caràcter fonamentalment tècnic, amb funcions 
d’assessorament, d’emetre i formular propostes i suggeriments en relació amb el 
funcionament del servei municipal, amb la següent composició. 
 
Composició: Els Òrgans de la Mesa d’Esports es composen dels següents membres: 
 
Membres permanents: 
 
A) President/a: l’Alcalde/essa o membre de l’equip de Govern en qui delegui. 
B) Sots president/a: el/la Regidor/a d’Esports. 
C) Vocals de la Mesa: 
 
* Un/a representant de cadascun dels grups polítics amb representació municipal (amb 
veu i vot). 
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* Un/a representant (amb veu i vot) delegat per cadascuna de les entitats o associacions 
esportives que tinguin el seu àmbit d’actuació al terme municipal de Sant Quirze del 
Vallès, que reuneixin les següents condicions: 

- Estar legalment constituïdes i inscrites al Registre Municipal d’Entitats i Associacions 
ciutadanes que disposa l’ajuntament, com a entitat sense ànim de lucre. 
- Certificar que compten amb el 75% dels membres de la seva Junta directiva 
empadronats a Sant Quirze del Vallès i amb un mínim d’associats al municipi de Sant 
Quirze, mai inferior a 10 persones. 
- Tenir presència activa a la vida social del municipi. 
- Mostrar el seu interès en formar part d’aquesta Mesa, sol·licitant-ho a l’ajuntament 
per escrit. 

* Un/a representant de cadascun dels instituts i escoles del municipi (amb veu i vot). 
* Fins a tres esportistes del municipi a títol individual que hagin mostrat el seu interès en 
formar part d’aquesta Mesa, sol·licitant-ho a l’ajuntament per escrit. 
* Un treballador municipal, amb veu i sense vot, adscrit al servei d’Esports, que actuarà 
com a secretari/a de la Mesa. 
* Un/a representant de cadascuna de les entitats/empreses gestores d’instal·lacions 
esportives municipals, amb veu i sense vot. 
* Un o una representant de cadascuna de les empreses oferidores de serveis esportius al 
municipi, que reunint la condició esmentada, hagin mostrat el seu interès en aquest sentit, 
sol·licitant-ho a l’ajuntament per escrit, amb veu i sense vot. 
 
Membres no permanents: 
 
* Podran assistir a la Mesa i/o a les Comissions aquelles persones que per la seva 
capacitat o nivell professional es pugui considerar d’interès la seva participació. 
* Responsables polítics o tècnics d’altres àmbits o àrees municipals. 
* Representants de les associacions de veïns del municipi. 
 
Segon.- ENCARREGAR a la Mesa de l’Esport, un cop constituïda, que procedeixi a la 
redacció i aprovació d’un Reglament de funcionament que se sotmetrà a l’aprovació del 
Ple de l’Ajuntament. 
 
Tercer.- COMUNICAR aquest acord, als efectes que puguin designar les persones que 
formaran part de la Mesa, als grups polítics amb representació municipal, a les entitats o 
associacions esportives que tinguin el seu àmbit d’actuació al terme municipal de Sant 
Quirze del Vallès, als instituts i escoles del municipi, a les entitats/empreses gestores 
d’instal·lacions esportives municipals, i donar difusió al web municipal i a l’Informem 

 
Deliberacions 
La senyora Maria Domingo Soler declara: 

Bona nit. 

Amb la finalitat d’integrar la participació de la ciutadania i de llurs associacions, es 
proposa la creació de la Mesa de l’Esport de Sant Quirze del Vallès, com un òrgan de 
participació sectorial, d’assessorament i informació de la política esportiva municipal, que 
amb caràcter general es constitueix per propiciar un debat permanent que estimuli i 
recolzi les activitats físiques i esportives realitzades per totes les ciutadanes i ciutadans 
del nostre municipi en totes les seves besants, tant a nivell d’esport formatiu, associatiu, 
de lleure, federat. 

És per això que es proposa en aquest ple, primer de tot crear l’òrgan sectorial de 
participació ciutadana anomenat Mesa de l’Esport, el qual és un òrgan col·legiat, de 
caràcter fonamentalment tècnic, amb funcions d’assessorament, d’emetre i formular 
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propostes i suggeriments en relació amb el funcionament del servei municipal, amb la 
següent composició: 
 
Com a membres permanents: 
 
A) President/a: l’Alcalde/essa o membre de l’equip de Govern en qui delegui. 
B) Sots president/a: el/la Regidor/a d’Esports. 
C) Vocals de la Mesa: 
 
* Un/a representant de cadascun dels grups polítics amb representació municipal (amb 
veu i vot). 
* Un/a representant (amb veu i vot) delegat per cadascuna de les entitats o associacions 
esportives que tinguin el seu àmbit d’actuació al terme municipal de Sant Quirze del 
Vallès, sempre i quan reuneixin les següents condicions següents: 

- Estar legalment constituïdes i inscrites al Registre Municipal d’Entitats i Associacions 
ciutadanes que disposa l’ajuntament, com a entitat sense ànim de lucre. 
- Certificar que compten amb el 75% dels membres de la seva Junta directiva 
empadronats a Sant Quirze del Vallès. 
- Tenir presència activa a la vida social del municipi. 
- Mostrar el seu interès en formar part d’aquesta Mesa, sol·licitant-ho a l’ajuntament 
per escrit. 

* Un/a representant de cadascun dels instituts i escoles del municipi (amb veu i vot). 
* Fins a tres esportistes del municipi a títol individual que hagin mostrat el seu interès en 
formar part d’aquesta Mesa, sol·licitant-ho a l’ajuntament per escrit. 
* Un treballador municipal, amb veu i sense vot, adscrit al servei d’Esports, que actuarà 
com a secretari/a de la Mesa. 
* Un/a representant de cadascuna de les entitats/empreses gestores d’instal·lacions 
esportives municipals, amb veu i sense vot. 
* Un o una representant de cadascuna de les empreses oferidores de serveis esportius al 
municipi. 
 
Com a membres no permanents: 
 
* Podran assistir a la Mesa i/o a les Comissions aquelles persones que per la seva 
capacitat o nivell professional es pugui considerar d’interès la seva participació. 
* Responsables polítics o tècnics d’altres àmbits o àrees municipals. 
* Representants de les associacions de veïns del municipi. 
 
Com a segon punt, encarregar a la Mesa de l’Esport, un cop constituïda, que procedeixi a 
la redacció i aprovació d’un Reglament de funcionament que se sotmetrà a l’aprovació del 
Ple de l’Ajuntament. 
 
I com a tercer punt, comunicar aquest acord, als efectes que puguin designar les 
persones que formaran part de la Mesa, als grups polítics amb representació municipal, a 
les entitats o associacions esportives que tinguin el seu àmbit d’actuació al terme 
municipal de Sant Quirze del Vallès, als instituts i escoles del municipi, a les 
entitats/empreses gestores d’instal·lacions esportives municipals, i donar difusió al web 
municipal i a l’Informem. 
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La senyora Sílvia Peralta Valdívia declara: 

Dir que nosaltres ens alegrem de la creació de la taula de l’esport, segur que la Sra. 
Domingo i la Sra. Oliveras ja sabien que ho diríem, perquè bé recorden que va ser una de 
les al·legacions que vam presentar el nostre grup municipal en el primer pressupost que 
el seu govern va elaborar, al·legació que va ser desestimada. 

Per tant nosaltres demanàvem crear la taula de l’esport perquè primer era una de les 
nostres propostes programàtiques, que portàvem en el nostre programa electoral, com un 
dels òrgans principals de participació ciutadana, per generar un espai per potenciar la 
interrelació amb les entitats i associacions esportives i decidir de manera consensuada 
tant les inversions com els temes prioritaris en l’àmbit esportiu. 

I això els hi recordem és el que vostès van rebutjar en el 2016. Ara veiem que han 
rectificat, el qual ens alegra i per suposat que votarem a favor i participarem de manera 
activa en aquest òrgan i en els dos següents que es proposen, tant en la taula de cultura, 
com en la taula d’aliments, en la qual ja estem participant. 

Per últim dir també que ens alegrem que apliquin un criteri, un criteri que nosaltres vam 
aprovar per formar part de la Mesa de Cooperació i de Solidaritat i que hem vist que és  
aplicable també, que l’han traslladat, tant a la Mesa de l’Esport, com a la Mesa de 
Cultura, perquè realment siguin les entitats pròpies de Sant Quirze i no altres entitats de 
fora, sinó entitats realment que tinguin l’arrelament a Sant Quirze, que siguin les entitats 
del poble les que hi participin als òrgans de participació ciutadana, demanant el 
compliment d’una sèrie de requisits i per tant com dic, aplicant aquest criteri de 
composició a totes les taules de participació i això també ens satisfà perquè veiem que 
d’una experiència en positiu és traslladable també a altres experiències de participació. 

 

La senyora Mercè Vallès Corominas declara: 

Bon vespre de nou. 

La intervenció que faré ara en aquest punt servirà també pels altres dos següents. 

El nostre grup evidentment està a favor de la participació, com no pot ser d’una altra 
manera, però deixi’m que li digui que estem a favor d’una participació real i a vegades 
sembla que doncs a través de meses, consells, comissions i altres òrgans la puguem 
emmascarar i s’acabi diluint una mica la participació en si. 

Podré semblar pesada, però és que com ja li dic, portem ja 2 anys de mandat i tot just ara 
a la meitat creem aquestes meses de diversos temes, per dir-ho d’alguna manera. Si hem 
trigat 2 anys a crear-les, doncs quant trigarem a implementar tot allò que vostès deien 
que farien, és a dir tot allò que vostès van prometre en el seu programa electoral. I sí miri 
avui m’ha donat per aquí, però és que el temps corre i passa molt ràpid. 

Sense anar més lluny, vostès en el seu programa deien i li dic literalment, en relació a la 
de l’esport que estem ara deien: “Recuperarem la gestió pública de la zona esportiva 
municipal, deslligant-la d’interessos privats. Això permetrà prioritzar la participació dels 
veïns i veïnes amb l’objectiu de desmassificar-la i primar-ne la qualitat. 

Això també ho posaran a debat a la mesa de participació? Perquè llavors certament no 
entenc perquè els partits ens presentem amb un programa i al gent ens vota. 

Nosaltres pensem que el govern té l’obligació de governar i implementar i executar allò 
amb el qual es van comprometre. Nosaltres entenem que hi ha d’haver participació i 
corresponsabilitat però sobretot el que ha d’haver és algú que executi, i deixi que li digui 
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que això el nostre grup doncs ara no ho veu i l’exemple més clar l’hem tingut amb el 
tancament de la liquidació del pressupost. 

Ens dóna la sensació que aquestes meses semblen més doncs una mica, un exemple 
més de postureig a vegades que no pas que la participació sigui real. Però com que li dic 
que és una sensació i no una constatació, els hi donarem un vot de confiança, podem 
estar equivocats perquè no, i si ho estem ho admetrem. I el nostre grup donarà suport a 
la creació d’aquestes meses, evidentment també hi participarem com ho hem fet ja a la 
Mesa d’Aliments, però sent conscients que tenim entre tots, tenim poc temps, hi ha molta 
feina a fer i si després de 2 anys encara estem com estem, deixi que li digui que molt 
optimistes no som, però bé, mirarem com evolucionen i l’abast real i les propostes que 
s’hi portin i es decideixin, veurem com s’implementen perquè el temps passa molt ràpid. 

 

La senyora Elisabeth Oliveras i Jorba declara: 

Els hi haig de dir que la participació ens la creiem i l’exercim. Agraeixo al PSC que 
compartim la visió de participació i d’espai de debat, fa 20 anys que sóc membre de la 
Mesa de Cooperació, puc dir que és un lloc on hem après a autogestionar, on gairebé no 
s’ha de votar mai res perquè tot es funciona per consens, on ens hem educat els uns als 
altres, ens hem format i hem après a compartir i gestionar els recursos públics. 

I sí és el model en aquest cas, perquè a més a més és el model que les entitats entenen, 
perquè en tenen un per conèixer, perquè a més a més aquest model autoobliga a 
participar, les subvencions o la capacitat de poder obtenir recursos és a canvi de la 
motivació i de l’implicació cap a la sensibilització o cap el treball a dins del poble i per tant 
doncs aquest model que està utilitzant Cooperació en aquest cas pensem que és fàcil 
d’explicar, una perquè existeix en el poble i funciona i l’altra perquè a més a més funciona 
bé. 

I per tant doncs en lloc d’inventar un model diferent, hem intentat replicar-lo, com veuran 
amb aquestes, amb la de gènere que portarem el mes d’abril i amb alguna altra que 
s’anirà creant, entretant a l’abril portarem el ROM per fi al ple per aprovació, vindrà el 
Reglament de participació, on es contemplarà el Consell de Poble o el nom que entre tots 
li vulguem donar i per tant doncs arrencarem amb aquesta participació activa que tots 
tenim ganes de fer. 

I espero que no caiguem en el postureig, com vostès pateixen i que realment doncs sigui 
perquè tots en puguem gaudir i aprendre molt de les propostes dels veïns. 

 

Votació 
Sotmesa a votació la proposta dalt transcrita, s’aprova per unanimitat. 

 

8. Aprovar la creació de l'òrgan sectorial de participació ciutadana anomenat " 
Mesa dels aliments" 
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ANTECEDENTS DE FET 
 
A Sant Quirze del Vallès fa anys que es distribueixen aliments per persones que tenen 
dificultats per cobrir les necessitats alimentàries. Històricament la Parròquia de Sant 
Quirze i Santa Julita ha realitzat aquesta tasca i des dels Serveis socials bàsics de 
l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès s’hi han derivat famílies en seguiment.  

En el context de crisi econòmica i social hi va haver un empobriment generalitzat de la 
població i de celeritat de cobertura de necessitats bàsiques d’alimentació, d’aquí que 
comencessin a sortir altres iniciatives per part d’entitats per donar resposta aquesta 
necessitat. Els Serveis socials bàsics va arribar a un acord amb la Parròquia de la Mare 
de Deu del Roser, de Les Fonts, i Càritas Diocesana de Terrassa perquè poguessin 
distribuir aliments a les famílies del barri de Les Fonts. 

Durant uns anys han conviscut al territori diferents maneres d’abordar el tema dels ajuts 
d’aliments a les persones que han manifestat situacions de vulnerabilitat i aquesta 
situació no ha beneficiat a donar una cobertura integral i adequada. A partir d’aquí neix la 
proposta de treballar de forma coordinada i consensuada entre els diferents agents 
implicats en tot el procés d’intervenció per assegurar la suficiència alimentària dels 
ciutadans de Sant Quirze.  

Amb aquesta finalitat es proposa la creació de la Mesa del aliments de Sant Quirze del 
Vallès. 

FONAMENTS DE DRET 

Articles 52.2.e, 62 i 63 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el 
Article 22.2.q, de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local 
Articles 130 i 131 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les 
entitats locals, aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre. 
Llei 12/2007, d’11 de juliol, de Serveis Socials 
Llei 25/2015, de 30 de juliol, del voluntariat i foment de l’associacionisme 
 
DISPOSICIÓ 

S’adopta l’acord següent:  
 
Primer. Crear l’òrgan sectorial de participació ciutadana anomenat “Mesa del aliments”, el 
qual és un òrgan col·legiat, amb funcions d’assessorament, emetre i formular propostes i 
suggeriments en relació a la cobertura de les necessitats alimentàries dels ciutadans de 
Sant Quirze del Vallès. 

Composició: la Mesa dels aliments està composada pels següents membres: 

Membres permanents: 

a) President/a: L’alcaldessa o membre de l’equip de govern en qui delegui. 

b) Sots president/a: La Regidora de Benestar i gent gran 

c) Vocals de Mesa: 

 Un/a representant de cadascun dels grups polítics amb representació municipal 
(amb veu i vot) 

 Un/a representant (amb veu i vot) delegat dels agents implicats en el procés 
d’actuació en relació a la detecció i distribució dels aliments: 
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*Parròquia de Sant Quirze i santa Julita 

*Parròquia de la Mare de Deu del Roser 

*Les Fonts Solidària 

 Un treballador municipal (amb veu i sense vol), adscrit al Servei de Benestar i 
Gent gran, que actuarà com a secretari/a. 

Membres no permanents: 

a) Podran assistir a la Mesa i/o a les comissions aquelles entitats i/o persones, que 
per la seva finalitat es pugui considerar d’interès la seva participació. Actualment 
l’entitat Las Personas Primero. 

b) Responsables polítics o tècnics d’altres àmbits o àrees municipals  

 

Segon. Encarregar a la Mesa d’aliments, un cop constituïda, que procedeixi a la redacció 
i provació d’un Reglament de funcionament que se sotmetrà a l’aprovació del Ple de 
l’Ajuntament. 

Tercer. Comunicar aquest acord, als efectes que puguin designar les persones que 
formaran part de la Mesa, als grups polítics amb representació municipal i als agents 
implicats en el procés d’actuació, i donar difusió al web municipal i a l’Informem. 

 

Deliberacions 
La senyora Marta Baldrich Caselles declara: 

Bon vespre. 

Com bé han dit una altra mesa de participació, en aquest cas el que pretenem és que 
aquesta mesa aglutini tots aquells agents i entitats que hi  ha en el nostre municipi, en 
aquests moments estan treballant pel que fa a la recollida d’aliments tant com la seva 
distribució per a famílies o persones amb dificultats. 

La finalitat d’aquesta mesa seria una mica el compartir les experiències, els esforços i 
com no els recursos entre tots i així com també explorar altres propostes de millorar 
conjunta. 

És veritat, com ha dit la Sra. Peralta, que ja ens hem trobat alguna vegada, no com a 
mesa, sinó que l’any passat vam demanar un recurs tècnic a la Diputació de Barcelona 
per veure com podien muntar, com podíem treballar amb aquestes entitats, que a més 
són diferents i que no estan acostumades a treballar en comú. Portem 3 trobades, ens en 
queden 3 més, en aquest moment també participen representants dels grups municipals i 
bé estem treballant bé, ens estem coneixent. Cosa que crec i fins i tot ja hem compartit 
alguna petita cosa i fa que també ens puguem obrir, això crec que ens permetrà, en el 
moment que creem, que consolidem la mesa, que ens trobem, que la convoquem, ens 
permetrà poder treballar molt més ràpidament amb el reglament, perquè ens coneixem, 
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perquè hi haurà coses que les hem parlat. Així com també segurament podrem començar 
a pensar propostes noves. 

Una mica el que seria la idea de la mesa. 

La composició de la mesa, està composada per la president que és l’alcaldessa o 
membre de l’equip de govern en qui delegui, el sots president/a, que és la regidora de 
Benestar i Gent Gran. I els vocals: un/a representant de cadascun dels grups polítics amb 
representació municipal (amb veu i vot), un/a representant (amb veu i vot) delegat dels 
agents implicats en el procés d’actuació en relació a la detecció i distribució dels aliments 
en aquest cas i en aquest moment són: Parròquia de Sant Quirze i Santa Julita, Parròquia 
de la Mare de Deu del Roser i Les Fonts Solidària. Així com un treballador municipal 
(amb veu i sense vol), adscrit al Servei de Benestar i Gent Gran, que actuarà com a 
secretari/a. 

També hi haurà membres no permanents: que podran assistir a la Mesa i/o a les 
comissions aquelles entitats i/o persones, que per la seva finalitat es pugui considerar 
d’interès la seva participació. Per exemple en aquest moment també estan venint Las 
Personas Primero. En qualsevol cas per exemple podria venir representants del comerç o 
per exemple fins i tot els restauradors depenent del projecte que en aquell moment 
vulguin donar. Així com altres responsables polítics o tècnics d’altres àmbits o àrees 
municipals que en aquest moment es considerin convenients. 

Per tant els hi agrairia el vostre vot favorable. 

 

El senyor Luís Villa Carbó declara: 

Bon vespre a tots i totes. 

Nosaltres abans al no fer el comentari. Però bé es dóna per suposat, vull que ho 
entenguin tots els veïns, de què el grup municipal de C’s també està per la participació 
com és normal, estem completament d’acord amb les 3 meses que es posaran en marxa. 
Creiem en la participació establerta en tots i que tothom treballi i que tothom tingui clar 
que nosaltres acollirem les 3 propostes de mesa i les que vinguin en un futur amb una 
millora de participació, amb total prioritat i amb total ganes de tirar endavant. 

 

Votació 
Sotmesa a votació la proposta dalt transcrita, s’aprova per unanimitat. 

  

9. Aprovar la creació de l'òrgan sectorial de participació ciutadana anomenat 
"Mesa de Cultura" 

ANTECEDENTS DE FET 
 
La Llei reguladora de les Bases de Règim Local, 7/1985, art. 25.2, i d’acord amb allò que 
disposa l’article 66.3 del Text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, 
aprovada mitjançant Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, recull en l’apartat de les 
competències municipals que el Municipi exercirà en tot cas com a competències pròpies, 
en els termes de la legislació de l’Estat i de les Comunitats Autònomes, entre altres, les 
activitats i les instal·lacions culturals i esportives, d’ocupació del lleure i el turisme.  
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De conformitat amb allò que estableix l’article 62.1 de la LMRLC, per acord del Ple, es 
poden crear òrgans de participació sectorial en relació amb els àmbits d’actuació pública 
municipal que per llur naturalesa ho permetin, amb la finalitat d’integrar la participació 
dels ciutadans i de llurs associacions en els assumptes municipals.  

En aquest marc normatiu i amb aquesta finalitat, es proposa la creació de la Mesa de 
Cultura de Sant Quirze del Vallès, com a un òrgan de participació sectorial 
d’assessorament i informació de la política cultural municipal que, amb caràcter general, 
es constitueix per propiciar un debat permanent que estimuli i doni suport als actes 
populars i tradicionals que donen identitat al poble i a les activitats realitzades per les 
entitats de Sant Quirze del Vallès d’interès públic.  
FONAMENTS DE DRET 

- Articles 52.2.e, 62 i 63 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.  

- Article 22.2.q, de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local. 

- Articles 130 i 131 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les 
entitats locals, aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre.  

 

 

DISPOSICIÓ 

S’adopta l’acord següent:  
 
Primer. Crear l’òrgan sectorial de participació ciutadana anomenat “Mesa de Cultura”, el 
qual és un òrgan col·legiat, de caràcter fonamentalment tècnic, amb funcions 
d’assessorament, emetre i formular propostes i suggeriments amb relació amb el 
funcionament del servei municipal.  

Composició: Els Òrgans de la Mesa de Cultura es composen dels següents membres:  

Membres permanents:  

- President/a: l’Alcalde/essa o membre de l’equip de Govern en qui delegui.  

- Vicepresident/a: el/la Regidor/a de Cultura.  

- Vocals de la Mesa:  

- Un/a representant de cadascun dels grups polítics amb representació 
municipal (amb veu i vot).  

- Un/a representant (amb veu i vot) delegat per cadascuna de les entitats 
o associacions culturals que tinguin el seu àmbit d’actuació al terme 
municipal de Sant Quirze del Vallès, que reuneixin les següents 
condicions:  
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o Estar legalment constituïdes i inscrites al Registre Municipal 
d’Entitats i Associacions ciutadanes que disposa l’ajuntament, 
com a entitat sense ànim de lucre.  

o Certificar que compten amb el 75% dels membres de la seva 
Junta directiva empadronats a Sant Quirze del Vallès i amb un 
mínim d’associats al municipi de Sant Quirze, mai inferior a 10 
persones.  

o Tenir presència activa a la vida social del municipi.  

o Mostrar el seu interès en formar part d’aquesta Mesa, sol·licitant-
ho a l’ajuntament per escrit.  

- Un treballador municipal, amb veu i sense vot, adscrit al servei de 
Cultura, que actuarà com a secretari/a de la Mesa.  

Membres no permanents:  

- Podran assistir a la Mesa i/o a les Comissions aquelles persones que per la seva 
capacitat o nivell professional es pugui considerar d’interès la seva participació.  

- Responsables polítics o tècnics d’altres àmbits o àrees municipals.  

- Representants de les associacions de veïns del municipi.  

- Representants de les associacions de mares i pares dels centres educatius del 
municipi.  

Segon. Encarregar a la Mesa de Cultura, un cop constituïda, que procedeixi a la redacció 
i aprovació d’un Reglament de funcionament que se sotmetrà a l’aprovació del Ple de 
l’Ajuntament.  

Tercer. Comunicar aquest acord, als efectes que puguin designar les persones que 
formaran part de la Mesa, als grups polítics amb representació municipal, a les entitats o 
associacions culturals que tinguin el seu àmbit d’actuació al terme municipal de Sant 
Quirze del Vallès i donar difusió al web municipal i a l’Informem. 
 
Deliberacions 
La senyora Elena Sabater Sánchez declara: 

Bon vespre. 

En aquest marc normatiu i amb aquesta finalitat, es proposa la creació de la Mesa de 
Cultura de Sant Quirze, com a un òrgan de participació sectorial d’assessorament i 
informació de la política cultural municipal que, amb caràcter general, es constitueix per 
propiciar un debat permanent que estimuli i doni suport als actes populars i tradicionals 
que donen identitat al poble i a les activitats realitzades per les entitats de Sant Quirze del 
Vallès d’interès públic. 

La Mesa estarà composada per:  

- President/a: que serà l’alcalde/essa.  

- Vicepresident/a: el/la regidor/a de Cultura.  

- Vocals de la Mesa:  
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- Un/a representant de cadascun dels grups polítics amb representació 
municipal (amb veu i vot).  

- Un/a representant (amb veu i vot) delegat per cadascuna de les entitats 
o associacions culturals que tinguem en el poble, que reuneixin les 
següents condicions:  

o Estar legalment constituïdes i inscrites al Registre Municipal que 
disposa l’ajuntament.  

o Certificar que compten amb el 75% dels membres de la seva 
Junta directiva empadronats a Sant Quirze del Vallès i amb un 
mínim d’associats al municipi de Sant Quirze, mai inferior a 10 
persones.  

o Tenir presència activa a la vida social municipal.  

o Mostrar el seu interès en formar part d’aquesta Mesa, sol·licitant-
ho a l’ajuntament per escrit.  

- Un treballador municipal, amb veu i sense vot, adscrit al servei de 
Cultura, que actuarà com a secretari/a de la Mesa.  

Membres no permanents:  

- Podran assistir a la Mesa i/o a les Comissions aquelles persones que per la seva 
capacitat o nivell professional es pugui considerar d’interès la seva participació.  

- Responsables polítics o tècnics d’altres àmbits o àrees municipals.  

- Representants de les associacions de veïns del municipi.  

- Representants de les associacions de mares i pares dels centres educatius del 
municipi.  

Un cop formada aquesta mesa se li encarregarà la redacció i aprovació del reglament pel 
funcionament, que se sotmetrà a l’aprovació del Ple de l’Ajuntament. 

I després 3r, comunicar aquest acord, als efectes que puguin designar les persones que 
formaran part de la Mesa, als grups polítics amb representació municipal, a les entitats o 
associacions culturals que tinguin el seu àmbit d’actuació al terme municipal de Sant 
Quirze del Vallès i donar difusió al web municipal i a l’Informem. 

Creiem que és important per regular les relacions entre totes les entitats i les 
associacions d’ajuntaments, crear un espai de diàleg i de debat entre les entitats i 
l’Ajuntament on es puguin resoldre dubtes, inquietuds i per fer créixer la cultura al nostre 
poble. 
 

La senyora Elisabeth Oliveras i Jorba declara: 

Recordar-los que si pot ser, dilluns com a molt dimarts, ens passin els representants de 
cada grup a Participació, a la Joana Melero, de cada Mesa perquè sinó no les podem 
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convocar, si no sabem cada grup qui anirà. Vostès mateixos ens fan un correu amb els 
representants de les 3 meses i així podrem començar-les a convocar. 

 

Votació 
Sotmesa a votació la proposta dalt transcrita, s’aprova per unanimitat. 

  

 

10. Proposta d'aprovació de les bases reguladores del procés de Pressupostos 
participatius 2017/2018.   

ANTECEDENTS DE FET 

L’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès inicia enguany, per segon any, un procés de 
participació ciutadana en relació al pressupost municipal mitjançant la priorització de les 
inversions a realitzar en el municipi.  

Aquest projecte permetrà a la ciutadania influir i decidir sobre els pressupostos públics 
mitjançant el procés dels pressupostos participatius. 

L’objectiu d’aquest procés és implicar a la ciutadania en la presa de decisions sobre el 
destí d’una part dels recursos públics. A més, permetrà conèixer les necessitats de la 
població afavorint el debat col·lectiu, prioritzant també de forma col·lectiva aquestes 
necessitats i planificar la despesa municipal el màxim ajustada a aquestes prioritats 
ciutadanes. 

Per tal de desenvolupar el projecte amb la màxima transparència i garanties s’ha preparat 
la redacció d’aquestes bases que defineixen com serà el procés, el calendari i els criteris 
que el regularan: 

- Objecte i pressupost del procés 
- Projectes i criteris d’obligat compliment per a les propostes presentades 
- Estructura del procés i calendari 
- Participació Ciutadana 
- Òrgans del procés 
- Desenvolupament del procés  

 

S’adjunta també annex el calendari  amb les dates detalles de cada fase.  

 

FONAMENTS DE DRET 

- Articles 69 i 70 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, 
mitjançant el procediment que preveu l’article 75 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, 
del procediment administratiu comú de les administracions públiques. 

- Llei 10/2014, del 26 de setembre, de consultes populars no referendàries i d’altres 
formes de participació ciutadana, articles 1,2, 40 a 43, 46 a 53 i disposició 
addicional segona 

- Decret legislatiu 2/2003, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de 
règim local de Catalunya. 
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DISPOSICIÓ 

S’adopta el següent acord: 

Primer.- Aprovar les bases reguladores del procés de pressupostos participatius Sant 
Quirze del Vallès 2017/2018 

 

“BASES REGULADORES DEL PROCÉS DE PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS 

 2017-2018 

El municipi de Sant Quirze del Vallès compta amb una ciutadania amb un elevat grau de 
maduresa, amb plena capacitat per intervenir en la diagnosi de necessitats i en la presa 
de decisions del municipi. Aquest fet es contrasta amb la gran participació que va tenir 
l’any passat la primera experiència de pressupostos participatius en la qual es van 
presentar en la primera fase del procés un total de 88 propostes de les quals és van 
prioritzar finalment 41, amb un percentatge de participació en la fase de votació del 13%.  

Un any més, l’Ajuntament de SQ, com a expressió de govern democràtic, té l’aspiració de 
promoure la participació activa de la  ciutadania mitjançant la priorització de les inversions 
a realitzar en el municipi. Aquest projecte, com a mecanisme de democràcia directe, 
permetrà a la ciutadania influir i decidir sobre els pressupostos públics mitjançant els 
procés dels pressupostos participatius.  

El pressupost participatiu es defineix doncs com un mecanisme de participació i gestió del 
municipi, mitjançant el qual els ciutadans i ciutadanes poden decidir sobre la destinació 
de part dels recursos municipals, establint un canal efectiu de democràcia participativa 
amb la finalitat d’atendre a les seves preocupacions i demandes pel que fa al concepte 
del Capítol 6 d’inversions del Pressupost Municipal. 

L’objectiu principal d’aquest procés és implicar a la ciutadania en la presa de decisions 
sobre el destí d’una part dels recursos públics. A més, aquest procés permetrà conèixer 
les necessitats de la població afavorint el debat col·lectiu, prioritzant també de forma 
col·lectiva aquestes necessitat i planificant la despesa municipal el màxim d’ajustada a 
aquestes prioritats ciutadanes. 

 

Més enllà del component decisori, aquest procés millora els canals de comunicació entre 
l’Ajuntament i la ciutadania, generant espais de reflexió col·lectiva, consolidant un espai 
participatiu compromès amb la democràcia local de proximitat que reforça el dret 
constitucional a la participació en els assumptes públics. 

Les bases que regulen aquest procés de Pressupostos Participatius és el document que 
establirà les seves regles en totes les seves fases i accions.  

1. Objecte i pressupost  
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En quest projecte de la participació ciutadana els ciutadans i ciutadans del municipi 
podran proposar, debatre i decidir el destí de 200.000€ corresponent al pressupost 
d’inversions de l’exercici 2018 sota els principis de ser un procés vinculant, universal, 
deliberatiu i amb un sistema de garantia i transparència.  

