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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 27 d’abril de 2017.

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

2. Informes de Presidència
Primer de tot volem parlar de l’inici de curs al nostre poble, uns 3.000 alumnes han iniciat
el curs enguany. Podem dir que hi ha hagut una part de les obres que es van pactar amb
la Generalitat que ja es van realitzar i que estan acabades, d’altres que s’estan acabant
de realitzar. I continuen denunciant que tenim les escoles excessivament plenes, que
continuem tenint ràtios molt altes per aula, tenim una matrícula viva molt activa i que ens
fa posar en perill la qualitat molt alta que té aquest poble en l’ensenyament i que per tant
denunciem aquesta situació. Reivindiquem una demanda que ja fa molts mesos que
l’estem duent a terme, però que és la necessitat del segon IES i el repensar de manera
de dalt a baix com ha de ser l’educació primària al nostre poble, perquè estem amb
cursos amb 27, 28 alumnes que és absolutament inassumible per donar l’ensenyament i
la formació que tots nosaltres pretenem.
Volem felicitar al Centre Excursionista de Sant Quirze per l’organització de la Caminada
del Mussol, per la col·laboració que va fer enguany amb el nostre Ajuntament, doncs fent
el repartiment d’una cosa tant senzilla però tant significativa com és una poma dins d’una
bossa i que ens feia memòria de què a moltes persones els hi és molt difícil recordar
aquelles 3 paraules tant fantàstiques i que per tant volíem o entre tots vam aconseguir
sensibilitzar gairebé a 1.000 persones, amb un acte senzill però alhora significatiu, per
tant donar-los moltes gràcies i felicitar-los. Primer perquè aquesta caminada com totes ha
estat un èxit i l’altra per la col·laboració que van fer.
Volem també fer arribar un agraïment a totes les entitats que van fer possible que la
Festa Major i a tots els veïns i veïnes i col·laboradors, personal de la casa, doncs que va
fer possible que la Festa Major anés bé. No hem fet encara la valoració per raons òbvies
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d’incapacitat de trobar vespres disponibles degut a la mica de moguda que tenim aquests
vespres i que per tant la farem durant el mes vinent.
També felicitar la GIHSQ per l’organització de la Festa del Most, també amb gran
afluència de veïns i veïnes i a més a més amb processos que per la canalla sobretot i per
la gent gran, doncs ajunten il·lusió i memòria i coneixements, i que per tant doncs és una
festa que cada 2 anys en gaudim i que l’esperem amb ganes.
Recordar-vos que estem en plena celebració de la Setmana Cultura de la Gent Gran, que
avui mateix, ara estan fent un cabaret, que cada dia han anat fent diferents actuacions i
que aquest matí s’ha anat a celebrar els centenaris i els nonagenaris que demà no
podran venir i que demà a la tarda hi ha un acte a les 4 de la tarda de reconeixement a
les persones que enguany fan 90 anys i algun centenari que també ens vindrà a veure.
Volíem també acompanyar en el sentiment a la família, especialment a la vídua del Sr.
Vicenç Santafé, exregidor del PSC d’aquest Ajuntament, que va traspassar a primers del
mes de setembre, per tant doncs volem fer un reconeixement de tot el Consistori cap a la
seva figura i a la seva família fer-li arribar.
I dir-vos que aquesta setmana hem aprovat, ja s’ha acabat el procés de pressupostos
participatius, que l’edició d’enguany ha tingut una participació d’un 6,23, que hi ha hagut
de les 27 propostes n’han sortit elegides 7, que aquestes 7 propostes, la suma de totes
elles és gairebé el 50% dels vots que es van emetre. Que la primera proposta va ser
l’equipament del grup de Protecció Civil, que la segona ha estat una proposta de suport
als infants de posar recursos per equipaments, suport a infants amb trastorns d’espectre
autista. Que també hi haurà un parc de cal·listènia a l’aire lliure, que la gent ha decidit, els
nostre veïns i veïnes els hi agrada asseure a les places i passar-ho bé i per tant volen
més bancs per poder tenir vida al carrer, i per tant demanen la presència de més bancs
per poder trobar-se tots plegats.
La següent proposta que ha estat és la millora del trenet del parc de les Morisques, és a
dir la remodelació d’aquell espai de jocs infantils.
La següent és una proposta de creació de diferents espais nous pintats de pistes de
bàsquet.
I la darrera és la instal·lació d’un parc infantil al Lola Anglada.
Són propostes que són molt repartides, que han estat molt votades per la gent que ha
participat, per tant doncs primer agrair a tots els veïns i veïnes el fet de què hagin tornat a
creure en aquesta proposta, que hagin participat i alhora doncs, també dir-vos una mica
com està el procés de pressupostos de l’any passat, perquè com sabeu l’administració és
un pèl lenta, i us hem de dir que tenim la ruta botànica ja enllestida, que la via verda està
en procés d’aprovació, avui justament portarem un punt que té a veure amb aquest
projecte i després tota aquella pila de projectes petitets durant l’octubre s’aniran
executant, perquè hem de seguir el procés de contractació i ara ja tocarà executar-los.
Agrair a tots els veïns i veïnes que facin aquest procés de participació lliure, democràtic i
que a més a més millora l’entorn del poble i a tots plegats ens ensenya espais i propostes
que potser doncs d’alguna manera no a tots se’ns haurien acudit.
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3. Donar compte de decrets
Es dóna compte al Ple dels decrets realitzats durant els mesos de juliol i agost de 2017,
que van del núm. 20171806 al núm. 20172155.

4. Donar compte al Ple resolució discrepàncies reparament suspensiu relatiu a la
retirada del paviment i sanejament base de la pista del pavelló poliesportiu de
Can Casablanques.
ANTECEDENTS DE FET
1.- En data 9/8/17 l’Interventor va lliurar informe núm.60/2017 relatiu al reparament
suspensiu referit a la proposta de contractació i adjudicació dels treballs de retirada del
paviment i sanejament base de la Pista del Pavelló Poliesportiu de Can Casablanques
per import de 12.701,98 €.

2.- Per Decret de l’Alcaldia núm.20172134 de data 11/08/2017 es va resoldre el següent :
“Decret : 2017/2134
Data : 11/08/2017
Unitat : Territori i Medi Ambient.
Ref.Exp.: 226/2016/SQTER.
Resolució de discrepàncies, reparament suspensiu del paviment del Pavelló del Poliesportiu de Can
Casablanques.
ANTECEDENTS :
I.- Vist l’informe d’Intervenció número 50/2017 emès en data 9 d’agost de 2017 de reparament suspensiu
formulat en relació amb l’expedient relatiu a la contractació amb l’empresa Disseny TEA3 S.L. per a la
retirada del paviment existent de cautxú i sanejament solera de formigó de la pista del pavelló del
poliesportiu de Can Casablanques, per import de 12.701,98 €, del qual es desprèn el següent :
“NORMATIVA
- Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes
del Sector Públic.
- Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals.
- Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, de desenvolupament del Text Refós de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals en matèria de Pressupostos.
- Bases d’Execució del Pressupost.
ANTECEDENTS DE FET
És objecte d’aquest informe la proposta de contractació i adjudicació dels treballs de retirada i reciclatge de
la pista del pavelló poliesportiu municipal, per valor de 12.701,98 euros a favor de l’empresa Disseny TEA 3,
S.L. (Document AD12017000012369).
M’haig d’emplaçar a l’expedient del pressupost de l’exercici 2015 per trobar l’origen del projecte d’inversió
per la substitució de la pista actual, el qual es troba finançat mitjançant un dels expedients d’endeutament
del programa de Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona. Malgrat la sol·licitud de finançament es va
presentar durant l’exercici pressupostari de l’any 2015, no va ser fins a l’any 2016 que dita sol·licitud es va
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formalitzar amb un acord d’atorgament, essent necessari que l’adjudicació d’aquestes obres es realitzés
abans del mes de juliol de 2017 perquè, en cas contrari, el finançament es perdria.
Així doncs, atès que el cost del projecte d’inversió no superava els 60.500 euros, mitjançant acord d’alcaldia
2017660, de 10 de març de 2017, es va adjudicar aquest contracte a l’empresa Disseny TEA-3, S.L. per valor
de 56.705,44 euros, mitjançant el qual s’acordava que la seva execució es realitzaria durant el mes d’agost
per no afectar al normal funcionament de la instal·lació i del servei. D’acord amb la información que consta
en l’expedient, la solució plantejada consistia en el sanejament d’unes zones determinades de la pista actual
i el subministrament, sobre el sòl actual, de la nova pista contractada.
D’acord amb els informes tècnics que consten en l’expedient, el dia 1 d’agost es van iniciar els treballs previs
de sanejament de la pista actual, mitjançant els quals es va posar de manifest de l’existència d’una fuita
d’aigua, d’origen indeterminat, que ha malmès i ha fet inservible el sòl actual, que s’havia de fer servir com
a base de la nova pista. Per tant, per dur a terme aquesta inversió amb garanties, ara es proposa fer les
actuacions necessàries per detectar la fuita d’aigua, retirar pista actual fins arribar al paviment original de
construcció, realitzar juntes de dilatació, en el cas de que no hi hagi i fer, sobre aquest, la instal·lació de la
nova pista contractada. A tal efecte , segons els informes tècnics es proposa:
a) Fer una contractació per a la detecció d’una fuita en la piscina, per valor de 1.766,60 euros a favor de
l’empresa Solatep, S.L
b) Fer una contractació per la retirada, reciclatge de la pista actual i el sanejament del paviment original,
per valor de 12.701,98 euros a favor de la mateixa empresa subministradora de la nova pista, Disseny TEA 3,
S.L.
Per tant, així les coses, tal i com he expressat en el primer paràgraf d’aquest apartat, aquesta última
proposta és la que és objecte d’aquest informe, tant pel procediment seguit com de l’import del contracte. El
procediment de contracció seguit és d’un contracte menor i consten en l’expedient dues ofertes, la de
l’empresa Fertres i la de Disseny TEA 3, S.L, essent aquesta última la que es proposa adjudicar malgrat que
el preu de la seva oferta és el més elevat. La justificació tècnica d’aquesta proposta està motivada per:
a) La necessitat de que aquesta obra/instal·lació s’executi durant el mes d’agost, atès que durant la festa
major i durant el setembre s’inicia l’activitat esportiva en el pavelló.
b) Per assegurar la garantia de la obra/instal·lació de la nova pista, atès que el contractista ha presentat
compromís de garantia per escrit de la mateixa sempre i quan estigui el paviment originari ben sanejat.
c) Per no perdre el finançament de la línia de finançament de l’expedient de Caixa de Crèdit concedit.
FONAMENTS DE DRET
Primer.- El Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei de
Contractes del Sector Públic, en el redactat de l’article 138, estableix:
Article 138. Procediment d'adjudicació.
1. Els contractes que subscriguin les administracions públiques s'han d'adjudicar d'acord amb les normes del
present capítol.
2. L'adjudicació es realitzarà, ordinàriament, utilitzant el procediment obert o el procediment restringit. En
els supòsits enumerats en els articles 170 a 175, ambdós inclosos, es pot seguir el procediment negociat, i en
els casos que preveu l'article 180 es pot recórrer al diàleg competitiu.
3. Els contractes menors podran adjudicar-se directament a qualsevol empresari amb capacitat d'obrar i que
compti amb l'habilitació professional necessària per realitzar la prestació, complint amb les normes
establertes en l'article 111.
Es consideren contractes menors els contractes d'import inferior a 50.000 euros, quan es tracti de contractes
d'obres, o a 18.000 euros, quan es tracti d'altres contractes, sens perjudici del que disposa l'article 206 en
relació amb les obres, serveis i subministraments centralitzats en l'àmbit estatal.
4. En els concursos de projectes se seguirà el procediment regulat en la secció 6a d'aquest capítol.
Per tant, vistos els procediments de contractació previstos en la Llei de Contractes, especial menció s’ha de
fer respecte els contractes menors i, sobretot, sobre la prohibició de la pràctica del fraccionament regulada
en l’article 86.2 del mateixa Llei, atès que és l’objecte d’aquest informe.
Tal i com s’ha anunciat en els antecedents de fet, el procediment seguit per l’adjudicació del contracte
d’obres d’instal·lació d’una nova pista al pavelló poliesportiu ha estat el del contracte menor, atès que
l’import previst d’execució no superava els 50.000 euros + IVA. Tot i haver complert l’establert en la Llei de
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Contractes, el procediment d’adjudicació seguit també va donar compliment al que estableixen les pròpies
bases d’execució del pressupost per a l’exercici en curs, pel que en l’expedient consten 3 pressupostos i un
informe tècnic motivant l’adjudicació. Ara bé, aquesta intervenció ara es troba amb una nova proposta
d’adjudicació sobre uns treballs previs necessaris, sorgits de forma sobrevinguda sobre la mateixa obra del
contracte adjudicat, pel que cal determinar si ens trobem, o no, davant d’un fraccionament de contracte, de
forma que si considerem l’import total d’ambdues actuacions el volum total del contracte supera el límit del
contracte menor i, per tant, s’hauria d’haver procedit mitjançant procediment de contractació obert per
l’adjudicació del mateix.
A tal efecte, en primer lloc, em referiré a l’establert en l’article 86.3 de la llei de Contractes, atès que en el
seu redactat es preveu que es podran admetre fraccionaments quan es justifiqui degudament en l’expedient,
podent així preveure’s l’adjudicació per lots, sempre i quan siguin susceptibles d’utilització o aprofitament
separat i constitueixin una unitat funcional, o així l’exigeixi la naturalesa de l’objecte, tot i que en aquests
casos les normes de publicitat hauran d’aplicar-se en cada lot.
Per tant, queda palès que per determinar la qüestió que ens ocupa cal, en primer lloc, analitzar si les dues
actuacions contractades formen, o no, una unitat funcional. En aquest sentit, l’informe del tècnic de l’àrea
de territori crec que aclareix aquest fet per dos motius:
· En el punt primer de l’informe es posa de manifest que en el mes de febrer ja van detectar certs nivells
d’humitat en el lloc d’actuació.
· En el punt segon de l’informe literalment s’estableix que “La retirada del paviment del pavelló, execució de
juntes de dilatació i nivellació puntual de la base, són actuacions prèvies a la instal·lació del nou paviment i
forma part de l’obra necessària per la seva correcta execució”.
Així doncs, malgrat la indefinició jurídica del què és una “unitat funcional”, en aquest cas concret queda
acreditat que ambdues actuacions sí que ho són perquè una sense l’altra l’obra no té sentit i, en
conseqüència perquè no són actuacions independents.
Segon.- El Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora
de les Hisendes Locals regula, en el seu redactat de l’article 214 i 215, l’abast del control intern, incloent la
intervenció crítica o prèvia de tot acte, document o expedient susceptible de produir drets o obligacions de
contingut econòmic, i l’actuació de l’òrgan d’intervenció en els supòsits en que el titular del mateix estigui en
desacord amb el fons, la forma dels actes, documents o expedients examinats, establint l’obligació de que
aquest ho manifesti els seus reparaments per escrit.
Respecte als efectes d’aquests reparaments, l’article 216 estableix que serán suspensius del procediment o
la tramitació quan:
a) Quan es basin en la insuficiència de crèdit o el crèdit sigui inadequat.
b) Quan no haguessis estat fiscalitzats els actes que donaren origen a ordres de pagament.
c) En casos d’omissió en l’expedient de requisits o tràmits essencials.
d) Quan el reparament derivi de comprovacions materials d’obres, subministraments , adquisicions i serveis.
Finalment, respecte la resolució d’aquestes discrepàncies, l’article 217 estableix que serà, com a norma
general, competència del President de l’entitat, a excepció dels referits als de l’apartat a) o aquells que pel
seu volum són competència del Ple i que, per tant, seran resolts per aquest.
CONCLUSIONS
Primera.- Respecte la discrepància detectada, qui subscriu aquest informe és de l’opinió que ens trobem, de
facto, davant d’un fraccionament de contracte, atès que es donen totes les circumstàncies recollides per la
doctrina en aquesta matèria:
a) Identitat de l’adjudicatari en ambdós contractes, malgrat que no té perquè ser un fet imprescindible per
declarar el fraccionament.
b) L’objecte dels contractes, consisteixen en una unitat d’obra única on una contractació d’una obra sense
l’altra té sentit perquè no són independents.
c) Causa previsible del fet sobrevingut, atès que en el mes de febrer ja es varen detectar indicis d’aquestes
fuites d’aigua.
Ateses aquestes circumstàncies, el procediment de contractació que s’hauria d’haver seguit és l’obert amb
publicitat i concurrència. Per tant, s’incorpora en l’expedient aquest informe de reparament amb efectes
suspensius sobre la tramitació del document AD 12017000012369, així com per l’adjudicació de les obres
que es proposen amb aquest contracte.
No obstant l’expressat, ara ens trobem amb la tessitura sobre la necessitat tècnica de poder executar
aquesta durant el mes d’agost per no interrompre l’activitat normal de la instal·lació, la necessitat de poder
justificar l’adjudicació d’aquesta actuació durant l’exercici en curs per no perdre el finançament i la
justificació tècnica de que sigui el mateix contractista qui faci la retirada de la pista actual i sanejament del
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paviment originari per assegurar de forma ineludible la garantia de la nova pista. Per tant, cal considerar
que l’esmena dels fets expressats poden comportar un major perjudici per l’administració perquè l’estret
marge temporal per la correcció dels mateixos fa impossible dur a terme l’actuació en el temps previst.
Segona.- Es qualifica aquest reparament com omissió en el procediment de contractació de requisits i
tràmits essencials, essent així l’Alcaldessa l’òrgan competent per resoldre la mateixa en cas de desacord
amb aquesta. A tal efecte, per fer efectiu l’aixecament d’aquest reparament s’haurà de prendre resolució
expressa i s’haurà de donar compte en el Ple.”
II.- Vist que en data 2/8/17 el coordinador del Servei d’esports, Albert Morera, va emetre el següent
informe :
“ FETS
1. El paviment del pavelló municipal de Can Casablanques ha esgotat la seva vida útil, està endurit i malmès
en diversos punts, motiu pel que l’Àrea de Territori i Medi ambient va contractar la seva substitució per
aquest mes d’agost.
2. El 31 de juliol, l’empresa seleccionada, Disseny Tea3 SL inicia els seus treballs, tot contactant amb
l’ajuntament per informar de problemes detectats en començar a aixecar els punts malmesos del terra
existent. D’una banda han incrementat el nombre de punts esbombats del paviment i d’altra es veuen
esquerdes que es reprodueixen a la superfície del paviment.
3. La presència de nous punts esbombats a la superfície del paviment del pavelló, en la seva part més
propera a la piscina coberta, fa pensar en l’existència d’una fuita d’aigua provinent de la mateixa. Valorat
amb tècnics de l’Àrea de Territori i Medi ambient i de l’empresa gestora del complex esportiu, es considera
que un possible origen de la fuita és un colze del circuit de recollida d’aigües de la piscina, punt on ja es va
fer una reparació amb anterioritat. Dur-hi a terme cala és necessari per esbrinar si aquest és l’origen de la
fuita d’aigua que provoca filtracions al paviment del pavelló.
4.- Des del servei d’Esports considerem que aquests treballs és recomanable que els dugui a terme empresa
especialitzada en piscines per les eventualitats que puguin esdevenir i sol·licito pressupost a empreses
especialitzades per cercar i reparar aquesta possible fuita, aconseguint un únic pressupost, adjunt,
d’empresa amb disponibilitat per treballar aquest mes d’agost.
Empresa
Solatep SL