La partida d’inversions permet desenvolupar actuacions de ciutat que poden incidir sobre 
l’espai públic, l’ urbanisme, els equipaments, la sostenibilitat o la mobilitat.  

Els projectes prioritzats a la fase de votacions seran incorporats a les partides 
pressupostàries de l’exercici 2018. 

2. Règim jurídic 
 

El règim jurídic d’aplicació és el que deriva dels articles 69 i 70 bis de la Llei 7/85, de 2 
d’abril, reguladora de les bases de règim local, mitjançant el procediment que preveu 
l’article 75 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 
administracions públiques; la Llei 10/2014, del 26 de setembre, de consultes populars no 
referendàries i d’altres formes de participació ciutadana, articles 1,2, 40 a 43,46 a 53 i 
disposició addicional segona; així com el Decret legislatiu 2/2003, pel qual s’aprova el 
Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.  

3. Projectes i criteris d’obligat compliment per a les propostes presentades 
 

Els projectes presentats han de ser propostes d’inversions de qualsevol àmbit de 
competència municipal. Una inversió es defineix com un bé inventariable que és 
permanent en el temps. Té un principi i un final, des de la renovació o creació d’un 
equipament, la millora d’un espai públic, l’adquisició de mobiliari, la creació o ampliació 
d’un web poden ser exemples de béns inventariables.  

Han de ser iniciatives concretes i valorables econòmicament, amb visió de ciutat, 
generant impacte al conjunt del territori.  

Les propostes hauran de complir les següents condicions: 

- Criteri de legalitat: les propostes presentades hauran d’adequar-se a les lleis i 
normatives vigents del municipi. 
 

- Criteri de competències municipals: les accions a dur a terme d’acord a les 
propostes seran, necessàriament, de competència municipal. Fer referència a 
àmbits i temes de competència municipal i ser coherents amb els seus valors i 
plans municipals aprovats. 
 

- Criteri econòmic: s’ha establert un límit pressupostari que no podrà ser inferior a 
10.000€ ni superior a 200.000€. Les propostes no poden comprometre exercicis 
pressupostaris futurs (en quant a despesa es refereix, sí a manteniment).  
 

- Criteri d’inclusivitat i obertura: No poden provocar exclusió social, han de ser 
equitatives des d’un punt de vista de gènere, inclusives, obertes i dirigides al 
conjunt de la població, amb visió de ciutat i sostenibles amb el medi ambient. 
 

- Criteri de concreció i sostenibilitat financera: han de ser propostes concretes i no 
poden referir-se a actuacions de manteniment que ja s’estiguin duent a terme, ni 
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despeses obligatòries per part de l’ajuntament, ni plans d’ajuts ja existents. 
Tampoc poden fer referència a subvencions que ja s’atorguen ni 
inversions que ja estiguin previstes en el pla quatrienal.   

- Criteri de viabilitat tècnica: tècnics/ques de l’Ajuntament valoraran la viabilitat dels 
projectes presentats en relació a les competències i capacitats de l’Ajuntament 

 

4. Estructura del procés 
 

El procés contempla tres moments principals: 

- Generació de propostes des de la ciutadania a títol individual o col·lectiu 
- Anàlisi de les propostes  
- Votació de les propostes 
- Execució de les propostes 

 

Organitzats segons les següents fases: 

1. Definició del procés de pressupostos participatius 
2. Difusió del procés 
3. Presentació de propostes i espais per a la generació de propostes col·lectives 
4. Anàlisi i validació de les propostes 
5. Votació de les propostes 
6. Execució i seguiment de les propostes prioritzades 

 

5.  Participació de la ciutadania 
 

Els ciutadans i ciutadanes podran participar en les següents etapes del procés: 

- Presentant propostes de forma presencial o telemàtica en el període previst a tal 
efecte. Poden presentar propostes els ciutadans i ciutadanes, entitats, empreses i 
comerços del municipi. 

- Participant a les taules sectorials on es debatran i es generaran propostes de 
forma col·lectiva. Poden participar els ciutadans i ciutadanes, entitats, empreses i 
comerços del municipi. 

- Prioritzant les propostes validades que passen a la fase de votació en el període 
previst a tal efecte. Té dret a vot tota la ciutadania major de 16 anys empadronada 
a Sant Quirze del Vallès. El padró de referència serà el dia 1 de setembre. En 
aquesta fase la participació és individual  

 

6. Òrgans del procés 
 

Comissió Tècnica dels pressupostos participatius 
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Estarà formada per personal tècnic de les diferents àrees de l’Ajuntament. En la fase 0 es 
designaran els membres d’aquesta comissió que participaran també en la redacció de les 
bases. 

La comissió s’anirà convocant al llarg del procés per validar l’inici i finalització de 
cadascuna de les fases. La funció principal de la comissió és fer el seguiment del procés, 
intervenint en el seu desenvolupament i organització.  

En la fase 3 és la encarregada de validar les propostes que finalment passaran a la fase. 
Es valoraran en funció dels informes tècnics de cada una de les propostes que haurà 
elaborat cada servei municipal en funció de la temàtica del projecte i sota els criteris 
aprovats en aquestes bases. 

Dels diferents membres de la comissió tècnica es designarà a aquells tècnics/ques 
municipals que formaran part de la Comissió de Garanties.  

Comissió de Garanties dels Pressupostos Participatius 

Es constitueix com a òrgan de participació, seguiment i consulta de caràcter permanent i 
evolutiu que es pot anar adaptant a diferents situacions i circumstàncies.  

Es convocaran al llarg del procés trobades regulars on es treballaran els objectius 
específics per a cada moment.  

El caràcter d’aquest òrgan de participació és informatiu i consultiu, és a dir, té com a 
funció principal reflexionar sobre el procés de participació a partir de la informació 
aportada. 

Per garantir el seu funcionament i la seva operativitat, té un nombre limitat de 
participants, però vol ser plural en els interessos, visions i experiències. 

Estarà formada per: 

- Representants d’entitats que hi vulguin formar part. Es donarà prioritat atenent al 
criteri de màxima representativitat del teixit associatiu del municipi. És a dir, es 
prioritzarà que hi formin part representants d’entitats dels diferents àmbits 
sectorials: entitats de comerciants i empreses (3 membres), d’entitats culturals (4 
membres), d’entitats de natura i defensa dels animals (1 membre), d’AMPAS (2 
representants), Federació d’AMPAS (1 representant), entitats esportives (3 
representants), entitats de dona (1 representant), entitats de gent gran (1 
representant), entitats juvenils (2 representants),entitats solidàries (2 
representants), AAVV (2 representants) i FAV (1 representant).  
En total la representació serà de 23 membres d’entitats garantint que, com a 
mínim, 3 d’aquests 23 membres siguin representants d’entitats del barri de les 
Fonts. 

- Tècnics/ques: 6 representants de les diferents àrees que formen part de la 
Comissió Tècnica. 

- Grups Municipals: 5 membres, un per cada grup municipal. 
- Ciutadania a títol individual: 8 ciutadans o ciutadanes que hi vulguin formar part.  

 

Tot i que aquesta composició tingui un número assignat i limitat, aquest es considerarà un 
criteri orientatiu i podrà ser flexible donat que l’objectiu és fomentar la participació sense 
que el número de membres sigui un criteri d’exclusió.  

7. Desenvolupament del procés 
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7.1 .Definició del procés de pressupostos participatius 

En aquesta fase es treballa a nivell tècnic el document que ha de regular les bases i 
principis del procés així com el calendari i mecanismes de participació.  

Per tal de consensuar aquestes bases de forma participada, amb l’objectiu de 
desenvolupar adequadament i amb totes les garanties els procés de Pressupostos 
Participatius, es convocarà a la Comissió de Garanties del procés de Pressupostos 
Participatius 2016-2017, per passar-lo definitivament a aprovació al ple del mes de març. 

En anys vinents, la voluntat és consensuar i aprovar les bases d’aquest procés al Consell 
de Ciutat com a màxim òrgan de participació ciutadana municipal.  

Posteriorment es constituirà una nova comissió de Garanties amb la representació 
ciutadana i d’entitats d’enguany. 

7.2 .Difusió del procés 

En aquesta fase es presentarà públicament el procés de Pressupostos Participatius i 
s’iniciarà la campanya informativa per difondre els seus objectius i els canals de 
participació entre la ciutadania. 

La presentació pública es realitzarà en dues sessions, una al centre del municipi i l’altre al 
barri de les Fonts els dies 24 i 26 d’abril respectivament. En les sessions de presentació 
s’explicarà la metodologia del procés, què és i com s’elabora un pressupost municipal i 
què és, com es defineix i com es formula una inversió.  

En aquestes sessions també es recolliran les propostes de les persones i representants 
d’entitats que vulguin formar part de la Comissió de Garanties.  

7.3 . Presentació de propostes i espais per a la generació de propostes col·lectives 

En aquesta fase es desenvolupa el període de recollida de propostes. Enguany el període 
serà del 2 al 31 de maig (ambdós inclosos). No es podrà valorar cap proposta que s’hagi 
presentat fora de termini.  

Poden presentar propostes tots els ciutadans i ciutadanes majors de 16 anys 
empadronats/des al municipi, les entitats registrades al Registre Municipal d’Entitats   i els 
comerços i empreses amb domicili fiscal a Sant Quirze del Vallès. La forma de 
presentació pot ser de forma presencial o telemàtica i assistint a les taules sectorials de 
debat. 

Cada persona, entitat, empresa o comerç podrà presentar com a màxim 5 propostes. 
Aquestes s’han de consignar en una fitxa o formulari disponible en paper i en format 
digital que contindrà els següents apartats: 

- Identificació del/ la sol·licitant: nom de la persona, DNI, NIF, adreça 
- Adreça de correu electrònic i telèfon 
- Denominació del projecte  
- Descripció de la proposta 
- Destinataris/beneficiaris de la proposta 
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- Documentació adjunta (pressupost, plànol, altres...) 
 

Es poden presentar presencialment a les Oficines d’Atenció Ciutadana de l’ajuntament, a 
l’estand itinerant que s’habilitarà en diferents llocs del territori o per via telemàtica a través 
de la web http://consultes.santquirzevalles.cat   

Es recolliran també les propostes que es formulin col·lectivament en les taules sectorials.   

Tant les propostes que es recullin a l’estand itinerant com les que s’elaborin en les taules 
sectorials es registraran al Registre Municipal per tal que tinguin el mateix efecte de 
validesa. S’enviarà posteriorment un correu electrònic a la persona adjuntant la seva 
proposta amb el número de registre corresponent.  

Taules sectorials de generació de propostes col·lectives 

L’objectiu d’aquestes taules és construir propostes consensuades a partir de la 
deliberació col·lectiva d’entitats, col·lectius i ciutadania. Es programaran els següents 
espais de debat: 

- Sessió oberta a tota la ciutadania, entitats o col·lectius  
- Sessió amb el col·lectiu de joves 
- Sessió adreça al col·lectiu de gent gran 
- Sessió adreça a comerços i empreses 

 

Estand itinerant territorial de recollida de propostes 

Amb l’objectiu d’obrir al màxim la recollida de propostes i donar difusió i transparència al 
procés, s’habilitarà un estand itinerant a diferents punts del territori on qualsevol persona, 
entitat o comerç podrà omplir o lliurar la seva proposta. Aquests punts estaran ubicats en 
els següents llocs del terme municipal: 

- Escola Lola Anglada  
- Escola Pilarín Bayés 
- Escola Purificació Salas 
- Biblioteca Municipal 
- Plaça del Molí 
- Mostra d’Entitats 

 

7.4. Anàlisis  i validació de les propostes 

En aquesta fase els serveis tècnics municipals analitzaran les propostes presentades en 
funció dels criteris descrits en aquestes bases i, en tant que compleixin amb els requisits 
establerts.    

L’avaluació per part del personal tècnic municipal anirà acompanyada del pressupost 
corresponent per a la seva execució i d’un informe per a cadascuna de les propostes 
presentades considerant la seva validació o no per passar a la fase de votació. Les 
propostes s’organitzaran per àmbits temàtics i es podran unificar en funció del contingut 
similar i/o per la seva viabilitat.  

En aquesta fase els serveis municipals podran contactar amb les persones que han 
presentat propostes per tal de resoldre qüestions formals de la seva presentació, aclarir 
dubtes del contingut o del pressupost. 

http://consultes.santquirzevalles.cat
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Finalitzada la validació tècnica es farà una presentació pública oberta a tota la ciutadania 
per presentar i exposar tots els projectes, tant els validats com els que no.  Les persones 
o entitats que hagin presentat propostes podran conèixer abans de passar la fase de 
votació l’argumentari de perquè han sigut o no validades, la dotació econòmica assignada 
i el redactat final de la seva proposa validant-la. Aquesta presentació pública tindrà lloc el 
dia 26 de juny. 

7.5. Votació de les propostes 

Les propostes que hagin passat la fase d’anàlisis i validació tècnica aniran a la fase de 
votació on es prioritzaran seguint un procés de votació popular.  

Per tal de donar a conèixer les propostes, a partir del dia 31 d’agost i fins el final del 
període votacions, es podran consultar tots els projectes finalistes a la pàgina web 
http://consultes.santquirzevalles.cat   

Es donarà també difusió de les propostes durant la Festa Major mitjançant una exposició 
que després podrà ser visitada en instal·lacions municipals.  

El període de votació serà de 20 dies. S’iniciarà el dia 5 de setembre i finalitzarà el dia 24 
de setembre.  

Podran participar a la fase de votació tota la ciutadania empadronada al municipi de Sant 
Quirze del Vallès major de 16 anys, fets abans de l’1 de setembre de 2017, data en la 
que es tancarà el cens.  

Les votacions es podran realitzar en qualsevol de les següents modalitats i només es 
permetrà una votació per cada document acreditatiu d’identitat: 

- Presencialment presentant el document acreditatiu d’identitat (DNI, NIE o 
passaport) a l’Oficina d’Atenció Ciutadana, Centre Cívic Torre Julià, Casal d’Avis, 
Biblioteca Municipal, Canya Jove durant l’horari següent: 

o Oficina d’Atenció Ciutadana: de dilluns a dijous de  8.30 a 19 h i divendres 
de 9 a 14 h. 

o Centre Cívic Torre Julià: de dilluns a dijous de 15 a 21 h i divendres de 
8.45 h a 14 h i de 15 a 20h. 

o Casal d’Avis: de dilluns a divendres de 10 a 14 h i de 17 a 20 h 
o Biblioteca Municipal: de dilluns a divendres de 15.30 a 21 h i dijous i 

dissabtes de 10.30 a 13.30 h. 
o Canya jove: dimarts, dijous i divendres de 10 a 13h i de dilluns a dijous de 

16 a 20 h.  
o Escola d’Adults:de dilluns a dijous de 16 a 20 h i divendres de 10 a 13 h 
o Estands itinerants de recollida de vot.  

 

- En línea a través de la plataforma http://consultes.santquirzevalles.cat amb 
document acreditatiu d’identitat i data de naixement des de les 00.01h del dia 5 de 
setembre fins a les 23.59 h del dia 24 de setembre.  

 

http://consultes.santquirzevalles.cat
http://consultes.santquirzevalles.cat
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No hi ha un número limitat de propostes per a votar. Cada ciutadà podrà votar tantes 
propostes com consideri, sempre que no es superi la bossa assignada de 200.000€ de 
crèdit. 

L’escrutini es realitzarà a partir de les 00.01 h del dia 26 de setembre i es comunicarà a 
través del diferents mitjans de comunicació municipal i a una presentació pública de 
retorn de resultats, oberta a tota la població, el dia 2 d’octubre.  

Del resultat de les propostes que s’han votat en aquesta fase sortirà la llista de projectes 
que s’incorporaran en l’exercici pressupostari d’inversions de l’any 2018 tenint en compte 
l’ordre dels resultats. És a dir, la primera proposta de la llista serà la primera proposta 
més votada i, en el cas que sigui una proposta inferior a 200.000€, la següent proposta 
que s’afegirà a la llista serà aquella que permeti completar la xifra de 200.000€ sense 
superar aquest import. Si amb la suma d’aquesta segona és supera l’import de 200.000€ 
es passarà a la tercera i així successivament, s’aniran incorporaran propostes que 
permetin cobrir la bossa de 200.000€ sense superar-la.  

7.6 Execució i seguiment de les propostes prioritzades 

En aquesta fase la Comissió Tècnica planificarà els projectes d’execució de les propostes 
guanyadores. 

Paral·lelament al treball de la comissió tècnica es convocarà periòdicament a la Comissió 
de Garanties que revisarà els projectes d’execució redactats i supervisarà la seva 
execució per finalment validar la memòria del procés. 

Tots els òrgans que han participat, cadascun des del seu àmbit, hauran de participar en la 
valoració final, on s’han de recollir els aspectes que cal millorar i reforçar.  

S’annexa cronograma orientatiu del procés de pressupostos participatius 2017/2018.” 

 

 

 

 

 

 

CRONOGRAMA ORIENTATIU 

PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS 2017 

  Febrer Març Abril Maig 

Fase 0: Definició del procés  

Redacció de les bases X 
   

Validació de les bases Comissió Tècnica 
 

2 
  

Validació de les bases Comissió de Garanties 
 

13 
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Aprovació pel ple 
 

30 
  

Comunicació: díptic del procés 
 

X 
  

Edició plataforma web 
 

X X 
 

Tràmit de la recollida de propostes i formulari de recollida 
 

X 
  

Fase I: Difusió del procés al conjunt de la ciutadania 

Comissió Tècnica preparació presentació 
  

5 
 

Presentació pública del projecte Centre 
  

24 
 

Presentació pública del projecte Les Fonts 
  

26 
 

Constitució de la Comissió de Garanties 
   

3 

Comunicació: difusió del procés als mitjans i distribució díptic 
Informatiu   

X 
 

Plataforma web: sortida de la plataforma amb el calendari del procés 
  

5 
 

Fase II: Presentació de propostes i espais per a la generació de propostes col·lectives 

Plataforma web: recollida de propostes on-line 
  

X X 

Recollida de propostes 
   

2 al 31 

Comunicació: campanya recollida de propostes 
   

X 

Taules sectorials de generació de propostes col·lectives 
    

Debat col·lectiu entitats i ciutadania en general (19 a 21h) 
   

8 

Sessió joves institut (migdia) 
   

8 

Sessió Gent Gran (17 a 19h) 
   

10 

Sessió comerços i empreses (15 a 16.30h) 
   

10 

Comissió Tècnica seguiment de la fase de recollida de propostes 
   

16 

Estand itinerant territorial de recollida de propostes 
    

Escola Lola Anglada (12.30 a 14h) 
   

16 

Escola Pilarín Bayés  (12.30 a 14h) 
   

17 

Escola Purificació Salas (12.30 a 14h) 
   

18 
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Biblioteca Municipal (17 a 18h) 
   

22 

Plaça del Molí (18.30 a 20h) 
   

22 

Mostra d'Entitats 
   

27 i 28 

Comissió de Garanties: seguiment de propostes recollides i llistat de 
propostes     

Fase III: Anàlisi i validació de les propostes 

Treball intern per l'anàlisi i validació de les propostes 
    

1 al 22

Comissió Tècnica 
    

Comissió Tècnica 
    

Comissió de Garanties: presentació de les propostes classificades 
    

Presentació pública de les propostes presentades i validades 
    

Fase IV: Difusió i priorització de les propostes 

Comunicació: campanya difusió de les propostes 
    

Exposició de propostes al web 
    

Exposició Festa Major 
    

Comissió tècnica 
    

Comissió de Garanties 
    

Període de votacions 
    

Plataforma (on line) 
    

Equipaments (presencial) 
    

Estands itinerants de recollida de vot (presencial) 
    

Comissió tècnica: seguiment del procés de votació 
    

Comissió tècnica: resultats 
    

Comissió de garanties: seguiment del procés de votació 
    

Presentació pública de les propostes prioritzades 
    

Fase V: Execució i seguiment de les propostes prioritzades 

Elaboració de l'informe final per a la seva incorporació al pressupost 
2018     
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Comunicació: difusió de les propostes seleccionades 
    

Constitució de l'òrgan de seguiment per al control de l'execució de les 
propostes aprovades     

 

 
Deliberacions 
La senyora Elisabeth Oliveras i Jorba declara: 

Enguany tornem a fer per segon any consecutiu la proposta de bases que regulin el 
procés de pressupostos participatius al nostre poble. 

En aquestes bases es defineix l’objecte i pressupost del procés, els projectes i criteris 
d’obligat compliment, estructura del procés i calendari, participació ciutadana, òrgans del 
procés i desenvolupament del procés. 

Cal dir que el pressupost torna a ser de 200.000€, el que sí s’ha fet és posar un sostre 
per sota de 10.000€ mínim d’inversió, perquè amb l’experiència de l’any anterior es va 
poder veure que les inversions més petites passaven a ser gairebé manteniments i que 
per tant doncs no tenien un efecte estratègic o col·lectiu, sinó que eren més individuals i 
per tant doncs dins tant en la comissió de garanties com a nivell tècnic es va considerar 
que millor posar un sostre. Evidentment ha de ser un procés vinculant, universal, que 
sigui deliberatiu i amb un sistema de garantia de transparència com va ser doncs l’any 
passat. 

Evidentment la partida d’inversions permet desenvolupar doncs a incidir en l’espai públic, 
a l’urbanisme, els equipaments, la sostenibilitat o la mobilitat. 

Els projectes han de complir el criteri de legalitat, de competència municipal, el criteri 
econòmic que comentàvem de què siguin avalats entre 10.000 i 200.000€, tenir el criteri 
d’inclusivitat i obertura, i concreció i sostenibilitat financera, han de ser propostes 
concretes i no poden referir-se a actuacions de manteniment que ja s’estiguin duent a 
terme, o que ja siguin actuacions que estiguin programades en els pressupostos 
d’enguany, hi ha d’haver la viabilitat tècnica, doncs que aquesta la valoraran evidentment 
els tècnics de l’Ajuntament. 

L’estructura del procés ens diu doncs que era el moment de generació de propostes, una 
altra d’anàlisis de les propostes, la votació i evidentment l’execució. 

Els òrgans del procés són la comissió tècnica de pressupostos participatius, que és una 
comissió interna formada per tècnics. 

La comissió de garanties, que ja tenim encara vigent la del pressupost anterior, que ara 
es renovarà de cada als pressupostos 2018. I que aquesta comissió és la que es 
constitueix com a òrgan participatiu, seguiment i consulta de caràcter permanent i evolutiu 
per anar adaptant les diferents situacions i circumstàncies. 
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És convoca en diferents moments del procés i va avaluant com va seguint i té caràcter 
consultiu i informatiu. 

Està formada per representants de diferents entitats, amb un nombre calculat segons el 
nombre d’entitats d’aquell sector, per 6 tècnics, els 5 representants de cada grup 
municipal i 8 ciutadans o ciutadanes a nivell individual que vulguin ser membres. 

Els pressupostos participatius començaran a recollir-se, la fase inicial de presentació de 
propostes i espais de generació és del 2 al 31 de maig i poden presentar totes les 
propostes ciutadans i ciutadanes majors de 16 anys empadronats al municipi i les entitats 
registrades al municipi i els comerços i empreses amb domicili fiscal a Sant Quirze. 

Tenim els requisits que cal presentar i per poder potenciar i per poder acompanyar que hi 
hagi força participació, com va ser la nostra primera experiència, que vam arribar al 13%, 
doncs tornarem a repetir amb les taules sectorials de generació de propostes col·lectives, 
que serà una sessió oberta a tota la ciutadania, entitats i col·lectius, una altra al col·lectiu 
de joves, una altra al col·lectiu de gent gran i una altra a comerços i empreses. 

Hi haurà l’estand itinerant que es va fer i que va anar al Lola Anglada, al Pilarín Bayés, al 
Purificació Salas, a la Biblioteca, a la Plaça del Molí i a la Mostra d’Entitats. 

I un cop s’ha fet aquest procés hi haurà el següent procés, que és el de l’anàlisis i 
validació de les propostes, aquesta és una tasca purament tècnica en la que l’avaluen i 
es quantifiquen i ja passarem al procés de votació que durarà 20 dies, que és del 5 de 
setembre al 24 de setembre.  

Les propostes seran exposades com es va fer, en l’espai web i en exposició i podran 
votar-hi totes les persones que han fet 16 anys abans de l’1 de setembre del 2017, que 
és quan es tanca el cens per poder la màxima. Per poder votar es pot fer presencialment 
a l’OAC, al centre cívic Torre Julià, al Casal d’Avis, a la Biblioteca, al Canya Jove, a 
l’Escola d’Adults o als estands itinerants, o també evidentment a través de la plataforma, 
que és la que va ser més utilitzada durant el procés anterior. 

L’escrutini es farà a la nit o durant el dia 26 de setembre, i quedarà la presentació pública 
que serà el dia 2 d’octubre. 

Per tant doncs, aquestes són les bases del procés, són molt semblants, el que s’ha fet és 
recollir tot allò que l’any passat s’havia dit que es faria, és com si fos una memòria del 
que va passar l’any passat i hem recollit tot els processos que vam fer i és el que es 
proposa doncs per poder tornar a posar a disposició del veïnat la voluntat per poder 
participar i expressar en el que creuen que cal destinar 200.000€ del pressupost 
d’inversions. 

 

El senyor David Sánchez Mancebo declara: 

Nosaltres no ens volem repetir en el que ja vam dir en el Ple semblant, no sé si en el 
temps, però sí en el punt de l’ordre de dia de l’any passat, en el que vostès presentaven 
doncs una proposta semblant al que avui ens ocupa. 

Vam dir en aquell moment que ens semblava un procés positiu, positiu perquè 
evidentment la participació sempre s’ha de veure com a una cosa positiva, però vam dir i 
a les actes del ple que estic fent referència ho indicava, hi havia uns perills que el temps 
ens podria demostrar si acabarien sent certs o no. 

Si nosaltres això ho focalitzem quant a la nostra tasca com a grup municipal en vers els 
pressupostos que vostès ens presenten, i a les ordenances que vostès ens presenten, 
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doncs ja els hi vam dir en els plens corresponents d’ordenances i de pressupostos que el 
calendari que vostès ens presentaven per a la nostra participació el podem catalogar com 
a insuficient. Com a insuficient en tant en quan en què la participació que les persones 
que hem estat escollides pels veïns de Sant Quirze, doncs en proves fefaents diguéssim, 
doncs no hem pogut participar com voldríem. 

Vostès això ho fan extensiu per segona ocasió doncs a la ciutadania, insisteixo estem 
d’acord en la participació, però no ens hem d’anar molt lluny en el que vostès entenen 
com a participació, en per exemple l’elecció del nom que ha obtingut un canvi recentment 
al Centre que abans es deia de la Dona. Un canvi totalment, podem dir, on no hi ha hagut 
participació, on hi ha hagut propostes a sobre la taula que pràcticament eren úniques i ja 
amb l’acord pres.  

Clar nosaltres i vostès ho saben, i el meu el Luís Villa és una persona activa, que sempre 
està disposada activament a participar a donar el seu punt de vista, ens agrada participar. 
Ens agrada participar i per tant aquesta participació que vostès a vegades proposen, com 
abans deia la Sra. Vallès, potser no s’acosta al que realment és una participació. 

Quan estem parlant de pressupost, entenem que la participació a vegades no pot ser una 
participació sobtada, creiem que ha d’haver-hi també una mica de planificació. 

En qualsevol cas nosaltres en aquest punt ens abstindrem per tots els motius que els hi 
he dit, perquè creiem que l’aposta econòmica que vostès fan no s’ajusta a una realitat 
potser futura, perquè estem de magnituds que potser després no es poden complir, però 
tot i així no els hi recriminarem la proposta, el que sí que els hi recriminem, diguéssim, o 
ens agradaria que milloressin és en la forma que vostès a vegades entenen participació, 
que hi ha hagut clars exemples d’improvització. 

Per tant ens abstindrem, però evidentment estem totalment d’acord en el que vostès 
poden plantejar i ja els hi avancem que evidentment també participarem. 

 

El senyor Carles Gilabert Cardona declara: 

Bon vespre a tots i a totes. 

No discutirem les bases per les que s’ha de regir aquest procés, tampoc el procés, 
perquè tal com ha dit vostè Sra. Alcaldessa, nosaltres som partidaris de la participació. 
De fet hem donat mostres, hem donat mostres en el nostre propi programa electoral, en 
obrir a tots els veïns del poble l’elaboració del nostre programa. 

Nosaltres entenem que el tipus de procés que vostès estan fent no és el que nosaltres 
faríem evidentment, de fet vostès en el seu programa definien el que era per vostès la 
participació i coincideix curiosament amb el nostre pensament. 

Deien: la participació ha de ser fruit d’un conjunt de treballs previs, acurats, a partir de 
valoracions referents a les necessitats, oportunitats i prioritats. 

Nosaltres valorem el tipus de procés, per nosaltres uns pressupostos participatius han 
d’estar lligats necessàriament a unes prioritats marcades per un pla de mandat elaborat 
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per l’equip de govern i no a activitats ordinàries de manteniment del poble i no limitar 
simplement, limitar l’import del projecte perquè no sigui, com vostès diuen, una actuació 
de manteniment. 

I considerant el que hem estat parlant del romanent de Tresoreria podrien ser una mica 
més generosos que aquells 200.000€. Jo crec que hi ha més projectes al poble per un 
valor bastant superior a aquests 200.000€. 

Tot i això el nostre vot serà d’abstenció perquè no estem en contra el procés en si, al 
contrari estem a favor, sí de la forma del procés. 

 

La senyora Mercè Vallès Corominas declara: 

Bon vespre. 

El nostre grup evidentment creiem que la primera edició va ser un bon èxit, no ens costa 
reconèixer quan les coses surten bé, va haver una gran resposta ciutadana, sobretot si 
ho comparem amb altres municipis, Sant Quirze va ser un dels que la gent va participar 
més i per tant és un bon símptoma. 

Però deixi’m que li digui que per aquesta segona edició, potser podríem haver estat una 
mica més ambiciosos i pujar una mica més la quantitat destinada als projectes, si l’any 
passat eren 200.000€, si 200.000€ en el seu moment quan vam fer la intervenció ja ens 
van semblar poc, enguany doncs ens segueixen semblant poc. 

Ara han posat us topalls, que els projectes no siguin inferiors als 10.000€ i superiors als 
200.000€, entenem que és un criteri tècnic del que s’han trobat, no ens hi posarem, però 
sí que ens posem amb la quantitat superior que creiem que haguessin pogut destinar 
més recursos, potser probablement la participació encara augmentaria més, qui sap, 
potser ho hauríem de provar, i el projecte encara tindria més consistència, que ja la té, 
però crec que vostès han pecat potser una mica de manca d’ambició. Li torno a dir, com 
ha fet el company del PSC el Sr. Gilabert, ens han sobrat 700.000€, imagini li sobra més 
romanent que diners destina als pressupostos participatius. Podríem dir que destinem 
només 10,17€ per habitant, d’aquests 200.000€ que destinem a pressupostos, i en canvi 
deixa de gastar 35,59€ per habitant del romanent que li ha sobrat. Si tenim aquesta dada 
entendríem que, per això els hi diem que podrien fer una mica més ambiciosos i arriscar-
se i pujar la quantitat. 

Per això els hi diem que la xifrà hauria de ser major, però bé entenem doncs que és una 
iniciativa que està bé, nosaltres doncs segurament si l’haguéssim presentat perquè 
entenem que ara tots els municipis ho fan i és un bon símptoma de democràcia 
participativa, entenem que si l’any anterior va funcionar amb una quantitat, doncs ara 
haguessin pogut ser més ambiciosos i per això el nostre grup s’abstindrà, no pel procés 
en si, sinó per la quantitat destinada perquè ja hem tingut una mostra i haguessin pogut 
ser més ambiciosos. 

 

La senyora Elisabeth Oliveras i Jorba declara: 

Moltes gràcies a tots els grups. 

La valoració que en fem nosaltres és de, ja els hi vam dir quan vam donar-ne compte, és 
com diuen vostès que ha sigut un èxit, però el més important és que hi ha hagut una 
relació intergeneracional, que és una cosa que costa molt que passi en aquest poble. Hi 
ha hagut propostes, sobretot en els tallers presencials que naixien entre joves i gent més 
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grans, entre col·lectius que a vegades no es troben i que per tant doncs es genera un 
diàleg que poques vegades sorgeix. 

Està servint perquè tothom, o la gran, o almenys les persones, les entitats, hi van haver 
91 propostes que es van presentar. Totes aquestes persones, entitats, col·lectius que van 
presentar propostes, van haver de fer l’exercici d’aprendre que costava cada cosa, per 
tant comencem a fer un col·lectiu i un imaginari i una educació entre tots de què és de 
tots nosaltres i els diners que costa tenir-ho, mantenir-ho, que genera, que és un capítol I, 
que és un capítol II. Tot això que a la gent se li fa molt estrany i que quan els hi expliques 
doncs et miren amb una cara de perquè m’estàs explicant això i no una altra cosa, doncs 
bé perquè és necessari explicar com d’enrevessat és la gestió d’un pressupost en una 
administració local. 

I per tant ens està servint també perquè molta gent comenci a obrir un debat, era molt 
apassionant i molt bonic de veure com els veïns defensaven les propostes col·lectives, 
com entre ells doncs intentaven converses i per tant estem esperant amb ganes aquesta 
segona edició per poder veure com creixem, doncs millorem i ampliem cada vegada més. 

És veritat que  hem estat conservadors amb la xifra, recordem que els pressupostos 
participatius la dotació econòmica la fem amb recursos propis, generar 200.000€ amb 
recursos propis, perquè no volem que vagin pendents d’una liquidació que s’ha d’aprovar, 
per després poder demanar un crèdit per poder arribar doncs si és credicaixa a la Caixa o 
que Diputació ens doni el crèdit quan ens doni hora i que per tant els hàgim de començar 
a elaborar a mitjans de l’any, hi ha una part dels pressupostos participatius, tot el paquet 
que afecta a via pública que ja estan a punt de sortir, la via verda ja s’està treballant, per 
tant doncs estan tots actius i estan activats. D’aquesta altra manera seria impossible, sí 
que hem estat en aquest sentit més prudents, ja hem pensat que 200.000€ de recursos 
propis, probablement l’any vinent sí que els podem tenir. Anar més enllà ens genera el 
dubte de si podem arribar, tant de bo sí, enguany hi ha 600.000€ d’inversions en recursos 
propis, l’any vinent els podrem fer servir, no ho sabem, haurem trencat la regla de 
despesa, haurem conservat els 30 dies de pagament mig, haurem fet tot allò que podem 
fer per poder fer crèdit i ràpid, esperem que sí, però no ho sabem. 

I per tant doncs abans de jugar-nos la possibilitat de què aquests diners d’inversió 
estiguin pendents d’un crèdit que a vegades doncs triga a arribar, en aquest cas vam  
signar un el 27 de desembre i un altre que encara estem pendents de signar de l’any 
passat, per tant doncs com què veiem el ritme que també té la Diputació en concedir els 
crèdits i tot plegat, doncs hem estat conservadors, hem triat aquesta opció, entre altres 
coses perquè no hi havia tantes propostes que arribessin gairebé als 200.000€, hi havia 
moltes de mitjanes i bé hem d’anar treballant. 

Això no vol dir que no hi hagin altres propostes d’inversions que vagin més enllà o que les 
que van quedar, algunes pendents, no les hàgim recollit, estan en el pla quadriennal, però 
bé en aquest cas vam optar per aquesta opció de nou. 

 

La senyora Mercè Vallès Corominas declara: 

Evidentment totes les virtuts del projecte pressupostos participatius les compartim i les 
entenem i és així, és veritat, és un bon exercici de democràcia participativa com li he dit. 
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Però simplement li dèiem que podia ser més ambiciosa, i miri vostès expliquen els 
crèdits, bé sí és així, però ara potser seré políticament incorrecte però el seu grup està 
per la desobediència, potser que desobeeixi una mica la regla de despesa, ja que està 
tant prestat a això, li dic perquè s’excusa molt en tot això, jo li venia a dir perquè s’excusa 
molt en tots els topalls que té, en tots els impediments que té, però al final nosaltres el 
que li demanàvem és una mica més d’ambició, simplement això. Entenem que l’any 
passat va funcionar, van ser 200.000€, en el seu moment ja li vam dir, que engegar un 
procés participatiu per 200.000€ i tots els diners que venien de la Diputació no ho fèiem, 
aquestes comparatives que fèiem, que eren, enteníem que un cop ha funcionat, que hem 
tingut les conclusions damunt la taula, entenem que podíem haver sigut més ambiciosos 
com ja li hem dit, tenim un romanent que ens ha sobrat de 700.000€, doncs imaginis, 
sigui una mica, a vegades no s’ha de fer enginyeria econòmica per gestionar un 
ajuntament i entenem que els recursos els tenim i que tenim marge per poder-ho fer. 
Simplement li deia, li tornaré a repetir, destinem 10,17€ per habitant de pressupostos 
participatius i ens en sobren 35,59, amb això pensiu i simplement és això, però en cap 
cas la nostra intervenció discutia o posava en entredit les virtuts d’aquest projecte, que 
entenem que és molt bo i positiu, simplement és això, una mica més de diners per 
destinar, que després podríem fer fins i tot projectes amb més consistència. 

 

La senyora Elisabeth Oliveras i Jorba declara: 

Dir-li que el romanent de Tresoreria només pot ser per inversions financerament 
sostenibles, si es prou difícil fer entendre al veïnat que les inversions, el procés, el 
projecte que els acompanya, l’IVA i tal. Si a més a més els hi hem de definir que és una 
inversió sosteniblement financera, bé això ja és una mica de més enllà de la paciència, 
segur que ho entendrien els veïns, però costaria molt més de poder gestionar. 

En tot cas ja els hi hem dit, els romanents s’utilitzaran i la regla de despesa, doncs ens 
esperem a final d’any perquè potser doncs en algun moment ens hi veurem obligats a 
tancar-la perquè no sabem massa doncs que ens està destinant aquest any i per tant 
doncs entre projectes que s’estan preparant i accions que poden no sortir bé, doncs 
potser la trenquem. 

Per tant no tenim cap problema, en aquest cas el que sí no voldríem és deixar sense la 
possibilitat de l’Ajuntament de poder fer alguna altra acció trencant-la perquè sí. 

 

La senyora Mercè Vallès Corominas declara: 

Breument. Hi ha altres municipis d’exemple, que el que fan és orientar, diguéssim, els 
projectes, no li estic dient que ho hagi de canviar, vull dir que de solucions n’hi ha. Hi ha 
municipis que en lloc de fer projectes oberts on la gent diu, els orienten i li diuen: “mira 
d’aquests 8, que poden ser precisament inversions financerament sostenibles, doncs 
tenim això, això i això.” Que la gent triï, no estic dient amb això que uns siguin millors que 
els altres, simplement són maneres de fer, però que al final es tracta de buscar solucions, 
si es volen se’n poden trobar. Simplement era això. 

 

La senyora Elisabeth Oliveras i Jorba declara: 

Sí aquest debat el vam tenir l’any passat i continuem mantenint aquest model. Realment 
els veïns si es miren les propostes que van sortir, el diagnòstic és clar, el poble és el que 
és i les necessitats estan concentrades en zones concretes i tampoc no, diguem-ne que 
els veïns saben diagnosticar bé quines mancances té ..., la gent és usuària de la zona 
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esportiva, coneix quines mancances té i no sé, saben que falten espais coberts per poder 
exercir més esport en hores de tarda vespre que està molt col·lapsat. 

Per tant doncs com realment les propostes són força col·lectives, la via verda és una 
reivindicació antiga del poble, de poder connectar la universitat. Realment de moment, 
almenys les de l’any passat van ser força fora de les 2, 3 petites de 1.000€, que aquestes 
sí que van entrar ben bé perquè hi havia alguna proposta molt gran, les deurien votar 
perquè sobraven diners, la resta són propostes bastant estratègiques i bastant 
encertades. 

Per tant creiem en la maduresa dels nostres veïns i apostem perquè tornin a fer ells 
propostes i a veure com ens enriqueixen, perquè la visió del veïnat també és important, 
ens enriqueix a tots nosaltres, ens obra escenaris o ens confirma escenaris que potser 
tots nosaltres ja els tenim pensats. 

 

Votació 
Sotmesa a votació la proposta dalt transcrita, s’aprova per majoria absoluta amb el 
resultat següent: 

Vots a favor: 9 (Junts-ERC-AM i ICV-EUiA-E) 
  Vots en contra: 0 
  Abstencions: 8 (PSC-CP, C’s i Convergència) 
 

 

 
11. Sol·licitud autorització al Ministeri d'Hisenda per a la convocatòria de places 

d'agent de la Policia Local.  

ANTECEDENTS DE FET 
 
1.  Necessitats imprescindibles i inajornables de cobrir les places vacants de la 

plantilla de la Policia Local de l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès.  
 
Vista la necessitat de cobrir 5 places vacants de la plantilla de la Policia Local que 
romanen vacants, de les quals 2 estaven incloses en l’Oferta Pública d’ocupació, 
aprovada per la Junta de Govern Local, en sessió de 17 de març, per al període 2015-
2017, tot i que la seva implementació no es va poder materialitzar com a conseqüència 
de les limitacions legals previstes per la Llei de Pressupostos General de l’Estat, 
publicada al DOGC núm. 6836 de 23-03-2015, més 1 vacant més que es va produir amb 
posterioritat a l’aprovació de l’OPO, per la defunció d’un agent de la Policia. Les altres 3 
places restants han estat creades per acord plenari de 9 de febrer de 2017, d’aprovació 
definitiva del pressupost municipal i la plantilla d’enguany. La Prefectura va proposar la 
creació de 3 noves places d’agents, per a una millor distribució del quadrant, que permeti 
una millor cobertura dels serveis en disposar d’una major dotació d’efectius, la qual cosa 
repercuteix a l’hora en una disminució de la despesa en hores extres i distribució més 
equitativa de les jornades de treball. Més tenint en compte que des de l’any 2010 que la 
plantilla de la Policia Local comptava amb un total de 39 efectius, a l’any 2016, el nombre 
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d’efectius ha disminuït a 34, dels quals, un es troba en situació de baixa d’IT des del mes 
d’abril de 2016. 
 
Atès que la cobertura d’aquestes places de policia Local no solament és imprescindible i 
totalment necessària en el moment actual com a conseqüència de l’elevada mitjana 
d’edat de la plantilla de la Policia Local, la dimensió de la Ciutat i les seves 
característiques, sinó també perquè a partir del moment que sigui aprovada i entri en 
vigor la jubilació anticipada dels Policies Locals, amb tota certesa no serà possible 
atendre el servei de vigilància i seguretat ciutadana al municipi. 
 
Atès que la cobertura definitiva d’aquestes places vacants comportaria el 100% de la taxa 
de reposició d’efectius prevista per a la policia local per aquesta norma de la Llei de 
Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2016, i en el mateix sentit, el precepte 
correlatiu de la Llei de Pressupostos de l’Estat per a l’any 2015. 
 
 
 
2.  Altes i baixes a la plantilla a efectes del càlcul de la taxa de reposició d’efectius 
 
 
Atès que a  l’any 2014 es varen produir les següents baixes a la plantilla:   

1. Josefina Pampalona Cases,  (Cultura), jubilació amb efectes 02/06/2014. 
2. Vicente Moreno Román (Policia Local) jubilació per incapacitat permanent 

absoluta, amb efectes 25/04/2014. 
3. Ana Maria Leiva Sánchez (Urbanisme) jubilació 19-03-2014 

 
A l’any 2015 es varen produir les baixes següents:  

1. Julián Pérez Pérez, (conserge escola) rescissió contracte amb efectes 11 de 
maig de 2015. 

2. M. Vitoria Anguren Gutiérrez (Serveis a les Persones), per jubilació, amb 
efectes 5 de març de 2015. 

3. Conchi Chueca Guijarro (Treballadora social), per excedència voluntària per 
incompatibilitat amb efectes 15 de juny de 2015 

 
I, a l’any 2016 

1. Antoni Alfred Sancho Bonfil (arquitecte municipal), amb efectes 17/05/2016 
2. Montserrat Vivé Illa (Serveis Econòmics), amb efectes 06/04/2016 
3. Francisco Molero Berguillós (Policia Local), per defunció el dia 12/01/2016 

 
Tot aplicant la taxa de reposició d’efectius per a cada exercici, les places pendents de 
cobertura són les següents: 
 

— De l’OPO de 2015:   1 plaça de policia local 
1 places d’assessorament jurídic i gestió de recursos 
0,5 Altres sectors 

— De l’OPO de 2016 2 plaça d’assistència directa usuaris serveis socials 
0,5 plaça d’altres sectors 

 
— De l’OPO de 2017 1 plaça de Policia Local 

2 places d’assessorament jurídic i gestió de recursos 
TOTAL ............................................8 places 
 
 
3. Vigència de l’oferta pública de l’any 2015. 
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Atès que  l’oferta pública d’ocupació de l’any 2015 encara no ha caducat, es proposa 
sol·licitar autorització al Ministeri d’hisenda i Administracions públiques per tal de poder 
convocar 2 places d’agent de la policia local incloses en l’OPO del 2015, tot aplicant la 
taxa de reposició d’efectius del 100%, per acumulació d’una plaça d’assessorament 
jurídic i gestió de recursos públics, més 3 places corresponents a l’OPO per a l’any 2017, 
i aprovades per acord de Ple de l’Ajuntament en sessió de 9 de febrer de 2017, tot 
aplicant la taxa de reposició del 100% per acumulació de dues places del sector 
d’assessorament jurídic i gestió de recursos públics. 
 
4. Informe favorable d’Intervenció, data 10 de març de 2017. 

 
Atès l’informe de l’interventor mitjançant el qual informa favorablement sobre el 
compliment dels requisits exigits a l’article 20.2 C) de la Llei 48/2015 de Pressupostos 
Generals de l’Estat per a l’any 2016 respecte a l’endeutament i,  al compliment del principi 
d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat segons la Llei Orgànica 2/2012.   

 

FONAMENTS DE DRET 

1. Oferta Pública d’ocupació aprovada per als exercicis 2015, 2016 i 2017. 
 
L’article 70 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text 
refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic estableix: 
 

“1. Las necesidades de recursos humanos, con asignación presupuestaria, que 
deban proveerse mediante la incorporación de personal de nuevo ingreso serán 
objeto de la Oferta de empleo público, o a través de otro instrumento similar de 
gestión de la provisión de las necesidades de personal, lo que comportará la 
obligación de convocar los correspondientes procesos selectivos para las plazas 
comprometidas y hasta un diez por cien adicional, fijando el plazo máximo para la 
convocatoria de los mismos. En todo caso, la ejecución de la oferta de empleo 
público o instrumento similar deberá desarrollarse dentro del plazo improrrogable 
de tres años. 
2. La Oferta de empleo público o instrumento similar, que se aprobará anualmente 
por los órganos de Gobierno de las Administraciones Públicas, deberá ser 
publicada en el Diario oficial correspondiente. 
3. La Oferta de empleo público o instrumento similar podrá contener medidas 
derivadas de la planificación de recursos humanos.” 
 

La Lley 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, estableix en el seu 
article 91.1: “Las Corporaciones Locales, formularán públicamente su Oferta de Empleo 
Público, ajustándose a los criterios fijados en las normativas básica estatal”. 
 
L’article 128 del Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el Text 
Refós de les disposicions legals vigents en matèria de Règim Local, preceptua en el 
mateix sentit que les Corporacions Locals aprovaran i publicaran anualment l’Oferta 
Pública d’Ocupació per a l’any corresponent, ajustant-se a la legislació bàsica de l’Estat 
sobre funció pública i als criteris que reglamentàriament s’estableixin en 
desenvolupament de la normativa bàsica estatal per a la seva deguda coordinació amb 
les ofertes d’ocup0ació de la resta d’Administracions publiques. 
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Per tant, enguany encara es poden convocar les places que hagin estat incloses en 
l’OPO de l’any 2015 i 2016, a més de les incloses en la corresponent a l’any 2017. 
 
Per a l’any 2015, la Junta de Govern Local, en sessió de 17 de març, va aprovar l’oferta 
Pública d’Ocupació (OPO), per al període 2015-2017, tot supeditant la seva 
implementació a les limitacions legals previstes per la Llei de Pressupostos General de 
l’Estat, publicada al DOGC núm. 6836 de 23-03-2015. 
 
 
 
I, pel que fa a l’any 2017, la Junta de Govern Local, en sessió de 7 de març de 2017, ha 
aprovat l’oferta pública d’ocupació, la qual inclou, de conformitat amb allò que preveu 
l’article 56 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del 
personal al servei de les entitats locals, les places dotades pressupostàriament de les 
diferents escales, subescales, classes i categories, tant de personal funcionari com de 
personal laboral, que corresponguin a llocs de treball, la provisió dels quals no hagi estat 
possible pels sistemes reglamentaris. Així mateix, s’inclouen en l'oferta d'ocupació les 
places ocupades per personal interí, i els llocs de treball de caràcter laboral reservats per 
a personal permanent i que estiguin ocupats per personal no permanent. 
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No obstant això, la cobertura definitiva de les places vacants només pot materialitzar-se 
amb les limitacions que preveu l’article 20.1 de la Llei de Pressupostos Generals de 
l’Estat per a l’any 2016 —prorrogats a la data d’aquest informe per a l’exercici 
2017—, segons el qual, no es podrà procedir a la incorporació de nou personal, amb 
excepcions puntual com la prevista a l’apartat 2 que estableix que respectant, en tot cas, 
les disponibilitats pressupostàries del Capítol I dels corresponents pressupostos de 
despeses, la taxa de reposició es fixarà fins a un màxim del 100 per cent en diferents 
àmbit que, pel que ateny a l’Administració local en general, i a l’Ajuntament de Sant 
Quirze del Vallès en particular, són els sectors expressats en els apartats C), F)  i O): 
C) ...... al personal de la policia local, en relació amb la cobertura de les corresponents 
places de dita Policia. 
F) ..... respecte de l’assessorament jurídic i la gestió dels recursos públics. 
O) ....les places de personal que presta assistència directa als usuaris de serveis socials. 

En el supòsit de les places corresponents al personal de la policia local, es podrà 
aconseguir el cent per cent de la taxa de reposició d'efectius sempre que es tracti 
d'Entitats Locals que compleixin o no superin els límits que fixi la legislació reguladora de 
les Hisendes Locals o, si escau, les Lleis de Pressupostos Generals de l'Estat, en matèria 
d'autorització d'operacions d'endeutament. A més hauran de complir el principi 
d'estabilitat al que es refereix l'article 11.4 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, 
d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera tant en la liquidació del pressupost 
de l'exercici immediat anterior com al pressupost vigent.  

Amb relació a aquest últim, la Llei estatal determina que l’Entitat haurà d’adoptar un 
Acord del Ple o òrgan competent pel qual sol·liciti la reposició de les places vacants i en 
el qual es posi de manifest que aplicant aquesta mesura, no es posa en risc el 
compliment de l’objectiu de l’estabilitat pressupostària, i haurà d’acreditar-se per la 
corresponent Entitat Local davant el Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, 
prèviament a l’aprovació de la convocatòria de places. 

La taxa de reposició d’efectius corresponents a un o diversos sectors definits 
anteriorment, podrà acumular-se en altre o altres dels sectors contemplats en el mateix 
precepte o en Cossos, Escales o categories professionals d’algun o alguns sectors, la 
cobertura dels quals es consideri prioritària o que afectin al funcionament dels serveis 
públics essencials. 

En el mateix sentit es regula per a l’exercici 2015 en la Llei 36/2014, de 26 de desembre 
de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any2015, preveia en el seu article 21, apartat 
1. 
 
 
 
2.  Nombre de places que poden ser convocades durant l’exercici 2017, en 

compliment de la taxa de reposició d’efectius que determina la Llei General de 
Pressupostos de l’Estat. 

Quant a la fórmula per a calcular la taxa de reposició d’efectius, l’apartat 4 de l’article 
20.1, de la Llei de Pressupostos per a l’any 2016, estableix: 

“4. Para calcular la tasa de reposición de efectivos, el porcentaje máximo a que se refiere 
el apartado anterior se aplicará sobre la diferencia resultante entre el número de 
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empleados fijos que, durante el ejercicio presupuestario de 2015, dejaron de prestar 
servicios en cada uno de los sectores, ámbitos, cuerpos o categorías, previstos en el 
apartado anterior y el número de empleados fijos que se hubieran incorporado en los 
mismos, en el referido ejercicio, por cualquier causa, excepto los procedentes de ofertas 
de empleo público, o reingresado desde situaciones que no conlleven la reserva de 
puestos de trabajo. A estos efectos, se computarán los ceses en la prestación de 
servicios por jubilación, retiro, fallecimiento, renuncia, declaración en situación de 
excedencia sin reserva de puesto de trabajo, pérdida de la condición de funcionario 
de carrera o la extinción del contrato de trabajo o en cualquier otra situación 
administrativa que no suponga la reserva de puesto de trabajo o la percepción de 
retribuciones con cargo a la Administración en la que se cesa.  
No computarán dentro del límite máximo de plazas derivado de la tasa de reposición de 
efectivos, aquellas plazas que se convoquen para su provisión mediante procesos de 
promoción interna.” 
 
En el mateix sentit es preveu en l’article 21, apartat 3, de la Llei de Pressupostos de 
l’Estat per a l’any 2015.  
 
La Llei es refereix a empleats fixos, que han deixat de prestar serveis o que s’han 
incorporat durant l’any anterior a l’OPO, per tant cal excloure el personal no permanent o 
temporal. I, indica que, a aquests efectes computant els cessament en la prestació del 
servei per jubilació, defunció, renúncia, declaració en situació d’excedència sense reserva 
del lloc de treball, pèrdua de la condició de funcionari de carrera o extinció del contracte 
de treball o qualsevol altra situació administrativa que no suposi la reserva de lloc de 
treball o la percepció de retribucions amb càrrec a l’Administració en la qual es produeix 
el cessament. 
 
Pel que fa a les altes, l’articulat indica que cal comptabilitzar el personal que s’hagués 
incorporat durant l’exercici, per qualsevol causa, llevat dels procedents d’ofertes 
d’ocupació o reingressos des de situacions que no comportin la reserva de lloc de treball. 
 
Quant als sectors, àmbits, cossos, categories en els quals es produeixen aqueixes altes i 
baixes, son els previstos en l’article 20.UNO.2 de la Llei de Pressupostos per al 2016, i el 
correlatiu de la Llei per al 2015. 

En aplicació de dit precepte, en allò que afecta a l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès, 
el percentatge per al càlcul de la taxa de reposició d’efectius per sectors és el següent: 

—places de policia local: el percentatge per al càlcul de la taxa de reposició és del  100%. 

—places en l’àmbit de l’assessorament jurídic i la gestió de recursos públics: El 
percentatge per al càlcul de la taxa de reposició és del 100%.  

Aquí, la Llei no parla de cossos, categories, ni de places, sinó de sectors o àmbits, de tal 
manera que els tècnics d’administració general són susceptibles de ser inclosos en 
aquest àmbit. I, en el sector de la “gestió de recursos públics”, es poden tenir en compte 
aquelles places o llocs en serveis que gestionen recursos públics: de caràcter econòmic, 
contractual, patrimonial, urbanístic, d’informació i coneixement, d’infraestructures i vies 
públiques, de personal, per exemple. En aquest sentit, les places d’administratius, 
auxiliars administratius i del personal d’oficis es poden agrupar en “gestió de recursos 
públics”, en tractant-se de personal de suport imprescindible per a la gestió dels recursos 
públics, essent susceptibles de realitzar funcions de caràcter transversal en els diferents 
àmbits ‘actuació municipal 
 
—Les places de personal que presta assistència directa als usuaris dels serveis socials: 
El percentatge per al càlcul de la taxa de reposició és del 100%. Igualment que respecte 
a la Policia Local, aquí la Llei es refereix a “places” de personal que presta assistència 
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directa a usuaris de serveis social, per la qual cosa es poden incloure aquelles places de 
serveis social susceptibles de realitzar funcions d’assistència directa a usuaris. 
 
—Per a la resta de sectors (article 20.UNO.3), el percentatge per al càlcul de la taxa de 
reposició ha de ser del 50%. 
 
La redistribució de la taxa de reposició, de conformitat amb allò que estableix l’article 21. 
SEIS de la llei pressupostària per a l’any 2016, i l’article 20. SEIS per a l’any 2015, 
corresponent a un o diversos dels sectors definits en la llei poden acumular-se en altre o 
altres dels sectors continguts en el mateix precepte o en aquells cossos, escales o 
categories professional d’algun o alguns sectors, la cobertura de la qual es consideri 
prioritària o que afectin al funcionament dels serveis públics essencials. 
 
Les places que es convoquin per a la seva provisió mitjançant processos de promoció 
interna no computen a efectes del límit màxim derivat de la taxa de reposició d’efectius.  
 
En la llei 48/2015, de 29 d’ octubre, de Pressupostos Generals de l’Estat per al 2016, en 
el seu article 20. UNO 1, senyala que “La limitación contenida en el párrafo anterior 
alcanza a las plazas incursas en los procesos de consolidación de empleo previstos en la 
Disposición transitoria cuarta del Estatuto Básico del Empleado Público”. 
 
DISPOSICIÓ 

S’adopta l’acord següent:  
 
Primer .- Considerar como prioritària la cobertura de 5 places del cos de la Policia 
Local, que afecten als serveis públics essencials,  de les quals, 2 de les places 
corresponents a la taxa de reposició d’efectius, corresponent a l’oferta pública d’ocupació 
de l’any 2015, per acumulació d’una plaça del sector de atenció directa a usuaris de 
serveis socials; i 3 places resultants de la taxa de reposició per a l’any 2017, per 
acumulació de dues places del sector d’assessorament jurídic i gestió de recursos 
públics. 

Segon .- Sol·licitar al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques l’autorització a 
què es refereix l’article 20.Uno.2 C de la Llei 48/2015, de Pressupostos Generals de 
l’Estat, amb l’objectiu de cobrir amb caràcter definitiu 5 places vacants d’agents de la 
policia local, i que resulten del calculo de la taxa de reposició d’efectius en aplicació del 
100 per cent màxim permès per al personal de la Policia Local, amb acreditació del 
compliment dels requisits sobre límits d’endeutament i principi d’estabilitat. 

Tercer .- Transmetre la informació a la representació sindical d’aquest ajuntament.  

 
Deliberacions 
El senyor Albert Falgueras Cuatrecasas declara: 

Davant la necessitat de cobrir 5 places vacants de la plantilla de la Policia Local que 
romanen vacants, de les quals 2 estaven incloses en l’Oferta Pública d’Ocupació, 
aprovada per la Junta de Govern Local, en sessió de 17 de març, per al període 2015- 
2017, tot i que la seva implementació no es va poder materialitzar com a conseqüència 
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de les limitacions legals previstes per la Llei de pressupostos generals de l’Estat, més 1 
vacant més que es va produir amb posterioritat a l’aprovació de l’esmentada Oferta. 
 
Les altres 3 places restants han estat creades per acord plenari de 9 de febrer de 2017, 
d’aprovació definitiva del pressupost municipal i la plantilla d’enguany. 
 
Si tenim en compte que la pròpia Prefectura va proposar la creació de 3 noves places 
d’agents, per a una millor distribució del quadrant, que permeti una millor cobertura dels 
serveis en disposar d’una major dotació d’efectius, la qual cosa repercuteix a l’hora en 
una disminució de la despesa en hores extres i distribució més equitativa de les jornades 
de treball. 
 
Més tenint en compte que des de l’any 2010 que la plantilla de la Policia Local comptava 
amb un total de 39 efectius, a l’any 2016, el nombre d’efectius ha disminuït a 34, dels 
quals, un es troba en situació de baixa d’IT des del mes d’abril de 2016. 
 
Atès que la cobertura d’aquestes places de policia Local no solament és imprescindible i 
totalment necessària en el moment actual com a conseqüència de l’elevada mitjana 
d’edat de la plantilla de la Policia Local, la dimensió de la Ciutat i les seves 
característiques, sinó també perquè a partir del moment que sigui aprovada i entri en 
vigor la jubilació anticipada dels Policies Locals, amb tota certesa no serà possible 
atendre el servei de vigilància i seguretat ciutadana al municipi. 
 
Per tot això exposat, proposem al Ple que adopti l’acord: 
 
Primer.- Considerar com a prioritària la cobertura de 5 places del cos de la Policia Local, 
que afecten als serveis públics essencials. 
 
Segon.- Sol·licitar al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques l’autorització a què 
es refereix l’article 20.Uno.2 C de la Llei 48/2015, de Pressupostos Generals de l’Estat, 
amb l’objectiu de cobrir amb caràcter definitiu 5 places vacants d’agents de la policia 
local, i que resulten del càlcul de la taxa de reposició d’efectius en aplicació del 100 per 
cent màxim permès per al personal de la Policia Local, amb acreditació del compliment 
dels requisits sobre límits d’endeutament i principi d’estabilitat. 
 
 
 
El senyor Luís Villa Carbó declara: 
 
Bona nit. 
 
M’ha semblat entendre, no sé si ho he entès bé, que una de les coses per la que es fa, és 
que així pagarem menys hores extres en el tema de la Policia Local. 
 
Però clar a nosaltres el que ens interessa és que hi hagi més policia al carrer i que hi hagi 
més vigilància i baixin els robatoris i hi hagi més servei. 
 
Llavors no acabo d’entendre molt bé, perquè ja ara se m’han creuat els cables. Ho sigui 
voldria que m’aclarís això. 
 
 
La senyora Sílvia Peralta Valdívia declara: 
 
Nosaltres avançar el nostre vot a favor, i ho farem, votarem a favor aquest punt però 
avancem que ens abstindrem en el següent, perquè està molt relacionat un punt amb 
l’altre, sí que entenem que necessàriament ha d’haver una reposició de la policia i per 
tant també lluitar per aquesta taxa de reposició i a més a més després hi ha una moció 
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que fa referència aquest tema i lluitar perquè no existeixin aquestes limitacions legals que 
no ens permeten donar tota la cobertura necessària, però, això em sembla correcte i em 
sembla perfecte poder reposar tots els efectius que siguin possibles de la Policia Local, 
però no estem d’acord amb el segon punt i per ja farem menció també a aquest en el 
següent punt. 
 
La senyora Montserrat Mundi i Mas declara: 
 
Sr. Falgueras, jo el que preguntaria i tot i que nosaltres votarem a favor, perquè entenc 
que hem d’estar ben dotats de policia local, és una població extensa, on a més a més 
contínuament hi ha robatoris, com diu el Sr. Villa i evidentment és un tema que ens 
preocupa i que, també em preocupava a mi, i realment és un tema que s’hi ha de posar 
un remei. 
 
Però clar convocar 5 places vacants, entre que es demana al Ministeri, entre que ens ho 
donen, entre que es formen, entre que venen, una cosa i l’altra. Digui’m vostè quan temps 
trigarem a Sant Quirze a tenir una plantilla com cal per cobrir les necessitats de tota la 
ciutadania? 
 
 
El senyor Albert Falgueras Cuatrecasas declara: 
 
El Sr. Villa feia referència al tema de les hores extres, evidentment quan hi ha mancances 
de personal i s’han de cobrir tots els serveis, doncs hem de pagar hores extres, per això 
cal que vinguin més policies. 
 
Tenir aquestes 5 places cobertes doncs farà que sigui més racional la distribució dels 
quadrants. Sempre sorgeixen imprevistos com anar al jutjat, atendre de prop certes 
circumstàncies i cada cop hi ha més coses d’aquestes. 
 
El següent punt doncs parlarem una mica més del tema aquest. 
 
Quant a la Sra. Mundi de quant trigarem a reposar, doncs al més aviat possible. Calia fer 
aquest primer pas per convocar aquestes places i mentre tant les anirem cobrint, si 
podem trobar personal d’altres llocs que puguin venir en comissió de serveis, doncs ho 
anirem cobrint d’aquesta manera. 
 
 
El senyor Luís Villa Carbó declara: 
 
Confirmar el que jo deia, si el quadrant serà el mateix, el que passa que amb menys 
hores extres. 
 
Nosaltres, des del nostre grup considerem que aquest quadrant és insuficient. 
 