Pressupost IVA inclòs
1.766,60 euros

5.-La presència d’esquerdes que travessen tota la pista de porteria a porteria i de forma paral·lela fa pensar
en que el paviment original no disposava de juntes de dilatació i que s’han generat elles mateixes. Valorat
amb tècnics de l’Àrea de Territori i Medi ambient, de l’empresa gestora del complex esportiu i de l’empresa
adjudicatària dels treballs de substitució del paviment existent, es considera convenient retirar tot el
paviment antic, fer juntes de dilatació i anivellar amb pasta en els punts que sigui necessari. Es sol·licita
pressupost a l’empresa Disseny Tea3 SL, que aporta el pressupost adjunt.
Empresa
Disseny Tea3 SL

Pressupost IVA inclòs
12.701,98 euros

FONAMENTS DE DRET
1. Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, que desenvolupa parcialment la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de
contractes del sector públic, en tot allò que no contradigui el TRLCSP.
2. Reial Decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que aprova el Text refós de la Llei de Contractes del
Sector Públic.
3. La Llei reguladora de les bases de règim local i, en desenvolupament d’aquesta, per la Llei municipal i de
règim local de Catalunya i, subordinadament i supletòriament, pel Reglament d’organització, funcionament i
règim jurídic de les entitats locals.
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4. La Llei de règim jurídic de les administracions públiques i, subordinadament, pel Reglament sobre
procediments de responsabilitat administrativa.
Per tant, atès que:
1. La retirada dels primers trossos de paviment malmès ha posat de manifest deterioraments dels que no es
tenia coneixement, comportant despeses sobrevingudes.
2. Existeix una doble urgència en l’execució dels treballs. D’una banda el crèdit concedit per la Diputació de
Barcelona té un termini breu d’execució i d’altra, aquest espai esportiu ha d’acollir competicions en
setembre. Ambdós motius que fan que aquests treballs i l’obra de substitució del paviment de la pista només
es puguin fer en l’agost.
PROPOSO
1. Adjudicar els treballs per dur a terme cala, cerca i reparació de la fuita de la piscina coberta a l’empresa
Solatep SL d’acord al pressupost inicial i adjunt de 1.766,60 euros.
2. Adjudicar els treballs per retirar el paviment actual, fer juntes de dilatació i anivellar amb pasta a
l’empresa Disseny Tea3 SL d’acord al pressupost inicial i adjunt de 12.701,98 euros, o bé a l’empresa que
determinin els tècnics de l’Àrea de Territori i Medi ambient .
3. Incrementar amb el saldo suficient la partida 3030/3400/6220001 - Paviment pavelló poliesportiu per
atendre aquestes noves despeses sobrevingudes.
4. Valorar la necessitat de declarar urgència per dur a terme aquestes actuacions. “
III.- Vist que en data 3/8/17 l’Arquitecte tècnic de l’Àrea de Territori, Jaume Bàdenes, va lliurar el següent
informe :
“Primer.El mes de febrer es va efectuar una cala en el paviment i el suport presentava un grau d’humitat elevat. En
la visita efectuada amb posterioritat a l’adjudicació, es va comprovar que l’estat del suport del paviment en
la mateixa cala havia millorat, estava menys humit. L’empresa va ratificar, a demanda del sotasignant, que
garantia per escrit la solució prevista a l’adjudicació tot i que el paviment de la base de formigó no estava
completament sec.
En la visita d’obra efectuada el dilluns dia 31 l’empresa va fer l’observació que l’estat de la pista havia
empitjorat des de la darrera visita. Hi ha més zones bufades ( despreses del suport ) i marques paral·leles
que, en la cala efectuada, posen de manifest l’existència d’una fissura en el paviment de la base de formigó.
Aquesta incidència no s’havia detectat en anteriors visites i indica que el paviment de la base possiblement
no té juntes de dilatació.
Per tant, es tracta d’un fet sobrevingut, que ha coincidit amb la posada en marxa de les piscines exteriors.
Per tant, es necessari:
- Retirar l totalitat del paviment actual
- verificar si el paviment de formigó de la base té les necessàries juntes de dilatació
- comprovar la planeïtat del paviment de base
- la piscina coberta perd aigua, segons indica la responsable de l’empresa que gestiona la instal·lació
esportiva. Cal efectuar una cala en el passadís existent entre el pavelló cobert, en la zona en la que
el circuit de l’aigua de la piscina va ser objecte d’una reparació fa uns 5 anys, per verificar si s’ha
reproduït el problema
- comprovar que si la piscina coberta i les seves instal·lacions, tenen fuita d’aigua
Segon.La retirada del paviment del pavelló, execució de juntes de dilatació i nivellació puntual de la base, són
actuacions prèvies a la instal·lació del nou paviment i forma part de l’obra necessària per la seva correcta
execució. No és aconsellable, tot i la diferència de costos previstos, que les efectuïn empreses diferents ja
que dificulta la coordinació de les actuacions, més encara en període de vacances del sector de la
construcció, i per la delimitació clara i efectiva de responsabilitats que cadascuna de les empreses adquiriria.
L’obra té caràcter d’urgència atès que tenim dos condicionants: la necessitat d’efectuar-les el mes d’agost,
per no afectar les activitats programades en el pavelló esportiu i, per altra banda, pel termini breu que
disposem d’acord amb les condicions del crèdit concedit per la Diputació de Barcelona.
Tercer.-
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Al mateix temps, cal encarregar l’execució de la cala i la verificació de l’estat del vas de la piscina i les
instal·lacions a una empresa especialitzada en piscines. Aquestes actuacions haurien de ser prèvies o
simultànies a l’execució del nou paviment del pavelló i no s’ha de procedir a reomplir d’aigua la piscina fins
que es certifiqui l’estanquitat d’aquesta i les instal·lacions.”

IV.- Vist que en data 9/8/17 la Cap d’Àrea de Territori i Medi Ambient, M.Àngels Aspa, va lliurar el següent
informe :
INFORMO:
ANTECEDENTS :
I.- Per Decret del Tinent d’Alcalde de Territori i Medi Ambient núm.2015003208 de 18 de desembre de
2015, s’ha aprovat la memòria valorada per a la reparació del paviment del Pavelló Polisportiu de Can
Casablanques, , situat al Carrer Priorat d’aquest municipi .
II.- Mitjançant Decret de l’Alcaldia núm.2017660 de data 10/3/17, es va adjudicar a DISSENY TEA 3 S.L. el
contracte menor d’obres per a la reparació del paviment del Pavelló Polisportiu de Can Casablanques.
III.- El dia 31/7/17 a l’iniciar els treballs de reparació del paviment, l’empresa Disseny Tea 3 SL comunica
la presència de nous punts esbombats a la superfície del paviment del Pavelló i l’aparició d’esquerdes
que es reprodueixen a la superfície del paviment que travessen tota la pista de porteria a porteria i de
forma paral·lela fa pensar en que el paviment original no disposava de juntes de dilatació.
IV.- El coordinador d’esports, Albert Morera, en data 2/8/17 ha lliurat informe.
V.- L’Arquitecte tècnic municipal, Jaume Bàdenes en data 3 d’agost de 2017 ha lliurat informe.
FONAMENTS JURÍDICS
Atès allò que disposen els articles 111 i 138.3 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual
s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic.
Atès allò que disposa l’article 21.f) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local,
modificada per la Llei 57/2003, de 16 de desembre.
Atès que l’Alcaldessa, va fer delegació de competències a favor del Regidor delegat de Territori i Medi
Ambient, mitjançant Decret de l’Alcaldia núm. 2017158 de data 19/1/2017, de conformitat amb allò que
estableix l’apartat 3 de l’art.21 de la Llei de Bases del Règim Local .
CONSIDERACIONS JURÍDIQUES :
PRIMERA .- NO HI HA FRACCIONAMENT DE L’OBJECTE DEL CONTRACTE .
Atenent el contingut dels informes tècnics del coordinador d’esports i de l’Arquitecte tècnic municipal de
Territori, de dates 2 i 3 d’agost de 2017 respectivament, la tècnica que subscriu considera que no hi ha
fraccionament de l’objecte del contracte menor d’obra adjudicat a DISSENY TEA3 S.L. el 10/3/17, atès que
l’actuació objecte d’aquest contracte menor que ara s’adjudica no es trobava inclosa en la memòria
valorada, aprovada per Decret del Tinent d’Alcalde de Territori i Medi Ambient de data 18/12/2015, ni en el
contracte menor d’obra adjudicat a l’empresa DISENY TEA3 SL el 10/3/17 .
La nova actuació que ara es contracta, consistent en retirar el paviment de cautxú existent i el sanejament
de la solera de formigó, execució de juntes de dilatació i nivellació puntual de la base de la pista, són
actuacions prèvies i necessàries per a la posterior instal·lació del nou paviment d’aquesta .
Per tant cal concloure que aquestes actuacions tenen la consideració d’actuacions preparatòries de les obres
adjudicades el 10/3/17 i que no es podien preveure amb anterioritat, al tenir causa directa amb un nou
deteriorament de la pista poliesportiva, aparegut abans de l’inici de les obres, que posa de manifest
deficiències a la solera de formigó de la pista i que de manera directa afecta el paviment superior de la
mateixa, i que necessàriament cal resoldre prèviament per tal de poder fer viable la reparació del paviment
objecte del contracte menor d’obra adjudicat el 10/3/17.
SEGONA.- MOTIUS D’URGÈNCIA EN L’ACTUACIÓ QUE ES CONTRACTA.
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La necessitat urgent d’execució d’aquesta actuació prèvia i les dates en les que ens trobem en ple període de
vacances, han condicionat el fet que per part de l’Àrea de Territori només s’han pogut obtenir 2
pressupostos relatius a l’actuació, el corresponent a DISENY TEA3 SL per import de 12.701,98 € i el de
FERTRES amb dues alternatives, una per import de 46.380,04 € (amb reciclatge de cautxú) i una altra de
7.322,76 € (considerant el cautxú com a residu de construcció igual que en el primer pressupost de Disseny
Tea3 SL). En el pressupost de Fertres no s’inclou fer les juntes de dilatació en la solera de formigo ni
l’anivellació amb pasta anivelladora.
L’arquitecte tècnic en el seu informe de data 3/8/17 fa constar que no és aconsellable, tot i la diferència de
costos previstos, que aquestes actuacions preparatòries i la reparació del paviment de la pista, les efectuïn
empreses diferents ja que dificulta la coordinació de les actuacions, més encara en període de vacances del
sector de la construcció, i per la delimitació clara i efectiva de responsabilitats que cadascuna de les
empreses adquiriria.
Cal contractar i executar amb caràcter urgent aquestes actuacions preparatòries per tal de poder instal·lar
el nou paviment a la Pista del Pavelló Poliesportiu, durant el mes d’agost, atès que a partir de primers de
setembre hi ha previstes competicions oficials i cal posar en funcionament aquest equipament .
La previsió pel que fa a la duració d’aquesta actuació preparatòria és d’1 setmana i la duració de la
instal·lació del nou paviment és de 3 setmanes.
Per tant s’aconsella i es proposa la contractació del Pressupost presentat per DISSENY TEA3 S.L., amb NIF
B61278982, en els termes de l’oferta econòmica presentada per l’empresa (Press.núm.1001249 de 1/8/17),
per un import de 12.701,98 € .
CONCLUSIONS :
D’acord amb les consideracions jurídiques exposades a l’apartat anterior s’informa favorablement i es
proposa l’adopció, sempre i quan es segueixin les prescripcions establertes en el mateix, dels següents
acords:
Primer.- Adjudicar el contracte menor d’obres per a la retirada del paviment existent de cautxú i
sanejament de la base de formigó fent les juntes de dilatació, a l’empresa DISSENY TEA3 S.L., amb NIF
B61278982, en els termes de l’oferta econòmica presentada per l’empresa (Press.núm.1001249 de 1/8/17),
per un import de 12.701,98 €, dels quals 10.497,50 € corresponen al preu del contracte i 2.204,48 € a l’IVA.,
Segon.- Aprovar el document comptable d’autorització i disposició (AD) per fer front a aquesta despesa, per
un import de 12.701,98 €, amb càrrec a la partida 3030/3400/6220001 del Pressupost municipal vigent.
Tercer.- Notificar aquest acord als interessats.
FONAMENTS DE DRET
Vist l’informe d’Intervenció núm. 50/2017 emès en data 9 d’agost de 2017.
Vistos els informes tècnics obrants a l’expedient del Coordinador del Servei d’Esports de 2/8/17, de
l’Arquitecte tècnic de Territori de 3/8/17 i de la Cap d’Àrea de Territori de 9/8/17.
Atès l’article 217.1 del Reial Decret Llei 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals, en el qual s’estableix que correspondrà al President de l’Entitat local la
resolució de les discrepàncies dels reparaments realitzats per la intervenció de la Corporació i la seva
resolució és executiva i el reparament no incorre en cap dels supòsits previstos a l’apartat 2 del mateix
article 217 d’aquesta Llei.
L’Alcaldessa RESOL :
DISPOSICIÓ
PRIMER.- Resoldre les discrepàncies posades de manifest a l’informe de reparament de la Intervenció núm.
50/2017 emès en data 9 d’agost de 2017en relació amb l’expedient relatiu a la contractació amb l’empresa
Disseny TEA3 S.L. per a la retirada del paviment existent de cautxú i sanejament solera de formigó de la
pista del pavelló del poliesportiu de Can Casablanques, per import de 12.701,98 €,, pels motius invocats als
informes tècnics del Coordinador del Servei d’Esports de data 2/8/17, de l’Arquitecte tècnic de Territori de
3/8/17 i de la Cap d’Àrea de Territori i Medi Ambient, transcrits a la part expositiva d’aquesta resolució.
Tampoc es pot deixar d’observar, sense voler entrar en el fons sobre la qüestió plantejada en el reparament,
que en el propi informe d’intervenció es posa de manifest que es pot generar un perjudici més gran pels
interessos municipals esmenant els fets motivadors del mateix que portant a terme l’aixecament del mateix
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SEGON: Notificar el present acord a la Intervenció i a la Tresoreria Municipal per a què es formalitzi aquest
contracte i es faci efectiu el pagament, una vegada finalitzades les obres, d’acord amb el pla de disposició de
fons.”