I al fil del que deia la Sra. Mundi, també m’afegeixo, que abans no ho he dit, que bé que 
hi ha la previsió de jubilació, segons els pressupostos de l’Estat o segons el que preveia 
el govern central. Crec que estem en una carrera i estem quedant darrera de tot i anem 
amb la llengua fora i dubto, dubto que arribem al punt d’arribada. 
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També dir, perquè no ho he dit abans, que els veïns ho entenguin, que nosaltres votarem 
a favor perquè clar, aquest tema ha d’anar a més, però és que cada vegada que estem 
parlant estem veient que cada vegada va a menys. La veritat jo crec que tenim de fer un 
esforç, des del nostre grup tindran tot el suport, s’ha de fer un esforç per poder tenir una 
policia local en condicions a Sant Quirze, com els veïns de Sant Quirze estan pagant, 
perquè tot això els impostos ho estan pagant. 
 
 
La senyora Montserrat Mundi i Mas declara: 
 
Sr. Falgueras jo li sabia vostè el temps que tardaríem en cobrir les places vacants? I 
vostè em diu en el menor temps possible. Suposo que aquesta és la seva intenció, però j 
o la pregunta és si vostè és coneixedor com a regidor del temps que això suposo, el fet 
de fer tots aquests procediments. Tot i així li estic dient que votarem a favor i també 
votarem el següent punt a favor, que farem la nostre reflexió, però clar és un tema que és 
molt preocupant, perquè clar són 5 places vacants, digui’m quants policies locals tenim 
ara si us plau? 
 
 
El senyor Albert Falgueras Cuatrecasas declara: 
 
Per un cantó, tal com deia el Sr. Villa, les places que hi havia vacants al 2015-2017, no es 
van poder cobrir en aquell moment per les limitacions legals. Ara doncs per això, no 
depèn totalment de nosaltres, per això el segon punt de l’acord és sol·licitar al Ministeri 
d’Hisenda i Administracions Públiques l’autorització per poder fer. 
 
Tant de bo poguéssim nosaltres tenir la llibertat de convocar aquelles places que 
volguéssim o que consideréssim necessàries. 
 
La Sra. Mundi preguntava quants policies, doncs 32. 
 
El període d’això trigarà evidentment uns mesos, però cal començar-ho a fer i tirar 
endavant, quan abans ens posem a fer-ho, abans podrem tenir les places cobertes. 
 
 
El senyor Luís Villa Carbó declara: 
 
Entenc que el govern central no es posarà si hi ha més policies o menys, el govern 
central es posarà en la plantilla de l’Ajuntament, el govern central es posarà en si hi ha 30 
policies o 35. 
 
 
La senyora Elisabeth Oliveras i Jorba declara: 
 
Els hi haig de dir que al 2015, malauradament l’any passat, al 2015 hi havia dues places 
vacants, l’any passat vam tenir una baixa, vam tenir 3 i enguany en el pressupost 2017 
s’han creat 3 places noves. 
 
L’any passat a les Juntes de Seguretat Local, una de les preguntes que se’ls hi va fer tant 
a l’inspector com als 2 subinspectors era si ells creien que els hi mancaven efectius. En 
aquell moment van afirmar obertament i els hi va preguntar diferent gent, que no, que 
creien que tenien la plantilla dotada, tot i que s’estava començant a parlar de les 
possibles jubilacions que hi hauria, després hi va haver una persona que va fer una baixa 
llarga, i van haver diferents situacions que es van acumulant. 
 
Enguany tenim 32 policies, al 2016 hi havia 34 i al 2015 hi havia 36 i al 2011 hi van haver 
39, llavors ja va anar baixant a 37, a 36 i ara són 32. Per tant és evident que hi ha una 
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taxa que s’ha de reposar, però també és veritat que un cop ja tinguem aprovats si el 
Ministeri d’Hisenda li sembla bé, i per tant només podrem fer la taxa de reposició i aquí a 
l’informe de Recursos Humans ho explica, que donat que ja s’han jubilat una sèrie de 
persones per això podem fer la taxa de reposició. Si al Ministeri d’Hisenda li sembla bé, 
perquè són aquelles places essencials, declarades essencials i que per tant sí que ens 
deixen. És a dir per això li deia que sí, que diuen que sí, policies i sí potser treballadores 
de Benestar Social, però potser et diuen no a un altre perfil, perquè trien així 
selectivament, o consideren essencials altres llocs, o potser si els hi demanem 
Informàtica diuen no, i l’administració sense més informàtics a vegades queda aturada, si 
vols anar a administració electrònica però potser allà no et deixen posar una taxa de 
reposició. 
 
Per tant si ens diuen que sí, hi ha la possibilitat de comissions de serveis i d’interinatge 
mentre s’estan convocant les places i per tant aquesta evidentment l’inspector ja l’està 
explorant i l’està treballant per poder incorporar les persones més de pressa, perquè sinó 
evidentment sí que, cada cop és dificulta més la gestió. 
 
Però evidentment si arriben agents que no ho són, entre que s’envien a l’Escola de 
Policia i es formen passa un any. 
 
Per tant doncs sí, urgeix que ens ho aprovin, un cop tenim la liquidació doncs ja ho 
podem presentar i que el Ministeri d’Hisenda ens aprovi aquesta demanda que es fa i que 
puguem convocar les places lliurement i podem ja anar rejovenint la nostra plantilla i 
alhora fer front a les possibles jubilacions que puguin anar venint. 
 
 
 
Votació 
Sotmesa a votació la proposta dalt transcrita, s’aprova per unanimitat. 

  

12. Acords Mesa General de Negociació. Plus jornada de 12 hores continuades (J-
12).  

ANTECEDENTS DE FET 
 
1. El règim de jornada de la Policia Local es regeix pel seu quadrant aprovat anualment, 

amb base a les normes que varen ser aprovades pel Ple de l’Ajuntament en sessió de 
25 de juliol de 2013, segons el qual: 

“RÈGIM DE JORNADA, CALENDARIS I QUADRANTS 
 
3. Règim de jornada i calendari laboral  
1 La jornada de servei, en còmput anual, és l’establerta de forma general per al personal 
al servei de l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès. 
2 El règim ordinari de jornada dels agents i caporals és el de torns rotatius cada dotze 
setmanes, repartits en tres torns de la forma següent: de 06.00 a 14.00, de 14.00 a 22.00, 
i de 22.00 a 06.00. La seqüència ordinària de descans en caps de setmana serà de 2 de 
festa per 1 de servei. 
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3 Per tal d’optimitzar els efectius durant el període de vacances d’estiu, la jornada 
ordinària serà de 06.00 a 18.00 i de 18.00 a 06.00. Els mesos de gaudi de les vacances 
d’estiu seran els mesos de juliol i agost, alternativament. 
4 Els quadrants de servei anuals, mentre sigui d’aplicació el còmput de 37,5 hores 
setmanals, també podran preveure jornades continuades de 12 hores durant els períodes 
de vacances i als caps de setmana de la resta de l’any. En el cas de les hores de caps 
de setmana les prolongacions de jornada superiors a la 8a hora seran 
compensades, d’acord amb el que disposa l’article 12.4.B d’aquest Acord. (aquest 
apartat haurà de ser revisat abans del 2015). 
(...) 
4 Les compensacions dels serveis extraordinaris es podran compensar en temps i/o 
mitjançant la retribució corresponent, segons el següent quadre: 
 
A Hora de formació B Hora extra dins 

de la jornada 
laboral 

C Hora extra festiva 
i/o nocturna 

D Hora extra en 
diades i revetlles 

especials 
1 = 1 1 = 1,5 1 = 2 1 = 2,5 

 
 

2. La realització de jornades de 12 hores durant els caps de setmana, comporta un 
nombre important d’hores a compensar en hores i jornades de festa, per la suma 
de les compensacions de les hores de tots els agents a partir de la 8a, com diu 
l’acord per aquesta prolongació. 
 
La Prefectura i els representants sindicals de la plantilla de la Policia Local, han 
posat de manifest que s’hi troben amb dificultats a l’hora de distribuir en el 
quadrant la prestació de tots els serveis amb el nombre d’efectius que se’n 
disposa, tot havent de preveure les substitucions pels gaudis de permisos, 
compensacions d’hores, etc., als quals cada membre lògicament en te dret. Això 
fa que de forma habitual s’hagi de cobrir el servei per agents fora de la seva 
jornada ordinària, i retribuir-los com a hores extraordinàries, amb el conseqüent 
augment de la despesa que això suposa per aquesta circumstància. 
 

3. La proposta de continuar realitzant les jornades de 12 hores els caps de setmana, 
però sense la compensació en temps de les hores realitzades a partir de la 8a, a 
canvi d’una compensació econòmica, amb la finalitat d’augmentar la presència 
d’efectius disponibles i reduir així la despesa per serveis extraordinaris, va ser 
presentada per la representació sindical de la plantilla de la Policia Local a la 
Mesa General de Negociació, la qual havia obtingut prèviament el recolzament 
majoritari de l’assemblea de policies. 
 

4. La Mesa General de Negociació celebrada el dia 28 de novembre de 2016, va 
acordar la compensació econòmica d’ “un plus de penositat J-12”, per la 
realització de jornades de 12 hores continuades de treball, sense la compensació 
en temps, en els termes recollits en l’annex II, que forma part integrant d’aquest 
acord. 

 

FONAMENTS DE DRET 

1. Normativa d’aplicació 
 
- Capítol IV del Títol III de la Llei 7/2007, de 12 d'abril, de l'Estatut  

Bàsic de l'Empleat Públic, relatiu al dret de negociació col·lectiva, representació i 
participació. 
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- Article 136 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del 
personal al servei de les entitats locals, relatiu al drets dels funcionaris de 
l’administració local al lliure exercici dels drets i llibertats sindicals, d'acord amb la 
legislació en aquesta matèria, i en particular respecte de la consulta i la negociació de 
les condicions de treball. 

 
- El títol III del Reial decret Legislatiu 1/1995, de 24 de març, pel qual s'aprova el  

text refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors, en relació als drets de negociació 
col·lectiva del personal laboral. 

 
- Llei 3/2012, de 6 de juliol, de mesures urgents per a la reforma del mercat laboral 

(BOE» núm. 162, de 7 de juliol de 2012).  Disposició transitòria quarta sobre la 
vigència dels convenis col·lectius denunciats.  

 
- Llei Orgànica 2/1986, de 13 de març, de Forces i Cossos de Seguretat. 

 
- Llei 16/1991, de 10 de juliol, de les Policies Locals de Catalunya. 

 
- Acord de Condicions del Personal funcionari i Conveni col·lectiu del personal laboral, 

al servei de l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès. 
 

- Art. 52.2.j 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, en relació a les atribucions del Ple 
per aprovar els acords de condicions del personal al servei de l’Ajuntament. 

 
 
2. L’especificat horària és susceptible de remuneració 
 
De conformitat amb allò que estableix l’article 34 de la Llei 16/1991, de 10 de juliol, de les 
Policies Locals de Catalunya, cada entitat local, d'acord amb les disposicions 
reglamentàries que es determinin, ha d'establir el règim de jornada, horari, vacances i 
permisos, per als membres de la policia local, que s'ha d'adaptar a les especificitats del 
servei del cos. 
 
L’article 35 determina que els policies locals tenen dret a una remuneració justa en què 
es valori el nivell de formació, el règim d'incompatibilitats, la dedicació i el risc que 
comporta la professió, l'especificitat dels horaris de treball i l'estructura peculiar del 
cos. Aquesta remuneració s'ha de compondre, com a mínim, d'una part corresponent a 
les retribucions bàsiques i d'una part corresponent a les complementàries.En el mateix 
sentit es pronuncia l’article sisè de la LO 2/1986, de 13 de març, de Forces i Cossos de 
Seguretat, quant al dret a una remuneració amb base a l’especificat dels horaris de treball 
i la seva peculiar estructura. 
 
Si bé les gratificacions per la prestació de serveis, en tant que condicions particulars dels 
funcionaris, haurien d’estar recollides en la Relació de Llocs de Treball, quan com en 
aquest cas no es disposa d’aquest instrument, caldrà tenir en compte les particularitats 
que no obstant presenten els funcionaris de la policia local en tractar-se d’un servei de 
caràcter permanent durant tots els dies de l’any, les vint-i-quatre hores al dia, i que per 
tant, caldrà prestar el servei en diumenges i festius, i hores nocturnes. Es tracta d’una 
especificitat dels horaris d’aquests funcionaris, circumstància que juntament amb la resta 
que concorren en el desenvolupament de les seves funcions han de ser tingudes en 
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compte a l’hora de la fixació de les seves retribucions, tal que preveu l’article 6.4 de la 
LOCFSE, aplicable als cossos de la Policia Local. 
 
No obstant no es pot dir que la prestació del servei en festius o diumenges siguin 
extraordinaris, en tant que tenen un caràcter ordinari per a tots els cossos de policia, però 
això no suposa negar el dret a que aquest tipus de jornades tinguin una gratificació, no 
perquè es prestin en festius, sinó perquè la jornada excedeix de la legalment considerada 
ordinària, i aquesta prolongació no està retribuïda i no ha estat contemplada en la fixació 
del complement específic, perquè com hem dit no es disposa d’una Relació de Llocs de 
Treball que així quedi determinat. 
 
 
Tercer. Impacte pressupostari sobre el Capítol I 
 
Segons es fa constar a l’acord, s’ha previst que el cost d’aquest plus, aproximadament 
serà de 1.628€/any per cada efectiu, això representa un total de 37.444€. Atès que el 
principal objectiu i finalitat de la retribució d’aquest plus és reduir la realització de treballs 
extraordinaris, el finançament d’aquell ha d’anar a càrrec de la dotació pressupostària 
d’hores i serveis extraordinàries de les partides del Capítol I per a l’any 2017.  
De tal manera que, tal com es recull en l’acord, si no es compleix l’objectiu de reducció de 
les hores extres, esdevindrà una causa de revisió i extinció de l’acord.  
Per tant, no es preveu que l’adopció d’aquest acord hagi de tenir repercussió 
pressupostària. 
 
DISPOSICIÓ 

S’adopta l’acord següent:  
 
Primer.- APROVAR la compensació econòmica d’un plus de penositat J-12, per la 
realització de jornades de 12 hores continuades de treball, sense la compensació en 
temps, en els termes acordats per la Mesa General de Negociació en la reunió celebrada 
el dia 28 de novembre de 2016, i recollits literalment en l’annex II, que forma part 
integrant d’aquest acord. 

Segon.- ORDENAR la publicació d’aquest acord en el Butlletí Oficial de la Província i fer-
ho extensiu a tot el personal al servei de l’Ajuntament i a la representació sindical. 

 

Deliberacions 
El senyor Albert Falgueras Cuatrecases declara: 

La realització de jornades de 12 hores durant els caps de setmana, comporta un nombre 
important d’hores a compensar en hores i jornades de festa, per la suma de les 
compensacions de les hores de tots els agents a partir de la 8a, com diu l’acord per 
aquesta prolongació. 
 
La Prefectura i els representants sindicals de la plantilla de la Policia Local, han posat de 
manifest que s’hi troben amb dificultats a l’hora de distribuir en el quadrant la prestació de 
tots els serveis amb el nombre d’efectius que se’n disposa, tot havent de preveure les 
substitucions pels gaudis de permisos, compensacions d’hores, etc., als quals cada 
membre lògicament en té dret. Això fa que de forma habitual s’hagi de cobrir el servei per 
agents fora de la seva jornada ordinària, i retribuir-los com a hores extraordinàries, amb el 
conseqüent augment de la despesa que això suposa per aquesta circumstància. 
 
La proposta de continuar realitzant les jornades de 12 hores els caps de setmana, però 
sense la compensació en temps de les hores realitzades a partir de la 8a, a canvi d’una 
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compensació econòmica, amb la finalitat d’augmentar la presència d’efectius disponibles i 
reduir així la despesa per serveis extraordinaris, va ser presentada per la representació 
sindical de la plantilla de la Policia Local a la Mesa General de Negociació, la qual havia 
obtingut prèviament el recolzament majoritari de l’assemblea de policies. 
 
La Mesa General de Negociació celebrada el 28 de novembre de 2016, va acordar la 
compensació econòmica d’ “un plus de penositat J-12”, per la realització de jornades de 
12 hores continuades de treball, sense la compensació en temps, en els termes recollits 
en l’annex II, que forma part integrant d’aquest acord. 
 
Segons es fa constar a l’acord, s’ha previst que el cost d’aquest plus, aproximadament 
serà de 1.628€/any per cada efectiu, això representa un total de 37.444€. Atès que el 
principal objectiu i finalitat de la retribució d’aquest plus és reduir la realització de treballs 
extraordinaris, el finançament d’aquell ha d’anar a càrrec de la dotació pressupostària 
d’hores i serveis extraordinàries de les partides del Capítol I per a l’any 2017. 
 
No obstant, tal com es recull en l’acord, si no es compleix l’objectiu de reducció de les 
hores extres, esdevindrà una causa de revisió i extinció de l’acord. 
 
Per tant, no es preveu que l’adopció d’aquest acord hagi de tenir repercussió 
pressupostària. 
 
Per tot això exposat, proposem al Ple que adopti l’acord d’aprovar la compensació 
econòmica d’un plus de penositat J-12, per la realització de jornades de 12 hores 
continuades de treball, sense la compensació en temps, en els termes acordats per la 
Mesa General de Negociació.  
 
 
El senyor Luís Villa Carbó declara: 
 
Estem en el mateix que abans, vull dir em preocupa realment, contesti’m una pregunta: 
els policies són els únics funcionaris de l’Ajuntament que cobren hores extres? 
 
Llavors no acabo d’entendre exactament que hàgim arribat a aquest punt per una falta 
de, no sé, això és una falta de visió total en el temps. Em perdonaran però no ho acabo 
de veure. 
 
Votarem a favor, perquè si s’ha arribat a acord amb els sindicats i tal, doncs s’ha de fer, 
però clar és que la gent al carrer, els policies al carrer han d’estar i s’han de cobrir els 
horaris, és que no hi ha volta de full. 
 
Però clar alguna cosa s’està fent malament, vull dir prego que es repensi aquest tema i 
intentem solucionar, perquè de veritat, el final de la carrera està a un punt, però nosaltres 
és que ja estic veient que no arribarem, una mica el comentari d’abans, anem amb la 
llengua fora i no acabem d’arribar. 
 
 
La senyora Sílvia Peralta Valdívia declara: 
 
Nosaltres farem referència també al punt anterior, ja que com parlava ara el Sr. Villa, 
també estan lligats. 
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Primer dir que a la comissió informativa se’ns va dir que des de Prefectura, per part de 
l’inspector, havia redactat un informe, on explicava aquesta pèrdua d’efectius des del 
2014, ara ho hem comentat, de 39 policies a 32 policies i que es feia aquesta proposta de 
pagar aquestes jornades, de retribuir aquestes jornades de 12 hores. 
Li haig de dir Sr. Falgueras que nosaltres hem anat a mirar l’expedient i que no hem 
trobat cap informe del cap de la Policia Local, l’únic informe que hem trobat és l’informe 
de la cap de Recursos Humans i la proposta d’acord i la proposta que es va adoptar a la 
Mesa General de Negociació, però no hem vist per tant cap informe del cap de la Policia 
Local explicant moltes de les coses que s’han preguntat, perquè hem arribat a aquesta 
situació i quines són les vies de solució d’aquesta situació. 
 
Per tant des del nostre punt de vista, li diem que, considerem que l’expedient està 
incomplert. 
 
Si aquest informe existeix, si realment existeix, aprofitaríem per demanar-lo, el que sí que 
voldríem saber quines són les causes i quines són les propostes de solució que han 
comportar arribar a aquesta proposta. 
 
Aquí s’ha comentat que la Policia està envellida, això no és una cosa que passa d’una dia 
a l’altra, per tant com deia també el Sr. Villa, aquí hi ha una falta de previsió, hi ha una 
falta de previsió de la jubilació de la Policia, les baixes algunes són difícils de preveure, 
però les jubilacions no, per tant són fàcils de calcular. 
 
Ara necessitem 5 places de reposició: 2 de l’oferta pública del 2015 i 3 noves, que com 
ha dit la Sra. Oliveras, es van crear al pressupost d’aquest any. 
 
Per tant nosaltres entenem que aquesta previsió ja es podria haver fet en el pressupost 
de l’any 2016 i haver creat alguna plaça, no dic les 3, haver creat alguna plaça i haver 
demanat aquesta taxa de reposició d’efectius per poder ja fer una selecció i una 
convocatòria pública durant aquest any, durant el 2016 i per tant haver reposat efectius 
de policia local. 
 
Nosaltres en el període de govern en el que vam estar, van si no recordo malament, vam 
reposar, no reposar, vam incrementar la plantilla de la Policia Local en 10 efectius, tot i 
les limitacions legals establertes igualment, perquè també temíem les limitacions legals i 
vam fer la previsió lògicament d’incrementar en 10 efectius la Policia Local. 
 
Clar si necessitem aquestes noves places, que es podrien haver creat com dic, en el 
pressupost del 2016. També li sumem en això una redistribució d’efectius en altres 
dependències municipals, que per tant ja no patrullen, ja no estan al carrer, que això ja ho 
vam parlar l’altra dia també a la comissió informativa. Per tant tot això, el problema 
s’agreuja, estem agreujant el problema de falta de policia. 
 
Nosaltres no entrarem a valorar si aquesta redistribució d’efectius en altres dependències 
municipals és correcte o no, vostès ja saben que com sempre nosaltres els hi hem dit, 
tenen potestat d’autoorganització i per tant són totalment lliures de prendre aquestes 
decisions, però si es prenen aquestes decisions s’han de preveure les conseqüències, 
que sumen com dic a les altres problemàtiques que ja deriven de la Policia Local, de la 
plantilla i per tant com diem, el problema encara s’agreuja més. 
 
Nosaltres no votarem a favor aquest acord, tot i que sigui un acord de la Mesa General de 
Negociació, perquè per nosaltres és un error greu, és un error greu perquè tornem a 
velles pràctiques, a velles pràctiques que ja van demostrar en el seu moment que no 
funcionen. 
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El tema de pagar les jornades de 12 hores per cobrir els caps de setmana i per tant 
eliminar, perquè així queda eliminat, l’acord anterior que compensava les hores i per tant 
no es pagaven, es compensaven les hores, pot portar una situació que nosaltres 
malauradament ja ens havíem trobat quan vam entrar a govern. I és que això s’acabi 
convertint en uns sobresous de la Policia i li asseguro Sr. Falgueras que no li traurà de 
pagar hores extraordinàries, per l’experiència li dic, que pagaran sobresous i seguirà 
pagant les hores extraordinàries de la Policia. 
 
Miri nosaltres l’any que vam entrar a govern, a mi no m’agrada recordar coses, però en 
aquest cas ho he de fer, perquè crec que l’experiència és important i tenir coneixement 
dels temes és important. 
 
Quan nosaltres vam entrar a govern s’estaven pagant 200.000€ d’hores extraordinàries, 
el que vostès estan destinant ara als pressupostos participatius, 200.000€ d’hores 
extraordinàries s’estaven pagant. I sap on anaven aquests 200.000€? Doncs més de la 
meitat anaven a una part d’un plus i d’hores extres a pagar a la Policia Local per donar 
cobertura als caps de setmana. 
 
Li puc dir, perquè ho vaig viure en primera persona, que ens va costar suor i llàgrimes 
poder canviar aquesta mentalitat i aquesta manera de treballar i arribar a acords per 
estructura una plantilla de policia professional amb uns quadrants adaptats a cobrir les 
necessitats i els torns de caps de setmana, a incrementar la plantilla com li he dit en 10 
efectius tot i les restriccions de la Llei. Ho vam fer de manera progressiva però vam 
aconseguir arribar als 39 efectius de plantilla de Policia Local. 
 
Clar després d’haver viscut aquesta experiència, com vostès entendran, nosaltres per 
coherència ens és pràcticament impossible votar a favor d’aquesta propostes perquè 
entenem que és tornar, com dic, a unes pràctiques que ja van portar una greu situació a 
l’Ajuntament en el seu moment i que van ser més perjudicials i que no pas beneficioses, 
perquè ni van acabar amb el problema de la cobertura dels caps de setmana, amb els 
plusos, ni com dic, van alleugerir la partida de les hores extres, al contrari, pagàvem les 
mateixes o més hores extres i a més a més el plus corresponent per donar cobertura a la 
Policia Local. 
 
Vostès calculen que això costarà uns 36.000€/any, això és el que hem vist a la proposta 
d’acord i que això ens diu que ho trauran de la partida d’hores extres. És una cosa que 
tampoc acabem d’entendre, és una cosa que tampoc acabem d’entendre perquè si 
l’acord de la Mesa General que hem vist que és del 28 de novembre del 2016, si això és 
un acord del 28 de novembre del 2016, ho podrien haver passat pel ple, haver incorporat 
als pressupostos aquesta partida prevista per aquest plus de nocturnitat i no entenem 
perquè no ho van incorporar als pressupostos del 2016, si l’acord ja existia, ja estava 
signat i ja estava acordat. Ara diuen que vostès calculen que ho trauran de les hores 
extres. Bé ja ho veurem al final de l’exercici, ja faran comptes i ja veuran realment si això 
surt a compte a l’Ajuntament. 
 
Jo ja li dic, per l’experiència que nosaltres vam tenir, ja li dic que ho dubto molt. 
 
Finalment desitjar que la reposició de la taxa d’efectius de la Policia Local es faci 
ràpidament i que es pugui tornar a un millor acord de cobertura dels torns de cap de 
setmana. El poble sortirà guanyant, li puc assegurar. 
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La senyora Montserrat Mundi i Mas declara: 
 
Bon vespre altre vegada. 
 
Nosaltres ja hem comunicat que això ho votaríem a favor, però a mi m’agradaria fer un 
reconeixement a la tasca que fa la Policia Local d’aquí el municipi i que clar, que per 
circumstàncies diferents que no entraré en el cas perquè després fa faré alguna pregunta 
en els precs i preguntes, s’han anat perdent diferents efectius per raons diverses, en les 
quals eren algunes, al meu entendre, de fàcil solució, però en altres han estat decisions 
del seu govern que han decidit assentar policies locals a altres places, el que això 
comporta que aquestes persones ja no facin de policia local i bàsicament no estiguin ni al 
carrer. 
 
Això és una manca de previsió, ja no per aquell policia local que hem perdut en unes 
circumstàncies que evidentment no se les espera ningú, però aquesta que ha comentat 
ara jo penso que és una manca de previsió, aquesta. 
 
L’altra dir-li que hi ha altres maneres de provisió de places de policia local i que 
evidentment nosaltres ho vam fer i saltant-nos tota la norma, perquè vam considerar que 
feien falta. 
 
Dit això, què és el que provoca això? Clar és evident, suposo que si a la Mesa dels 
sindicats ho han parlat, haig d’entendre que les policies locals hi estan d’acord i jo l’únic 
que esmento aquí, és que clar que la Policia Local que ja és un cos on amb la seva 
responsabilitat posen en perill moltes de la seva jornada, perquè tenen una feina 
evidentment que últimament suposo que és més arriscada que anys enrere i el que ens 
trobarem aquí, que em sap greu per ells, és que clar amb una jornada de 12 hores ells 
tenien unes hores de descans, podien conciliar la vida laboral i familiar, si ara per una 
manca de previsió se’ls hi proposa pagar les hores extres per cobrir aquells torns que 
estem mancats de policies, ells que són persones professionals en el tema i que a més a 
més són grans professionals, entenen que les hores extres si vostès no han previst 
ocupar-les amb places noves se’ls hi ha de pagar. 
 
O sigui a mi només em sap greu això per ells, perquè clar treballaran 12 hores i a més a 
més per complir amb la seva responsabilitat i per donar servei als ciutadans de Sant 
Quirze, hauran de fer un sobreesforç en el seu horari laboral, aquest és el greu que em 
sap a mi, perquè entendrem que tothom ha de descansar, tothom ha de tenir la seva 
jornada laboral i que evidentment no podem demanar, ni pagant amb hores extres, un 
sobreesforç d’aquest tipus. 
 
Per tant nosaltres ja he dit que votaríem a favor perquè és evident que treballaran més 
hores i aquestes hores s’han de cobrar, però em sap greu, perquè aquestes les 
treballaran i eren unes hores que fins ara amb una previsió normal d’una plantilla normal 
adient per a un municipi com Sant Quirze, tenien hores lliures i gaudien del seu temps. 
 
I advertir-vos una cosa, no sé si han comptat vostès que, almenys és el que em dèiem a 
mi, que a partir de no sé quantes hores extres que feien els treballadors, això havia 
d’estar regulat directament per la nòmina, a veure no seré jo qui digui que no ho poden 
fer, perquè és evident que si ho treballen i vostès no fan la previsió de córrer i posar més 
efectius en el carrer, evidentment ells tenen tot el dret de demanar tot allò que han estat 
fent per cobrir aquesta mancança de previsió i amb la seva professionalitat doncs atendre 
les necessitats del municipi de Sant Quirze. 
 
 
El senyor Albert Falgueras Cuatrecasas declara: 
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El que estem fent és canviar la forma de compensació de les hores que es fan des de la 
vuitena fins la dotzena. Fins ara la compensació era d’una hora per una hora i mitja quan 
era jornada extra dins de la jornada laboral o era per cada hora que feien començaven 
amb dues de festives, quan era en jornada extra o festiva.  
 
Clar això provocava doncs de què el perllongament d’aquestes 4 hores volia dir que 
aquell agent doncs tenia 8 hores després que no podia cobrir. 
 
Clar aquestes mancances, doncs hem optat per donar aquell plus, que ell treballi les 
hores, no tingui aquest excés de compensació i llavors econòmicament sí que té un petit 
cost però els efectius que puguin haver-hi en el carrer doncs serà molt més gran que no 
pas fins ara. 
 
El tema de les 12 hores no ens l’hem inventat, ja fa molts anys que funciona, per tema de 
conciliació familiar, tant pel que són els caps de setmana, com el que són els mesos de 
vacances, doncs és quan es realitzen aquestes hores. 
 
Llavors sí que les hores que es fan realment com a extres, són aquelles que per 
qualsevol altre motiu no es poden seguir, quan hi ha un company de baixa, doncs aquella 
hora s’ha de cobrir amb hores extres, quan hi ha una persona que ha d’anar al jutjat o té 
que fer qualsevol d’aquestes activitats, doncs s’han de cobrir amb serveis extraordinaris. 
 
Si aconseguim de rebaixar aquelles 4 hores que es feien en excés, totes això són hores 
extres que hi haurà un estalvi. Per la qual cosa hem calculat que compensarem aquests 
37.444€ del cost aquest que tindrem addicional amb la rebaixa de les hores extres que es 
feien fins ara. 
 
 
La senyora Elisabeth Oliveras i Jorba declara: 
 
Ara sí que els hi faig l’aclariment. 
 
Evidentment la Policia és responsabilitat directe de l’Alcaldia i l’any passat van ser 
preguntats vàries vegades si calia ampliar, fins i tot a la Junta de Seguretat Local quan es 
va fer pública, en aquest cas l’inspector mantenia que preferia fer una convocatòria més 
gran tota conjunta, que és la que s’ha fet aquest any, no hem canviat el model policial, 
allò que ens diuen han canviat moltes coses, no hem canviat el model policial, no hem 
canviat l’inspector, no hem canviat l’estructura, qui continua proposant és la mateix 
persona que proposaven vostès, perquè la seva efectivitat està comprovada i funciona i 
en aquest cas hem anat seguint les pautes que ella ens ha anat posant, és a dir que no 
hem anat ni endavant ni enrere. Senzillament hi ha hagut un moment en què ha vist que 
era la necessitat en aquell moment de resoldre-ho així i així ens hem adaptat. 
 
Sí que l’any passat se’ls hi va preguntar, tant des de l’equip de govern com des de part 
del veïnat i van considerar que no, que no calia, que fins aquest any es podia aguantar, i 
evidentment aquest any, com diu la Sra. Mundi, hi ha hagut una situació sobtada, més 
alguna altra doncs que per actituds ens venen imposades com a mínim durant 6 mesos i 
s’ha de resoldre i és veritat que si s’aprova la Llei estatal, a més a més hi haurà alguna 
conseqüència econòmica si no es resol, com és compensació amb la Seguretat Social, 
perquè evidentment doncs és com una mica de trampa al solitari, evidentment les 
persones que tenen una edat determinada, una activitat determinada tenen dret a jubilar-
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se, però després fan que compensi, hi ha de costar molts més diners de Seguretat Social, 
per tant s’haurà d’aclarir, l’Estat espanyol s’ha d’aclarir i ha d’aclarir de quina manera vol 
que es puguin fer les coses i nosaltres com a Policia Local necessitaríem aquí a 
Catalunya una llei de policies locals, en la que es regulés tots aquests, els cobraments, 
els horaris i que fos per arreu igual, i no hi hagués aquest decalatge de què cada poble 
agafi una mica, en funció de les seves necessitats i les capacitats. 
 
Entenc que en el moment en què passi això, normalitzarem un procés que és complicat 
per totes les alcaldies i tots els equips de govern de tots els pobles i l’altra és que 
evidentment és una altra situació que no depèn de nosaltres i que depèn d’uns altres 
pressupostos, és que fan falta dotacions de mossos d’esquadra, però bé de manera 
absoluta, com a mínim al Vallès. Sant Cugat les està demanant, Sant Quirze les hem 
demanat, la setmana que ve veuran, si venen a la Junta de Seguretat Local, doncs quin 
és el discurs que hem de fer de demanda, tant sigui per les zones de lleure, com sigui a 
altres zones, perquè qui realment ha de garantir la seguretat en aquest cas és el cos de 
Mossos d’Esquadra i també estan sobrepassats en demandes. 
 
Per tant és evident que hi ha una infradotació a nivell nacional, en aquest cas de mossos, 
i molts cops la nostra policia fa tasques d’acompanyament o tasques que potser les 
hauria d’estar assumint un altre cos policial. 
 
Això no és excusa de la previsió, de l’organització, que també l’han de tenir evidentment. 
 
Els convido la setmana vinent, hi haurà l’inspector, els sotinspectors, tots els caps, és 
oberta, podran preguntar tot allò que creguin convenient i ell els hi contestarà amb tota la 
llibertat, com no pot ser de cap més manera, en tot allò que creu i per tant aquestes 
preguntes que tenim avui, si volen doncs després quan hi siguem allà, ells els hi 
contestarà i els hi explicarà el perquè no l’any passat i sí aquest any, i perquè d’aquesta 
manera. 
 
 
La senyora Sílvia Peralta Valdívia declara: 
 
Voldria deixar clar que nosaltres no hem comentat que s’hagi canviat l’estructura de la 
Policia ni el cos professional, ni molt menys. S’ha mantingut com estava l’estructura de la 
Policia i considerem que és correcte. 
 
El que sí demanàvem i tornem a demanar, és l’informe aquest al que s’ha fet esment del 
cap de la Policia Local, fent aquesta proposta de solució, perquè entenem que no és una 
proposta de solució del tot adequada, en la línia que li comentàvem al Sr. Falgueras. 
Perquè les hores extres es continuaran pagant perquè continuaran fent falta, a més a 
més es retribuiran a partir de la 8a hora fins la 12a hora. Per tant tot això comportarà un 
increment pressupostari necessàriament perquè sí, a més a més d’un increment, com ha 
dit la Sra. Mundi, d’hores de feina, de treball i de rendiment dels mateixos efectius de la 
Policia. 
 
Per tant, per dir-lo clarament, el que els hi estem demanant és que treballin més hores, 
que treballin moltes més hores que els hi pagarem, no que compensin aquestes hores en 
hores de conciliació, sinó que treballin més hores perquè com què hi ha pocs efectius, 
necessitem que els que hi ha treballin més i com què necessitem que treballin més els hi 
hem de pagar, aquesta és la proposta. Jo ja dic, a veure no em sembla correcte aquesta 
proposta perquè això com dic nosaltres ja ho hem viscut, considerem que no porta en lloc 
la veritat i que crea o consolida una pràctica que després per tornar a, diguem a la 
pràctica anterior, a la cobertura anterior de les 12 hores, quan hi hagi els efectius 
corresponents, serà molt complicat, serà molt, molt complicat, si això d’alguna manera ja 
s’ha consolidat, jo només li faig aquesta reflexió Sr. Falgueras. 
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La senyora Elisabeth Oliveras i Jorba declara: 
 
Li haig de dir que no es consolida, perquè a més són jornades efectives, només es 
cobraran si s’han fet, no és un plus que queda aplicat, sinó que és si s’ha fet. 
 
I li ben asseguro que la proposta ve del cap de la Policia i com què es coneixen 
m’agradarà veure el debat que tenen, a veure si vostè me’l convenç perquè realment és 
la proposta que ell ens ha fet a veure si mentre vostès debaten jo n’aprendré també de 
les seves opinions, però si ve el dia 6 a la Junta, doncs m’agradarà i podrem gaudir 
també de la resposta de tots plegats. 
 
 

Votació 
Sotmesa a votació la proposta dalt transcrita, s’aprova per majoria absoluta amb el 
resultat següent: 

Vots a favor: 15 (Junts-ERC-AM, ICV-EUiA-E, Convergència, i C’s) 
  Vots en contra: 0 
  Abstencions: 2 (PSC-CP) 
 

 

 
13. Denominacions de noves vies públiques: Camí de Can Samuntà i Camí de Can 

Barnola.  

ANTECEDENTS 

Vist que amb data 9 de març de 2017 els habitants empadronats a la pseudovia 
denominada “. Can Samuntà”, coneguda com Masia de Can Samuntà, demanen que 
l’Ajuntament regularitzi la denominació al nomenclàtor oficial de vies públiques amb el 
nom de camí de Can Samuntà, el qual connecta entre el camí dels Monjos i el carrer del 
Llebeig (Can Llobateres), tal com es detalla al plànol annex. 
 
Atès que a més d’aquesta pseudovia també cal regulartizara la pseudovia del carrerer“. 
Can Barnola”, en la qual hi consta la Masia de Can Samuntà, el mirador i està previst 
habilitar el nou refugi de gats, el qual connecta entre el camí dels Monjos i el carrer de la 
Muntanya (Vallès Parc), tal com es detalla al plànol annex. 
 
Donada la proposta de la Comissió Permanent de Nomenclatura de Vies Públiquesdel16 
de març de 2017, amb quòrum suficient, en el sí de la qual es va estudiar favorablement 
la nova denominació de les vies públiques del “Camí de Can Samuntà” i “Camí de Can 
Barnola”. 
 
Atès que des del Servei Municipal de Processos, Estadística i Padró, s’enviarà al conjunt 
de propietaris i habitants empadronats als camins, així com als organismes competents 
(Institut Nacional d’Estadística, Correus i Telègrafs, Direcció General de Cadastre, 
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Registre de la Propietat, Jutjat de Pau, Generalitat de Catalunya, Institut Cartogràfic de 
Catalunya, Bombers, Mossos d’Esquadra, Policia Nacional, Guàrdia Civil, Ferrocarrils de 
la Generalitat de Catalunya, Transports Urbans de Sabadell, SC, Transports Públics, SL i 
agrupacions de taxistes), empreses concessionàries (CASSA, SECE, CLECE, FCC i 
Funerària Montserrat Truyols, SA) i serveis municipals la nova denominació de vies. 
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DISPOSICIÓ 

S’adopta l’acord que es detalla a continuació: 
 
Primer. Proposar la nova denominació de les vies públiques següents: Camí de Can 
Samuntà i Camí de Can Barnola. 
 
Segon. Comunicar el present acord als interessats, organismes competents, serveis 
municipals i empreses concessionàries. 
 
 
Deliberacions 
La senyora Elisabeth Oliveras i Jorba declara: 

El dia 9 de març els veïns que viuen a la masia de Can Samuntà ens van demanar per 
instància que es regularitzés el nom de la via on tenen la casa perquè no hi havia, no 
estava escrit en lloc, és a dir col·loquialment i popularment es coneixia com a camí de 
Can Samuntà, però mai s’havia inscrit en lloc. Per tant i tenien una dificultat afegida 
perquè en el moment d’inscriure’s, de rebre correu, de poder empadronar-se i poder 
apuntar els fills a l’escola, doncs no existia el lloc on tenien la masia. 

En aquest cas la persona que porta la comissió de nomenclàtor va revisar si en el poble 
ens quedava algun altre camí i va veure que el camí de Can Barnola passava exactament 
el mateix i per tant doncs es va acordar fer la comissió de nomenclàtor i atorgar els  noms 
que popularment se’ls havia conegut. 

Per tant proposem que la nova denominació de les vies públiques del camí de Can 
Samuntà i de camí de Can Barnola i comunicar-ho a tots els interessats, als organismes 
competents, als serveis municipals i les empreses concessionàries. 

 

Votació 
Sotmesa a votació la proposta dalt transcrita, s’aprova per unanimitat. 

  

 

14. Modificació de les Bases d'Execució del Pressupost General de l'exercici 2017 

ANTECEDENTS DE FET 
 
Vistes les necessitats de gestió de la bestreta de caixa fixa detectades de la unitat 
administrativa de seguretat ciutadana i trànsit, justificada per la necessitat de fer front als 
pagaments recurrents dels contractes d’arrendament financer.  

Vista la  proposa de modificació de l’article 32.1 de les Bases d'Execució, consistent en la 
inclusió en excepcionalitat  de límit de les partides  1600 1300 2040000 ”Lloguer vehicles” i 
1600 1300 2060000 “Renting equipaments (RESCAT)” com a susceptible d’una dotació de 
12.000,00 euros.  

Vist l’informe de la intervenció municipal. 

FONAMENTS DE DRET 
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- Articles 162 i següents del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals 
(LLRHL). 

 - Articles 12, 13, 18, 19 i 20 del Reial Decret 500/1990 de 20 d'abril de 
Desenvolupament Pressupostari. 

DISPOSICIÓ 

S’adopta l’acord següent:  
 
Primer.- Modificar l’article 32.1 de les Bases d'Execució del Pressupost relatiu al 
concepte i límits quantitatius de les bestretes, quin redactat quedaria d’aquesta forma: 

“Article 32.1 Concepte i límits quantitatius  

 

Per a les atencions corrents de caràcter periòdic o reiteratiu, tal com dietes, despeses de 
viatge, material d'oficina no inventariable, conservació, despeses diverses i altres de 
naturalesa similar, els fons lliurats a justificar podran tenir el caràcter de bestretes de 
caixa fixa. Aquestes bestretes són les provisions de fons de caràcter no pressupostari i 
permanent que hom realitzi a pagadories, caixes i habilitacions per a l'atenció immediata 
de les despeses i posterior aplicació al Pressupost de l'exercici en què s'efectuïn. 

Les provisions en concepte de bestretes de caixa fixa requeriran una resolució de Junta 
de Govern i el seu import no pot excedir del 50 % dels crèdits de les partides 
pressupostàries a les quals seran aplicades les despeses que es financin mitjançant 
bestretes de caixa fixa. En tot cas, i independentment del import de la bestreta de caixa, 
hi haurà un segon límit quantitatiu sobre  el import de cada despesa satisfeta amb 
aquests fons, que no podrà ser superior a 4.000,00 Euros.  

Només en els casos de les partides 1105 9260 2060000 “Rentings equipaments 
informàtics” i 3011 1690 2210300 “Combustible vehicles” aquest límit ascendirà a 
6.000,00 Euros, en el de la partida de Serveis Socials a 8.000,00 Euros, en el de les 
partides 1600 1300 2040000 ”Lloguer vehicles” i 1600 1300 2060000 “Renting 
equipaments (RESCAT)” aquest límit ascendirà fins a 12.000,00 Euros i en el de la 
partida  2200 9205 2020000 ”Lloguer edificis” a 24.000,00 Euros.” 

Segon.- Exposar al públic, per termini de 15 dies hàbils, aquesta modificació de les 
Bases d’Execució del Pressupost de 2017 aprovat definitivament, segons disposa l’article 
169.1 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, per tal de poder 
presentar-hi reclamacions i al·legacions. En cas de no produir-se aquestes en el termini 
establert, s’entendrà elevat a definitiu aquest acord. 

 
Deliberacions 
El senyor Albert Falgueras Cuatrecasas declara: 
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Per tal d’atendre les necessitats de gestió de la bestreta de caixa fixa detectades, de la 
unitat administrativa de Seguretat Ciutadana i Trànsit, justificada per poder fer front als 
pagaments recurrents dels contractes d’arrendament financer. 
 
Vista la proposta de modificació de l’article 32.1 de les Bases d'Execució, consistent en la 
inclusió en excepcionalitat de límit de les partides de ”Lloguer vehicles” i “Renting 
equipaments (RESCAT)” com a susceptible d’una dotació de 12.000,00 euros. 
 
Proposem al Ple que adopti l’acord de Modificar l’article 32.1 de les Bases d'Execució del 
Pressupost relatiu al concepte i límits quantitatius de les bestretes, de forma que en la 
seva redacció s’incorpori aquest nou límit dels 12.000,00 € tant en el ”Lloguer de 
vehicles” com en el “Renting d’equipaments (RESCAT)” . 
 
 
Votació 
Sotmesa a votació la proposta dalt transcrita, s’aprova per majoria absoluta amb el 
resultat següent: 

Vots a favor: 13 (Junts-ERC-AM, ICV-EUiA-E, PSC-CP i C’s) 
  Vots en contra: 0 
  Abstencions: 4 (Convergència) 
 

 
15. Moció presentada per C's, "Ordenanza sobre plusvalia municipal" 

El 16 de febrero de 2017, el Tribunal Constitucional ha resuelto la cuestión de 
inconstitucionalidad nº 1012/2015 promovida por un juez de lo contencioso de Guipúzcoa 
sobre los artículos 4.1, 4.2 a) y 7.4 de la Norma Foral 16/1989, que regula el Impuesto 
sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, la Plusvalía 
Municipal. 
 
Dichos preceptos, idénticos a los recogidos en la Ley de Haciendas Locales y en nuestra 
Ordenanza Reguladora que regulan dicho gravamen, han sido declarados 
inconstitucionales y nulos en la medida en que someten a tributación situaciones de 
inexistencias de incrementos de valor. 
 
Dicha resolución pone de manifiesto la inadecuada regulación de un impuesto cuya 
exigencia es potestativa, y que ha obligado a realizar frente a pagos a numerosos 
contribuyentes que no habían obtenido ningún beneficio/plusvalía en la transmisión de 
viviendas y locales en nuestra localidad. 
 
Fuera motivada en una elección personal o fruto de la necesidad o de una imposición 
legal, como han sido los supuestos de ejecución hipotecaria. 
 
Se hace necesario por tanto que el Pleno del Ayuntamiento de Sant Quirze del Vallès 
arbitre con carácter urgente medidas que, dentro de las competencias de las 
administraciones locales, logren que se exija el tributo con arreglo a la capacidad 
económica real del contribuyente, así como reparar a aquellos que hayan hecho frente al 
gravamen, cuando no tenían obligación. 
 
Se insta al Alcaldesa del Ayuntamiento de Sant Quirze del Vallès a, 
 
Que de forma urgente disponga, a través del procedimiento establecido para ello, medios 
materiales y humanos mediante los cuales los contribuyentes que no hayan obtenido 
plusvalías con la transmisión de inmuebles sitos en Sant Quirze del Vallès puedan 
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reclamar las cantidades satisfechas en concepto de Impuesto sobre el Incremento del 
Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana; 
  
y,  
  
Que de forma urgente, apruebe el proyecto inicial de modificación de la Ordenanza 
Reguladora del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza 
Urbana, en el cual se establezca como régimen de gestión del impuesto, el de 
declaración tributaria. 
 
 
Deliberacions 
El senyor David Sánchez Mancebo declara: 

Si els hi sembla farem una lectura gairebé integral, perquè és molt ràpida la moció que 
presentem sobre l’ordenança sobre plusvàlua municipal. 

“El 16 de febrero de 2017, el Tribunal Constitucional ha resuelto la cuestión de 
inconstitucionalidad nº 1012/2015 promovida por un juez de lo contencioso de Guipúzcoa 
sobre los artículos 4.1, 4.2 a) y 7.4 de la Norma Foral 16/1989, que regula el Impuesto 
sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, la Plusvalía 
Municipal. 
 
Dichos preceptos, idénticos a los recogidos en la Ley de Haciendas Locales y en nuestra 
Ordenanza Reguladora que regulan dicho gravamen, han sido declarados 
inconstitucionales y nulos en la medida en que someten a tributación situaciones de 
inexistencias de incrementos de valor. 
 
Dicha resolución pone de manifiesto la inadecuada regulación de un impuesto cuya 
exigencia es potestativa, y que ha obligado a realizar frente a pagos a numerosos 
contribuyentes que no habían obtenido ningún beneficio/plusvalía en la transmisión de 
viviendas y locales en nuestra localidad. 
 
Fuera motivada en una elección personal o fruto de la necesidad o de una imposición 
legal, como han sido los supuestos de ejecución hipotecaria. 
 
Se hace necesario por tanto que el Pleno del Ayuntamiento de Sant Quirze del Vallès 
arbitre con carácter urgente medidas que, dentro de las competencias de las 
administraciones locales, logren que se exija el tributo con arreglo a la capacidad 
económica real del contribuyente, así como reparar a aquellos que hayan hecho frente al 
gravamen, cuando no tenían obligación. 
 
Se insta al Alcaldesa del Ayuntamiento de Sant Quirze del Vallès a, 
 
Que de forma urgente disponga, a través del procedimiento establecido para ello, medios 
materiales y humanos mediante los cuales los contribuyentes que no hayan obtenido 
plusvalías con la transmisión de inmuebles sitos en Sant Quirze del Vallès puedan 
reclamar las cantidades satisfechas en concepto de Impuesto sobre el Incremento del 
Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana; 
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y,  
  
Que de forma urgente, apruebe el proyecto inicial de modificación de la Ordenanza 
Reguladora del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza 
Urbana, en el cual se establezca como régimen de gestión del impuesto, el de 
declaración tributaria. 
 
Bé doncs amb aquest text que suposo que és un text força tècnic, ja ho entenem així, 
tractant-se d’un tema efectivament doncs molt concret i que doncs a través d’aquesta 
resolució que ha fet el Tribunal Constitucional amb un origen al País Basc, doncs es 
pugui fer al nostre municipi. 
 
Demanem el vot favorable, sent conscients que pot ser, com moltes mocions són, una 
declaració d’intencions, una declaració d’intencions pels nostres contribuents, pels 
nostres veïns. 
 
Nosaltres, com ja ha dit la Sra. Alcaldessa, no sé el número de la moció que correspon, 
és la vint i pico, no sé si la 20, la 18, que és una moció que presenta Convergència. 
Doncs com bé saben, nosaltres donarem suport, entenem que no estem al 100%, no 
l’haguéssim redactat tal i com està redactada, després ja ho explicarem, però en 
qualsevol cas, entenem que aquesta declaració d’intencions és perfectament compatible 
amb qualsevol declaració que vagi en aquest sentit. 
 
 
La senyora Sílvia Peralta Valdívia declara: 
 
Bona nit de nou. 
 
Nosaltres ens abstindrem en aquesta moció per una raó, no perquè no estiguem d’acord 
sinó simplement perquè el plantejament que diu a la moció és inaplicable, és inaplicable i 
per demostrar-ho nosaltres portem aquí. Bé un dels anàlisis que ha fet un dels juristes 
més experimentats en aquest tema, precisament és un dels debats principals que s’ha 
tingut en el Col·legi d’Advocats aquesta setmana i en l’anàlisis deixa clar quina ha de ser 
l’actuació que s’ha de fer al respecte. Que és la que contempla les altres mocions que 
s’han presentat, que són les mocions consensuades per les entitats municipalistes per la 
Federació de Municipis i per l’Associació Catalana de Municipis, i que va en la línia 
d’aquest argumentari jurídic. 
 
Per tant només llegiré, no llegiré lògicament tot l’anàlisis perquè sinó estaríem aquí tota la 
nit, però sí només la part que diu que aquesta sentència obliga al legislador a redactar la 
norma en aquest sentit i per tant hem d’esperar que es modifiqui la Llei reguladora dels 
ens locals i com a conseqüència d’aquesta modificació els ajuntaments i diputacions 
adaptin les seves ordenances i normes en el sentit del Tribunal Constitucional. 
 
Per tant, els ajuntaments no poden de manera unilateral realitzar cap actuació en aquesta 
línia per molt que tinguem aquesta voluntat, sinó que ens hem d’esperar a què sigui el 
legislador estatal el que modifiqui la Llei de bases de règim local i després a partir d’aquí, 
això sí, consensuat i parlat amb les entitats municipalistes i establim unes normes que 
siguin d’aplicació comuna a tots els ajuntaments i no que cada ajuntament faci el que 
vulgui. Perquè això primer que no pot ser i segon que tampoc estaria bé. Per això ens 
hem d’esperar a què es modifiqui la Llei de bases de règim local. 
 
Per això no podem votar la moció, no perquè no estiguem d’acord, sinó perquè és 
inaplicable. 
 
 
La senyora Mercè Vallès Corominas declara: 
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Simplement nosaltres no donarem suport a aquesta moció perquè entenem que tant els 
grups de l’equip de govern com nosaltres n’hem presentat una, que està consensuada 
per les entitats municipalistes i per tant recull l’esperit del que és, diguéssim la situació i 
per entenem que aquesta, no és que estigui fora de lloc, però simplement ja en tenim una 
de consensuada i per tant donarem suport a la que hem consensuat. 
 
 
La senyora Elisabeth Oliveras i Jorba declara: 
 
En el cas de l’equip de govern seguim la mateixa proposta, s’han presentat mocions 
semblants, però com deia la Sra. Peralta que sí que recullen el que realment es pot fer. 
En cap cas l’autonomia local pot passar per aquí, una perquè això no és potestat dels 
municipis gestionar bé i tampoc no podem crear aquesta indefensió a cada veí, que 
segons el municipi doncs hagi d’actuar d’una manera diferent. 
 
Això és una norma superior que ens ha de venir regulada i se’ns ha de dir com s’ha de 
fer. 
 
Per tant doncs tampoc no donarem suport a la moció. 
 
 
El senyor David Sánchez Mancebo declara: 
 
Bé, desagrair els vots en contra per justificacions que, sóc un desagraït. Llavors en 
qualsevol cas, sí efectivament desagrair-los perquè no s’entenen, és a dir no aprovem la 
moció C’s perquè ja s’ha presentat una altra, que bé més o menys diu el mateix, però a 
part que es va presentar després, i que com no s’ha arribat a uns consens, insisteixo amb 
nosaltres. És a dir la moció que Convergència, ho he dit a la meva primera intervenció, 
serà aprovada, nosaltres hem dit que sí i no estem al 100% d’acord, però en qualsevol 
cas, desagrair aquest recolzament contraposat a la nostra generositat i agrair l’abstenció 
en qualsevol cas del PSC, perquè sí que és cert que ells han tingut en tot moment una 
voluntat de pactar la nostra possible moció que tirés endavant, però com va haver-hi 
aquest acord amb l’altra moció, entenc perfectament que ells també es desvinculessin 
doncs de qualsevol futur pacte i més quan potser entenien que l’havíem retirat. 
 
En qualsevol cas, cap retret pel PSC i lamentar que d’altres no tinguin una mica més, 
més mires, més enllà. 
 
 
La senyora Mercè Vallès Corominas declara: 
 
Sap què passa Sr. Sánchez? Que de desagraïts el món n’és ple, com diuen. 
 
 
 
El senyor David Sánchez Mancebo declara: 
 
En doble direcció. 
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Votació 
Sotmesa a votació la proposta dalt transcrita, es desestima per majoria absoluta amb el 
resultat següent: 

Vots a favor: 2 (C’s) 
  Vots en contra: 13 (Junts-ERC-AM, ICV-EUiA-E i Convergència) 
  Abstencions: 2 (PSC-CP) 
 

 

16. Moció presentada per C's i consensuada en Junta de Portaveus, "solicitando la 
implantación de un sistema aumentativo y alternativo de comunicación (SAAC) 
a través de símbolos en el municipio de Sant Quirze del Vallès y la celebración 
del día mundial para la concienciación sobre el autismo 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
El próximo 2 de abril, como cada año, el movimiento asociativo del autismo de todo el 
mundo celebra el Día Mundial para la Concienciación sobre el Autismo con el objetivo de 
concienciar a la sociedad sobre este tipo de trastorno y promover la inclusión social de 
las personas con Trastorno del Espectro del Autismo (TEA). 
 
Mediante la resolución 62/139 del 18 de diciembre de 2007, la Asamblea instó a “los 
Estados Miembros, las organizaciones competentes del sistema de las Naciones Unidas 
y otras organizaciones internacionales, así como a la sociedad civil, incluidas las 
organizaciones no gubernamentales y el sector privado, a que observen debidamente 
este día y tomen las medidas oportunas para concienciar a la sociedad sobre los niños 
con autismo”. 
 
Los Estados y todos los organismos que lo componen tienen la obligación moral de 
reafirmar su compromiso con los derechos y el bienestar de las personas con 
discapacidad, derivados del principio fundamental que los derechos humanos son 
universales. 
 
Los niños y adultos con autismo se enfrentan a múltiples dificultades asociadas a la 
discriminación, el estigma y la falta de comprensión que son inaceptables y les afectan 
gravemente. Es preciso que la administración pública conciencie y promueva una 
percepción positiva del autismo, permita una mayor comprensión de este problema y sea 
proactiva para cubrir las singulares necesidades de las personas con autismo. Es 
imprescindible la adopción de medidas que permitan a las personas con autismo disfrutar 
de una vida en plenitud y productiva mediante políticas de inclusión que creen puestos de 
trabajo adecuados a sus capacidades, mejoras en la educación pública para poder 
responder a sus necesidades, terapias de intervención temprana y apoyo a las familias, 
intensificación de la investigación y otras medidas que permitan su inclusión plena como 
ciudadanos. 
 
Ha quedado demostrado que cuando los niños con autismo son diagnosticados 
tempranamente, reciben la intervención cuanto antes, la educación apropiada y la terapia 
recomendada por los profesionales y expertos, muchos de ellos pueden llegar a 
convertirse en adultos autosuficientes y productivos de la sociedad. Las personas con 
autismo poseen una amplia gama de capacidades, actitudes e intereses que tenemos la 
obligación de impulsar, fomentar y desarrollar si nuestra pretensión es alcanzar una 
sociedad auténticamente inclusiva. 
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Los municipios deben facilitar el acceso, la inclusión y la participación de las personas 
con TEA como miembros valiosos capaces de alcanzar un futuro digno y abierto a las 
oportunidades. 
  
A veces pequeños cambios suponen grandes avances para muchas personas con 
discapacidad y dificultades de comunicación y lenguaje. Así sucede con los Sistemas 
Aumentativos y Alternativos de Comunicación (SAAC). 
 
Por todo ello y en atención a estas consideraciones, el Pleno del Ayuntamiento de Sant 
Quirze del Vallès 
 
ACUERDA: 
 

1. Realizar con motivo del 2 de abril una campaña de sensibilización y 
concienciación sobre las personas que padecen Trastorno del Espectro Autista 
consistente en: 
 

 Realizar la lectura de un manifiesto institucional, en un centro educativo, 
que reafirme el compromiso para el desarrollo de políticas encaminadas a 
que las personas autistas puedan llevar una vida plena y productiva. 
 

 Realizar una conferencia-taller dirigido a niños, niñas, adultos y familias 
para concienciar sobre el Trastorno del Espectro Autista. 
 

 Realizar una campaña de difusión a través de redes sociales, al alcance de 
este Ayuntamiento, sobre el Día Mundial de Concienciación del Trastorno 
del Espectro Autista. 

 
2. Estudiar, con asesoramiento de profesionales y asociaciones cualificadas, la 

implantación del Sistema Aumentativo y Alternativo de Comunicación (SAAC) a 
través de símbolos más adecuado para los espacios y edificios públicos, 
mobiliario urbano, comercios y empresas de Sant Quirze del Vallès para que las 
personas no verbales puedan comunicarse con su entorno más próximo. 
 

3. Asumir el compromiso para elaborar un Plan Director que identifique las 
necesidades que indica el punto 2 que con seguridad contemplará la realización 
de una campaña informativa en el municipio. 
 

4. Que se comunique este acuerdo a todas las entidades de Sant Quirze del Vallès 
así como a los medios de comunicación, e invitarles a participar de la campaña 
institucional haciendo difusión de una imagen que recuerde la celebración del Día 
Mundial de Concienciación sobre el Autismo. 
 

5. Autorizar a la Alcaldesa a realizar tantos actos y gestiones necesarios para la 
realización de los presentes acuerdos. 
 

6. Publicar un resumen de la presente moción en los medios municipales. 
 
 
Deliberacions 
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El senyor David Sánchez Mancebo declara: 

Si els hi sembla farem una petita introducció, passarem als acords i en qualsevol cas 
després. 

Agrair evidentment en primer lloc el fàcil que ens hem posat, ara sí, ara sí. Agrair 
profundament la possibilitat que hem tingut d’arribar a un acord, de totes les aportacions 
que hem tingut perquè aquesta moció tirés endavant. 

Dir als veïns, perquè clar aquí arribem amb una moció consensuada i a vegades no 
s’explica el treball previ de tots. 

La moció era molt concreta, amb uns punts que vam entendre que seria bo no 
comprometre’ns, no és que no ens comprometessin, sinó deixar-los, que un pla director 
com veuran, que és un punt de l’acord, doncs que tiri endavant i que siguin els 
professionals o els tècnics més qualificats possiblement que nosaltres que facin aquesta 
diagnosi. 

En qualsevol cas insisteixo, agrair el consens, agrair les aportacions i passo a definir molt 
breument del que estem parlant, que és de la conscienciació de l’autisme, també amb el 
proper dia que serà el dia 2 d’abril, el dia mundial per conscienciar sobre aquesta qüestió, 
sobre l’autisme i nosaltres el que plantegem és que els municipals facilitin l’accés i la 
inclusió i la participació de les persones amb autisme, com a membres valuosos capaços 
d’arribar a un futur digne i obert a les oportunitats. 

Si els hi sembla, passaré a llegir els acords, que són 3 més el que sempre fem que és el 
de comunicar aquest acord a les entitats. 

“1r. Realizar con motivo del 2 de abril (ja vam dir que aquest any no seria posible i seria a 
partir de l’any que ve) una campaña de sensibilización y concienciación sobre las 
personas que padecen Trastorno del Espectro Autista consistente en: 

 
 Realizar la lectura de un manifiesto institucional, en un centro educativo, 

que reafirme el compromiso para el desarrollo de políticas encaminadas a 
que las personas autistas puedan llevar una vida plena y productiva. 
 

 Realizar una conferencia-taller dirigido a niños, niñas, adultos y familias 
para concienciar sobre el Trastorno del Espectro Autista. 
 

 Realizar una campaña de difusión a través de redes sociales, al alcance de 
este Ayuntamiento, sobre el Día Mundial de Concienciación del Trastorno 
del Espectro Autista. 

 
2n. Estudiar, con asesoramiento de profesionales y asociaciones cualificadas, la 
implantación del Sistema Aumentativo y Alternativo de Comunicación (SAAC) a través de 
símbolos más adecuado para los espacios y edificios públicos, mobiliario urbano, 
comercios y empresas de Sant Quirze del Vallès para que las personas no verbales 
puedan comunicarse con su entorno más próximo. 

 
3r. Asumir el compromiso para elaborar un Plan Director que identifique las necesidades 
que indica el punto 2 que con seguridad contemplará la realización de una campaña 
informativa en el municipio.” 
 
Aquesta seria la moció, agrair novament el seu suport. 
 
 
La senyora Elisabeth Oliveras i Jorba declara: 
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Donem suport a aquesta moció que malauradament cada vegada afecta aquest trastorn a 
més persones i que per tant és del tot necessari. 
 

 
Votació 
Sotmesa a votació la proposta dalt transcrita, s’aprova per unanimitat. 

  

17. Moció presentada per Convergència, de rebuig a la sentència del TSJC: La 
justícia no és política 

ANTECEDENTS 
 

1. Atès que el 9 de novembre de 2014, i per primera vegada a la història, els catalans i 
les catalanes vam ser cridats pel govern de la Generalitat a opinar sobre el futur polític 
del nostre país. Gràcies als més de 40.000 voluntaris i voluntàries, 2.344.828 persones 
vàrem acudir a les urnes en un procés participatiu protagonitzat pel civisme i la 
democràcia. La resposta de l’Estat espanyol, a través de la Fiscalia General de l’Estat, va 
ser querellar-se contra el president de la Generalitat Artur Mas, la vicepresidenta i 
consellera de Governació i Relacions Institucionals Joana Ortega i la consellera 
d’Ensenyament Irene Rigau. 
 