3.- Per Decret de l’Alcaldia núm.20172135 de data 11/08/2017 es va adjudicar el
contracte menor d’obres per a la retirada del paviment existent de cautxú i sanejament de
la base formigó i juntes de dilatació de la pista del Pavelló Poliesportiu de Can
Casablanques a DISSENY TEA3 S.L. per un import de 12.701,98 € (IVA inclòs).
4.- D’acord amb l’informe jurídic de data 24 d’agost de 2017.
FONAMENTS DE DRET
Atès que el Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós
de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals regula, en el seu redactat de l’article 214 i
215 (en endavant TRLHL), en relació amb l’abast del control intern, incloent la intervenció
crítica o prèvia de tot acte, document o expedient susceptible de produir drets o
obligacions de contingut econòmic, i l’actuació de l’òrgan d’intervenció en els supòsits en
que el titular del mateix estigui en desacord amb el fons, la forma dels actes, documents o
expedients examinats, establint l’obligació de que aquest ho manifesti els seus
reparaments per escrit.
Atès que l’article 216 del TRLHL estableix que serán suspensius del procediment o la
tramitació quan:
a) Quan es basin en la insuficiència de crèdit o el crèdit sigui inadequat.
b) Quan no haguessis estat fiscalitzats els actes que donaren origen a ordres de
pagament.
c) En casos d’omissió en l’expedient de requisits o tràmits essencials.
d) Quan el reparament derivi de comprovacions materials d’obres, subministraments ,
adquisicions i serveis.
Atès que l’article 217 del TRLHL estableix que serà, com a norma general, competència
del President de l’entitat, a excepció dels referits als de l’apartat a) o aquells que pel seu
volum són competència del Ple i que, per tant, seran resolts per aquest.
Atès que l’article 218 del TRLHL estableix que l’òrgan interventor a través del respectiu
informe, donarà compte al Ple de totes les resolucions adoptades pel/per la President/a
de l’Entitat Local, contràries als reparaments realitzats per la Intervenció, en exercici de
les funcions fiscalitzadores del Ple, sense que puguin incloure’s en aquest informe
qüestions d’oportunitat o de conveniencia de les qüestions o assumptes fiscalitzats.
DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Únic.- Donar compte al Ple del Decret de l’Alcaldia núm. 20172134 de data 11/08/2017
de resolució de discrepàncies i reparament suspensiu del paviment del Pavelló del
Poliesportiu de Can Casablanques i del Decret de l’Alcaldia núm.20172135 de data
11/08/2017 pel qual es va adjudicar el contracte menor d’obres per a la retirada del
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paviment existent de cautxú i sanejament de la base formigó i juntes de dilatació de la
pista del Pavelló Poliesportiu de Can Casablanques a DISSENY TEA3 S.L. per un import
de 12.701,98 € (IVA inclòs), als efectes d’allò disposat a l’article 218 del TRLHL.

Deliberacions
El senyor Francesc Fernández Lugo declara:
Bona tarda a tothom.
El passat 11 d’agost l’alcaldessa va signar un decret que resolia el reparament que havia
emès l’interventor el dia 9, en referència als treballs de retirada del paviment i el
sanejament base de la pista del pavelló municipal.
Val a dir que el projecte d’inversió pel fer el canvi de la pista del poliesportiu està finançat
per un crèdit de la Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona. Cronològicament, per tal
de realitzar l’actuació al març es va adjudicar l’obra a l’empresa Disseny TEA3 i es va
acordar que les feines es farien a l’agost per tal de no afectar a les activitats esportives
que durant la resta de l’any es fan a la instal·lació. Es tractava bàsicament de fer el
sanejament i la substitució de la pista.
El 31 de juliol comencen els treballs previs de sanejament i descobreix una fuita d’aigua,
una filtració d’aigua d’origen desconegut i punts esbombats en la zona més propera a la
piscina, que feia inservible el sòl que hi havia i que era el que havia de servir de base per
a la nova superfície. D’immediat es van demanar informes als tècnics municipals i el dia 2
d’agost el coordinador del Servei d’Esports va emetre un informe segons el qual al
començament dels treballs havia destapat, doncs això, una problemàtica fins el moment
desconeguda. Proposava doncs que es fes una cala per buscar l’origen i fer la reparació
de la filtració d’aigua, i que la fes una empresa especialitzada en piscines. Sent agost,
amb tot el que això significa, es va aconseguir un únic pressupost.
I d’altra banda, pel que fa al ferm del pavelló, la presència d’esquerdes longitudinals al
llarg de tota la superfície feia pensar que quan es va realitzar l’obra no es van fer juntes
de dilatació, per tant el més sensat era treure tot el paviment antic, fer aquestes juntes i
anivellar la pista.
El coordinador proposava adjudicar la nova feina a l’empresa Disseny TEA3, que havia
passat un pressupost de 12.701,98€, o a l’empresa que es determinés. Val a dir que
l’oferta d’aquesta empresa era més alta que l’altra que s’havia demanat, però la
justificació tècnica es basava en els fets que: Un, calia fer l’obra durant l’agost ja que a
finals de mes començaven els entrenaments i havia programades activitats esportives de
la Festa Major. Dos, per assegurar la garantia atès que l’empresa va presentar
compromís de garantia, valgui la redundància, sempre que el paviment estigués
prèviament ben sanejat. Tres, per no perdre els diners lògicament que havia concedit la
Caixa de Crèdit.
A més l’altra empresa en el seu pressupost, la seva oferta no incloïa les juntes de
dilatació, ni l’anivellament de la pista, dos punts que es consideraven bàsics.
El segon informe, com he dit el primer era del coordinador d’Esports, el va fer l’arquitecte
tècnic municipal el dia 3 d’agost, aquest informe explicava que al febrer es va fer una cala
si s’hi va detectar un alt grau d’humitat, però que una segona cala posterior havia mostrat
que la situació havia millorat i al començar l’obra el 31 de juliol l’empresa adjudicatària
havia vist que no, que la humitat havia empitjorat, potser per l’arribada de la temporada
d’estiu, la temporada de bany i la posada en marxa de la piscina exterior. Explicant doncs
que la situació era sobrevinguda i considerant que calia retirar tot el paviment que havia
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tingut la pista els darrers anys, comprovar si havia juntes de dilatació, assegurar el
planejat de la base i fer la cala per verificar si la piscina era la causant de la filtració.
El dia 9 d’agost Intervenció emet un informe de reparament suspensiu en referència a la
contractació de Disseny TEA3, per fer la nova obra tot considerant que ens trobaríem
davant d’un fraccionament de contracte i que al febrer ja s’havien detectat indicis de
filtracions d’aigua, tot afegint que el procediment hauria d’haver estat obert, amb publicitat
i concurrència.
El mateix 9 d’agost, la cap d’Àrea de Territori emetia el seu informe en el qual
considerava que no hi havia fraccionament de l’objecte del contracte, ja que aquesta nova
actuació no estava inclosa en la memòria valorada ni en el contracte menor que s’havia
adjudicat al mes de març.
L’informe de la cap d’Àrea assenyalava també que la contractació es feia per motius
d’urgència, que el fet de ser agost havia condicionat l’obtenció de pressupostos i
remarcava que l’arquitecte tècnic municipal considerava que no era aconsellable que les
actuacions les fessin dues empreses diferents, perquè això podria dificultar la coordinació
i entenia el caràcter urgent, òbviament pels constrenyiments que imposava d’una banda
del calendari amb la necessitat d’enllestir a finals d’agost, informant doncs de manera
favorable la contractació per fer l’actuació, i parant esment en el fet que l’informe de
l’interventor reconeixia que es podia generar un prejudici més gran pels ingressos
municipals no aixecant el reparament que ha fet.
Doncs bé en base a la situació i als informes rebuts el dia 11 d’agost l’alcaldessa va
resoldre les discrepàncies posades de manifest en l’informe d’Intervenció i ho va fer pels
motius invocats en els 3 informes tècnics esmentats.
L’11 d’agost finalment es va contractar l’empresa esmentada per tal que mitjançant un
contracte d’obra menor fes la retirada del paviment de cautxú aleshores existent, sanegés
la base de formigó i executés les juntes de dilatació del pavelló.
L’obra a aquesta alçada ja està feta, les activitats es van poder reprendre i hi ha l’activitat
esportiva habitual al pavelló poliesportiu.
Així doncs domen compte d’aquest decret d’Alcaldia 20172134, data 11 d’agost, de
resolució de discrepàncies i reparament suspensiu del paviment del pavelló i també del
decret 20172135 del mateix dia que adjudicava el contracte d’obra menor a l’empresa
Disseny TEA3.

La senyora Montserrat Mundi i Mas declara:
Bon vespre a tothom.
En primer lloc ens agradaria donar la benvinguda en nom del grup municipal del PDeCAT
al nou regidor Sr. Cáceres, que per un malentès, ja li vaig explicar, no vàrem poder
assistir a la seva pressa de possessió com a nou regidor del Consistori. Per tant
benvingut Sr. Cáceres i animen a treballar fort i amb serenitat per tot allò que incumbeix
al nostre municipi.
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Bé en aquest punt núm. 4 que la Sra. Alcaldessa porta a Ple. Amb tot el que ha explicat el
Sr. Fernández, que està molt ben explicat i a més és cert perquè hi ha tots els informes
aquí i hi ha tota l’explicació i tot, però per a la gent que ens acompanya hauríem
d’explicar perquè suposo que no ho han entès, que la Sra. Alcaldessa en aquest cas
porta a Ple aquest aixecament d’una suspensió del Sr. interventor quant li diu que ell creu
que com a interventor ha de fer l’advertiment de què aquesta contractació podria incórrer
en una il·legalitat o al·legalitat, diguem-ho més suau, perquè es pujava el pressupost
inicial que era de 56.000€.
És cert que vostè aixeca aquest reparament suspensiu, tot i que el Sr. interventor li fa un
informe negatiu i assumeix vostè la responsabilitat, però també és cert que els 3 caps
d’Àrea o coordinadors d’Esports o cap d’Àrea d’Urbanisme, i el Sr. Fortuny i la Sra. Aspa.
També finalment li fan un informe positiu.
Però hem anat a mirar l’expedient i el Sr. Fernández diu que el dia 3 la Sra. Aspa va fer
un pregunta, el dia 4 la mateixa Sra. Aspa, ho dic perquè això està en l’informe, va enviar
un mail a la Sra. Oliveras, a l’alcaldessa, i pregunta vàries coses, que curiosament
després ella acaba fent un informe positiu. Però clar són unes preguntes que hem fet
nosaltres.
A veure davant d’un informe d’un reparament que ha fet l’interventor, nosaltres també
creiem que això hauria d’haver estat un negociat, no una adjudicació directe i que el Sr.
interventor diu que a més a més això és un fraccionament del projecte.
Davant d’això, miri vostè aixeca el reparament suspensiu, el Sr. interventor diu que ho ha
de portar a ple, però les preguntes que li feia en aquell moment la cap d’Urbanisme era
curiosament les que havíem de fer nosaltres i clar a mi no em queda clar, que ella s’hagi
convençut tant i que entre tots això ho tinguin com a bo, perquè ella fa unes reflexions i
certes són que nosaltres també pensem que podíem haver estat així.
Ella diu: “no em queda clar que examinant els pressupostos de les dues empreses els
informes és el següent: perquè hem de contractar l’empresa més cara, atès que té un
pressupost de 1.355,46€ més que la segona”. Diu: “no ha quedat justificat aquest extrem.
Duració de les obres? Quant a l’actuació posterior del nou paviment no ha quedat
acreditada per escrit la garantia relacionada a l’impermeabilitat del nou paviment i no
afectació d’aquest per la possible filtració existent i que sumirien qualsevol incidència que
sorgís per aquesta reparació del pagament. Perquè la cala per detectar la fuita no es pot
fer simultàniament amb l’empresa, en aquest cas l’adjudicatària, i hem d’esperar al
setembre, perquè no busquem una altra que ho pugui fer, hem de tenir en compte que hi
ha moltes possibilitats que la fuita no vingui del vas, per tant no és tant necessari
l’especialització de l’empresa en piscines i amb aquestes instal·lacions”. I llavors diu: “en
parlem ara a les 9:30”.
És evident que no van parlar, és evident que aquesta senyora, qui sigui la va convèncer o
li va explicar oportunament el que tenia, però nosaltres li tornem a repetir i li tormen a
demanar coses que li hem demanat altres vegades i que no ens les ha respost i si fa falta
li enviarem per escrit.
Quants reparaments suspensius ha aixecat vostè durant aquests 2 anys d’alcaldessa?
Perquè ja li hem demanat altres vegades i no ens ho ha dit. I si recorden n’hi hem
demanat uns quants de Serveis Personals, que també hi havia reparaments suspensius
de la secretària o de l’interventor, on li deien que segons quins tipus de contractació que
feien de personal no es podia fer.
Per tant li reclamo si us plau, que em respongui a aquella pregunta que fa temps li vam
fer i que no ens respon.
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La senyora Elisabeth Oliveras i Jorba declara:
Bé li contesto jo mateixa.
Miri de reparaments suspensius ja els hi vam explicar, els hi tornem a fer arribar, han
estat donats tots de compte en els plens, com hem fet aquest, no han quedat amagats
entre del Ple de compte general com passava antigament. Per tant si fan memòria de
quantes vegades ha anat un reparament al Ple ho podran saber, en tot cas és el que es
va fer perquè es feia una contractació i l’interventor que havia en aquell moment va fer un
reparament al setembre del 2015 deuria ser. L’any passat un que vam portar a Ple, per
un excés en unes obres que vam tenir per unes obligacions que ens va imposar
Ferrocarrils sobre la tanca que hi ha sobre el pont. I aquest és el següents reparament,
per tant són 3 reparaments els que hem portat, perquè el costum d’aquesta Alcaldia en
aquest cas és que els reparaments un cop es fan en el següent Ple es dóna compte. El
reparament va passar a l’agost, estem al Ple de setembre i aquí el teniu, per debatre, no
s’amaga en lloc, és transparent, està en l’expedient de Ple, cosa que jo durant 12 anys
d’oposició no els he pogut a vegades ni trobar ni veure, perquè no hi eren, estaven a dins
d’expedients que si trobaves potser tenies sort i si t’hi fixaves, quedaven allà guardats.
Per tant, però si en tot i això aquesta, la paraula de l’Alcaldia no li serveix, doncs el Sr.
interventor que a més a més d’altra feina també en té més, farà l’esforç de fer-los arribar,
els que són, però ja els hi dic si miren en els plens els trobaran perquè els hem debatut
tots en aquest Ple, en aquest Ple no, en el de setembre no, en sessió plenària.
Vostè em fa referència a preguntes, estava buscant el mail de la Sra. Aspa perquè
evidentment la gent parlem i ens fem preguntes i vostè està fent referència a una sèrie de
preguntes que va fer, després hi va haver una reunió amb el Sr. Badenes en aquest cas
que és el qui portava les obres i les va contestar en l’informe que fa a posteriori. Si
insinua que des de la part política s’ha influenciat en les valoracions tècniques, doncs no,
perquè jo d’aquests coneixements no en tinc ni un i per tant el que haig de seguir és els
informes que fan els tècnics de la casa, no hi ha més lloc on podem anar a parar.
I per l’altra banda, els hi haig de dir que la pista poliesportiva és un servei que es va haver
de començar a fer les obres un cop acabada la temporada i que per la Festa Major, una
mica abans de la Festa Major havien de començar a entrenar el Volei, el Bàsquet i
l’Handbol, que per tant era urgent de tenir-ho acabat.
Quan es va aixecar i es va veure que a sota hi havia la necessitat de fer uns talls perquè
s’havia esquerdat el ciment perquè no existien aquestes juntes de dilatació i que per tant
se’ns va explicar que el ciment era intel·ligent i vaig pensar caram! Hi ha estats que no ho
són i en canvi el ciment sí que ho és, es veu, fixis quines coses. En aquest cas que el
ciment és intel·ligent doncs miri ell es trenca per no aixecar-se, doncs se’ns va
recomanar, això era una acció, es va trobar que hi havia unes humitats i que per tant
s’havien de trobar on eren, perquè el que no podíem era tornar a posar un terra que no
s’hagués enganxat i per tant s’havien de buscar, s’havien buidat els vasos de les piscines
perquè en el procés d’estiu es netegen com vostès saben i es posen a punt per a la
temporada següent i per tant es podia aprofitar aquell moment perquè sinó no tenia sentit
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tornar a posar un terra nou a sobre, si potser i continuava havent la fuita d’aigua que no
sabíem on era.
Clar totes aquestes circumstàncies durant un any o en una pista parada, dóna per aturar,
contractar i fer el procés, en aquest cas els tècnics, tant el d’Esports com el tècnic que
dirigia l’obra des de l’Ajuntament van considerar que no hi havia el temps possible i que a
més a més les empreses que podíem trobar durant l’agost eren les que eren, i els
pressupostos que els hi ha explicat el Sr. Francesc Fernández, que evidentment és cert,
perquè és el que tenim escrit perquè és el que ens han escrit els nostres tècnics, que és
com ho van gestionar i per tant doncs amb conversa amb l’interventor va dir, però bé
sobrepassem la quantitat que és un menor i per tant doncs haurem de fer un requeriment.
Doncs com què no hi ha cap altre remei que aquesta obra s’acabi abans de començar la
temporada, doncs ho haurem de fer i ho portem a Ple. I ja està i no amagarem res, és a
dir aquesta és la circumstància, la necessitat de, l’obra estava pressupostada, si no hi
hagués hagut cap inconvenient en el subsòl s’hauria enllestit en temps i forma i sense
cap mena de circumstància afegida, en el moment en què si troben alguns vicis amagats
a sota que no es podien veure fins que no es treia el terra, doncs s’han de resoldre. I el
que no podíem fer és dir-los a tots els equips, que a més a més és l’únic pavelló que
tenim, fins i tot ara perquè els sèniors del bàsquet hi puguin jugar, perquè han pujat de
categoria i tal, doncs dir-los miri nois no comenceu la temporada perquè ara hem
d’esperar al setembre, farem un ple, ho portarem, en parlarem, no es podia fer i per tant
doncs el vam assumir.
En tot cas, les preguntes, les mateixes que es fa ella, les podíem fer nosaltres i qualsevol
de nosaltres, és a dir, i per què això no ho sabíem? I per què ens ho hem trobar ara
d’aquesta manera? Doncs perquè és impossible, perquè el terra del pavelló és un
material que no és porós i per tant no deixa veure el que està passant a sota fins que
l’arrenques. I per tant un cop l’aixequen descobreixes el que hi ha allà, que és el que va
passar i no ho vam poder aixecar abans perquè entre casals d’estiu i temporada, doncs
es va haver d’acordar amb l’empresa que es començava en un temps i amb un temps
limitat es podia fer l’obra i havia la urgència d’acabar-la, per tant doncs ho vam assumir.
Ho vam assumir perquè els tècnics van considerar que era assumible, que era raonable
el que estava passant, que era la única manera de poder deixar un altre cop les
instal·lacions al servei del municipi i per tant doncs ho vaig assumir, com he assumit els
altres 3 reparaments. N’hi va haver un que ja ho saben que no, que el vam portar a Ple
amb l’informe negatiu de la cap d’Àrea perquè no hi estàvem d’acord, és a dir no estàvem
d’acord amb l’actuació que havia fet la persona que havia fet l’obra i per tant ho vam
explicar així, és a dir allà sí que havia una raó que es podia aturar l’obra i es podia fer la
contractació i per tant doncs en aquell moment vam actuar i ho vam portar a Ple però vam
explicar el perquè no hi estàvem d’acord i en aquell cas era una qüestió d’assumpció
d’una necessitat urgent de què la pista no podia quedar aturada fins al mes d’octubre llarg
que és quan haguessin pogut fer la tramitació de tot el projecte, de la millora que s’havia
de fer i per tant doncs el tema va anar així.
El mail no sé si és el mateix que he trobat, però sí les preguntes són moltes perquè a més
a més jo també les anava fent, és a dir i ara hem de parar, i com ho farem, i com ho
resoldrem. Durant tot l’agost s’ha estat treballant, cada dia ha hagut visita d’obres, s’ha
anat fent el seguiment per aconseguir arribar a això, al dia 31 d’agost que es van poder
entregar ja les pistes pintades als equips i van poder començar a fer l’entrenament i van
poder començar a jugar els primers partits de lliga tots i durant el cap de setmana de la
Festa Major.

La senyora Montserrat Mundi i Mas declara:
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Convençuda ho estava que s’havia de fer, no discutia això. Potser ha falta això, que
digués que hi havia tècnics que en principi es feien preguntes igual que vosaltres i ja està,
però entenc que si s’ha de fer, s’ha de fer, però bé era per acabar-ho d’aclarir.

La senyora Elisabeth Oliveras i Jorba declara:
Per aclarir-vos el que, els reparaments suspensius és un mecanisme en el que quan es fa
una proposta on l’administració fa una proposta de despesa, hi poden haver diferents
motius: que no hi hagi partida pressupostària, que no s’aculli a la llei el procés, que la
partida pressupostària no sigui l’adequada, que no estigui prou dotada o que no s’aculli a
dins dels supòsits de les bases generals, doncs el que anem a contractar no ho estiguem
complint.
I una altra, en aquest cas una mica és el que passava, que com què sobrepassàvem uns
2.000 i escaig d’euros els 60.000, que és el màxim, doncs hauríem d’haver anat a fer un
altre procediment.
Com què el procés inicial va estar ben fet, però a l’afegir l’obra, tot el que va passar dins
de l’obra va fer que la suma total sobrepassés uns diners dels 60.000 doncs llavors
representa que hauríem d’haver aturat el procediment i fer un altre. I per tant això ens
aturava i ens deixava un mes i mig i dos la pista sense poder treballar, sense poder-la fer
servir i per tant 3 equips en aquest bàsquet, volei i handbol, s’haurien vist afectats o
hauríem hagut de llogar una pista a Sabadell o buscar qualsevol altre solució amb el que
suposa i per tant doncs l’interventor té l’obligació d’advertir-nos de què el que estem fent
en aquell moment trenca doncs el que és la legalitat en aquest sentit, que estem
traspassant, i com què els informes tant de l’arquitecte tècnic, com del tècnic d’Esports,
com la cap d’Àrea a nivell jurídic ostentaven la urgència i la necessitat de fer-ho, doncs
com a alcalde pots trencar-lo i si tens informes favorables que l’acompanyen pots fer de
manera tranquil·la, si tens un informe negatiu no, llavors t’està avisant molta gent, però en
aquest cas com què el fet era que s’havia de fer, doncs vam procedir a fer-ho.
En tot cas com què era un punt que es donava compte al Ple no es vota.

5. Aprovació provisional del Pla Especial Urbanístic en sòl no urbanitzable
Connexió Via Verda, Sector Castelltort.
ANTECEDENTS DE FET
1. La Junta de Govern Local de 21 de febrer de 2017 va aprovar inicialment el Pla
Especial Urbanístic en sòl no urbanitzable per a la connexió de la via verda al sector
de Castelltort, redactat per l’arquitecte municipal Francesc Fortuny Agramunt.
2. L’expedient va ser sotmès a informació pública pel termini d’un mes, mitjançant la
publicació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data 21 de març de 2017,

17/84

al tauler d’edictes municipal i al tauler electrònic de la Corporació, a la pàgina web de
la Corporació i al Diari de Sabadell de data 14-15 de març de 2017.
3. Tanmateix, s’ha donat audiència als ajuntaments confinants i s’han sol·licitat els
informes als organismes afectats per raó de llurs competències sectorials
4. Considerant l’informe jurídic de la cap d’Àrea de Territori i Medi Ambient de data 7 de
setembre de 2017.

FONAMENTS DE DRET

PRIMER.- FINALITAT DEL PLA ESPECIAL URBANÍSTIC.
El desenvolupament del Pla Especial es fonamenta en la necessitat de modificar la
previsió del sistema viari en un àmbit de sòl no urbanitzable en el sector de Castelltort.
La modificació del traçat del sistema viari inicialment previst el PGO, permetrà adaptar el
traçat del recorregut a l’adaptació topogràfica del terreny existent i a l’entorn natural
d’aquest àmbit.
El Pla Especial respon a la voluntat d’implantar la nova connexió a la Via Verda, donant
continuïtat a l’actual tram de Via Verda que prové de Bellaterra, enllaçant amb el carrer
de l’Oreneta del Sector de Castelltort i de l’àmbit de Sotavia i permetent també incorporar
aquest traçat de connexió de la Via Verda amb la proposta del planejament general,
connectant amb els sistemes locals d’espais lliures del municipi.
El Pla Especial ha estat redactat per l’arquitecte municipal Francesc Fortuny Agramunt,
en data 15 de febrer de 2017, de conformitat amb les previsions contingudes a l’article
67.1 h) en relació amb l’article 47.4 c) del Text Refós de la Llei d’Urbanisme, aprovada
per Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost (en endavant TRLU) a l’ordenar una
infrastructura d’accessibilitat.
SEGON.- FORMULACIÓ, TRAMITACIÓ I PROCEDIMENT .
L’Ajuntament de la Sant Quirze del Vallès és competent per a la formulació de figures de
planejament derivat i la seva modificació en l’àmbit territorial del municipi, de conformitat
amb l’article 78 del TRLU.
S’ha de donar compliment a allò que determina els articles 85 i següents del TRLUC en
quant al procediment per a la tramitació de l’expedient .
Els terminis aprovatoris i els efectes del silenci administratiu es troben regulats als articles
89, 90 i 91 del TRLUC .
TERCER.- COMPETÈNCIA PER A L’APROVACIÓ INICIAL, PROVISIONAL I
DEFINITIVA DE L’EXPEDIENT .
La Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, a l’article 21.1.j)
atribueix a l’Alcaldia la competència per a l’aprovació dels instruments de planejament de
desenvolupament del planejament general no atribuïdes al Ple (l’aprovació inicial) i
l’article 22.2.c) de la mateixa llei atribueix al Ple l’aprovació que posi fi a la tramitació
municipal dels plans i altres instruments d’ordenació .
Per Decret de l’Alcaldia de 29/6/2015, es va fer delegació d’aquesta competència a favor
de la Junta de Govern Local.

18/84

L’aprovació definitiva del PEU correspon a la Comissió Territorial d’Urbanisme de
Barcelona, de conformitat amb allò que estableix l’article 80 del TRLUC .

QUART.- PERÍODE D’INFORMACIÓ PÚBLICA I COMUNICACIÓ AJUNTAMENTS
COLINDANTS.
L’expedient ha estat exposat a informació pública mitjançant publicació en el BOP de data
21/3/2017, en el Diari de Sabadell de data 15/3/17 i a la web municipal, durant el termini
d’un mes .
Durant el període d’informació pública no s’han presentat al·legacions, tal com consta al
certificat de Secretaria de data 9/5/17.
També es va realitzar comunicació de l’aprovació inicial als Ajuntaments colindants sense
que hi hagin presentat al·legacions.
CINQUÈ.- INFORMES SECTORIALS.
Han estat sol·licitats i obtinguts els següents informes sectorials :
-Servei d’Aeroports i Trnasport Aeri-Direcció General de Transports i MobilitatDepartament de Territori i Sostenibilitat- Informe de 29/3/17
-Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya-Informe de 19/4/17.
-Subdirector General d’Aeropuertos y Navegación Aerea-Dirección General de Aviación
Civil – MINISTERIO DE FOMENTO- Informe de 7/6/17
-Agència Catalana de l’Aigua- Departament de Territori i Sostenibilitat- Informe de
21/7/2017
Les prescripcions contingudes als informes anteriors han estat incorporades al Pla
Especial Urbanístic del Camí Verd que es sotmet a aprovació.
DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer .- Aprovar provisionalment el Pla Especial Urbanístic en sòl no urbanitzable per
a la connexió de la via verda al sector de Castelltort, que té per objecte l’adequació del
nou traçat de connexió a la realitat física del territori, redactat per l’arquitecte municipal
Francesc Fortuny Agramunt, en data 3 d’agost de 2017, a l’empara d’allò establert a
l’article 67.1 h) en relació amb l’article 47.4 c) del TRLU.
Segon .- Remetre l’expedient a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona, als
efectes de que acordi, si s’escau, la corresponent aprovació definitiva i publicació.

19/84

Deliberacions
El senyora Francesc Fernández Lugo declara:
Aquest punt representa una passa més en el procés cap a la integració de Sant Quirze en
la Via Verda que en aquest moment uneix Bellaterra amb Castelltort a través de la
Universitat Autònoma.
Com saben treballem amb 2 projectes: un que tot just ha acabat ara la fase d’exposició
pública, que és el que preveu un carril entre el passeig Colomer, davant de la benzinera,
a tocar del pàrquing de l’estació i aquest que ara ens ocupa que és el projecte per agafar
el carril on ara mort i salvant el desnivell del terreny fer-lo pujar fins el carrer Oreneta.
Aquest projecte ja va ser aprovat al febrer per la Junta de Govern Local i si ara portem a
aprovació el seu Pla especial, redactat per l’arquitecte municipal és per la necessitat de
modificar la previsió del sistema viari a Castelltort, adaptant el traçat del recorregut a la
topografia del terreny.
Val a dir que el Pla general en vigor, com saben de l’any 2000, ja preveia una connexió
directe amb el carrer Oreneta, que mai no s’ha dut a terme, i el fet d’actuar en terreny no
urbanitzable fa necessària la redacció, feia obligatòria en aquest cas, redactar un pla
especial i portar-lo a Ple i aprovar-lo.
Aquest projecte ha estat en exposició pública sense rebre cap al·legació i s’han demanat
informes als Serveis d’Aeroports de la Generalitat, a Ferrocarrils de la Generalitat, al
Ministerio de Fomento i a l’Agència Catalana de l’Aigua.
És previst salvar el desnivell existent que abans esmentava amb 3 rampes de fusta i
elements verds, per tal d’aconseguir una millor integració en el paisatge i si avui és
aprovat per aquest Ple, el projecte farà la següent passa, que serà l’enviament a la
Comissió Tècnica d’Urbanisme de Barcelona perquè ells allà facin l’aprovació definitiva i
la publicació.
Creiem que és un projecte necessari pel poble, bo pel poble, ja que estem allargant per
dir-ho d’alguna manera una via verda o carril bici que mitjançant les dues actuacions que
esmentava abans ha de permetre unir el centre del poble amb Bellaterra, més enllà de
l’estació dels ferrocarrils de Bellaterra incloent també un punt tant important i tant
estratègic per Sant Quirze com és la Universitat Autònoma, fet pel qual sotmetem aquest
punt a l’aprovació del Ple.

La senyora Elisabeth OIiveras i Jorba declara:
Abans de passar la paraula al grup de C’s, lamentem que el Sr. Villa hagi hagut de
marxar per una situació greu familiar.

La senyora Montserrat Mundi i Mas declara:
Bon vespre una altra vegada.
En aquest punt que ens porten vostès, la pregunta seria si ja tenen aprovat el POUM? Ho
dic perquè clar, deu ser més important aquesta modificació puntual de Pla especial, que
les modificacions puntuals que vam deixar nosaltres a l’Ajuntament, que és evident que al
govern no li van agradar i que les va fer caducar totes perquè l’excusa era que havíem de
començar a treballar el nou planejament urbanístic.

20/84

I clar em sobta que vostès ara, a més a més també entre altres coses també han tancat
les llicències a tot el sector de l’Alcampo, que quan un obra el POUM em sembla
correcte, el que no em sembla bé és això. Que vostès quan van arribar a govern totes les
modificacions puntuals que teníem en el municipi, que s’havien aprovat en el Ple, igual
que vostès aprovaran aquesta, era a gust del govern anterior evidentment. I em vam dir,
que no, que totes fora perquè vostès portaven en el programa electoral que obririen el
planejament, i que jo sàpiga l’estem treballant, per això que m’ha sobtat perquè no sé si
és que l’han aprovat en un dia fosc i no ens hem assabentat perquè porten vostès una
aprovació. I no crec que aquesta sigui més important que les altres, o sigui simplement
aquesta és la seva i les altres eren les nostres.
Però en fi, nosaltres lamentablement per coherència política li votaren en contra, no
perquè no creiem que això sigui bo pel poble i que sigui beneficiós per tots els ciutadans
de Sant Quirze que van fins a Bellaterra o a Cerdanyola. Per tant no és per això sinó que
és per coherència política.

La senyora Elisabeth Oliveras i Jorba declara:
Miri la història dels dies foscos per sort ha passat, en aquest cas, en aquest Ple, els
temes venen perquè són necessitats que compleixen necessitats del poble, no gustos o
gustos personals de l’equip de govern.
Les modificacions van caducar, unes perquè ja ho estaven per elles soles, per gestió, és
a dir perquè portaven anys sense continuar tramitant-se o perquè s’havien quedat
encallades en algun procediment administratiu i allà estaven, esperant en el somni dels
innocents, si en algun moment algú les continuaria, i evidentment per iniciar la revisió del
Pla general és millor tenir caducat tot allò que està iniciat perquè sinó és una mica
desgavell està tractant el dibuix general del poble i tenir temes que encara estan activats.
En tot cas la Via Verda és una proposta, la construcció d’una via verda des de Sant
Quirze fins a la Universitat Autònoma, és un projecte que es va aprovar l’any passat per
pressupostos participatius per tant no sé si és del gust de l’equip de govern, no sé que va
votar cadascú, el fet de votar és lliure, ho recordarem moltes vegades avui, és lliure,
sobirà i cadascú fa tantes vegades com vulgui i en privat, per tant no li preguntarem a la
gent: què ha votat? Per tant no sé, potser també algú del seu entorn també deuria votarho, no ho sé pas.
Per tant, en tot cas, és un dels projectes que va sortir elegit per la ciutadania que l’estem
defensant per poder-lo desenvolupar, tenim un procés que és una expropiació d’un camí
determinat, perquè sinó el pendent en el que hem de fer aquesta accés és inhumà,
inhumà no perquè hi ha persones com el Kilian Jornet que el faria xiulant, però la resta
dels veïns i veïnes del poble probablement per poder arribar a la Universitat o tornar
demanaríem a l’OAC que ens posés un sistema de dutxes o alguna cosa per recuperarnos perquè hi ha un pendent exagerat.
Per tant la necessitat ve donada perquè si estem executant una proposta de
pressupostos participatius 2016, l’hem d’executar amb tot el que suposa i en aquest cas
ens suposa aquest procediment, aquest procediment que és demanar a la UTA el
consentiment, que ens hem hagut d’esperar, un cop ens l’ha autoritzat, ara iniciem el
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procés. I bé l’equip jo diria que no hem jutjat si ens agrada o no, senzillament seguim el
que ha dictat el poble amb el que ha votat, de la mateixa manera que ara ens fem
responsables de què els 7 projectes que han sortit es desenvolupin durant aquest any
vinent. I ja està, i no opinem sobre ells senzillament acatem el que el poble ha decidit i ja
està.
No és una qüestió de gustos sinó una qüestió de responsabilitats i en aquest cas doncs
s’ha de dur a terme, si ho hem de fer quan s’acabi el Pla general la gent no entendrà que
un procés que es va votar perquè es desenvolupés durant el 2016 doncs s’acabi al 2019
o al 2020, seria absolutament incoherent.
I per tant el procediment es fa, és lent perquè en aquest cas hi ha afectacions, tot allò que
toca al medi ambient alenteix més perquè s’han de demanar més permisos, perquè el
procediment és més llarg, s’ha de fer de manera segura com utilitzava la Sra. Peralta
sempre “el garantista”, que sapiguem que tot allò que fem és legal i està dins de les
garanties de la legalitat, però hi ha un procediment i aquest és una part del procediment.
Per tant és el que estem fent.