2. Atès que tot i el marc legal i democràtic en què s’està fent tot el procés, l’Estat 
espanyol l’ha judicialitzat, utilitzant políticament els seus tribunals per obrir querelles i 
portar davant la justícia els nostres representants polítics. El llistat és llarg: Artur Mas, 
Joana Ortega, Irene Rigau estan sent jutjats per un delicte de desobediència, i Francesc 
Homs per desobediència, prevaricació i malversació de fons públics. Ortega i Rigau van 
declarar ja el passat 13 d’octubre de 2015, mentre que Mas ho va fer el passat 15 del 
mateix mes, i Homs va ser cridat a declarar a Madrid el setembre del 2016. 
 
3. Atès que el passat dia  6 de febrer, Artur Mas,  Joana Ortega i Irene Rigau es van 
haver d’asseure al banc dels acusats per posar les urnes el 9n del 2014. El Tribunal 
Superior de Justícia de Catalunya dilluns dia 13 de març va anunciar la sentència segons 
la qual inhabilita Artur Mas, Joana Ortega i Irene Rigau per la consulta del 9N. Les 
sentències es fonamenten en dos anys d’inhabilitació i cent euros per dia a Artur Mas, un 
any i nou mesos i multa de 100 euros diaris per a Joana Ortega i un any i sis mesos i cent 
euros diaris per a Irene Rigau.  
 
4. Atès que la diferència amb altres països, l’Estat Espanyol ha vetat constantment 
aquest dret reclamat reiteradament per la majoria social i política catalana. Tot plegat ha 
comportat diverses conseqüències, la darrera de les quals és la sentència condemnatòria 
que ha fet pública avui el TSJC. 
 
5. Atès que  les instàncies europees han de vetllar pel respecte de l'estat de dret per part 
de tot  Estat membre de la UE, en aquest moment, la UE i el Consell d'Europa podrien 
demostrar que el respecte a l'estat de dret i als valors democràtics són compromisos 
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indefugibles pels seus membres i que activen els mecanismes dels quals disposen quan 
consideren que en algun Estat no són respectats. 
 
Per tot això s’adopta dels següents  
 

ACORDS 
 

PRIMER. Rebutjar políticament la sentència que inhabilita Mas, Ortega i Rigau.  
 
SEGON.  Recolzar el Govern de la Generalitat, perquè com a màxim representant del 
poble català, emprengui les accions necessàries, denunciant a les institucions europees 
corresponents, la baixa qualitat democràtica del govern espanyol.  
 
TERCER.  Instar a tots els ciutadans i ciutadanes a adherir-se al Pacte Nacional pel 
Referèndum.  
 
QUART.  Traslladar aquests acords a la Generalitat de Catalunya, al Parlament de 
Catalunya, a l’Associació Catalana de Municipis i Comarques, a la  Federació de 
Municipis de Catalunya i l’Associació de Municipis per la Independència. 
 
 
 
Deliberacions 
La senyora Elisabeth Oliveras i Jorba declara: 

Aquesta moció ha estat consensuada amb Junts i IC. 

 

La senyora Mercè Vallès Corominas declara: 

Com és una moció curta i crec que és un tema que es mereix que la llegim sencera. 

“Atès que el 9 de novembre de 2014, i per primera vegada a la història, els catalans i les 
catalanes vam ser cridats pel govern de la Generalitat a opinar sobre el futur polític del 
nostre país. 
 
Atès que tot i el marc legal i democràtic en què s’està fent tot el procés, l’Estat espanyol 
l’ha judicialitzat, utilitzant políticament els seus tribunals per obrir querelles i portar davant 
la justícia els nostres representants polítics (amb un llarg llistat de persones). 
 
Atès que el passat dia 6 de febrer, Artur Mas, Joana Ortega i Irene Rigau es van haver 
d’asseure al banc dels acusats per posar les urnes el 9n del 2014. El Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya dilluns dia 13 de març va anunciar la sentència segons la qual 
inhabilita Artur Mas, Joana Ortega i Irene Rigau per la consulta del 9N. Les sentències es 
fonamenten en dos anys d’inhabilitació i cent euros per dia a Artur Mas, un any i nou 
mesos i multa de 100 euros diaris per a Joana Ortega i un any i sis mesos i cent euros 
diaris per a Irene Rigau.  
 
Atès que la diferència amb altres països, l’Estat Espanyol ha vetat constantment aquest 
dret reclamat reiteradament per la majoria social i política catalana. Tot plegat ha 
comportat diverses conseqüències, la darrera de les quals és la sentència condemnatòria 
que ha fet pública avui el TSJC. 
 
Atès que  les instàncies europees han de vetllar pel respecte de l'estat de dret per part de 
tot  Estat membre de la UE, en aquest moment, la UE i el Consell d'Europa podrien 
demostrar que el respecte a l'estat de dret i als valors democràtics són compromisos 
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indefugibles pels seus membres i que activen els mecanismes dels quals disposen quan 
consideren que en algun Estat no són respectats.” 
 
Les últimes setmanes hem vist com diferents països de la Unió Europea, també 
representants polítics a la pròpia Unió Europea doncs han mostrat la seva preocupació i 
el seu rebuig per les constants persecucions polítiques que l’Estat espanyol està 
practicant simplement per haver posat les urnes. 
 
En relació a tots aquests fets acordem: 
 

 
“PRIMER. Rebutjar políticament la sentència que inhabilita Mas, Ortega i Rigau.  
 
SEGON.  Recolzar el Govern de la Generalitat, perquè com a màxim representant del 
poble català, emprengui les accions necessàries, denunciant a les institucions europees 
corresponents, la baixa qualitat democràtica del govern espanyol.  
 
TERCER.  Instar a tots els ciutadans i ciutadanes a adherir-se al Pacte Nacional pel 
Referèndum. (Aquest Ajuntament ja ho va fer en el Ple passat). 
 
QUART.  Traslladar aquests acords a la Generalitat de Catalunya, al Parlament de 
Catalunya, a l’Associació Catalana de Municipis i Comarques, a la Federació de Municipis 
de Catalunya i l’Associació de Municipis per la Independència.” 
 
 
El senyor David Sánchez Mancebo declara: 

Nosaltres ja saben vostès el que pensem d’aquest tipus de mocions, diuen que justícia no 
és política, bé no sabem qui són els primers que barregen la justícia i la política. 

Jo només els vull recordar que anys enrere, podríem dir-ho amb els dits d’una mà, 
dirigents del seu partit acompanyaven al Sr. Oriol Pujol als Tribunals. Si això no és 
barrejar política amb justícia, doncs aquí ho deixem tot. 

 

La senyora Sílvia Peralta Valdívia declara: 

Nosaltres com ja saben en aquesta qüestió tenim un posicionament molt clar i estem 
totalment en contra de la judicialització de tot aquest procés, entenem lògicament que és 
una qüestió política i com sempre reiterem, s’ha de resoldre des de l’àmbit polític i no des 
de l’àmbit judicial. 

Sí que és cert que tots som conscients i això ho sabem tots, que desobeir la llei té unes 
conseqüències, ara bé si els que fan ho assumeixen així perquè estan convençuts de què 
ho han de fer d’aquesta manera, doncs bé així ha de ser. 

Com dic nosaltres entenem que és un tema polític, no ens agrada gens ni mica tot aquest 
circ mediàtic i judicial i el que ens agradaria realment és que hi hagués voluntat de 
resoldre aquesta qüestió des del punt vista polític i no veiéssim més impugnacions al 
Tribunal Constitucional i ara ho estic dient també per part nostra, per part del nostre partit, 
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com d’altres, ni impugnacions al Tribunal Constitucional tampoc per l’altra part, tampoc 
per la part del procés independentista que també utilitza el Tribunal Constitucional quan li 
convé. 

Per tant ja dic, crec que estem tots al final fent un descrèdit del que realment hauria de 
ser la política i en aquesta línia, en la línia que hem mantingut nosaltres sempre ens 
abstindrem. 

 

La senyora Mercè Vallès Corominas declara: 

Entraríem en un debat que no té sentit, aquí estem aprovant el que estem aprovant, que 
és rebutjar la sentència que ha inhabilitat a 3 demòcrates que van permetre votar, tot el 
que vingui després no hi entraré, no cal. 

 

El senyor David Sánchez Mancebo declara: 

Sí, una cosa és que tingui sentit per a la Sra. Vallès o no tingui sentit, però el que està 
clar, el que nosaltres hem dit en aquest ple, és la veritat en relació al que hem declarat 
quan vostès estan barrejant contínuament i són vostès la justícia i la política. 

 

Votació 
Sotmesa a votació la proposta dalt transcrita, s’aprova per majoria absoluta amb el 
resultat següent: 

Vots a favor: 13 (Junts-ERC-AM, ICV-EUiA-E i Convergència) 
  Vots en contra: 2 (C’s) 
  Abstencions: 2 (PSC-CP) 
 

 

18. Moció presentada per convergència i consensuada amb ICV-EUiA i Junts-ERC-
AM, en relació a la revisió de l'IVTNU en els casos on no hagi existit increment 
real de valor  

ANTECEDENTS 
 
1. Atès que per Sentència del Tribunal Constitucional, de data 16 de febrer de 2017,  
s’han declarat inconstitucionals i nuls els articles 4.1, 4.2 a) i 7.4 de la Norma Foral 
16/1989, de 5 de juliol, de l’Impost sobre l’Increment del Valor dels Terrenys de 
Naturalesa Urbana del Territori Històric de Guipúscoa, però únicament en la mesura que 
sotmeten a tributació situacions d’inexistència d’increments de valor. 
 
2. Atès que la sentència del TC conté un mandat al legislador perquè porti a terme les 
modificacions o adaptacions del règim legal de l’Impost sobre l’Increment del Valor dels 
Terrenys de Naturalesa Urbana per tal que els supòsits d’inexistència d’increment de 
valor dels terrenys de naturalesa urbana deixin d’estar-hi subjectes. 
 
3. Atès que, si bé el TC encara no s’ha pronunciat sobre la regulació de l’IIVTNU 
continguda al Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el  Text 
Refós de la Llei d’Hisendes Locals (TRLHL), el text dels articles 107 i 110.4 d’aquesta llei 
és pràcticament idèntic al de les disposicions de la norma foral de Guipúscoa declarades 
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inconstitucionals, raó per la qual podem preveure que el TC, quan s’hagi de pronunciar 
sobre els esmentats articles del TRLHL que regulen el que popularment es coneix com a 
pressupost sobre la plusvàlua,  ho farà en termes equivalents als de la Sentència de 
referència. 
 
4. Atès que l’aplicació de la doctrina del TC podria comportar que els ajuntaments 
haguessin de procedir a la devolució de quantitats liquidades en concepte d’IIVTNU en 
relació a terrenys que no havien experimentat un increment de valor, com a conseqüència 
d’una regulació estatal incorrecta els efectes negatius de la qual no s’han d’assumir, en 
cap cas, pels ens locals afectats.  
 
En relació als antecedents exposats proposem al ple l’adopció dels següents 

 
ACORDS 

 
PRIMER.- Instar el Govern de l’Estat perquè presenti, amb urgència,  un projecte de llei 
de modificació del TRLHL per la qual els supòsits d’inexistència d’increment de valor del 
sòl deixin d’estar subjectes a l’Impost sobre l’Increment del Valor dels Terrenys de 
Naturalesa Urbana (IIVTNU) i situï el marc jurídic d’aquest impost en els termes establerts 
a l’esmentada Sentència del TC. 
 
SEGON.- Instar el Govern de l’Estat a incloure en la Llei de  Pressupostos Generals de 
l’Estat per a 2017 una partida específica per compensar els ajuntaments, en el cas que, 
per efecte d’una Sentència del Tribunal Constitucional, hagin de procedir a la devolució 
de quantitats liquidades en concepte de l’IIVTNU aplicat en relació a terrenys el valor dels 
quals no havia experimentat cap increment. 
 
TERCER.- Promoure, juntament amb les entitats municipalistes, un debat públic al voltant 
del finançament dels ens locals, amb l’objectiu que esdevinguin unes administracions 
sostenibles econòmicament i puguin desenvolupar de forma eficient les competències 
que els pertoquen. 
 
QUART.- Instar a l’Ajuntament de Sant Quirze, que tal i com han previst altres 
administracions, faci una reserva pressupostària per fer front a aquelles plusvàlues que 
estiguin actualment recorregudes, en cas que n’hi hagi. 
 
CINQUÈ.- Dotar els recursos tècnics i humans necessaris per assessorar els ciutadans 
en tot allò referent a la gestió i liquidació de l’impost sobre l’Increment de Valors dels 
Terrenys de Naturalesa Urbana. 
 
SISÈ.- Notificar d’aquest acord al Govern de l’Estat, als diferents grups del Parlament de 
Catalunya,  del Congrés de Diputats i del Senat, a l’ACM i a l’FMC. 
 
 
Deliberacions 
La senyora Mercè Vallès Corominas declara: 

Si els hi sembla llegiré directament els acords, perquè com els antecedents també s’han 
explicat anteriorment, veig que ho agraeixen. 



 

 80/107 

Per tant aniré directament als acords de la moció. 

“PRIMER.- Instar el Govern de l’Estat perquè presenti, amb urgència, un projecte de llei 
de modificació del TRLHL per la qual els supòsits d’inexistència d’increment de valor del 
sòl deixin d’estar subjectes a l’Impost sobre l’Increment del Valor dels Terrenys de 
Naturalesa Urbana (IIVTNU) i situï el marc jurídic d’aquest impost en els termes establerts 
a l’esmentada Sentència del TC. 
 
SEGON.- Instar el Govern de l’Estat a incloure en la Llei de  Pressupostos Generals de 
l’Estat per a 2017 una partida específica per compensar els ajuntaments, en el cas que, 
per efecte d’una Sentència del Tribunal Constitucional, hagin de procedir a la devolució 
de quantitats liquidades en concepte de l’IIVTNU aplicat en relació a terrenys el valor dels 
quals no havia experimentat cap increment. 
 
TERCER.- Promoure, juntament amb les entitats municipalistes, un debat públic al voltant 
del finançament dels ens locals, amb l’objectiu que esdevinguin unes administracions 
sostenibles econòmicament i puguin desenvolupar de forma eficient les competències 
que els pertoquen. 
 
QUART.- Instar a l’Ajuntament de Sant Quirze, que tal i com han previst altres 
administracions, faci una reserva pressupostària per fer front a aquelles plusvàlues que 
estiguin actualment recorregudes, en cas que n’hi hagi. 
 
CINQUÈ.- Dotar els recursos tècnics i humans necessaris per assessorar els ciutadans 
en tot allò referent a la gestió i liquidació de l’impost sobre l’Increment de Valors dels 
Terrenys de Naturalesa Urbana. 
 
SISÈ.- Notificar d’aquest acord al Govern de l’Estat, als diferents grups del Parlament de 
Catalunya,  del Congrés de Diputats i del Senat, a l’ACM i a l’FMC.” 
 

 

Votació 
Sotmesa a votació la proposta dalt transcrita, s’aprova per unanimitat. 

  

19. Moció presentada per Convergència i consensuada amb Junts-ERC-AM i ICV-
EUiA, de suport al Pacte Nacional per una Societat Nacional a Catalunya 

ANTECEDENTS 
 
1. Atès que actualment, el desenvolupament de les Tecnologies de la Informació i la 
Comunicació, amb els canvis organitzatius i dels processos productius que se’n deriven, i 
la capacitació de les persones que les utilitzen, han esdevingut factors estratègics per 
assegurar, l’eficiència i l’obertura a la societat de les Administracions Públiques, la 
competitivitat de les empreses, i en general, la millora de la qualitat de vida de les 
persones.  
 
2. Atès que l’avenç d’una societat digital, en la qual l’accès a la comunicació i al 
coneixement haurà de ser instantani i universal, és una oportunitat per construir una 
Administració més intel·ligent que doni resposta a la necessitat de conjugar conceptes 
com ara govern obert, transparència, gestió intel·ligent de la informació, interoperabilitat o 
seguretat, que impacten transversalment en l'accès, la prestació i la millora dels serveis 
públics.  
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3. Atès que evidentment, aquest ús extensiu i intensiu de les tecnologies de la informació 
es fonamenta en l’existència de les necessàries infraestructures de comunicacions 
electròniques que han de prestar servei al conjunt del territori, evitant qualsevol risc 
d’escletxa digital, possibilitant el desenvolupament d’una societat avançada, pròspera i 
cohesionada, i posant les tecnologies al servei de les Administracions Públiques, la 
ciutadania i les empreses.  
 
4. Atès que com que tots aquests reptes han de ser impulsats de manera compartida i 
coordinada pel conjunt de les Administracions Públiques de Catalunya, el Govern de la 
Generalitat de Catalunya, les quatre diputacions, el Consorci Localret i les entitats 
municipalistes ACM i FMC van signar, amb data 24 d’octubre de 2016, el Pacte Nacional 
per a una Societat Digital.  
 
5. Atès que amb aquest Pacte Nacional, el Govern, les Diputacions i les Entitats 
Municipalistes es comprometen a treballar de manera coordinada, amb totes les 
institucions públiques i els actors socials que s’hi vulguin afegir, entorn de cinc àmbits 
bàsics d’actuació:  

 -  El desplegament i la gestió coordinada d’infraestructures tecnològiques i de 
comunicacions electròniques que assegurin la igualtat d’oportunitats per a tots els 
territoris, la ciutadania i les empreses de Catalunya.  

 -  L’impuls d’una nova administració digital, que més enllà de l’extensió de l’ús de 
tecnologies digitals aprofiti i potenciï el seu poder transformador amb l’objectiu de 
fer una administració més oberta, àgil, senzilla i eficaç.  

 -  El desplegament de l’estratègia de territori intel·ligent del Govern català 
(smartCAT), tot integrant i coordinant les iniciatives locals i supralocals i donant 
suport a les empreses per fer de Catalunya un Smart Region de referència 
internacional.  

 -  L’adopció de mesures i d’eines tecnològiques conjuntes en l’àmbit de la 
ciberseguretat i de la protecció dels drets de les persones i les empreses en la 
nova societat digital.  

 -  El desenvolupament de la Indústria 4.0, difonent entre el teixit empresarial la 
importància de la disrupció que pot provocar en el mercat, capacitant capital humà 
per donar resposta a la demanda de nous perfils i promovent les infraestructures 
necessàries.  

 
En relació als antecedents exposats el ple adopta els següents: 
 

 
ACORDS 

 
Primer. Donar suport al Pacte Nacional per a una Societat Digital, signat amb data 24 
d’octubre de 2016 entre la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Barcelona, la 
Diputació de Tarragona, la Diputació de Lleida, la Diputació de Girona, l’Associació 
Catalana de Municipis, la Federació de Municipis de Catalunya i el Consorci Localret, i 
impulsar les accions necessàries per a col·laborar en la implementació dels objectius 
d'aquest Pacte.  
 
Segon. Comunicar aquest Acord a l’Associació Catalana de Municipis, la Federació de 
Municipis de Catalunya, el Consorci Localret i al Departament de la Presidència de la 
Generalitat de Catalunya.  
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Deliberacions 
La senyora Mercè Vallès Corominas declara: 

Llegiré una mica l’exposició de motius. 

“Atès que actualment, el desenvolupament de les Tecnologies de la Informació i la 
Comunicació, amb els canvis organitzatius i dels processos productius que se’n deriven, i 
la capacitació de les persones que les utilitzen, han esdevingut factors estratègics per 
assegurar, l’eficiència i l’obertura a la societat de les Administracions Públiques, la 
competitivitat de les empreses, i en general, la millora de la qualitat de vida de les 
persones.  
 
Atès que l’avenç d’una societat digital, en la qual l’accès a la comunicació i al 
coneixement haurà de ser instantani i universal, és una oportunitat per construir una 
Administració més intel·ligent que doni resposta a la necessitat de conjugar conceptes 
com ara govern obert, transparència, gestió intel·ligent de la informació, interoperabilitat o 
seguretat, que impacten transversalment en l'accès, la prestació i la millora dels serveis 
públics.  
 
Alhora que aquesta societat digital ha de garantir també una accessibilitat universal. 
 
Atès que amb aquest Pacte Nacional, el Govern, les Diputacions i les Entitats 
Municipalistes es comprometen a treballar de manera coordinada, amb totes les 
institucions públiques i els actors socials que s’hi vulguin afegir. 
 
En relació als antecedents exposats, es proposa l’adopció dels següents acords: 

 
Donar suport al Pacte Nacional per a una Societat Digital, signat amb data 24 d’octubre 
de 2016 entre la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Barcelona, la Diputació de 
Tarragona, la Diputació de Lleida, la Diputació de Girona, l’Associació Catalana de 
Municipis, la Federació de Municipis de Catalunya i el Consorci Localret, i impulsar les 
accions necessàries per a col·laborar en la implementació dels objectius d'aquest Pacte.  
 
Segon. Comunicar aquest Acord a l’Associació Catalana de Municipis, la Federació de 
Municipis de Catalunya, el Consorci Localret i al Departament de la Presidència de la 
Generalitat de Catalunya.” 
 
 
El senyor David Sánchez Mancebo declara: 
 
Nosaltres aquesta moció se’ns escapa quan a la nostra decisió per coneixements obvis 
sobre el tema, però el que  hem pogut saber és que això es va debatre al Parlament, si 
no tenim mala informació.  
 
Però s’ha tingut en compte potser algunes entitats amb les que nosaltres a nivell 
conceptual de funcionament de país no estem d’acord. 
 
Per tant el que farem prudentment és abstenir-nos i lamentar poder donar més 
explicacions perquè no les tenim. 
 
Per tant, davant de fer alguna cosa que no va dins de la nostra manera de pensar i 
d’actuar, doncs el més correcte és simplement abstenir-nos. 
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Votació 
Sotmesa a votació la proposta dalt transcrita, s’aprova per majoria absoluta amb el 
resultat següent: 

Vots a favor: 15 (Junts-ERC-AM, ICV-EUiA-E, PSC-CP i Convergència) 
  Vots en contra: 0 
  Abstencions: 2 (C’s) 
 

 
20. Moció presentada per Junts-ERC-AM i ICV-EUiA-E i consensuada amb PSC-CP i 

Convergència, de suport al sector agroalimentari català 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

La situació d’economia global i liberalitzada en la que vivim, juntament amb les exigències 
de la societat europea pel que fa a qualitat i seguretat dels productes alimentaris, fa que 
el sector agrari europeu hagi d’afrontar unes altes exigències en la producció i una 
pressió molt gran dels preus a la baixa, el que el situa en una posició de debilitat. 

Garantir la qualitat i la seguretat dels productes alimentaris genera uns costos afegits a 
les empreses agràries que en molts casos el mercat no és capaç d’assumir. Si a aquesta 
situació s’hi afegeix la competència d’altres països, que són capaços d’oferir al mercat 
productes alimentaris a costos més baixos i moltes vegades amb estàndards de qualitat 
inferiors al català, ens trobem que el sector agrari europeu afronta una situació de dura 
competència.  

Analitzant la distribució dels esforços al llarg de tota la cadena alimentària, queda clar que 
el sector productor és la baula feble davant la indústria de transformació i sobretot, la 
gran distribució, que cada vegada té més poder. I això vol dir que té capacitat per incidir 
directament en el preu dels productes sense tenir en compte la resta d'actors de la 
cadena. 

A Catalunya, com a país, s’ha de fer un pas endavant i, en relació al món agrari, establir 
un debat amb el conjunt de la societat per definir el model territorial i socioeconòmic del 
nou país, que ha d’incloure un contracte de drets i deures entre la societat i el sector 
primari, que ha de contribuir a potenciar-lo amb un desenvolupament sostenible que 
continuï generant riquesa i dinamització econòmica, que permeti seguir cohesionant 
territorial i socialment el país i al mateix temps, incrementi el nivell de la nostra sobirania 
alimentària. 

Aquest contracte ha de permetre gestionar la situació actual i afrontar el futur amb la 
garantia de disposar d’una política agrària catalana, una proposta de sector 
agroalimentari consensuada i de país, que reconegui la multifuncionalitat del sector 
agrari, tant des del punt de vista de l’alimentació, amb la producció d’aliments de qualitat, 
sans i segurs, des del punt de vista mediambiental, amb la gestió del territori i 
manteniment del patrimoni natural i la biodiversitat, i des del punt de vista social, per la 
contribució a l’equilibri social i territorial del país, ja que contribueix de manera principal a 
tenir pobles vius i fixar persones al territori. 
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Per consolidar la base que asseguri que el sector agroalimentari pugui seguir oferint 
aquests serveis a la societat, en aquests moments els ajuts són imprescindibles. I 
continuar a l'Estat espanyol i en el sistema autonòmic ens perjudica.  

La reducció en 132 milions d’euros del pressupost del PDR 2014/2020 respecte el 
2007/2013, a causa de la disminució de l’aportació de l’Estat Espanyol en 173 milions 
d’euros (-75%) per la seva política de renacionalització malgrat que s'hagi intentat 
compensar amb un augment de l’aportació del fons europeu FEADER en 34,6 milions 
d’euros (+11%) i de la Generalitat de Catalunya en 7,1 milions d’euros (+2%), afecta 
directament i de manera molt negativa a l’execució de les polítiques de desenvolupament 
rural que necessita aplicar Catalunya. Polítiques que atorguen ajuts, no només en les 
línies de competitivitat i sostenibilitat de les empreses i les produccions, sinó també a la 
millora de la qualitat d’aquestes, a la transformació i comercialització, a la innovació i a la 
transferència tecnològica, a la gestió forestal, a la modernització de regadius i a polítiques 
de desenvolupament econòmic del territori (programa LEADER) que ajuden a la 
dinamització i diversificació econòmica a partir de les iniciatives locals. 

Per altra banda, els ajuts directes de la PAC actuals no s'ajusten a la realitat i necessitats 
dels sectors productius catalans, perquè l’Estat Espanyol defineix i ens imposa el seu 
model, molt diferent del nostre, i el marc de relacions autonòmic no permet que puguem 
definir i implantar els ajuts en la línia que el nostre sector agroalimentari i el país 
necessiten.  

Per tots aquests motius, s’adopten els següents 

ACORDS 

Primer. Donar suport a l’establiment d’un contracte de país entre el sector agroalimentari 
i la societat, basat en els següents punts:  

a. Reconèixer la importància del paper que juga el sector agrari dins del país, 
tant des del punt de vista econòmic com des del punt de vista ambiental, social 
i territorial, reconeixent la contribució del sector primari en: 

• L’abastament segur d’aliments a la població 

• La gestió del medi i la conservació dels recursos naturals i del paisatge 
agrari i rural 

• L’ocupació equilibrada del territori 

b. Promoure el desenvolupament del sector sobre la base de l’empresa 
d’economia familiar agrària, establint polítiques que tinguin com a principal 
referència l’empresa familiar, amb reconeixement de drets i deures per cadascun 
dels seus membres, com a factor d’arrelament al territori i de no deslocalització de 
l’activitat, que aplica criteris de gestió econòmica moderna, basada en la 
comptabilitat analítica i l’estudi de costos de l’activitat i de rendibilitat de les seves 
inversions i, que pel seu lligam amb el territori, aplica bones pràctiques agràries 
per assegurar la sostenibilitat i el futur del medi en el que treballa, mantenint els 
recursos naturals bàsics i reduint els impactes negatius de l’activitat agrària sobre 
el medi. 

c. Orientar els ajuts de les diferents administracions a objectius que permetin 
enfortir el sector, tant des del punt de vista de la seva capacitat productiva, com de 
la seva capacitat d'organització i cooperació, com des del punt de vista de la seva 
rendibilitat, amb l’objectiu de fer-lo més competitiu, millorar la seva capacitat 
d'incidir en la cadena de valor i, per tant, facilitar l’adaptació a les oportunitats del 
mercat i dels nous hàbits de consum de la societat. 
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d. Establir polítiques per a què el mercat i la societat valorin com cal els productes 
que ofereixen les empreses agràries, de manera que els paguin uns preus justos 
que es converteixin en rendes dignes, i que els ajuts no siguin un objectiu en si, 
sinó que siguin un suport a l’activitat que es desenvolupa amb la finalitat d’assolir 
uns objectius que permetin a les empreses agràries competir en un mercat global i 
competitiu. 

e. Continuar desenvolupant polítiques per afavorir la generació d’oportunitats, que 
facilitin el relleu generacional a les empreses agràries fomentant noves 
incorporacions, sense discriminació per l’origen, que assegurin també la plena 
participació de les dones dins el sector agrari, i que assegurin una bona formació 
agrària, tant a les escoles de capacitació com a les universitats. 

f. Establir uns estàndards mínims de producció per assegurar la qualitat i la 
seguretat dels productes alimentaris, i també processos de producció sostenibles i 
respectuosos amb el medi i l’entorn. 

g. Desenvolupar nous models de governança que promoguin l’empoderament del 
sector primari i la seva coresponsabilitat en la gestió sostenible de l’activitat 
mitjançant plantejaments de gestió participativa i cogestió. 

h. Promoure la diversificació de l’economia agrària a través d’incentivar la 
transformació i la comercialització dels productes propis de l’explotació, afavorint 
la venda de productes de temporada i de proximitat, per venda directa o circuit 
curt de comercialització, per a què el valor afegit es quedi a l’empresa agrària i 
alhora reduir la petjada de carboni de les produccions agràries. 

i. Incentivar la investigació, recerca i transferència tecnològica per la 
modernització i el desenvolupament d’unes empreses agràries adaptades als 
temps actuals i que els permeti adaptar-se als requeriments futurs, millorant, a 
través del coneixement, la professionalització del sector. 

j. Continuar impulsant polítiques per controlar els danys derivats de la fauna 
salvatge i establir mesures per prevenir i reduir aquests danys a les explotacions 
afectades, així com per evitar, en la mesura que sigui possible, i compensar les 
pèrdues econòmiques per aquest concepte. 

k. Aprovar una llei que reguli què es considera espai agrari i els usos i les 
intervencions que s'hi porten a terme, de manera que quedi protegit de les 
activitats urbanístiques i pugui continuar desenvolupant la seva tasca productora 
d’aliments. 

Segon. Comunicar aquest acord als grups parlamentaris al Parlament de Catalunya i a la 
Generalitat de Catalunya. 

 
Deliberacions 
El senyor Àlex Brossa i Enrique declara: 
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Abans de res, dir que hi ha un lleuger canvi que s’ha produït en la part d’exposició de 
motius, en el 4t paràgraf, que comença: “Catalunya”, ara comença: “A Catalunya”, i des 
de “està vivint...”,  fins “autonomistes”, això s’elimina. I també en aquest mateix paràgraf, 
4 línies abans d’acabar-lo el “nova República Catalana” també s’elimina. Després la resta 
de la moció queda intacta. 