La senyora Montserrat Mundi i Mas declara:
Jo respecto absolutament el procés participatiu, si a vostè no li agrada aquest projecte a
nosaltres sí que ens agrada, ja li dic que sí. Però jo dic, vostè diu que parla de
responsabilitats i jo l’únic que li dic que és que home! Per responsabilitat i per coherència
política, si vostè tira enrere o deixa caducar, o se’ls va trobar ... és igual no entrarem a fer
valoracions. N’hi havia que sí i n’hi havia que no, que els van posar vostès enrere, és més
vostè em va dir que el director general d’Urbanisme li havia dit que era molt millor no tenir
modificacions puntuals obertes quan un municipi volia obrir un POUM.
Per tant jo dic que per responsabilitat a lo millor aquest projecte no s’haguera tingut que
posar a debat amb participació ciutadana, perquè vostè té el POUM obert, no sabem
exactament al final si tota aquesta gent que participa en el nou POUM de Sant Quirze
volia això o no volia això, o si era factible o no ho era.
Simplement això.

La senyora Elisabeth Oliveras i Jorba declara:
Bé s’ha fet una mica d’embolic, els projectes que es debaten en els Processos
Participatius no els posa a disposició el govern, sinó justament això també ha de ser una
part del debat que vam tenir, que vostès ens deien perquè no els hi proposàvem diferents
propostes i en aquest cas son els veïns i veïnes els que les han fet.
En tot cas nosaltres, continuo dient, acatem allò, jo no li he dit si m’agrada o no, no els
vull jutjar, és a dir penso que els que guanyen són els millors perquè són els que han
guanyat i ja està.
D’altres també estaven molt bé i alguns els hem incorporat en el Pla quadriennal perquè
estaven tant bé com perquè valia la pena també dur-los a terme i per tant estan com a
compromís de dur-se a terme durant els propers anys.
El que no podem fer és obviar que si hi ha un procediment s’ha de complir i aquí també
intervé la Generalitat perquè hi ha processos de Medi Ambient que hi ha administracions
de la Generalitat que hi ha de participar i que per dur-lo a terme ho hem de fer, l’únic que
estem fem és dur a terme el procediment. És a dir ni jutgem, ni aprovem, ni desaprovem,
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senzillament seguim el mandat que hem rebut: la via verda, 120.000€ i l’execució de la
proposta de pressupostos. Que aquesta proposta ens porta que ha de fer això, doncs miri
ho haurem de fer, és una modificació puntual mínima, una modificació puntual que afecta
a uns marges del camí que afavoreixen a què els veïns, doncs això, no hagin de tenir les
cames d’en Jornet, d’en Kilian Jornet, i per tant que faciliti que la gent pugui fer aquest
transit i que l’accés des de la Universitat Autònoma fins el centre de Sabadell, perquè a
més a més després ja hi ha, nosaltres ho fem fins l’estació, però amb Sabadell ja tenim el
pacte fet de què més endavant es treballarà doncs per poder ajuntar els 2 pobles, la
ciutat i el poble. Per tant doncs podrem garantir que molta, molta gent, el pugui utilitzar
com un bon mitjà a part d’afavorir que no ens col·lapsem per les autopistes, de que
millorem el medi ambient, és a dir una sèrie de millores que són prou importants, que
segur que les compartim tots plegats.
Per tant el procediment ens porta aquí, hem hagut d’esperar que la UTA es pronunciés i
un cop doncs l’hem obtingut doncs hem iniciat el procediment.

Votació
Sotmesa a votació la proposta dalt transcrita, s’aprova per majoria absoluta amb el
resultat següent:
Vots a favor: 12 (Junts-ERC-AM, ICV-EUiA-E, PSC-CP i C’s)
Vots en contra: 4 (PDeCat)
Abstencions: 0

6. Calendari obertura establiments comercials en diumenge i dies festius pel 2018
ANTECEDENTS DE FET
D’acord amb el que estableix l’Ordre EMC/127/2017, de 16 de juny, per la qual s’estableix
el calendari d’obertura dels establiments comercials en diumenge i dies festius pels anys
2018 i 2019,
Segons l’article 1.2.c) d’aquesta ordre, on es determina el nombre màxim de diumenges i
dies festius d’obertura permesa, cada ajuntament ha de designar dos festius addicionals,
a banda dels 8 inamovibles que ja venen determinats, per al seu àmbit territorial
municipal.
Pel 2018 els vuit dies festius d’obertura permesa són el 7 de gener, 1 de juliol, 12
d’octubre, 1 de novembre, i al desembre els dies 6,8,16 i 23.
En el supòsit que els municipis no presentin la comunicació preceptiva abans de l’1 de
novembre, tal com fa referència l’art. 5 de l’Orde EMC/127/2017, s’entendran com a dates
escollides el 15 d’agost i el 30 de desembre del 2018.
FONAMENTS DE DRET
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D’acord amb el que estableix el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de
Catalunya respecte a les competències dels òrgans municipals.

DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer.- L’aprovació de la proposta de modificació de dates d’obertura permesa per
establiments comercials, traslladant l’obertura permesa del dia 15 d’agost (festiu nacional)
al diumenge 2 de desembre tal com proposen els agents implicats del municipi.
Segon.- Comunicar l’acord a la Direcció General de Comerç de la Generalitat de
Catalunya, al Centre Comercial Alcampo S.A.U i a l’Associació Sant Quirze Comerç.

Deliberacions
El senyor Àlex Brossa i Enrique declara:
Molt bona tarda a tothom i benvingut Sr. Cáceres, molts encerts en aquesta nova etapa.
Aquest punt és un punt que el que fem, la Generalitat decreta 8 dies en els quals els
comerços poden obrir festius i a més a més 2 més que són dies que són discrecionalitat
del municipi, en aquest cas ja ens els suggereix, que és el 15 d’agost i el 30 de desembre
del 2018.
I el que portem avui a Ple és aquest 15 d’agost amb consens amb l’Associació de
Comerciants i el Centre Comercial Alcampo, traslladar-lo al 2 de desembre.
Per tant els hi demanem aquest vot favorable, si els hi sembla els hi llegeixo els 2 punts.
La motivació doncs és senzilla: el 15 d’agost doncs possiblement per les zones
turístiques té més sentit que els comerços estiguin oberts, aquí Sant Quirze doncs
traslladarem aquesta data a una mica més a les proximitats a les festes de Nadal.
Per tant el que els hi proposem aprovar avui a Ple és:
“
“Primer.- L’aprovació de la proposta de modificació de dates d’obertura permesa per
establiments comercials, traslladant l’obertura permesa del dia 15 d’agost (festiu nacional)
al diumenge 2 de desembre tal com proposen els agents implicats del municipi.
Segon.- Comunicar l’acord a la Direcció General de Comerç de la Generalitat de
Catalunya, al Centre Comercial Alcampo S.A.U i a l’Associació Sant Quirze Comerç.”

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

7. Increment de l'1% retribucions càrrecs electes (alcaldessa) amb dedicació
parcial
ANTECEDENTS DE FET
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1. Del règim de retribucions i indemnitzacions dels membres corporatius,
aprovat pel Ple de la Corporació en sessió extraordinària celebrada el dia 2
de juliol de 2015
El Ple de l’Ajuntament en sessió extraordinària celebrada el dia 2 de juliol de 2015, va
acordar el règim de retribucions i indemnitzacions dels membres corporatius, en el sentit
següent:
“PRIMER.- ESTABLIR que amb efectes del dia 13 de juny de 2015, l’alcaldessa Sra.
Elisabeth Oliveras Jorba exercirà el seu càrrec en règim de dedicació parcial amb el
percentatge de dedicació del 85%, que equival a un còmput mínim de 32 hores setmanals
de treball efectiu. A aquest efecte serà donada d’alta al règim corresponent de la Seguretat
Social.
SEGON.- DISPOSAR que la retribució que percebrà l’alcaldessa serà de 42.500 euros
bruts/any. Aquesta quantia s’incrementarà amb efectes del dia 1 de gener segons els
mateix percentatge en què s’incrementaran les retribucions bàsiques dels funcionaris
d’administració local. Les retribucions es meritaran fraccionadament en forma de catorze
pagues iguals, a raó d’una paga per mes, llevat dels mesos de juny i desembre, en què es
meritaran dues pagues, segons el règim previst per a les retribucions fixes i periòdiques
dels funcionaris d’administració local i el seu pagament es realitzarà dins dels mateixos
terminis que aquestes. (..)”.

1. Regulació del règim retributiu dels membres de les Corporacions Locals, a
la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local
L’article 75 bis. 1 de la Llei 2/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local
8LRBRL), estableix que el límit màxim total de les retribucions que poden percebre els
membres de les Corporacions Locals per tots els conceptes retributius i assistències,
correspon fixar-lo anualment a la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat, tot atenent,
entre altres criteris, a la naturalesa de la Corporació Local i a la seva Població, segons la
llista que figura en el dit precepte, tot senyalant com a referència les retribucions d’un
Secretari d’Estat.
La norma estableix un límit màxim total de retribucions a percebre, el qual abasta tots els
conceptes retributius i assistències, al qual pugui tenir dret el membre de la Corporació
Local.
2. Regulació del règim retributiu dels membres de les Corporacions Locals, a
la Llei 3/2017, de 27 de juny, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any
2017, publicada al BOE de data 28 de juny,
La Disposició Addicional 32a. De la LGPE estableix que de conformitat amb allò que
preveu l’article 75 bis de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim
Local, segons la redacció donada perla Llei 27/2013, de 27 de desembre, de
racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local (LRSAL), i tenint en compte allò que
disposa l’article 20 d’aquesta llei, el límit màxim total que poden percebre els membres de
les Corporacions Locals per tots els conceptes retributius i assistències, exclosos els
triennis als quals, si escau, tinguin dret aquells funcionaris de carrera que es trobin en
situació de serveis especials, serà el següent atenent a la seva població:
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Más de 500.000

102.010,00 €

300.001 a 500.000

91.809,00 €

150.001 a 300.000

81.608,00 €

75.001 a 150.000

76.508,00 €

50.001 a 75.000

66.307,00 €

20.001 a 50.000

56.106,00 €

10.001 a 20.000

51.005,00 €

5.001 a 10.000

45.905,00 €

1.000 a 5.000

40.804,00 €

En el cas del municipi de Sant Quirze del Vallès, caldrà atendre al límit màxim total que
es pot percebre per tots els conceptes retributius. No obstant això, quan el càrrec
s’exerceix, com en el cas de l’alcaldessa de l’Ajuntament, en règim de dedicació parcial
(85% de la jornada), el límit màxim vindrà determinat per l’aplicació del percentatge de
d’aquesta dedicació, essent aquest de 43.354,25€.
De conformitat amb allò que es va aprovar pel Ple de l’Ajuntament en sessió de 2 de juliol
de 2015, l’aplicació de l’increment de l’1% en els mateixos termes que les retribucions
dels funcionaris de la Corporació, sobre la retribució inicialment assignada al càrrec
d’alcaldessa, per un import de 42.500€, suposa un increment anual de 425€, resultant així
la retribució per a l’any 2017, de 42.925,00€, la qual no excedeix del límit màxim previst a
la LPGE.
3. L’increment de l’1 per cent de la retribució de l’alcaldessa de l’Ajuntament
no té repercussió econòmica al Capítol I del Pressupost Municipal per a
l’any 2017.
Les retribucions dels càrrec representatius de les entitats locals no s’insereixen en les
limitacions retributives en matèria de despeses de personal per als empleats públics
regulats a l’article 18 de la LGPE per a l’any 2017, sinó en les previsions de l’article 20 de
la Llei —retribucions dels alts càrrecs del Govern de la Nació, dels seus òrgans
consultius, de l’administració General de l’Estat i altre personal directiu—.
FONAMENTS DE DRET
Article 75 i 75 bis Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local
Disposició Addicional 32a. De la Llei 3/2017, de 27 de juny, de Pressupostos Generals de
l’Estat per a l’any 2017
DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer.- Aprovar l’increment de 425€ bruts de les retribucions que percep l’alcaldessa,
Sra. Elisabeth Oliveras i Jorba, corresponent a l’aplicació del mateix percentatge de l’1
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per cent en què s’ha incrementat les retribucions bàsiques dels funcionaris d’aquesta
Corporació, segons va acordar el Ple de l’Ajuntament en sessió extraordinària del dia 2
de juliol de 2015, i fixar, per a l’any 2017 l’import total de la retribució bruta anual per la
dedicació parcial del càrrec en la quantitat de 42.925,00€.
Segon.- Disposar que, al mes d’octubre, s’aboni a la interessada la part proporcional en
concepte d’endarreriments corresponents als mesos de gener fins a setembre, i a la paga
extraordinària del mes de juny de 2017.

Deliberacions
El senyor Albert Falgueras Cuatrecasas declara:
Bona tarda a tothom.
Com vostès saben, tots els treballadors que treballen a les administracions públiques han
vist congelat el seu sou els altres anys, fins i tot va haver-hi un moment que la seva paga
extra doncs no la van cobrar.
Ja s’ha tornat un altre cop a la normalitat, durant l’any passat doncs tots els treballadors
van recuperar aquesta paga, ha estat congelat el sou durant tot aquest temps, i enguany
en els pressupostos de l’Estat es preveu l’augment a tots els treballadors de l’1%.
Fa uns mesos vam aprovar l’augment dels treballadors de la casa i en aquest Ple posem
a la consideració de tots vostès doncs l’augment d’aquest 1% en el sou de l’alcaldessa.
Ella té una dedicació parcial del 85%.

La senyora Elisabeth Oliveras i Jorba declara:
Abans de res volia aclarir, que abans ho estàvem comentant. Una, la posada a
consideració d’aquest punt és una qüestió de compliment de llei, no per demanda pròpia
de qui, en aquest cas sóc jo. I l’altra és que vam acordar amb tots els grups municipals
que el mes vinent es portaria el punt de l’increment també de les indemnitzacions dels
grups municipals i de tots els regidors de l’1%. De la mateixa manera que quan hi va
haver el retrocés econòmic doncs es va fer per tothom.

La senyora Montserrat Mundi i Mas declara:
Només dir-li que ara tots els punts seran a favor. Perdó, perdó, tots no, no he parlat de
mocions, els punts del Ple.
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Votació
Sotmesa a votació la proposta dalt transcrita, s’aprova per unanimitat.

8. Aprovació del Reglament de la 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.
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, el Ple de l’ajuntament de Sant Quirze del
Vallès va aprovar per unanimitat el passat 30 de març de 2017 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.
La primera convocatòria de la Mesa de Cultura va tenir lloc el passat 12 de juny de 2017,
a les 19 hores, a la Casa de Cultura Vila-Puig. Hi van assistir les següents persones:
-

Elisabeth Oliveras, alcaldessa, com a presidenta de la Mesa
Elena Sabater, regidora de Cultura, com a vicepresidenta de la Mesa
José María Polo, com a representant del PSC
Esther Martínez, com a representant de Ciutadans
Marta Baldrich, com a representant d’ICV
Ignasi Galceran i Lluís Pavón, com a representants dels Amics de la Música.
Núria Colàs, com a representant d’Onze al Teatre
Fina Rico, com a representant de Country Mussols
Miquel Àngel Sirera, com a representant de la Bella Quirze Band
Joan Viñas i Pepa López, com a representants de l’Espai d’Arts Escèniques de
Sant Quirze
Íngrid Sabater i Montse Riera, com a representants de Rialles Sant Quirze
Julio Bosch, com a representant de la Societat Coral Il·lustració Artística
Jordi Figuera, com a representant de l’Associació de Músics de Sant Quirze
Sergi De Dios, tècnic de Cultura, actuant com a secretari.

En aquesta primera sessió, es va presentar l’esborrany de reglament de la Mesa de
Cultura per tal de fer-hi aportacions i consensuar-lo. Després d’aquella primera reunió de
treball, es va enviar el document a totes les entitats culturals inscrites al Registre
Municipal d’Entitats per tal que validessin el text resultant d’aquella primera sessió.
Després de recollir totes les aportacions de les diverses associacions, el text que es
proposa com a Reglament de la Mesa de Cultura de Sant Quirze del Vallès és el que
forma part d’aquest informe.
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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.- Aprovar provisionalment el Reglament de funcionament de la Mesa de Cultura
que es transcriu literalment a continuació:
“REGLAMENT D’ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DE LA MESA DE CULTURA DE
SANT QUIRZE DEL VALLÈS
1.- Naturalesa jurídica
La Mesa és un òrgan de participació sectorial creat per l’Ajuntament de Sant Quirze del
Vallès, d’acord amb allò que 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.
Es tracta d’un òrgan participatiu i de consulta adscrit orgànicament a la Regidoria de
Cultura de l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès, sobre els temes relacionats amb la
promoció de la Cultura i els actes tradicionals i populars de Sant Quirze del Vallès. Sense
perjudici de les potestats d’estudi i proposta de la Mesa, els acords i les resolucions de
gestió i execució, especialment si impliquen l’aprovació d’una despesa, corresponen a
l’òrgan competent de l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès.
2.- Objectius de la Mesa
Els objectius de la Mesa són:
a) Sumar esforços en la realització d’actes i activitats culturals i tradicionals de Sant
Quirze del Vallès.
b) Establir un calendari anual d’activitats municipal.
c) Definir conjuntament l’estratègia cultural de Sant Quirze del Vallès i el repartiment de
recursos.
d) Coordinar les accions de les entitats i de l'Ajuntament que vagin encaminades al
foment de la cultura popular de Sant Quirze del Vallès.
e) Donar suport a les entitats culturals de Sant Quirze del Vallès i fer difusió de les seves
activitats.
3.- Composició de la Mesa
La Mesa estarà formada per:


President: l’alcalde/ssa, que podrà delegar en el regidor/a de Cultura.
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Vicepresident: el/a regidor/a de Cultura
Vocals (amb veu i vot):
a) Un/a representant de cadascun dels grups polítics amb representació
municipal (amb veu i vot).
b) 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.
Un/a treballador/a 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 a títol individual
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.