La moció el que ens ve a dir és una mica la pressió que està patint el sector 
agroalimentari català arran de diferents elements, del finançament, de la major 
compatibilitat a nivell que es troba, de tot allò que han de garantir cada vegada més i per 
tant que els fa difícil competir en aquest mercat i per això que hi ha uns acords, que el 
que fa és recolzar-ho. I si us sembla passarem a llegir-los: 

“Primer. Donar suport a l’establiment d’un contracte de país entre el sector agroalimentari 
i la societat, basat en els següents punts:  

a. Reconèixer la importància del paper que juga el sector agrari dins del país, 
tant des del punt de vista econòmic com des del punt de vista ambiental, social 
i territorial, reconeixent la contribució del sector primari en: 

• L’abastament segur d’aliments a la població 

• La gestió del medi i la conservació dels recursos naturals i del paisatge 
agrari i rural 

• L’ocupació equilibrada del territori 

b. Promoure el desenvolupament del sector sobre la base de l’empresa 
d’economia familiar agrària, establint polítiques que tinguin com a principal 
referència l’empresa familiar, amb reconeixement de drets i deures per cadascun 
dels seus membres, com a factor d’arrelament al territori i de no deslocalització de 
l’activitat, que aplica criteris de gestió econòmica moderna, basada en la 
comptabilitat analítica i l’estudi de costos de l’activitat i de rendibilitat de les seves 
inversions i, que pel seu lligam amb el territori, aplica bones pràctiques agràries 
per assegurar la sostenibilitat i el futur del medi en el que treballa, mantenint els 
recursos naturals bàsics i reduint els impactes negatius de l’activitat agrària sobre 
el medi. 

c. Orientar els ajuts de les diferents administracions a objectius que permetin 
enfortir el sector, tant des del punt de vista de la seva capacitat productiva, com de 
la seva capacitat d'organització i cooperació, com des del punt de vista de la seva 
rendibilitat, amb l’objectiu de fer-lo més competitiu, millorar la seva capacitat 
d'incidir en la cadena de valor i, per tant, facilitar l’adaptació a les oportunitats del 
mercat i dels nous hàbits de consum de la societat. 

d. Establir polítiques per a què el mercat i la societat valorin com cal els productes 
que ofereixen les empreses agràries, de manera que els paguin uns preus justos 
que es converteixin en rendes dignes, i que els ajuts no siguin un objectiu en si, 
sinó que siguin un suport a l’activitat que es desenvolupa amb la finalitat d’assolir 
uns objectius que permetin a les empreses agràries competir en un mercat global i 
competitiu. 

e. Continuar desenvolupant polítiques per afavorir la generació d’oportunitats, que 
facilitin el relleu generacional a les empreses agràries fomentant noves 
incorporacions, sense discriminació per l’origen, que assegurin també la plena 
participació de les dones dins el sector agrari, i que assegurin una bona formació 
agrària, tant a les escoles de capacitació com a les universitats. 
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f. Establir uns estàndards mínims de producció per assegurar la qualitat i la 
seguretat dels productes alimentaris, i també processos de producció sostenibles i 
respectuosos amb el medi i l’entorn. 

g. Desenvolupar nous models de governança que promoguin l’empoderament del 
sector primari i la seva coresponsabilitat en la gestió sostenible de l’activitat 
mitjançant plantejaments de gestió participativa i cogestió. 

h. Promoure la diversificació de l’economia agrària a través d’incentivar la 
transformació i la comercialització dels productes propis de l’explotació, afavorint 
la venda de productes de temporada i de proximitat, per venda directa o circuit 
curt de comercialització, per a què el valor afegit es quedi a l’empresa agrària i 
alhora reduir la petjada de carboni de les produccions agràries. 

i. Incentivar la investigació, recerca i transferència tecnològica per la 
modernització i el desenvolupament d’unes empreses agràries adaptades als 
temps actuals i que els permeti adaptar-se als requeriments futurs, millorant, a 
través del coneixement, la professionalització del sector. 

j. Continuar impulsant polítiques per controlar els danys derivats de la fauna 
salvatge i establir mesures per prevenir i reduir aquests danys a les explotacions 
afectades, així com per evitar, en la mesura que sigui possible, i compensar les 
pèrdues econòmiques per aquest concepte. 

k. Aprovar una llei que reguli què es considera espai agrari i els usos i les 
intervencions que s'hi porten a terme, de manera que quedi protegit de les 
activitats urbanístiques i pugui continuar desenvolupant la seva tasca productora 
d’aliments. 

Segon. Comunicar aquest acord als grups parlamentaris al Parlament de Catalunya i a la 
Generalitat de Catalunya.” 

Agrair als grups els quals han consensuat la moció, també em consta l’abstenció de C’s i 
per tant agrair a tots l’esforç. 

 

El senyor David Sánchez Mancebo declara: 

A nosaltres no ens agradaria entrar al fons de la qüestió, però sí dir en quins punts no 
estem, sembla ser no estem còmodes amb aquesta moció. 

Concretament en l’apartat b) dels acords, amb aquest estaríem clarament en contra i 
arribaríem a l’abstenció en el punt g). Com sabem, en aquest cas tindríem una abstenció 
considerable. Potser hagués hagut de dir-ho abans, però si vostès volguessin treure 
aquest punt, el b) sobretot, però sinó no passaria res, ens abstindríem òbviament i els 
motius són òbviament per aquesta manera de redactat que té el punt b). 

En qualsevol cas aquesta és la nostra argumentació del nostre sentit de vot. 
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La senyora Elisabeth Oliveras i Jorba declara: 

Perdoni, estem tots tornant a llegir el punt b) i no acabem de veure que és el que els hi 
genera tanta controvèrsia, el fet promoure el desenvolupament del sector. 

 

El senyor David Sánchez Mancebo declara: 

Nosaltres no volem entrar en debat, volem simplement destacar quins serien els punts en 
els quals sembla ser que no estem d’acord. Simplement això. 

Si vostè volen entrar en debat podem entrar, però vull dir que nosaltres no tenim cap 
voluntat. 

 

 La senyora Elisabeth Oliveras i Jorba declara: 

No, perquè si vostès no volen entrar-hi, debatre sols tampoc no ens porta massa cosa i 
nosaltres ja hi estem d’acord amb la moció. 

 

Votació 
Sotmesa a votació la proposta dalt transcrita, s’aprova per majoria absoluta amb el 
resultat següent: 

Vots a favor: 15 (Junts-ERC-AM, ICV-EUiA-E, PSC-CP i Convergència) 
  Vots en contra: 0 
  Abstencions: 2 (C’s) 
 

 

 
21. Moció presentada per Junts-ERC-AM i ICV-EUlA-E, per instar al govern de 

l'Estat a eliminar la taxa de reposició d'efectius en la funció pública 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS  
 
Els llocs de treball ofertats per les administracions locals han experimentat una reducció 
dràstica com a conseqüència de les limitacions a l'ocupació pública imposades pel Reial 
decret llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per garantir l’estabilitat pressupostària i de 
foment de la competitivitat i les successives lleis de pressupostos generals de l'Estat. 
 
Aquest plantejament polític només ha aconseguit reduir la qualitat i els serveis a la 
ciutadania, generant precarietat, de manera que cal fer una crida perquè el Govern de 
l’Estat Espanyol promogui un canvi urgent en la legislació que permeti cobrir vacants, 
reduir interinitats i garantir la prestació de serveis de qualitat. Organitzacions polítiques, 
sindicals i professionals del sector públic han denunciat que des de l’inici oficial de la crisi 
econòmica actual, les causes de la qual tenen el seu origen en decisions polítiques 
contràries a la intervenció pública per a corregir el model productiu, un dels sectors amb 
més afectació ha estat l'ocupació pública, que ha significat una reducció de milers 
d’ocupacions per any. A les administracions locals, les restriccions polítiques a l'ocupació, 
i en concret a l'ocupació pública de caràcter permanent (personal laboral indefinit o 
funcionaris de carrera) tenen conseqüències molt negatives. 
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La caiguda de l’ocupació pública el 2010 coincideix amb la primera reducció en el marc 
de la llei dels Pressupostos Generals de l’Estat de la taxa de reposició d'efectius, unes 
restriccions a la incorporació de personal de les administracions que s'han mantingut i fins 
i tot endurit fins a l'actualitat. L'Administració local no té capacitat legislativa, i la seva 
autonomia (encara que predicada constitucionalment) és realment menor que la de la 
resta de nivells administratius bàsics. Això es tradueix a la pràctica que els controls 
coercitius que pateix, via supervisió de la Delegació del Govern, incideixen més en les 
restriccions normatives a l'ocupació pública que en la resta d'administracions. El nivell de 
convocatòries descendeix al llarg del període de referència en tots els territoris i en tots 
els tipus de convocatòria, el nombre de convocatòries en l’any 2013 és molt inferior en 
tots els ítems que en l’any 2008. En definitiva, el nivell d'ocupació pública estable en 
l'Administració local cau dràsticament sense reposar suficientment els efectius necessaris 
per a garantir la prestació dels serveis mitjançant ocupació de qualitat i amb 
independència i professionalitat acreditada a través de procediments de pública 
concurrència i de mecanismes selectius adequats. L'augment de la temporalitat, la 
privatització de serveis o la seva disminució són les conseqüències, no excloents entre si, 
d'aquest procés de destrucció d'ocupació pública estable.  
 
Atesa la proximitat del debat sobre el projecte de pressupostos de l’Estat Espanyol per al 
2017. 
 
S’adopta el següent  
 
ACORD 
 
ÚNIC.- Instar el  Govern de l’Estat Espanyol i al Ministeri d'Hisenda i Administracions 
Públiques perquè procedeixi a modificar la política de restricció a l'ocupació pública 
estable i de qualitat que els serveis a la ciutadania demana, procedint a eliminar la taxa 
de reposició d’efectius. 
 
Deliberacions 
El senyor Albert Falgueras Cuatrecasas declara: 

Els llocs de treball oferts per les administracions locals han experimentat una reducció 
dràstica com a conseqüència de les limitacions a l'ocupació pública imposades pel Reial 
decret llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per garantir l’estabilitat pressupostària i de 
foment de la competitivitat i les successives lleis de pressupostos generals de l'Estat. 
 
Aquest plantejament polític només ha aconseguit reduir la qualitat i els serveis a la 
ciutadania, generant precarietat, de manera que cal fer una crida perquè el Govern de 
l’Estat Espanyol promogui un canvi urgent en la legislació que permeti cobrir vacants, 
reduir interinitats i garantir la prestació de serveis de qualitat.  
 
En definitiva, el nivell d'ocupació pública estable en l'Administració local cau dràsticament 
sense reposar suficientment els efectius necessaris per a garantir la prestació dels 
serveis mitjançant ocupació de qualitat i amb independència i professionalitat acreditada 
a través de procediments de pública concurrència i de mecanismes selectius adequats.  
 



 

 90/107 

L'augment de la temporalitat, la privatització de serveis o la seva disminució són les 
conseqüències, no excloents entre si, d'aquest procés de destrucció d'ocupació pública 
estable. 
 
Atesa la proximitat del debat sobre el projecte de pressupostos de l’Estat Espanyol per al 
2017. 
 
Proposem al ple l’adopció de l’acord següents: 
 
Instar el Govern de l’Estat Espanyol i al Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques 
perquè procedeixi a modificar la política de restricció a l'ocupació pública estable i de 
qualitat que els serveis a la ciutadania demana, procedint a eliminar la taxa de reposició 
d’efectius. 
 
 

El senyor David Sánchez Mancebo declara: 

En aquest cas té més contingut. 

Nosaltres en aquest punt dir que C’s no ha fet una posició pública manifesta sobre la taxa 
de reposició, no hi ha hagut cap proposta al govern, estat, etc.  

I el que sí que veiem és que aquesta limitació que existeix, és fruit dels compromisos 
possiblement que tenim amb Brussel·les. És a dir això és fruit de tots aquests pactes. Tot 
fa veure que quan aquests punts millorin, doncs serà possible que aquests objectius quan 
es compleixin doncs pugui ser aquesta limitació doncs aixecada. 

En qualsevol cas, el que no estem d’acord en cap cas és dir que justificar la disminució 
de qualitat en la prestació del servei per aquest motiu. Entenem que això no s’ajusta, o no 
s’hauria d’ajustar a la realitat. 

I no té una relació directe, però sí que és cert que com vostè feia referència al que fa fet 
de l’actor de la moció el Sr. Falgueras, del Ministeri d’Hisenda. Dir que recentment, doncs 
aquesta setmana sembla ser ahir, si no m’equivoco, el ministre d’Hisenda el Sr. Montoro, 
doncs es veu que va aprovar, va haver-hi un gest, també va fer el Sr. Rajoy un gest, una 
oferta d’”Empleo público” gairebé de 70.000 places i d’interins. 

Òbviament això són intencions i vostès el que demanen en la moció són accions, no? En 
qualsevol cas, nosaltres i ho hem parlat en els darrers dies, no ens hi oposaríem a què es 
cobreixin, a què es reposessin els llocs evidentment amb urgència i contundència, per 
millorar el funcionament de qualsevol administració, però també hem de ser conscients i 
hem de ser complidors dels acords que tenim basats en el nostre passat més immediat 
amb organismes que ens limiten aquestes accions. 

En qualsevol cas nosaltres ens abstindrem. 

 

Votació 
Sotmesa a votació la proposta dalt transcrita, s’aprova per majoria absoluta amb el 
resultat següent: 

Vots a favor: 15 (Junts-ERC-AM, ICV-EUiA-E, PSC-CP i Convergència) 
  Vots en contra: 0 
  Abstencions: 2 (C’s) 
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22. Moció presentada per Junts-ERC-AM i ICV-EUiA-E i consensuada en Junta de 
Portaveus, sobre l'aigua com a bé públic i la seva gestió  

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 
L'aigua es un element indispensable per a la vida i un dret humà reconegut per 
l’Organització de les Nacions Unides i un recurs bàsic per als ecosistemes i la societat. 
Per tant, s'ha de gestionar sota criteris d’interès general, socials i de bens comuns. 
Malgrat tot, l’aigua avui, a casa nostra i des de fa molt de temps, ha estat bàsicament una 
font de negoci per  a uns pocs. 
 
L'abastament d'aigua es un servei basic i essencial, i ha de garantir-se en tot moment un 
accés universal i assequible. S'ha de prestar amb l'objectiu de ser eficaç, i de forma que 
els beneficis de l'activitat es dirigeixin a la millora del servei, i a una millor qualitat de I 
‘aigua retornada al medi ambient. La responsabilitat que tenim doncs, en la gestió de 
l’aigua, tant per a l’obtenció, la distribució, l’ús i el seu retorn al medi és cabdal per al 
present com per al futur de les persones i el planeta. 
 
Els darrers informes sobre opinió ciutadana evidencien una majoria social per  recuperar 
la gestió de l'aigua pública per garantir l’accés al dret humà a l'aigua i el sanejament, així 
com per una gestió sostenible dels recursos hídrics per a les futures generacions i la 
protecció del medi ambient. 
 
Cal recordar que a nivell mundial la gestió pública és el mes habitual, doncs prop del 90% 
de la població rep l'aigua a partir d'operadors públics. De fet, molts municipis estan optant 
per recuperar la gestió pública de l'aigua allà on no la tenien, exercint la seva 
competència. Hi destaquen ciutats tant rellevants com París, Nàpols, Budapest, Atlanta, 
Buenos Aires, Berlín i La Paz. A Catalunya, El Prat de Llobregat, Mataró,  Manresa, han 
gestionat el servei per empresa pública i darrerament han recuperat la gestió municipis 
com Arenys de Munt, Collbató o Montornès del Vallès. Es tracta d'una tendència creixent, 
a Catalunya i a tot el món. 
 
A la vista de les darreres resolucions judicials (tot i no ser sentències fermes) que afecten 
la gestió de l’aigua, com són la sentencia del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya 
de març de 2016 que va anul·lar la concessió a l'empresa mixta formada per l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona i l’empresa AGBAR i la sentència del mateix tribunal que va 
anul·lar el procediment dut a terme per la Generalitat en 2012 d'adjudicació de l'ATLL a 
ACCIONA per considerar que es van vulnerar els principis de publicitat, concurrència i 
igualtat, es fa necessari d’analitzar la idoneïtat d'establir un model de gestió publica de 
I‘aigua. 
 
Un anàlisi que ha de partir d'un correcte estudi tècnic, econòmic, social i ambiental, 
posant sobre la taula, amb total transparència, els costos, beneficis, riscos i oportunitats 
del model. A partir d’aquí, s’estarà en condicions d'implementar un model de gestió que 
garanteixi un servei de qualitat, sostenible, i a un cost assequible, que apunti a un 
important grau de control i participació ciutadana, i on els beneficis de I‘activitat es 
reinverteixin en millorar el servei. 
 
Per totes aquestes consideracions, s’adopten els següents 
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ACORDS 
 
Primer.- Garantir l’accés universal i assequible a l'aigua i el sanejament, prioritzant el 
usos domèstics i ambientals. 
 
Segon.-Obrir una línia de treball en el marc de l'ajuntament envers la gestió publica 
directa i integral del cicle de l'aigua, valorant sempre la seva oportunitat, pertinència i 
viabilitat, tant tècnica corn econòmica, social i ambiental. 
 
Tercer.- Dotar pressupostàriament aquesta línia de treball per elaborar els informes 
tècnics i/o jurídics necessaris, així corn calendaritzar les actuacions.  
 
Quart.- Dins d'aquesta línia de treball, incloure una anàlisi especifica per a promoure 
noves formes de funcionament que garanteixin la transparència, la informació, la rendició 
de comptes i la participació ciutadana efectiva, incloent mecanismes de participació que 
comptin amb persones i col·lectius especialitzats. 
 
Cinquè.- Donar trasllat d’aquest acord al Govern de la Generalitat de Catalunya, als 
Grups Parlamentaris del Parlament de Catalunya, a les entitats municipalistes FMC i 
ACM i a la Plataforma Aigua és vida. 
 
Deliberacions 
El senyor David Caminal Caparrós declara: 

Bon vespre a tots. 

Ja que està consensuada per tots els grups, passaré a llegir els acords, però sí que 
m’agradaria llegir les dues primeres frases, perquè són prou, per complimentar l’anunciat. 

També recordar que el passat 22 de març va ser el dia mundial de l’aigua. 

“L'aigua es un element indispensable per a la vida i un dret humà reconegut per 
l’Organització de les Nacions Unides i un recurs bàsic per als ecosistemes i la societat. 
Per tant, s'ha de gestionar sota criteris d’interès general, socials i de bens comuns.” 
 
Ara sí passaré a llegir els acords: 
 
“Primer.- Garantir l’accés universal i assequible a l'aigua i el sanejament, prioritzant el 
usos domèstics i ambientals. 
 
Segon.-Obrir una línia de treball en el marc de l'ajuntament envers la gestió publica 
directa i integral del cicle de l'aigua, valorant sempre la seva oportunitat, pertinència i 
viabilitat, tant tècnica corn econòmica, social i ambiental. 
 
Tercer.- Dotar pressupostàriament aquesta línia de treball per elaborar els informes 
tècnics i/o jurídics necessaris, així corn calendaritzar les actuacions.  
 
Quart.- Dins d'aquesta línia de treball, incloure una anàlisi especifica per a promoure 
noves formes de funcionament que garanteixin la transparència, la informació, la rendició 
de comptes i la participació ciutadana efectiva, incloent mecanismes de participació que 
comptin amb persones i col·lectius especialitzats. 
 
Cinquè.- Donar trasllat d’aquest acord al Govern de la Generalitat de Catalunya, als 
Grups Parlamentaris del Parlament de Catalunya, a les entitats municipalistes FMC i 
ACM i a la Plataforma Aigua és vida.” 
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Votació 
Sotmesa a votació la proposta dalt transcrita, s’aprova per unanimitat. 

  

23. Moció presentada per C's i consensuada en Junta de Portaveus, igualtat i 
corresponsabilitat: instal·lació canviadors bolquers accessibles per qualsevol 
gènere 

L’article 14 de la Constitució espanyola proclama el dret a la igualtat i a la no-
discriminació per raó de sexe. Per la seva banda, l’article 9.2 consagra l’obligació dels 
poders públics de promoure les condicions perquè la igualtat de l’individu i dels grups en 
què s’integra siguin reals i efectius. La igualtat entre dones i homes és un principi jurídic 
universal reconegut en diversos textos internacionals sobre drets humans, entre els quals 
destaca la Convenció sobre l’eliminació de totes les formes de discriminació contra la 
dona, aprovada per l’Assemblea General de les Nacions Unides el desembre de 1979 i 
ratificada per Espanya el 1983. 

En aquest mateix àmbit és procedent evocar els avenços introduïts per conferències 
mundials monogràfiques, com la de Nairobi de 1985 i Pequín de 1995. La igualtat és, així 
mateix, un principi fonamental a la Unió Europea. Des de l’entrada en vigor del Tractat 
d’Amsterdam, l’1 de maig de 1999, la igualtat entre dones i homes i l’eliminació de les 
desigualtats entre les unes i els altres són un objectiu que s’ha d’integrar en tortes les 
polítiques i accions de la Unió i dels seus membres. 

Així mateix, a Catalunya tenim la Llei 17/2015, de 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones 
i homes, que en el seu article 53.2.e) diu expressament que les administracions públiques 
de Catalunya, per a complir les mesures a què fa referència l’apartat 1, han de garantir: 
“Equipaments públics amb instal·lacions que facilitin els usos i cobreixin les necessitats 
de tothom. En aquest sentit, i en la mesura que sigui possible, cal habilitar zones per a 
l’atenció d’infants, especialment per a disposar de canviadors de bolquers, accessibles 
tant per a homes com per a dones”. 

La realitat amb la qual ens trobem de manera habitual és que els canviadors de bolquers 
es troben sempre en els lavabos femenins, com si la criança dels més petits i les més 
petites, correspongués únicament a la mare. 

Els canviadors de bolquers, són una eina senzilla, de molt baix pressupost, i per la qual 
no és necessari fer modificacions estructurals als edificis. 

Per tots aquests motius instem als següents acords: 

Instal·lar progressivament en tots els edificis públics un canviador de bolquers accessible 
tant per a homes com per a dones, en el termini màxim de 3 anys. 

Realitzar una campanya de conscienciació en el sector privat perquè es sumin a la 
instal·lació dels canviadors sense discriminació alguna. 
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Deliberacions 
El senyor David Sánchez Mancebo declara: 

Crec que el títol és prou, reflexa la voluntat de la moció i qualsevol persona que ens 
estigui escolant o veient doncs es pot fer la idea que evidentment és una mesura perquè 
els canviadors de bolquers, que com a norma general es troben als lavabos femenins i 
això es pot interpretar o val interpretar, com que aquesta acció només la fan les mares, 
quan lo correcte i lo que cada vegada ens apropa més a aquesta igualtat és que no hi ha 
cap tipus de distinció en qui fa o qui hauria de fer aquesta acció. 

Per tant si els hi sembla direm els acords, que seria: 

“Instal·lar progressivament en tots els edificis públics un canviador de bolquers accessible 
tant per a homes com per a dones, en el termini màxim de 3 anys. 

Realitzar una campanya de conscienciació en el sector privat perquè es sumin a la 
instal·lació dels canviadors sense discriminació alguna.” 

Agrair, perquè és una moció que hem presentat C’s, tal i com ha dit la Sra. Alcaldessa, el 
consens ha arribat en aquesta moció i per tant esperem que sigui aprovada. 

 

Votació 
Sotmesa a votació la proposta dalt transcrita, s’aprova per unanimitat. 

  

24. Assumptes sobrevinguts 

 
Deliberacions 
La senyora Elisabeth Oliveras i Jorba declara: 

Saben que ahir, a Junta de Portaveus ja havíem parlat d’un acord que s’havia de prendre 
en el Consell Escolar Municipal, l’hem portat en forma de moció perquè pugui ser votat. 

Primer hem de votar la inclusió i la urgència, la urgència ve donada perquè la motivació 
és que el desencadenant de tota aquesta situació ha estat des de mig març cap aquí, 
doncs les notícies que ens han anat arribant i les instàncies de les famílies que també 
estan motivades i que per tant doncs va provocar que hi hagués un Consell extraordinari 
ahir i que aprofitant que avui havia el Ple, doncs és pogués portar a aprovació a l’acord 
que es va prendre en el Consell per poder-lo traslladar tant a la Conselleria com als grups 
parlamentaris. 

Aquesta és la motivació, per tant si els hi sembla bé passem a aprovar la inclusió i la 
urgència. 

 

Votació 
Sotmesa a votació la inclusió del punt a l’ordre del dia, s’aprova per unanimitat. 
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24.1. Moció de la Junta de Portaveus, en suport als acords del Consell Escolar 
Municipal de data 29.03.2107 de Sant Quirze del Vallès 

 
El 29 de març de 2017 s’ha reunit en sessió extraordinària i urgent el Consell Escolar 
Municipal per tractar un sol punt: Informació, deliberació i acord sobre l’educació 
secundària al municipi. 
 
La convocatòria del Consell Extraordinari i Urgent està motivada per la necessitat de la 
concreció de les actuacions de l’adaptació de l’edifici de l’escola Purificació Salas, Institut 
de Sant Quirze del Vallès i institut Salas Xandri, així com les queixes rebudes de les 
famílies de les àrees d’influència, una vegada que ha quedat constatat que el 
Departament no té un projecte concretat de les fases que cal desenvolupar per encabir 
l’institut a l’escola i això està creant importants necessitats d’espais. 
 
Aquesta situació s’ha posat de manifest en els consells escolars dels centres i en les 
últimes reunions realitzades tant amb les direccions de l’escola Purificació Salas i de 
l’institut Salas i Xandri, com amb les direccions i les AMPA. Les consultes realitzades a 
l’arquitecte del Departament tampoc ens aclareixen el projecte definitiu de com quedarà 
l’escola, malgrat l’esforç que fa per fer-nos veure que tot estarà enllestit al curs 2018-
2019. 
 
Altre tema relacionat amb la secundària  i tractat al Consell és la zonificació que ha anat 
aprovant el Departament d’Ensenyament consistent en aprovar 2 àrees d’influència en 
l’admissió de l’alumnat, i que crea un greuge comparatiu a l’hora de l’elecció del centre. 
Situació que han posat de manifest 5 famílies i l’AMPA de l’escola  l’Onze de Setembre 
mitjançant escrit a l’Ajuntament, sol·licitant que tot el municipi de Sant Quirze del Vallès 
sigui una sola zona d’influència en l’admissió dels alumnes. 
 
 
Per tots els motius exposats anteriorment, el Ple adopta els següents acords: 
 
Primer.- Demanar a la Direcció de Serveis d'Ensenyament del Vallès Occidental la 
concreció de totes les actuacions pendents de realitzar a l'escola Purificació Salas, 
l'institut Salas Xandri i Institut Sant Quirze, així com el cronograma del seu 
desenvolupament. 
 
Segon.- Demanar la construcció del segon institut que acolli l'institut Salas Xandri en els 
terrenys cedits per l'Ajuntament a l'exercici del 2005, tenint en compte l'increment 
d'alumnes que s'està donant, curs rere curs, així com les previsions futures dels dos 
cursos triplicats de primària que tenim: un 5è al Taula Rodona i un 6è al Lola Anglada. 
 
Tercer.- Que sigui anul·lada la resolució de la Directora dels Serveis Territorials al Vallès 
Occidental, per la qual es fixen les àrees d'influència dels centres educatius públics del 
municipi de Sant Quirze del Vallès que imparteixen educació secundària obligatòria, als 
efectes de la preinscripció d'alumnat per al curs 2017-2018, als efectes que sigui 
d'aplicació solament la Resolució ENS/515/2017, de 28 de febrer, per la qual es fa pública 
l'adscripció de centres educatius, sostinguts amb fons públics, dels Serveis Territorials al 
Vallès Occidental, als efectes del procediment d'admissió d'alumnes. 
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Aquesta resolució ENS/515/2017, de 28 de febrer, indica que al municipi de Sant Quirze 
l'adscripció de l'alumnat de primària als centres de secundària és la següent: 
 
- ESC El Turonet (08044910) a INS Sant Quirze del Vallès (08047583, Sant Quirze del 
Vallès). 
 
- ESC Lola Anglada (08067201) a INS Sant Quirze del Vallès (08047583, Sant Quirze del 
Vallès). 
 
- ESC Onze de Setembre (08054836) a INS Sant Quirze del Vallès (08047583, Sant 
Quirze del Vallès). 
 
- ESC Pilarín Bayés (08044454) a INS Egara (08024777, Terrassa). 
 
- ESC Purificació Salas i Xandri (08033407) a INS Salas i Xandri (08067211, Sant Quirze 
del Vallès). 
 
- ESC Taula Rodona (08060484) a INS Sant Quirze del Vallès (08047583, Sant Quirze 
del Vallès). 
 
Quart.-  Notificar la present moció als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, a 
la Consellera d'Ensenyament i a la Directora dels Serveis Territorials al Vallès 
Occidental.” 
 

Deliberacions 
La senyora Maria Domingo Soler declara: 

Bon vespre de nou. 

“El 29 de març de 2017 s’ha reunit en sessió extraordinària i urgent el Consell Escolar 
Municipal per tractar un sol punt: Informació, deliberació i acord sobre l’educació 
secundària al municipi. 
 
La convocatòria del Consell Extraordinari i Urgent està motivada per la necessitat de la 
concreció de les actuacions de l’adaptació de l’edifici de l’escola Purificació Salas, Institut 
de Sant Quirze del Vallès i institut Salas Xandri, així com les queixes rebudes de les 
famílies de les àrees d’influència, una vegada que ha quedat constatat que el 
Departament no té un projecte concretat de les fases que cal desenvolupar per encabir 
l’institut a l’escola i això està creant importants necessitats d’espais. 
 
Aquesta situació s’ha posat de manifest en els consells escolars dels centres i en les 
últimes reunions realitzades tant amb les direccions de l’escola Purificació Salas i de 
l’institut Salas i Xandri, com amb les direccions i les AMPA. Les consultes realitzades a 
l’arquitecte del Departament tampoc ens aclareixen el projecte definitiu de com quedarà 
l’escola, malgrat l’esforç que fa per fer-nos veure que tot estarà enllestit al curs 2018-
2019. 
 
Altre tema relacionat amb la secundària  i tractat al Consell és la zonificació que ha anat 
aprovant el Departament d’Ensenyament consistent en aprovar 2 àrees d’influència en 
l’admissió de l’alumnat, i que crea un greuge comparatiu a l’hora de l’elecció del centre. 
Situació que han posat de manifest 5 famílies i l’AMPA de l’escola  l’Onze de Setembre 
mitjançant escrit a l’Ajuntament, sol·licitant que tot el municipi de Sant Quirze del Vallès 
sigui una sola zona d’influència en l’admissió dels alumnes. 
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Per tots els motius exposats anteriorment, el Ple adopta els següents acords: 
 
Primer.- Demanar a la Direcció de Serveis d'Ensenyament del Vallès Occidental la 
concreció de totes les actuacions pendents de realitzar a l'escola Purificació Salas, 
l'institut Salas Xandri i Institut Sant Quirze, així com el cronograma del seu 
desenvolupament. 
 
Segon.- Demanar la construcció del segon institut que acolli l'institut Salas Xandri en els 
terrenys cedits per l'Ajuntament a l'exercici del 2005, tenint en compte l'increment 
d'alumnes que s'està donant, curs rere curs, així com les previsions futures dels dos 
cursos triplicats de primària que tenim: un 5è al Taula Rodona i un 6è al Lola Anglada. 
 
Tercer.- Que sigui anul·lada la resolució de la Directora dels Serveis Territorials al Vallès 
Occidental, per la qual es fixen les àrees d'influència dels centres educatius públics del 
municipi de Sant Quirze del Vallès que imparteixen educació secundària obligatòria, als 
efectes de la preinscripció d'alumnat per al curs 2017-2018, als efectes que sigui 
d'aplicació solament la Resolució ENS/515/2017, de 28 de febrer, per la qual es fa pública 
l'adscripció de centres educatius, sostinguts amb fons públics, dels Serveis Territorials al 
Vallès Occidental, als efectes del procediment d'admissió d'alumnes. 
 
Aquesta resolució ENS/515/2017, de 28 de febrer, indica que al municipi de Sant Quirze 
l'adscripció de l'alumnat de primària als centres de secundària és la següent: 
 
- ESC El Turonet (08044910) a INS Sant Quirze del Vallès (08047583, Sant Quirze del 
Vallès). 
 
- ESC Lola Anglada (08067201) a INS Sant Quirze del Vallès (08047583, Sant Quirze del 
Vallès). 
 
- ESC Onze de Setembre (08054836) a INS Sant Quirze del Vallès (08047583, Sant 
Quirze del Vallès). 
 
- ESC Pilarín Bayés (08044454) a INS Egara (08024777, Terrassa). 
 
- ESC Purificació Salas i Xandri (08033407) a INS Salas i Xandri (08067211, Sant Quirze 
del Vallès). 
 
- ESC Taula Rodona (08060484) a INS Sant Quirze del Vallès (08047583, Sant Quirze 
del Vallès). 
 
Quart.-  Notificar la present moció als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, a 
la Consellera d'Ensenyament i a la Directora dels Serveis Territorials al Vallès 
Occidental.” 
 

La senyora Elisabeth Oliveras i Jorba declara: 

Bé aquest punt va estar debatut profundament en el Consell Escolar i bé és de prou 
gravetat com perquè avui l’hàgim hagut de portar. 
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Agraïm que tots estiguem d’acord, com sempre hem estat en l’àmbit de l’educació en 
aquest poble. 