Les entitats que desitgin formar part de la Mesa de Cultura hauran de:








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, llevat de les domiciliades al barri
de Les Fonts.
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.
Presentar al registre general de l’Ajuntament una sol·licitud formal per ser
membre de la Mesa, juntament amb un dossier en el qual expliquin els seus
objectius, els criteris d’organització, la implantació en el municipi, els
projectes portats a terme i el finançament d’aquests projectes.

Les entitats que formen part de la Mesa de Cultura i que no compleixen amb aquests
requisits en el moment d’aprovació del present Reglament, tenen un any de termini per
adaptar-se a les noves condicions.
4.- Funcions de la Mesa
a) Elaborar una proposta de bases reguladores per a la concessió d’ajuts a
projectes de l’àmbit cultural de Sant Quirze del Vallès.
b) Elaborar un programa anual d’activitats culturals i tradicionals per promoure la
identitat de Sant Quirze del Vallès i divulgar els valors de la solidaritat, la
tolerància i la igualtat.
c) Participar en el seguiment, control, supervisió i avaluació de l’eficàcia amb què
han estat utilitzats els recursos assignats a cada objecte de les bases.
d) Elaborar una proposta de modificació del present Reglament, quan així ho
sol·licitin dues terceres parts de la Mesa o la Regidoria de Cultura.
e) Participar i col·laborar en l’organització i realització de les activitats populars
municipals.
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f)

Fer arribar al Consistori, per mitjà del Regidor o Regidora competent en matèria
de Cultura, les iniciatives i les propostes que consideri convenients per a la
millora de les actuacions en aquest àmbit.
g) Seguir la correcta aplicació dels acords i del present Reglament.

5.- Infraestructura
L'Ajuntament de Sant Quirze del Vallès facilitarà la infraestructura material, personal i
econòmica necessària per donar suport a la Mesa

6.- Règim econòmic
L’Ajuntament consignarà anualment una partida pressupostària destinada a la Unitat de
Cultura. En tot cas, l’Ajuntament podrà destinar a la Mesa donacions o subvencions
d’entitats o persones físiques i jurídiques que desitgin fer aportacions econòmiques per a
aquesta finalitat, dins dels límits i condicions legalment establertes amb caràcter general.
7.- Règim de Funcionament
La Mesa es reunirà en sessions plenàries de forma ordinària, sis vegades a l’any i
extraordinària, quan ho consideri oportú el/la president/a de la Mesa o així ho sol·licitin un
terç dels seus membres de dret (o la seva majoria).
Les convocatòries es faran per decret d’alcaldia i es notificaran amb una antelació mínima
de set dies, on s’adjuntarà l’ordre del dia i, si s’escau, la documentació pertinent.
En quant al règim de funcionament i acords s’adoptaran per consens i, en el seu defecte,
per majoria simple.
La Mesa podrà crear diverses Comissions de treball, per elaborar la Festa Major, el cicle
nadalenc, planificar la difusió de les activitats, preparar les reunions del Plenari i tractar
altres temes. Els acords d’aquestes comissions es presentaran a les reunions plenàries
de Mesa. Les Comissions de treball es podran reunir un cop al mes, de forma ordinària o
quan ho sol·liciti algun dels seus membres.
8.- Disposició addicional
Aquest Reglament deroga qualsevol altre que hi hagi en el Municipi referent a la mateixa
finalitat.
La modificació total o parcial d’aquest Reglament, així com la dissolució de la Mesa de
Cultura, correspon al Ple de l‘Ajuntament de Sant Quirze del Vallès.

9.- Disposició final
El present Reglament entrarà en vigor a partir dels 15 dies següents al de la seva
publicació íntegra al Butlletí Oficial de la Província, de conformitat amb allò que disposen
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els articles 65.2) i 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim
Local.”
Segon.- Comunicar el present acord, a tots els membres de la Mesa de Cultura i als
grups polítics amb representació municipal.
Tercer .- Publicar el present acord al Butlletí Oficial de la Província, al tauler municipal
d’edictes i al butlletí municipal Informem.
Quart .Sotmetre el present acord a informació pública durant trenta dies hàbils a
comptar des de l’endemà de la publicació al Butlletí Oficial de la Província, a fi i efecte
que es pugui examinar i presentar les al·legacions que es cregui adient . Transcorregut el
període d’exposició pública sense que s’hagin presentat reclamacions, l’acord esdevindrà
definitiu.

Deliberacions
La senyora Elena Sabater Sánchez declara:
Bona nit a tothom, veïns i veïnes.
Bé des de la Regidoria de Cultura portem a l’aprovació del Ple el Reglament
d’organització i funcionament de la Mes de Cultura.
Mesa que vàrem aprovar el passat 30 de març d’enguany. A la primera sessió que vam
fer el passat 12 de juny vam presentar l’esborrany del Reglament a les entitats
convocades. Aquí a les entitats sí que voldria agrair, a les entitats del poble, que són el
motor i l’essència de la vida cultural de Sant Quirze per la seva col·laboració, les seves
aportacions i la bona predisposició de treball en aquest Reglament.
Ara faré una lectura dels acords més destacats:
La Mesa és un òrgan de participació sectorial creat per l’Ajuntament de Sant Quirze del
Vallès.
Els objectius de la Mesa són:
Sumar esforços en la realització d’actes i activitats culturals i tradicionals de Sant Quirze
del Vallès.
Establir un calendari anual d’activitats municipal.
Definir conjuntament l’estratègia cultural de Sant Quirze del Vallès i el repartiment de
recursos.
Coordinar les accions de les entitats i de l'Ajuntament que vagin encaminades al foment
de la cultura popular de Sant Quirze del Vallès.
Donar suport a les entitats culturals de Sant Quirze del Vallès i fer difusió de les seves
activitats.
La Mesa estarà formada per:
President
Vicepresident
Vocals (amb veu i vot):
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.
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Un/a treballador/a municipal, amb veu i sense vot, que actuarà com a secretari/a de la
Mesa.
Membres no permanents
Podran assistir a la Mesa i/o a les Comissions aquelles persones a títol individual 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.
Les entitats que desitgin formar part de la Mesa de Cultura hauran de:
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, llevat de les domiciliades al barri de Les Fonts.
Funcions de la Mesa
Elaborar una proposta de bases reguladores per a la concessió d’ajuts a projectes de
l’àmbit cultural.
Elaborar un programa anual d’activitats culturals i tradicionals per promoure la identitat de
Sant Quirze del Vallès i divulgar els valors de la solidaritat, la tolerància i la igualtat.
Participar en el seguiment, control, supervisió i avaluació de l’eficàcia amb què han estat
utilitzats els recursos assignats a cada objecte de les bases.
Elaborar una proposta de modificació del present Reglament, quan així ho sol·licitin dues
terceres parts de la Mesa o la Regidoria de Cultura.
Règim econòmic
L’Ajuntament consignarà anualment una partida pressupostària destinada a la Unitat de
Cultura.
Règim de funcionament
La Mesa es reunirà en sessions plenàries de forma ordinària 6 vegades a l’any i
extraordinària quan ho consideri oportú el president/a.
La Mesa podrà crear diverses comissions de treball per elaborar la Festa Major, el cicle
nadalenc, planificar la difusió de les activitats, preparar les reunions del plenari i tractar
altres temes.
Gràcies per la seva atenció i per la importància del desenvolupament cultural i els seus
agents implicats, els hi demano el seu vot favorable.
El senyor David Sánchez Mancebo declara:
Bona tarda.
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En primer lloc ja vam felicitar en el Ple de pressa de possessió al Sr. Cáceres, que va ser
en temps i forma la setmana passada.
Després a precs i preguntes si tenim ocasió ja podrem dir quelcom és sobre el tema.
En qualsevol cas, i ens centrem en aquest punt de l’ordre del dia, doncs bé és una bona
actitud per part de l’equip de govern tenir a l’abast de les entitats i dels partits polítics
aquestes taules, tal i com funciona doncs molt èxit i molta participació a la Mesa de
solidaritat.
I res deixar constància que el nostre grup municipal a través també de la part d’educació,
perquè es permet estem presents en ambdues taules i que vam estar presents, i sí que hi
ha un retret, que es veu que els hi van dir que rebrien l’acta i encara no l’han rebut.
Llavors no sé si ho tenen pendent a la comissió de l’any vinent, que sí que he vist que es
tracta d’aquest tema d’informar-nos, però tenim aquesta queixa diguem, per part dels
nostres representants.
La senyora Elisabeth Oliveras i Jorba declara:
Bé en prenem nota i ho fem arribar als tècnics de Cultura que facin arribar l’acta, si és
que no l’han enviat, que no s’hagi perdut en algun correu. En tot cas tenir-la la tenim
perquè sinó no haguéssim pogut acabar el reglament i fa referència a la reunió darrera.
Aquest reglament s’ha elaborat conjuntament amb entitats i grups polítics i per tant és la
proposta que s’eleva, un cop l’hem aprovada dins de la mateixa Mesa.
Per tant demanem disculpes i demanarem que els hi facin arribar.

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

9. Aprovació del Reglament de la Mesa de Esports
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.
El passat dia 30 de març el Ple de la corporació va aprovar la creació de l’òrgan sectorial
de participació ciutadana anomenat “Mesa de l’Esport”, com a 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.
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La Mesa de l’Esport va rebre en ser constituïda, com a primer encàrrec, la redacció i
aprovació d’un Reglament de funcionament per sotmetre a l’aprovació del Ple de
l’Ajuntament que es va treballar en la sessió del passat 13 de juny de 2017.
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.- Aprovar provisionalment el Reglament de funcionament de la Mesa de l’Esport
que es transcriu literalment a continuació:
“REGLAMENT DE LA MESA DE L’ESPORT DE SANT QUIRZE DEL VALLÈS
Capítol I
NATURALESA I OBJECTIUS
Article 1
La Mesa de l’Esport de Sant Quirze del Vallès, és un òrgan de participació sectorial creat
per l’Ajuntament de Sant Quirze d’acord a allò que disposen els articles 62, 63 i 64 del
Text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya aprovada mitjançant Decret
legislatiu 2/2003, de 28 d’abril amb funcions de caràcter vinculant, així com
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...
Article 2
Amb caràcter específic, la Mesa de l’Esport és un òrgan col·legiat, assessor i vinculant de
la Regidoria d’Esports, amb les funcions que s’estableixen a l’article 4 i següents del
present Reglament.
Capítol II
ESTRUCTURA ORGÀNICA
COMPOSICIÓ I FUNCIONS
Article 3
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La Mesa de l’esport de Sant Quirze del Vallès, podrà funcionar en les formes que
segueixen:
a) Mesa en Ple
b) En Comissions de Treball
Article 4
Els Òrgans de la Mesa de l’Esport 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).
* 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, llevat de les domiciliades al barri de Les Fonts.
- 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 cadascuna dels instituts i escoles del municipi, amb veu i sense
vot.
* Fins a tres esportistes del municipi a títol individual, amb veu i vot, 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.
D) Comissions: Per acord de la Mesa es podran constituir totes les comissions de treball
que s’estimi convenient. Entre els membres integrants, la Presidència elegirà un ponent,
que la representarà, i que actuarà d’interlocutor o portaveu.
Article 5
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Són funcions de la Presidència:
* Ostentar la representació institucional de la Mesa de l’Esport.
* Presidir les sessions de la Mesa de l’Esport, així com les comissions a que assisteixi,
dirigint-ne i moderant-ne el seu desenvolupament, i dirimir els empats amb el seu vot de
qualitat.
* Totes aquelles altres funcions que es derivin del present Reglament i corresponguin a la
Presidència d’un òrgan col·legiat.
* Anomenar els portaveus o interlocutors de les Comissions de Treball.
Article 6
Són funcions de la Mesa:
* Rebre informació municipal sobre les actuacions de l’ajuntament en matèria d’esports.
* Constituir fòrum de debat sobre projectes globals d’actuació, objectius i necessitats
municipals en matèria d’esports, actuant així com a emissor d’informació social per a la
política esportiva de l’ajuntament.
* Analitzar projectes i programes esportius presentats per la Presidència, amb les
corresponents actuacions en comissions si s’escau, per poder emetre informes, abans de
la seva aprovació per l’òrgan corresponent. Aquest informe serà vinculant.
* Emetre el seu parer sobre les propostes i assumptes que li siguin sotmesos a
consideració per l’ajuntament dins el seu àmbit propi.
* Elevar a la Regidoria d’Esports les inquietuds, propostes i innovacions que les entitats
representades manifestin.
* Seguir la correcta aplicació dels acords i del present reglament.
Article 7
Són funcions de les Comissions de Treball:
* Les d’estudi, informe o consulta, de conformitat amb les finalitats que s’estableixin en
l’acord de la Mesa que les creà. Els seus informes seran presentats a la Mesa on es
sotmetran a aprovació.
Article 8
Són funcions del Secretari/a:
* Convocar la Mesa, per indicació de la seva Presidència.
* Assistir a les sessions de la Mesa, corresponent-li d’aixecar l’acta i certificar els acords
que s’adoptin.
* Reservar l’espai i infraestructures necessàries per donar suport a la Mesa.
Capítol III
RÈGIM DE SESSIONS I ADOPCIÓ D’ACORDS
Article 9
La Mesa es reunirà en sessió ordinària com a mínim una vegada cada 2 mesos i, en
sessió extraordinària o per motiu d’urgència, tantes vegades com sigui convocat per la
seva Presidència o quan ho sol·licitin per escrit i amb acreditació suficient les dues
terceres parts dels seus membres.
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Les entitats que sol·licitin la convocatòria de referència, hauran de formalitzar per escrit la
seva petició i acreditar-la degudament amb la incorporació de la relació nominal dels
membres peticionaris amb llurs respectives signatures i l’ordre del dia que proposin.
Davant l’anterior petició, la Presidència haurà de convocar la Mesa en un termini màxim
de 7 dies a comptar de la recepció de la sol·licitud, incorporant a la convocatòria l’ordre
del Dia proposat pels peticionaris, que sols podrà ésser modificat per motius de legalitat.
Article 10
La convocatòria de la Mesa s’haurà de trametre als seus membres amb una antelació
mínima de 5 dies a la data de celebració de la sessió. A la convocatòria de cada sessió
s’adjuntarà l’ordre del Dia corresponent.
Article 11
Per a la vàlida constitució de la Mesa, serà preceptiva l’assistència a més de la
Presidència i la Secretaria, la meitat més un dels membres de fet en primera
convocatòria, i d’un nombre no inferior a un terç dels seus membres en segona.
Article 12
En base a la temàtica o contingut dels assumptes a tractar, la Presidència a iniciativa
pròpia o d’algun dels membres, podrà proposar l’assistència a la sessió de la Mesa, de
personal aliè a les seves respectives composicions, i que no tindran dret a vot.
Article 13
Els acords de la Mesa s’adoptaran per majoria dels membres assistents que concorrerà
quan hi hagi més vots a favor que en contra, tenint la Presidència vot de qualitat per a
dirimir els empats que es puguin produir.
Disposicions Addicionals
Primera
La sessió constitutiva de la Mesa de l’Esport haurà de tenir lloc en el termini màxim d’un
mes a partir de l’aprovació definitiva i entrada en vigor del present reglament.
Segona
En tot allò no previst per aquest reglament serà d’aplicació el Reglament Orgànic
Municipal i la legislació general bàsica estatal i autonòmica de règim local.
Tercera
La modificació del present reglament així com la interpretació i aclariment de les
qüestions o aspectes insuficientment regulats que s’hi puguin observar, correspon al Ple
de l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès, previ informe consultiu de la Mesa de l’Esport.
Per a la modificació del present Reglament, es seguirà el mateix procediment que per la
seva aprovació.
Disposició Final
El present Reglament entrarà en vigor a partir dels 15 dies següents al de la seva
publicació íntegra en el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, de conformitat amb allò
que disposen els articles 65.2) i 70.2) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les
Bases de Règim Local.”
Segon. Comunicar el present acord, a tots els membres de la Mesa de l’Esport, als grups
polítics amb representació municipal.
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Tercer. Publicar el present acord al Butlletí Oficial de la Província, al tauler municipal
d’edictes i al butlletí municipal Informem.
Quart.- Sotmetre el present acord a informació pública durant trenta dies hàbils a comptar
des de l’endemà de la publicació al Butlletí Oficial de la Província, a fi i efecte que es
pugui examinar i presentar les al·legacions que es cregui adient. Transcorregut el
període d’exposició pública sense que s’hagin presentat reclamacions, l’acord esdevindrà
definitiu.
Deliberacions
La senyora Maria Domingo Soler declara:
Bon nit.
Doncs igual que la Mesa de Cultura, el passat dia 30 de març el Ple de la corporació va
aprovar la creació de l’òrgan sectorial de participació ciutadana anomenat Mesa de
l’Esport, com a òrgan col·legiat de caràcter fonamentalment tècnic, amb funcions de
caràcter vinculant així com d’assessorament, informació de la política esportiva municipal.
En 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 tant esportives, formatives, associatives, de lleure, d’esport
federat.
La Mesa de l’Esport va rebre en ser constituïda com a primer encàrrec, la redacció i
aprovació d’un reglament de funcionament per sotmetre a l’aprovació del Ple de
l’Ajuntament, que es va treballar en la sessió del passat 13 de juny del 2017, és per això
que es proposa en aquest Ple que s’adoptin els acords següents:
Primer. Aprovar provisionalment el Reglament de funcionament de la Mesa de l’Esport.
Segon. Comunicar el present acord a tots els membres de la Mesa de l’Esport i als grups
polítics amb representació municipal.
Tercer. Publicar aquest acord al BOP, al tauler municipal d’edictes i la butlletí municipal
Informem.
Quart. Sotmetre el present acord a informació pública durant 30 dies hàbils a comptar des
de l’endemà de la publicació al BOP, a fi i efecte que es pugui examinar i presentar les
al·legacions que es cregui adient. Transcorregut aquest període d’exposició pública
sense que s’hagin presentat reclamacions, l’acord esdevindrà definitiu.

Votació
Sotmesa a votació la proposta dalt transcrita, s’aprova per unanimitat.
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10. Resolució recurs de reposició expedient recuperació possessòria carrer Nord,
23
ANTECEDENTS DE FET
Mitjançant escrit registrat d’entrada el dia 28 de juliol de 2017 (N.R.G.E. 2017009582) el
Sr. Francisco Baena Gonzalez ha presentat recurs de reposició contra l’acord de ple
municipal de 29 de juny de 2017, que resolia disposar la recuperació d’ofici del bé
immoble demanial municipal consistent en una franja de terreny de 6 m2 de la finca
municipal contigua a la finca privada del carrer Nord número 23 i situada entre el final
dels patis dels solars 4B i 16 del carrer del Sol i el Riu Sec, amb referència cadastral
4478004DF2947N0001BD, qualificada com a Parc Territorial (Pt).
Així mateix aquest acord plenari ordenava al Sr. Francisco Baena Gonzalez que, en el
termini de deu dies hàbils des de que se li notifiqués l’acord, cessés en la seva actuació
d’ocupació de l’esmentat immoble i que el deixés a la lliure disposició de l’Ajuntament.
FONAMENTS DE DRET
I. Normativa aplicable
- Llei 33/2003, de 3 de novembre, de patrimoni de les administracions públiques (en
endavant LPAP).
- Reial decret 1373/2009, de 28 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei
33/2003, de 3 de novembre de patrimoni de les administracions públiques (en endavant
RLPAP).
- Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya
legislatiu 2/2003, de 28 d’abril (en endavant TRLMRLC),

aprovat per Decret

- Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local (LBRL).
- Reglament de patrimoni dels ens locals, aprovat per Decret 336/1988, de 17 d’octubre
(en endavant RPEL).
- 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 (en endavant TRRL)
- Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions
Públiques (en endavant LPAC).
- Pla general d’ordenació urbana de Sant Quirze del Vallès. Aquest Pla va ser aprovat
definitivament per resolució de la Comissió d’Urbanisme de Barcelona del dia 22 de març
de 2000, publicada al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 3137, del dia 11
de maig de 2000. Es correspon amb l’expedient 1995/002246/B de la Comissió.
- Les normes urbanístiques del Pla general es van publicar en compliment de la resolució
de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona de 22 de setembre de 2005, en virtut
de l’edicte de la secretària d’aquesta Comissió, de 9 de desembre de 2005, al Diari Oficial
de la Generalitat de Catalunya número 4548, d’11 de gener de 2006. Aquesta publicació
incorpora el règim urbanístic derivat de la resolució del Conseller identificada al paràgraf
precedent. La publicació es correspon amb l’expedient 2005/018880/B de la Comissió.

II. Motivació del recurs de reposició

40/84

El recurs es fonamenta en una al·legació única que té el contingut literal següent:
“ÚNICA.- El terreno que manifiestan que está ocupado ilegalmente el hoy recurrente, es
de mi propiedad y no de la propiedad del Ayuntamiento.
El principio de prueba válido en Derecho obliga al que reclama la propiedad y su uso a
probar que es titular de dicha propiedad, y el Ayuntamiento al que me dirijo hasta la
presente fecha no lo ha hecho.
No es esta parte quien ha de probar la titularidad pues ya está en el uso de la misma,
sino que quien le reclama su uso y la privación del mismo al que la ocupa es el que ha de
acreditar que aquel bien inmueble es suyo, y en el expediente que ha dado inicio a las
presentes actuaciones no consta este extremo acreditado.
Por lo tanto es contrario a Derecho el acuerdo adoptado por el Pleno de este
Ayuntamiento en fecha 28 de Junio de 2017.”
En base a aquest argument demana que es tingui per interposat en temps i forma recurs
de reposició i sol·licita, així mateix, la suspensió de l’execució de l’acte com a mesura
cautelar.
L’escrit s’acompanya de fotocòpia de l’escriptura de 26 de març de 1984, del Notari de
l’Il·lustre Col·legi de Barcelona Sr. Juan Antonio Lorente Pellicer, de protocol número 353,
de segregació, declaració d’obra nova i compravenda de la finca número 4001 del
Registre de la Propietat número 4 de Sabadell, en la que consta, com a part compradora,
la Sra. Rosario Ordoñez Perez i Sr. Francisco Baena Gonzalez.
III. Resolució de l’al·legació
L’al·legació básicament posa de manifest que el terreny ocupat és propietat del recorrent,
i aporta escriptura pública acreditativa d’aquest extrem. Però de fet mai ha estat
controvertida per part de l’Ajuntament la seva propietat respecte el seu be sinó que el que
es planteja és la ocupació de part del terreny contigu a aquesta propietat del Sr. Baena
per part del propi Sr. Baena. La descripció de la finca continguda en aquesta escriptura
no aporta cap element nou.
Els 6 m2 de terreny contigu ocupats són propietat de l’Ajuntament des del 17 d’octubre de
2007 tal i com es desprèn de la documentació de la Direcció General del Cadastre que
consta a l’expedient. En concret i tal i com s’indicava als informes tècnics, és el terreny
amb referència cadastral 4478004DF2947N0001BD, qualificat pel planejament com a
Parc Territorial (Pt) i situat entre el final dels patis dels solars 4B i 16 del carrer del Sol i el
Riu Sec.
L’Ajuntament no posa en dubte la propietat del Sr. Baena sobre la seva finca, i en
l’hipotètic cas en què així fos, no correspon a aquesta Corporació local dirimir ni decidir
sobre drets reials de propietat, qüestió aquesta que pertoca en tot cas als tribunals de
l’ordre jurisdiccional civil.
En aquest sentit és reiterada la jurisprudència relativa a l’”interdictum propium” o
recuperació d’ofici de la possessió de bens de domini públic. Per totes, la sentència de la

41/84

Sala del Contenciós Administratiu del Tribunal Suprem, Secció 7, de 28 de desembre de
2005, dictada en el recurs de cassació 3151/2002, que en el seu fonament jurídic quart
literalment diu “no es menester que la Administración acredite la plena titularidad
demanial, porque lo que se protege es la pérdida o perturbación del hecho de la
posesión; así como que el ejercicio de la facultad de recuperación se reconoce sin
perjuicio de la acción de quien se crea titular de los bienes sobre los que se ejercita el
“interdictum propium” para reivindicarlos ante la jurisdicción civil.”
Tal i com assenyala la sentència, de 6 d’octubre de 2005, de la Secció 5ª de la Sala del
Contenciós Administratiu del Tribunal Superior de Justícia en el recurs 565/2003 (F.J.3r.)
“La prerrogativa de los entes locales para investigar, deslindar y recuperar la posesión de
los bienes de uso público que se encuentren bajo su tutela no se extiende a las
cuestiones que se susciten en orden a su propiedad cuyo conocimiento está reservado a
la jurisdicción civil, lo cual no es óbice al control de legalidad de la actividad administrativa
ante la jurisdicción contencioso administrativa en cuanto a los pronunciamientos que, sin
incidir sobre la propiedad de los bienes, deciden las acciones ejercitadas para la defensa
y recuperación de los bienes, tanto en sus aspectos formales como de fondo, por
concurrir pruebas suficientes que acrediten una usurpación o despojo por parte de un
particular, o que, por el contrario, se muestren insuficientes para hacer una declaración
de índole de esta naturaleza.”
Més il·lustrativa encara resulta la sentència d’aquest mateix òrgan judicial, de 17 de maig
de 2006, en el recurs 147/2001, que diu en el seu Fonament Jurídic 2n “Como ha
declarado de manera reiterada la jurisprudencia del Tribunal Supremo, la naturaleza
privilegiada de la facultad de recuperación de oficio de los bienes de dominio público o
patrimoniales, así como el carácter estrictamente posesorio que reviste, constituye en
esencia una auténtica acción interdictal actuada y decidida por la propia autoridad de las
Corporaciones Locales, por la que no se prejuzga cuestión alguna de propiedad, la cual
podrá plantearse después en vía judicial.
Para su válido ejercicio se requiere, por una parte, la existencia de prueba suficiente, mas
sin necesidad de que sea exhaustiva, que demuestre la posesión administrativa o uso
público, y por otra, la concurrencia de la condición de detentador en el administrado
contra el que la acción recuperatoria se dirija, de suerte que tal posesión o uso público
haya sido usurpado o perturbado por él.
Per últim, convé assenyalar que el present expedient es va incoar per decret d’Alcaldia
número 20171042, de 20 d’abril de 2017. En aquest decret, entre d’altres qüestions, es
resolia donar audiència als interessats per un termini de quinze dies hàbils, durant el qual
podien aportar els documents i al·legacions que estimessin del seu interès.
Tal i com ha quedat acreditat a l’expedient, l’interessat no ha fet ús d’aquest tràmit
d’audiència, per la qual cosa no és procedent que al·legui en el recurs que a l’expedient
no consta acreditat que la propietat del be en qüestió sigui municipal.
Procedeix, en base a aquests arguments, desestimar el recurs de reposició promogut per
l’interessat.
IV. Suspensió de l’execució de l’acte
No és procedent estimar la mesura cautelar sol·licitada pel recorrent i consistent en la
suspensió de l’execució de l’acte, atès que aquesta suspensió ja va operar
automàticament transcorregut un mes des de la sol·licitud de suspensió, es a dir, des del
28 d’agost d’enguany, en aplicació de l’article 117.3 LPAC i queda sense efectes un cop
ferm en via administrativa l’acte, es a dir, des de la resolució del present recurs.
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V. Òrgan competent per a la resolució del recurs
De conformitat amb l’article 123 LPAC l’òrgan competent per a la resolució del present
recurs és el ple municipal, atès que la competència per a l’adopció dels acords definitius
en matèria de recuperacions possessòries d’immobles està atribuïda a aquest òrgan per
l’article 229 TRLMRLC.
VI. Termini de cessament de l’ocupació
En aplicació de l’article 150 RPEL si el recorrent no cessa en la seva actuació en el
termini de deu dies hàbils des de la notificació de l’acord plenari de desestimació del
recurs, l’Ajuntament podrà utilitzar els mitjans compulsoris previstos als article 99 i
següents de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les
Administracions Públiques (en endavant LPAC).
Vist l’informe dels Serveis Jurídics de la Corporació, de 8 de setembre de 2017.
DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer. Desestimar el recurs de reposició interposat pel Sr. Francisco Baena González
en escrit registrat d’entrada el dia 28 de juliol de 2017 (N.R.G.E. 2017009582) contra
l’acord de ple municipal de 29 de juny de 2017, que disposava la recuperació d’ofici del
bé immoble demanial municipal consistent en una franja de terreny de 6 m2 de la finca
municipal contigua a la finca privada del carrer Nord número 23 i situada entre el final
dels patis dels solars 4B i 16 del carrer del Sol i el Riu Sec, amb referència cadastral
4478004DF2947N0001BD, qualificada com a Parc Territorial (Pt).
Segon. Desestimar la mesura cautelar de suspensió de l’execució de l’acte demanada
pel recorrent pels motius exposats als fonaments dels presents acords.
Tercer. Ordenar al recorrent que, en el termini de deu dies hàbils des de que li sigui
notificat aquest acord, cessi en la seva actuació d’ocupació de l’esmentat immoble i que
el deixi a la lliure disposició de l’Ajuntament.
Quart. Disposar que, en cas de que el recorrent no doni compliment a l’ordre continguda
al paràgraf precedent, es procedeixi per part dels serveis municipals a la recuperació de
la possessió de l’immoble, utilitzant els mitjans d’execució forçosa legalment procedents.
Cinquè. Notificar la present resolució als interessats.

Deliberacions
El senyor Francesc Fernández Lugo declara:
El passat mes de juny, ara fa 3 mesos, aquest Ple va aprovar l’expedient de recuperació
possessòria per part de l’Ajuntament d’una franja de 6 m2, en la finca continua al C. del
Nord, 23 i qualificada segons el Pla general en vigor actualment, com a parc territorial.
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L’acord que va prendre aquest Ple en la seva sessió del mes de juny, ordenava a
l’ocupant que en el termini de 10 dies, des del moment en què es notifiqués l’acord,
cessés en l’ocupació i deixés la parcel·la a disposició de l’Ajuntament.
El 28 de juliol l’afectat va presentar recurs davant la decisió del Ple, bàsicament un recurs
fonamentat en una única al·legació, on deia que l’Ajuntament, que és l’Ajuntament i no
pas ell, qui ha de demostrar que el terreny és seu.
Doncs bé, el cert és que aquesta franja de 6m2 és propietat municipal des del 17
d’octubre de l’any 2007, és a dir fa gairebé 10 anys, segons es desprèn de la
documentació del Cadastre.
L’Ajuntament no posa pas en dubte la propietat del recurrent sobre la seva finca, sinó que
reiterem que és aquest trosset de 6m2, que aquest senyor ha estat ocupant durant anys,
aquest sí que és de propietat municipal.
I és sobre aquesta franja, que actuem per recuperar-la.
Així doncs, atès que el Ple és l’òrgan competent per resoldre sobre el recurs i per prendre
acords en matèria de recuperació possessòria, proposem a les regidores i regidors
desestimar el recurs presentat per l’ocupant i ordenar al recurrent que en el termini de 10
dies hàbils des què el sigui notificat, deixi el terreny a lliure disposició.

El senyor Manuel Cáceres Castaño declara:
Bona nit.
Abans de res, gràcies als companys que m’han donat la benvinguda, esperarem fer-ho el
millor possible, tal com vam comentar al Ple de pressa de possessió.
Només justificar que la nostra postura en aquest punt serà d’abstenció, en coherència
amb el que vam votar quan es va prendre l’acord al qual ara s’han fet al·legacions.
Com què no veiem la cosa clara en el seu moment ens vam abstenir i avui ens
abstindrem també per aquestes raons.