 

El senyor Luís Villa Carbó declara: 

Hi ha un tema, al primer paràgraf, nosaltres com a poble ho tenim claríssim, on diu la 
convocatòria està motivada i tal per la concreció de les actuacions. Nosaltres com a poble 
ho tenim clar perquè ho coneixem molt bé, però la gent de fora que no ho conegui. Jo no 
sé si expliquem clarament que és d’adaptació de l’edifici, del Purificació Salas, Institut 
Sant Quirze i Institut Salas Xandri, no sé si això s’entén bé. Si tothom ho entén bé vull dir 
no hi ha cap problema, no sé si fa falta algun canvi de, així com els acords es diu 
clarament el que s’ha de fer, però a la presentació no sé. 

Jo entenc que nosaltres, perquè ja ho coneixem, ho tenim clar, però un que no conegui el 
tema no sé. 

 

La senyora Elisabeth Oliveras i Jorba declara: 

Podríem posar: “hi ha la convocatòria del Consell extraordinari i urgent està motivada per 
la necessitat de la concreció de les actuacions de l’adaptació de l’edifici de l’escola 
Purificació Salas de l’Institut Sant Quirze del Vallès i de l’Institut Salas Xandri”, perquè 
són 3 espais que no s’està concretant com es modifiquen i així els incloem, potser. 

També és veritat que quan enviem la moció, l’enviarem amb l’acta del Consell Escolar 
que allà hi ha les deliberacions i per tant també tothom es podrà fer una idea del que ha 
passat. 

 

Votació 
Sotmesa a votació la proposta dalt transcrita, s’aprova per unanimitat. 

 

 

25. Precs i preguntes 

El senyor Luís Villa Carbó declara: 

Sra. Alcaldessa m’ha comentat una veïna que la va anar a veure, en aquestes jornades 
de reunions que té amb el veïnat i li va demanar a veure si l’Ajuntament podia repartir a 
pensionistes i persones amb dificultats, ateses per Benestar Social, títols de bus. I li va 
comentar que ja ho miraria. Com aquest és un tema que nosaltres vam posar a les 
al·legacions de pressupostos, volia comentar doncs si ja s’ho ha mirat, com li va contestar 
que s’ho miraria i si realment s’ha contestat al veïnat. 

Segon tema, és a l’av. Egara, entre el C. Noguera i el C. Garraf hi ha una parada 
d’autobús, sentit Terrassa, que està al mig de 2 passos de vianants, és una parada 
d’autobús que un pas de vianants està a 100m i l’altra pas de vianants també està a 
100m aproximadament. Llavors s’hauria de modificar alguna cosa d’aquest tema perquè 
la gent que baixi de l’autobús pugui passar el carrer, perquè el que fan, amb perill, és 



 

 99/107 

passar el carrer sense passar pel pas de vianants. I això és un problema perquè és que 
els passos de vianants estan molt lluny de la parada. Si és possible fer una modificació. 

L’altra tema és que hi ha molta preocupació entre els veïns de Mas Duran pels efectes 
tant de soroll com de contaminació que es preveuen amb la construcció del 3r carril de la 
C-58 a l’alçada de Sant Quirze. Llavors aquest tema jo ja li vaig avançar una mica a 
vostè, torno a insistir formalment en aquest Ple, què pot fer l’Ajuntament per conèixer les 
dades del projecte? que sembla ser que no les tenim i com podem informar als veïns 
d’aquest projecte i del que això comporta. I això crec que és important i s’ha de conèixer. 

Un  altre punt també important de Territori, sembla que estan a punt de començar les 
obres de millora de la 1413, des de Rubí fins a Sant Quirze, que per cert Territori ho ha 
pressupostat en 800.000€, que són diners, i que no serviran per res a Sant Quirze perquè 
realment a Sant Quirze no ens estan fent la variant que haurien de fer. Llavors la 
pregunta és: com ens afectarà als veïns això? Perquè clar he estat veient que estan 
posant tot de separacions per la carretera, per les voreres. Si ara hi ha cues cada dia, no 
sé que passarà després. Realment quina previsió de durada de les obres hi ha? Si té 
coneixement l’Ajuntament d’això? Si l’Ajuntament en aquest tema hi ha participat d’alguna 
manera, ja que seran els veïns més afectats i quina previsió de durada d’obres té previst. 

En el tema dels pressupostos participatius, hi havia el tema de la zona blava i quina 
previsió hi ha d’execució d’aquest tema, si està previst alguna cosa. 

Aquesta pregunta és derivada d’una pregunta que vaig fer un ple, que vaig dir que 
estaven traient places d’aparcament del poble. Què pensa fer l’Ajuntament amb l’espai 
ocupat d’aparcament dins del poble per les persones que utilitzen els Ferrocarrils de la 
Generalitat i que procedeixen d’altres municipis, impedint a certes hores el poder aparcar 
a persones que per necessitats ho han de fer. Hi ha carrers de la zona de Mas Duran que 
hi ha persones que han de venir a deixar una criatura, a fer un treball en un centre mèdic, 
una gestió i no poden aparcar, és que no hi ha aparcament. Quan dues hores abans 
estava tot buit. Pensa fer alguna cosa l’Ajuntament? 

Ha sortit publicat que des de la Plataforma de la Llengua i el seu col·lectiu l’Esbarzer, s’ha 
creat l’aplicació “cat.rt”, una aplicació digital que fiscalitza 1,5 milions de comerços 
espanyols i francesos. Dir a tots als que ens estan escoltant, que una partida del nostre 
pressupost de Sant Quirze va promocionar aquesta associació. Que aquesta gent està 
entrant en una dinàmica de no respectar la llibertat més bàsica de les persones i això pot 
ser el començament de situacions anòmales més importants. Per dir això i en defensa 
d’ella, la nostra companya consellera de les Corts a Barcelona, va dir que en èpoques 
anteriors  també se’ls marcava i ... li van enviar fotos, la van posar a cultiu amb el bon 
seny de vostès, perquè ja que els hi donen els diners que són de tots, creiem que s’ha de 
mirar de frenar una mica el tema i no sortir del que seria el respecte a les llibertats, 
intentar si vostès poden fer alguna cosa, ja sé que ells van a la seva. 

 

La senyora Sílvia Peralta Valdívia declara: 

Farem 4 preguntes i un prec. 
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La primera pregunta està relacionada amb el Ple anterior. Si recorden en el Ple anterior 
vam manifestar una sèrie de peticions que havia demanat l’associació de veïns de Poble 
Sec des de feia mesos i que no s’havien respost. 

El Sr. Caminal ens va dir que s’hi posaria. 

Segons ens han comunicat, l’associació de veïns es va reunir aquest mes, però ens han 
comentat que de les peticions que s’havien s’ha executat molt poca cosa i els 3 temes 
que s’han executat no s’han fet de manera correcte. 

Respecte els esvorancs per exemple, ens diuen, que provocaven el continu soroll i 
molèsties, ens diuen que s’han tapat amb pegats de quitrà, que es fonen ràpidament i 
que en poc temps tornen a estar igual. I per tant la solució dura 4 dies i tornen a estar 
igual. 

També que s’ha fet un desbrossament molt minso dels matolls que estan al costat del 
“stop” que surt cap a l’Alcampo i de manera que continua sense tenir visibilitat. Per tant 
que s’han de desbrossar d’una manera més adequada perquè sinó no hi ha visibilitat. 

També ens han comentat que FECSA-ENDESA, ha fet un desastre ecològic, ens han dit, 
al camp d’oliveres, que han tallat els ametlles i les oliveres de més de 50 anys, i que això 
ja està comunicat al Departament de Medi Ambient de l’Ajuntament perquè prenguin les 
mesures necessàries. Per tant la pregunta és si pensen arreglar aquests desperfectes i 
reclamar a FECSA per aquest d’any ambiental i posar en marxa de manera adequada les 
peticions que han fet els veïns de Poble Sec. 

La segona pregunta també està relacionada amb temes de Medi Ambient i és una 
pregunta també relacionada amb l’arbrat. Els veïns del Camí del Mas ens han traslladat 
una queixa de les plagues d’insectes que afecten a tots els plataners de la zona i que han 
demanat que es solucioni, així com què es tallin les branques que en alguns casos 
arriben quasi a entrar, ens han dit fins i tot quasi a les finestres de les cases amb els 
insectes inclosos, branques i insectes dins de les cases. 

Ens han comunicat que s’havien reunit amb l’alcaldessa, però que no s’ha fet res. 
Voldríem saber quines actuacions tenen previstes per solucionar aquest problema? 

La tercera pregunta està relacionada amb la Ràdio Municipal. Alguns col·laboradors de la 
Ràdio de Sant Quirze, que portaven bastants anys col·laborant amb programes propis, 
han deixat de fer-ho perquè ens han comentat que la Ràdio Municipal ha deixat de ser un 
medi plural i s’està convertint en un monopoli dirigit per una determinada persona que no 
és de l’Ajuntament, fins i tot els treballadors de la Ràdio han manifestat el seu malestar 
per la intrusió en les seves funcions.  

Davant d’aquesta informació voldríem saber quins són els canvis que s’han produït a 
nivell de parrilla informativa? qui té la responsabilitat de la Ràdio? I qui decideix la 
programació així com els criteris de decisió, 

La última pregunta fa referència a una informació dels acords de la Diputació que ens ha 
arribat i que expressa la incoació d’un expedient de revocació parcial de la subvenció 
atorgada a l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès per a la prova pilot de bicicletes 
elèctriques als polígons d’actuació econòmica, per un import de 3.250€. Voldríem saber si 
s’ha hagut de retornar part de la subvenció i per què? 

I un últim prec, voldríem demanar, allò que ens van dir que ens passarien i no ens han 
passat, el requeriment d’Antifrau, respecte d’un lloc de treball de l’Oficina d’Atenció 
Ciutadana, que ja ho vam comentar en el Ple anterior, però encara no ens ho han fet 
arribar. 
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I també respecte a la caducitat de l’expedient de les servituds aeronàutiques, que també 
ens van comentar que ens passarien informació i tampoc ens les han fet arribar. 

 

El senyor Carles Gilabert Cardona declara: 

Pregunta adreçada a la regidora de Benestar Social: voldria saber si hi ha algun 
procediment, algun protocol, per fer un seguiment d’aquelles persones que són 
beneficiàries d’una targeta econòmica per comprar aliments a càrrec de l’Ajuntament, 
realment necessiten aquesta targeta? Ho dic perquè hem vist a una persona propietària 
d’un negoci aquí a Sant Quirze utilitzant aquestes targetes. Un negoci, que no diré quin 
és, però és un negoci que funciona i és proveïdor d’aquesta casa. 

 

El senyor Josep Antoni Delgado Rivera declara: 

Un suggeriment per Via Pública d’un tema que en part i localitzat en una zona del 
municipi, ja s’ha referit la Sra. Peralta fa un moment. I és que a moltes cruïlles de Sant 
Quirze, amb rotonda o sense ella, hi ha obstacles a la visibilitat que són o bé construït al 
mig, o mal posats, o en el seu dia ben posats, però que ara molesten, o elements de jardí 
tant alts que justament estan al mig de la zona que hauria de ser visible per veure si 
venen vehicles. És només una revisió, recordo, a la rotonda que hi ha davant del Puri, 
quan baixes des de l’ambulatori, hi ha un element vegetal al mig, que s’hauria de rebaixar 
perquè just queda al mig d’on has de mirar si venen cotxes per baix. 

 

La senyora Míriam Casaramona Massana declara: 

Diversos veïns del poble s’han adreçat per preguntar-me en els terrenys municipals de 
l’av. Egara, en el dipòsit de Can Casablancas, que hem vist una tala d’arbres molt 
important. Llavors jo voldria saber si us plau, un informe que em digui com és que han 
tallat aquells arbres, quin criteri han seguit. Jo ja ho sé que això ens ho han dit en 
diferents informatives. També els hi voldria fer una petita observació perquè m’he estat 
llegint l’acta del dia 3 de març i la propera comissió informativa que tenim el proper 4 
d’abril. A mi em sembla que és el mateix, perquè hi ha molts punts que coincideixen, fins i 
tot els mateixos anagrames, els mateixos punts, vull dir em queda molt clar que han tallat 
els arbres, que és per bé, que ara ja estan amb l’excavadora traient per fer els horts, però 
jo aniria una mica més enllà i demanaria quin criteri han seguit per fer la tala dels arbres. 

Després estem parlant de fer els horts urbans, en cap moment s’està parlant de què es 
farà el projecte, en cap moment, l’he buscat per tot arreu, per activa i per passiva i no l’he 
trobat, ni a la web ni en lloc, s’està fent suposo, o encara no se l’han plantejat, entenc pel 
que em diuen. Voldria veure en quina comissió es treballarà, com es treballarà. 

I després el que no entenc, això ja és un prec de què havent-hi els horts com tenim en el 
sector de Rosales, en els indrets d’aquí el municipi, i que darrerament han estat tenint un 
creixement descontrolat i ens han dit en diverses ocasions aquí en aquesta sala. No 
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entenc com primer no s’ha posat ordre en aquests i s’ha volgut donar prioritat en uns 
altres. 

 

La senyora Montserrat Mundi i Mas declara: 

Sra. Alcaldessa dir-li que hem trobat a faltar una informació sobre el fet de situacions que 
afecten al nostre Ajuntament i dit això li faré unes preguntes i un prec relacionat. 

En primer lloc li demanaríem els decret de majors funcions que vostès han atorgat des 
del dia 14 de juny del 2015 fins a l’actualitat, amb un increment de sou i complements. De 
qui sigui. Jo li dic el decret de majors funcions des del dia 14 de juny del 2015 fins a 
l’actualitat, amb increment de sou i complement de qualsevol, decret de majors funcions 
que vostès hagin fet en aquest període. 

Després també, en els punts aquells de la Policia Local que li he dit que li faria unes 
preguntes. Avui només farem una pregunta i atenent al que ens responguin ja farem una 
altra intervenció, però avui em limitaré només a preguntar, que també ens passessin el 
decret de la Policia Local, que l’altra dia a la comissió d’òrgans de govern ens van dir que 
estava ocupant un lloc a Secretaria amb una categoria d’A2, si no vaig errada. 

També el decret de l’altra Policia Local, en aquest cas m’abstinc de dir noms, perquè crec 
que ens entenem perfectament. Que ha permès canviar-la de lloc, ocupant un lloc de 
psicòleg, que al meu entendre la plantilla no contempla. Per tant voldríem saber el decret, 
si és majors funcions, si és comissió de serveis, si és el que sigui, amb la finalitat de 
saber en quina disposició l’han assentat vostès i ha deixat de ser Policia Local al carrer. 

També els hi demanaríem que ens passessin un informe de la situació dels 2 treballadors 
de l’Ajuntament que ja fa 2 anys els hi van renovar el contracte amb un informe negatiu o 
desfavorable de l’interventor. 

I ara entraré a dir aquesta manca d’informació, que no crec que hagi sigut voluntària, 
evidentment no li dic perquè tingui mala intenció, perquè la conec i sé que això no ho fa, 
però ens agradaria si us plau que ens fes arribar la informació detallada, perquè això ja 
va ser una pregunta que li va fer la Sra. Vallès en l’anterior Ple, al qual jo no vaig assistir. 
Per tant li demanaria que ens fes arribar una informació detallada, que l’Oficina Antifrau 
va demanar a l’Ajuntament i que ja ho vam preguntar al Ple anterior i que per tant com 
què ens va dir que ens informaria en òrgans de govern i no ha fet. Per tant ens veiem 
obligats a fer-ho en el Ple. 

De fet aquesta informació és sobre l’estat del personal de l’OAC en el moment que 
aquesta es va constituir, amb un informe, si ha de ser de la secretària o de la cap de 
Recursos Humans. 

L’última pregunta, també referent a la manca d’esment que ha fet vostè als informes de 
Presidència, davant d’un tema que també ha parlat la Sra. Peralta, que és sobre les 
servituds aeronàutiques. L’altra dia a la comissió d’òrgans de govern, vostè ens va fer 
adient de què havia arribat a l’Ajuntament dues caducitats d’expedients de contenciosos 
que s’havien posat des de l’Ajuntament. 

En aquest cas li parlaré de les servituds aeronàutiques, perquè veig que vostè no ha 
explicat als informes de Presidència. I li diré exactament el que creiem que han d’escoltar 
els veïns i veïnes que en aquest moment ens escolten. 

Segur que vostè recordarà que a l’any 2005, sent vostè alcaldessa accidental de Sant 
Quirze, vam tenir un greu accident d’avioneta contra una grua d’obres d’un edifici i vam 
morir malauradament 4 persones. Vostè va encapçalar les manifestacions contra 
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l’Aeroport de Sabadell i va abanderar la petició de tancament. De resultes d’aquell 
accident es va celebrar un judici on un tinent d’Alcaldia de llavors i demanaven 4 anys 
presó i a l’Ajuntament de Sant Quirze ens demanaven una responsabilitat civil de més 
d’1.600.000€. Conec perfectament el cas, perquè en els 8 anys que he estat alcaldessa 
em va tocar buscar fer la contractació dels advocats que vostès havien encarregat sense 
partida pressupostària, ens va tocar disposar una garantia de més de 2 milions d’euros al 
Jutjat, vam fer diferents reunions i encàrrecs a pèrits aeronàutics per preparar la defensa i 
finalment vam arribar a un acord just en el moment de començar el judici, que va ser 
satisfactori per una part segurament i per l’altra no tant. 

A més de tot això, les vaig anar informant, repetida i continuadament, fins i tot per 
acceptar l’acord vaig parlar amb totes les portaveus del Consistori per tal que fos un 
acord de tots i totes i evidentment dels grups municipals. 

Per cert aquell accident, el delegat de l’Estat en Joan Rangel, va dir a una entrevista a 
TV3: “hi ha elements que vulneren les servituds aeronàutiques, un aeroport és una 
instal·lació que genera una servitud aeronàutica amb seu entorn, hi ha una norma que 
impedeix construccions que superin una determinada altura per garantir la seguretat de la 
navegació aèria.” Això ho va dir el Sr. Rangel, exactament el dia 26 d’octubre de 2005 en 
el Vilaweb. 

Com podem comprovar les servituds aeronàutiques són un problema molt greu a Sant 
Quirze: primer perquè ens afecten al dia a dia, segona perquè tenen un greu efecte 
econòmic sobre les propietats que els veïns i veïnes d’aquest municipi tenen dins del 
nucli urbà. 

L’estiu de l’any 2009, per sorpresa, el Consell de Ministres va modificar totes les servituds 
aeronàutiques dels aeroports de l’Estat i durant el mes d’agost van enviar la notificació als 
ajuntaments afectats dient que ho consultessin i que podien presentar al·legacions. 

L’únic ajuntament de l’Estat espanyol que va presentar al·legacions dins del termini i es 
va reunir amb la Direcció General de Aviación Civil va ser l’Ajuntament de Sant Quirze. Jo 
mateixa vaig anar a Madrid acompanyada de tècnics municipals i advocats per anunciar 
que les noves servituds aeronàutiques aprovades afectaven l’edificabilitat ja construïda a 
Sant Quirze i que ocasionaven un greu perjudici de valor de gairebé totes les cases i 
construccions i que conseqüentment suposaven un greu perjudici per tots els veïns i 
veïnes d’aquest municipi. 

Com la negociació es plantejava llarga, vam presentar un contenciós al març del 2010, 
érem l’únic Ajuntament de l’Estat que podia presentar-lo perquè vam l’únic que havíem fet 
al·legacions a les noves servituds i vam encarregar els estudis per comprovar quina 
afectació econòmica tenien les noves servituds dins del municipi i la conclusió era que 
pràcticament tot el municipi quedava afectat. 

Així mentre seguia la via judicial, no vam deixar de dialogar i buscar solucions amb la 
Direcció General d’Aviación Civil, amb el suport de la mateixa Generalitat. Puc repassar 
l’hemeroteca, la premsa i sobretot actes de ple i comissions informatives. Vam anar 
informant de tot allò que fèiem i de l’importància que tenia per la butxaca de tots els 
santquirzencs i santquirzenques que tenen un habitatge o una construcció a Sant Quirze. 
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Al desembre del 2004 vam acordar amb la Direcció General d’Aviación Civil que 
treballaríem en una solució seguint el model que havia fet a Irun. Segons ell era un model 
que havia funcionat, que ells havien acceptat i que havia evitat els greus perjudicis al 
municipi. 

Per donar-nos temps a tots plegats, vam pactar que demanaríem un arxiu provisional de 
la causa oberta la Tribunal Suprem contra les servituds aeronàutiques, amb allò 
guanyàvem 2 anys per fer la feina i resoldre el problema, 2 anys donen per molt si es fa la 
feina i si s’està per la labor. 

El passat 14 de desembre de 2016 a la web de l’Ajuntament de Sant Quirze es podia 
llegir una notícia: “el delegat del govern a Barcelona visita l’Ajuntament” i diu: “i 
l’alcaldessa i alguns regidors i regidores li han traslladat la realitat i les inquietuds del 
municipi.” 

Es refereix a la visita que va fer el delegat del govern de la Generalitat a aquest 
Ajuntament i més endavant diu la notícia: “durant la trobada (això ho he tret jo de la web 
de l’Ajuntament) l’alcaldessa, regidors i regidores han tingut ocasió de fer-li arribar al 
delegat alguns aspectes a millorar al municipi relacionats amb la mobilitat tant interna 
com respecte de la comarca i l’Àrea Metropolitana. En aquest sentit se li ha traslladat la 
preocupació pels transport a l’Hospital de Terrassa i pels col·lapses de l’autopista i les 
possibles afectacions d’un 3r carril pel municipi, també se li ha expressat la continuada 
lluita al voltant de les molèsties que genera l’Aeroport de Sabadell, per un tema de 
contaminació acústica, seguretat i alhora endarreriment burocràtic en el sector 
empresarial per sol·licitar determinats permisos ja que cal respectar les servituds 
aeronàutiques. 

Per la notícia podem comprovar que les servituds aeronàutiques i l’Aeroport és un tema 
d’interès per l’equip de govern, ja és molt. Cal dir però que potser és un error a la notícia 
o potser és que encara no han entès la veritables problemàtica que suposen les servituds 
aeronàutiques, perquè no afecten només als empresaris, afecten a tots els ciutadans i 
ciutadans que tinguin un habitatge en aquest municipi. I els hi afecta perquè aquestes 
servituds aeronàutiques avui són més pobres, amb aquestes servituds aeronàutiques els 
veïns i veïnes de Sant Quirze que tenen un habitatge són més pobres, avui el seu 
habitatge té menys valor. 

Oi que si vostè va a comprar un habitatge i li diuen que aquell habitatge està afectat 
perquè li passarà una autopista just per la porta, vostè potser es repensaria de comprar-
lo. Oi que si a vostè per comprar un habitatge que segons el Pla general és de planta 
baixa més 2, però quan va a comprar-lo li diuen que està afectat per unes servituds 
aeronàutiques que li afecten a partir de primer pis i que si un dia demana de fer obres a la 
segona planta potser no podrà, o l’haurà de tirar a terra. Vostè es replantejaria de 
comprar-lo. 

Doncs aquesta és l’afectació que tenen les servituds aeronàutiques en gairebé tot el 
municipi, no és un tema només d’anar més ràpid o lent en els permisos. 

I arribo al prec i la pregunta, perdoneu que m’hagi allargat tant, però és un tema prou 
complex com per explicar-lo molt bé a tots els veïns i veïnes que ens escolten per internet 
o als que ens acompanyen. 

Sra. Alcaldessa, Sra. Oliveras, vostè governa des del juny de l’any 2015 i vostè ha 
demanat al conseller Rull, setembre del 2016, que incrementi els controls sobre 
l’aeroport, que faci un nou mapa acústic de les molèsties de sorolls a l’aeroport i que torni 
a convocar la comissió de seguiment de l’aeroport. 

També ara fa uns dies ens va anunciar que s’havia reunit amb Alcaldia amb el diputat 
d’ERC al Congrés el Sr. Gabriel Rufian, en què ha compartit, diu, la notícia, tot això 
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també és hemeroteca de la pròpia web de l’Ajuntament, ha compartit, diu la notícia, 
assumptes d’interès local, entre d’altres l’alcaldessa ha manifestat la incomoditat i el 
malestar per la proximitat del municipi a l’Aeroport de Sabadell i la relació actual amb 
l’empresa AENA. El Sr. Rufian ha pres el compromís de traslladar aquest assumpte al 
Congrés dels Diputats. 

Sra. Oliveras, el prec que li fem és que truqui al conseller Rull, al delegat del Govern el 
Sr. Escobar i al diputat d’ERC Sr. Rufian i els hi demani perdó i excuses, perdó per haver-
los enganyat i excuses per haver-los demanat que facin coses que en canvi vostè per 
deixadesa s’ha deixat perdre. Perquè ens acabem d’assabentar que vostès han deixat 
caducar el recurs contenciós administratiu que l’Ajuntament de Sant Quirze tenia al 
Tribunal Suprem, i els hi llegeixo: 

“Fundamentos de derecho 

Único.- El artículo 237 de la Ley de Enjuiciamiento Civil dispone, se tendrá por 
abandonadas las instancias y recursos en toda la clase de pleitos si pese al impulso de 
las actuaciones no se produce actividad procesal alguna en el plazo de 2 años, cuando el 
pleito se encontraba en primera instancia. Estos plazos se contaran des la última 
notificación de las partes siendo el caso que nos ocupa, que la última actividad procesal y 
la notificación de las partes es el 19 de febrero del 2015 (que és quan nosaltres vam 
parlar amb ells i li vam demanar aquests 2 anys) y transcurrido el plazo de 2 años que 
contempla la Ley, por lo que se procede declarada la caducidad de la instancia en el 
presente procedimiento y archivo del mismo.” 

Per tant diu: “Resuelvo declarar caducada la instancia del presente recurso contencioso 
administrativo”, que va iniciar-se al 2013 “seguido en esta Sala y Sección. Se acuerda, 
firma la letrada, la Administración de Justicia la margen citado.” 

Vostè i el seu govern han tingut gairebé 2 anys per continuar aquesta feina i no l’han fet. 
O per manca de voluntat, llavors ens menteix quan ens parla de l’Aeroport o per 
deixadesa, aleshores tenim un greu problema a Sant Quirze, perquè si són deixats en 
aquestes qüestions tant importants, que no faran amb temes menys importants. 

I aquí va la pregunta: per què han deixat caducar un recurs contenciós administratiu 
contra les servituds aeronàutiques? Per què no han fet res des del juny del 2015 que va 
ser nomenada alcaldessa? Quina explicació pensa donar als ciutadans i ciutadanes de 
Sant Quirze? Amb quina cara anirà a les reunions de la taula de treball de l’Aeroport i 
exigir, que si vostè és incapaç de fer la feina que li pertoca, qui assumirà les 
responsabilitats polítiques i tècniques per aquest greu error? 

 

La senyora Elisabeth Oliveras i Jorba declara: 

Donada l’extensió de les preguntes i l’hora que és. Perdoni Sra. Vallès no l’havia vist. 

 

La senyora Mercè Vallès Corominas declara: 
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Són 2 precs, els dos tenen relació amb l’educació. 

Un és que el Ple passat els vam suggerir que al web de l’Ajuntament posessin un 
destacat en relació al període de preinscripció, en el seguiment que hem fet no hi és, la 
preinscripció va començar el dia 23 i acaba el 4, estem a 30, la veritat és que tenim 
constància de què a les escoles hi ha forces trucades perquè la gent pregunta, demana, 
portes obertes, informació. Cert que es va enviar el llibret a les cases, però avui en dia a 
vegades la gent, el tira, que no ho hauria de fer, però creiem que a la pàgina web això hi 
hauria de ser i no hi és. Avui ho he comprovat precisament per veure si s’havia fet i veiem 
que continua doncs amb la informació de l’any passat, fins i tot diu que l’Onze oferta una 
nova línia, quan tampoc sabem si serà així. Bé els hi comento. 

El segon prec, és de l’Escola Bressol El Patufet, que ens consta que s’està engegant una 
recollida de signatures entre tots els pares i mares, promoguda per l’AMPA, on es 
demana la instal·lació de l’aparell d’aire condicionat. Segons informacions de l’AMPA, 
l’equip de govern actual es va comprometre davant de l’AMPA i de l’equip docent que al 
setembre del 2016 s’instal·laria l’aire condicionat, perquè l’any passat a finals de curs es 
van fer proves i es va veure que la temperatura a l’interior de les aules i a la instal·lació 
en si, superava la temperatura permesa, perquè feia molta calor. I bé certament li puc 
assegurar que el ritme de recollida de signatures és elevat, que s’ha penjat en els suros 
de les entrades de les aules i que li faran entrega a l’Ajuntament. Els hi demanaríem 
doncs celeritat en aquest tema perquè estem a prop ja de l’abril, les temperatures cada 
vegada pugen més i puc parlar de l’experiència personal que la calor dins de les aules és 
bastant insuportable, i no m’imagino per les professores que estan totes les hores allà. 

Per tant són els 2 precs, el primer que els hi he fet del tema de la web, lamento que en un 
mes no ho hagin pogut solucionar, perquè jo crec que això és una errada important que a 
la pàgina web de l’Ajuntament no hi hagi un destacat amb tota la informació de la 
preinscripció, sempre parlem de lo bé que funciona l’educació aquí a Sant Quirze, tots els 
grups sempre fem pinya en aquest sentit, hem aprovat precisament avui una moció per 
demanar responsabilitats a la Generalitat en matèria del segon institut, però en un tema 
tant senzill com penjar un baner a la pàgina web amb tota la informació referent als 
períodes de preinscripció, no s’ha fet. 

Certament, ja sé que a vegades els precs i preguntes són al final del Ple i pot cansar més 
o menys, però hi ha algunes coses que si ho diem és pel bé de tothom i aquest que el 
vam fer el mes passat, com els altres companys les preguntes que fan, doncs sap greu 
que no s’hagi fet, em sap greu haver-ho de dir, però crec que era de rebut perquè a 
vegades és una mica de falta de, bé de deixadesa i crec que aquestes coses com a Sant 
Quirze no ens ho podem permetre, perquè són moments puntuals molt importants i la 
informació hi ha de ser. 

 

La senyora Elisabeth Oliveras i Jorba declara: 

Els hi deia que donada l’extensió de les preguntes els hi contestarem la majoria per 
escrit. Li haig de dir que el prec de la web el vam traslladar i els hi haurem de tornar a dir. 
I que els precs de l’Escola Bressol ja hi ha 2 pressupostos, ens falta un per poder tenir els 
3 per poder fer l’encàrrec, es va acordar que s’instal·larien al maig i s’ha dit que es 
començaria així que es tinguessin els pressupostos, per no esperar que pugin molt les 
temperatures. És una escola que té 10 anys, tard o d’hora s’havien de col·locar i per tant 
pertoca. 

Sap que passa, que aquest equip de govern, els hi haig de contestar que de deixadesa 
cap ni una, hi ha temes que són llargs i que cal contestar bé i que ni demanem disculpes 
per allò que no es fa, perquè també el govern de la Generalitat es podria disculpar per no 
informar-nos del que ens deia el Sr. Villa de què es gasten 800.000€ en una carretera, ni 
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com, ni quant, ni de quina manera. Per no fer-nos arribar fins avui, aquesta tarda, a la 
vora del migdia, ha arribat el projecte de la C-58, per si de cas era del nostre interès, 
quan ja el van presentar la setmana passada i van fer una roda de premsa. 

Per tant com què de deixadesa Deu n’hi do! La que estem patint tots plegats, li puc ben 
dir que de deixadesa cap ni una, per tant no em penso disculpar davant de cap conseller, 
això d’entrada. 

I l’altra li haig de dir, que les accions que s’haurien d’haver dut a terme, vostès van tenir 
un any per començar-les i no hi van fer cap ni una, i per tant quan nosaltres vam arribar 
no hi havia absolutament cap encàrrec endegat, ni cap projecte preparat pel que feia a la 
caducitat d’aquest expedient i com què és molt llarg i no voldria no donar-los informació 
que no és correcte, passarem totes les dades als tècnics i els hi contestarem per escrit 
perquè així pugui tothom tenir la informació. I pels nostres companys que ens estan, els 
veïns i veïnes que ens estan seguint, les penjarem a la web de l’Ajuntament perquè així 
tothom pugui tenir accés a la mateixa informació. 

DECLARACIÓ DE FE PÚBLICA 

Helena Muñoz Amorós, secretària de l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès a efectes 
d’aquesta sessió, certifico que el seu contingut íntegre plasma el desenvolupament de la 
sessió del Ple corresponent, en el lloc i la data de la sessió. 