El senyor Francesc Fernández Lugo declara:
Tant sols recordar, fer una mica de memòria de la situació, ens trobem lògicament dins
d’un bé públic i si sapiguem la situació en la qual ens trobem, si no féssim aquesta
recuperació, estaríem prevaricant.
La usurpació d’un bé públic s’ha de dir que no prescriu i l’únic que està fent aquesta
administració, aquest Ajuntament és exercir les seves propietats i en aquest cas aquesta
franja petiteta de 6m2, hi ha un cobert que dóna al terraplè que hi ha davant el riu Sec i
que tota aquesta situació es va iniciar ja amb una disciplina urbanística l’any 2010, arran
d’una denúncia que van fer 2 veïns cap a aquest senyor que estava fent l’ocupació, que
havia fet un hort.
A l’any 2012 consta que hi havia aquest hort, però a l’any 2015 el terreny ja no estava
cultivat. Volia fer una mica d’història per situar el que ens ha portat aquí, després que el
senyor que ha fet l’ocupació hagi fet aquesta al·legació.
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Votació
Sotmesa a votació la proposta dalt transcrita, s’aprova per majoria absoluta amb el
resultat següent:
Vots a favor: 14 (Junts-ERC-AM, ICV-EUiA-E, PDeCat i C’s)
Vots en contra: 0 (PDeCat)
Abstencions: 2 (PSC-CP)

11. Moció presentada pel PSC-CP, sobre un nuevo modelo salarial y un nuevo
pacto de rentas para España

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Durante la etapa de gobierno del PP la desigualdad salarial se ha disparado, incluso en
los años recientes de recuperación de la actividad y descenso de la tasa de paro. En
concreto, los salarios del 40%de la población con menores sueldos han disminuido,
especialmente entre los trabajadores con un contrato temporal.
Los descensos han afectado de modo principal a los más jóvenes: los salarios de los
trabajadores de entre 25 y 34 años de edad han caído un 5,5% en términos reales.
Esta evolución salarial ha derivado en un importante aumento del fenómeno de los
trabajadores pobres: el porcentaje de trabajadores en riesgo de pobreza, definido como la
proporción de trabajadores con una renta inferior al 60% de la mediana de ingresos, ha
pasado del 10,8% en 2012 al 13,1% en 2015, ratio únicamente superada por Grecia y
Rumanía.
Este modelo se ha consolidado, de modo que los nuevos entrantes en el mercado de
trabajo lo están haciendo con un descuento en sus salarios del 25% con respecto al resto
de trabajadores, brecha que se ha aumentado en los últimos años.
El actual modelo salarial en España está impidiendo que el progreso económico y social
se extienda a la mayoría de españoles. Además de los nefastos efectos sociales que
acarrea, también desde el punto de vista estrictamente económico el modelo actual tiene
cada vez menos sentido: pone en riesgo la recuperación económica en la medida que
imposibilita la normalización del consumo de los hogares, que aún se encuentra por
debajo del nivel previo a la crisis. Es un hecho constatado que el mantenimiento de
niveles de consumo aceptables en nuestro país, sobre el telón de fondo de bajos salarios,
se está realizando a costa de una disminución de la tasa de ahorro de las familias, que es
un modo insostenible de avance.
Es, por tanto, un objetivo prioritario para el PSOE romper la dinámica instalada en
España de bajos salarios, precarización y aparición de trabajadorespobres, y dar paso a
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un nuevo modelo de salarios decentes en nuestro país, basados en un reparto más justo
de la productividad.
Por todo ello, el Pleno Municipal aprueba la siguiente MOCIÓN instando al
Gobierno de España a:
1-Favorecer incrementos salariales anuales en los acuerdos entre Patronal y Sindicatos,
para lograr que en 2021 los salarios hayan recuperado el peso que tenían en el reparto
de la renta nacional en el período previo a la crisis. Específicamente, proponer un
incremento salarial entre un 2% y un 3% en 2018, y entre un 2,5% y un 3,5% en los años
sucesivos (2019, 2020 y 2021).
2-Consensuar con los Sindicatos un incremento gradual del SMI hasta alcanzar los 1.000
euros mensuales en 2020.
3-Derogar la reforma laboral con el fin de poder recuperar el poder de negociación de los
trabajadores.
4-Reforzar el principio de causalidad como única justificación de los contratos temporales,
junto con un refuerzo de la inspección de trabajo para que dichos contratos sean
realmente una herramienta transitoria y excepcional.
5-Equiparar la subida salarial de los empleados públicos para 2018 con el aumento de la
inflación, incorporando complementos adicionales que permitan ir recuperando el poder
adquisitivo perdido, así como generalizar la implantación de la jornada de 35 horas
semanales en el sector público, sin disminución de las retribuciones económicas.
6-Poner en marcha un plan de choque para los jóvenes con medidas específicas, como la
promoción del contrato de relevo y del contrato en prácticas, así como una nueva
regulación de las prácticas no laborales.
7-Tomar medidas concretas contra la brecha salarial de género, como la aprobación de
una ley de Igualdad Laboral, que, entre otras cosas, establezca la obligatoriedad de que
los salarios de todos los empleados así como su modalidad de contrato sean de
conocimiento público.
8-Tomar medidas para eliminar los fenómenos de precarización de los falsos autónomos
y todas las nuevas formas de super explotación laboral.

Deliberacions
El senyor Manuel Cáceres Castaño declara:
Aquesta moció que es va presentar al Ple del Congrés dels Diputats pel grup Socialista i
va ser aprovada el dia 19 de setembre. Més que per la situació, que hem comprovat des
què governa el PP la desigualtat salarial s’ha disparat, tant en els temps pitjors de la crisis
com ara que diuen que hem sortit de la crisis, de forma que els salaris del 40% de la
població amb menors salaris ha disminuït, especialment els salaris dels treballadors més
joves, de 25 a 34 anys han caigut un 5,5% en termes reals.
Això ha portat, potser ho ha recordat perquè això ja havia existit històricament, però en
democràcia potser no ho coneixíem, el fenomen dels treballadors pobres, és a dir
persones que treballen, no estan a l’atur, però que tenen una renda inferior al 60% de la
mitjana dels ingressos.
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Això encara s’agreuja més en les persones que s’incorporen al mercat de treball, moltes
vegades amb contractes de baixa qualitat, contractes temporals, i ho estan fent amb un
descompte dels seus salaris d’un 25% en relació amb la resta de treballadors.
Entenem que això, a banda de tenir un nefast efecte social i molt més greu sobretot entre
la gent jove que amb aquests ingressos malament pot fer un projecte de vida i pot
plantejar-se la seva situació, a més d’això també perjudica l’economia perquè
impossibilita la normalització del consum de les llars i aleshores clar si les llars no
consumeixen, l’economia no acaba de “despegar” i això al final té efectes nocius per
tothom.
Per tant és per això, que nosaltres sotmetem a l’aprovació d’aquest plenari aquesta moció
que jo ara us llegiré.
La moció està en castellà perquè és la que va presentar el PSOE i no ens va donar temps
de traduir-la perquè entrés al Ple, jo llegiré en català, faré una traducció sobre la marxa,
que espero sigui fidel.
“Aquesta moció insta al govern d’Espanya a:
1. Afavorir increments salarials anuals en els acords entre Patronal i Sindicats, per
assolir que en el 2021 els salaris hagin recuperat el pes que tenien en el
repartiment de la renda nacional en el període previ a la crisis. Específicament,
proposar un increment salaris entre un 2% i un 3% en 2018, i entre un 2,5% i un
3,5% en els anys successius (2019, 2020 i 2021).
2. Consensuar amb els Sindicats un increment gradual del SMI fins assolir els
1.000€ mensuals en 2020.
3. Derogar la reforma laboral amb la finalitat de poder recuperar el poder de
negociació dels treballadors.
4. Reforçar el principi de causalitat com a única justificació dels contractes
temporals, junt amb un reforç de la inspecció de treball per tal que els esmentats
contractes siguin realment una eina transitòria i excepcional.
5. Equiparar la pujada salarial dels empleats públics per 2018 amb l’augment de la
inflació, incorporant complements addicionals que permetin anar recuperant el
poder adquisitiu perdut, així com generalitzar la implantació de la jornada de 35
hores setmanals en el sector públic, sense disminució de les retribucions
econòmiques.
6. Posar en marxa un pla xoc per als joves amb mesures específiques, com la
promoció del contracte de relleu i del contracte en pràctiques, així com una nova
regulació de les pràctiques no laborals.
7. Prendre mesures concretes contra l’escletxa salarial de gènere, com l’aprovació
d’una Llei d’igualtat laboral, que, entre altres coses, estableixi l’obligatorietat de
què els salaris de tots els empleats així com la seva modalitat de contracte siguin
de coneixement públic.
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8. Prendre mesures per eliminar els fenòmens de precarització dels falsos autònoms
i totes les noves formes de súper explotació laboral.”

La senyora Marta Baldrich Caselles declara:
Bon vespre.
Evidentment no podem estar en contra d’aquesta moció, ans al contrari, i més encara
quan el conjunt de treballadors i treballadores i sobretot en els treballadors públics que
des del 2009 han anat perdent, no tan sols poder adquisitiu, sinó drets que han costat
molt d’aconseguir i així com molts llocs de treball.
No entraré si el que aquesta moció diu és ajustat o no, tampoc entraré en les xifres
perquè és qüestió de parlar-ne. Però que hem de demanar i exigir els drets que en
aquests últims anys han estat arrabassats però destacaria entre tots, que és la font i el
pilar de tots els drets, que és el dret a la negociació col·lectiva.
Un aspecte que no s’esmenta en aquesta moció i que ens afecta directament a la nostra
administració, és la taxa de reposició. Aquesta taxa que des del 2012 limita la creació de
places amb conseqüència de pèrdues de llocs i conseqüentment eliminació o mala gestió
de serveis cap el ciutadà.
Crec que juntament amb el que es demana en aquesta moció, s’hagués pogut afegir: cal
exigir l’eliminació de la taxa de reposició, també l’eliminació del sostre de despesa, i ja
posats a demanar, potser podríem haver demanat un nou finançament per a les
administracions locals.
Ja que tot això aniria en benefici no tan sols dels treballadors i treballadores públics, sinó
també del conjunt de la ciutadania.
I aquestes una mica serien les nostre aportacions en aquesta moció i també el nostre
posicionament, tot i que potser no sabrem si caldrà que no demanem al govern espanyol
o potser a partir del dia 2 al govern de la Generalitat, però tot i així ho votarem a favor.

El senyor David Sánchez Mancebo declara:
Sra. Baldrich no compateixo els seus dubtes, però anem a parlar de la moció.
En qualsevol cas nosaltres molts dels punts que ha llegit el Sr. Cáceres, evidentment
podríem estar d’acord amb alguns d’ells, però com vostès comprendran el nostre partit té
unes idees en aquest aspecte pròpies, fruit de la negociació potser amb d’altres
formacions polítiques de ben segur que serien un model poder simplement consensuat.
Però no ens podem afegir al 100% a aquesta moció.
El que sí que farem és abstenir-nos i desitjar que moltes d’aquestes propostes doncs
siguin una realitat en un futur no gaire lluny.

La senyora Mercè Vallès Corominas declara:
Bon vespre.
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El nostre grup en aquesta moció s’abstindrà, no perquè no estiguem d’acord en què
s’augmentin els salaris mínims, no entenem que és un debat sobrepassat, que esperem i
desitgem que a partir de l’1 d’octubre sigui diferent i que treballem no perquè sigui de
1.000€, sinó que sigui de 1.500 com molts països dins de la Unió Europea, que és el
salari mínim que tenen en funció PIB, que és el que més o menys Catalunya tindria en un
estat independent que és al que aspirem.
Per tant ens abstindrem, perquè entenem que el reclam que es fa el compartim, però no
compartim el context on s’ha creat aquesta moció i per tant ens abstindrem.

El senyor Àlex Brossa i Enrique declara:
El nostre vot també serà d’abstenció, tot i que compartim part d’aquesta diagnosi, de fet
fa uns dies recordo una presentació, ... Jordi Custo, per cert és militant i assessor del
Partit Socialista i fins fa poc també assessor de la Comissió Europea en termes
d’Economia i correlacionava d’una manera directe els salaris dels treballadors amb la
competitivitat ... i deia que era primer l’ou o la gallina, no que necessàriament, com què
ets molt competitiu pots pagar més, sinó que si pagues menys també ets menys
competitiu i viceversa i per tant veies els països avançats de la Unió Europea a la part
alta de la correlació, els països menys avançats a la part baixa, Catalunya al mig una
mica endavant, Espanya al mig una mica enrere, fixant la seva diferència, però bé que ho
tinguem tots clar que el fet que tinguem salaris baixos i que tinguem un país menys
competitiu.
Dit això el problema moltes vegades és de repartiment de la riquesa, de la riquesa que en
aquest cas els Països Catalans o el conjunt de l’Estat, sinó el que ha passat amb la crisis
ha sigut, doncs com també esmenta la moció, que la desigualtat social ha augmentat de
fet avui també sortien dades en referència als joves, i per tant per això li deia que
compartim part de la diagnosi i també de la lluita. ERC l’any 2012 va votar en contra de la
reforma laboral, aquest Ple municipal mateix s’han aprovat mocions com “Anem a 1000” i
per tant doncs tot això ho compartim.
Hi ha una cosa que també ens sobta una mica de la moció, i és que vostès donessin ara
fa menys d’un any una carta en blanc al Sr. Rajoy i facilitessin la seva investidura sense
exigir-li coses com aquestes a canvi que hagués estat molt bé que pel conjunt dels
treballadors d’aquest país fer-ho d’una manera clara i concisa.
El nostre vot també serà d’abstenció, d’altra banda perquè creiem que el canvi de model,
per fer tot això necessitem un canvi de model estructural, ja han passat aquells temps a
on sindicats i patronals negociaven amb administració entre mig a veure que podien fer,
com estava el sector públic, com estava el sector privat. La diagnosi és molt clara des de
fa molt de temps, en molts dels àmbits, ara aquí no ens estendrem la respecte, però a la
formació ens manca formació professional, que tenim un dèficit de formació professional
en aquest país, tenim infraestructures cabdals que s’han de fer i no es fan i en canvi se’n
planifiquen d’altres. Tot això va lligat amb la competitivitat. El marc laboral, experts, ...
però altres països, amb taxes d’atur més baixes, resumint tenen el marc laboral més
flexible i alhora lligat també, a part de ser més flexibles, ... crisis, que protegeixi més al
conjunt dels treballadors.
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Per fer tot això, el nostre grup municipal el que creu és que hem d’obrir un nou procés
constituent, perquè si hem de canviar totes aquestes coses emplaçant a l’Estat espanyol,
portem 30 anys i encara hi som.
Estem plenament convençuts que ho farem properament, és per això doncs que obrirem
aquest procés constituent, fonamentalment doncs per defensar drets com aquests.

El senyor Manuel Cáceres Castaño declara:
Bé vull agrair el vot favorable del grup d’IC, també vull agrair les abstencions de la resta
de grups. Només un parell de comentaris: celebro el seu optimisme en què passarà una
cosa en el futur que serà la solució de tots els nostres mals.
Jo no ho comparteixo diguéssim, però bé, en tot cas ara tenim el que tenim i jo treballo
amb la realitat, amb el que hi ha ara, i per tant demanem això a qui pot fer-ho ara, si un
dia la situació és diferent, bé serà diferent, com deia el Sr. Brossa, al final la qüestió és
més aviat el repartiment de rendes que no les rendes que un país, una nació o una regió
tingui. Aleshores com què jo tampoc tinc cap motiu que em faci pensar que el repartiment
de rendes en el futur, en un hipotètic país independent sigui millor que el que és ara,
doncs bé, estic així, està bé recordar qui va votar a favor de la reforma laboral al
Congrés, no va ser el PSOE, i per tant no hem de pensar que amb una altra situació això
vingui donat.
En tot cas i en qualsevol situació això s’ha de lluitar. I una cosa Sr. Brossa, el vot del
PSOE de la investidura del Sr. Rajoy ja li puc dir que a mi em va fer més mal que a vostè,
i a la majoria de militants del Partit dels Socialista i del PSOE també, com bé crec que va
quedar demostrat que quan vam poder decidir que pensàvem sobre el que havia el partit,
per mi i per molts companys, traint d’alguna manera el vot dels electors, el resultat va ser
el que va ser, evidentment és el mateix partit, no podem dir no, no, això no va existir, va
existir, malauradament serà una cosa que quedarà per sempre a la història però crec que
hem superat i que crec que en el PSOE actual tal com està no és el PSOE que li va donar
un xec en blanc, que això és veritat, al Sr. Rajoy, sinó que un PSOE que està disposat a
fer fora al Sr. Rajoy quan pugui per poder dur a terme totes aquestes coses que
demanem a la moció.

Votació
Sotmesa a votació la proposta dalt transcrita, s’aprova per majoria absoluta amb el
resultat següent:
Vots a favor: 3 (ICV-EUiA-E i PSC-CP)
Vots en contra: 0
Abstencions: 13 (Junts-ERC-AM, PDeCat i C’s)

12. Moció presentada pel PSC-CP, de suport als alcaldes i alcaldesses que estan
rebent pressions i amenaces per complir la legalitat davant la convocatòria de
l'1 d'octubre
Atesa la crida pública que fou realitzada per part del President del Govern de la
Generalitat, Carles Puigdemont, a tota la ciutadania de Catalunya el passat 8 de
setembre, per a pressionar a tots aquells alcaldes i alcaldesses que no hagin cedit espais
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municipals pel referèndum sense garanties de l’1 d’Octubre declarat il·legal pel Tribunal
Constitucional (TC).
Atès que, arrel d’aquesta crida del President Puigdemont, s’han constatat, provat i
denunciat pressions, amenaces, i insults cap a alcaldes i alcaldesses, regidors i regidores
per no haver autoritzat la cessió d’espais municipals pel referèndum sense garanties de
l’1 d’Octubre declarat il·legal pel TC.
Atès que, el Govern de la Generalitat amb les seves darreres declaracions i accions ha
intentat deliberadament co-responsabilitzar, i fins i tot responsabilitzar, als ajuntaments
catalans de l’organització i realització de l’acte esmentat.
Atesa que, la investigació preliminar iniciada per la Fiscalia és conseqüència directa de la
decisió del Govern de la Generalitat de demanar a les alcaldesses i als alcaldes que es
facin co-responsables de l'organització de l’acte esmentat.
Atesa la vulneració per part d'alguns membres de la Mesa del Parlament de Catalunya i
molt especialment de la seva Presidenta dels drets fonamentals dels diputats i diputades
recollits a l'article 23 de la Constitució Espanyola en la tramitació de les lleis denominades
de “desconnexió” al Ple dels dies 6 i 7 de setembre.
Atès que, cal i fer respectar l’Estat de Dret i Democràtic vigent que ens hem atorgat, i el
seu marc legal que se’n deriva, com la única forma de preservar la democràcia, la
llibertat, la seguretat jurídica, el progrés social, i la convivència ciutadana.
Per tot l'esmentat anteriorment, el Grup Municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya
proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents acords:
Primer. Rebutjar i condemnar la crida pública que l’actual President del Govern de la
Generalitat va fer el passat 8 de setembre adreçada a tota la ciutadania de Catalunya on
demanava pressionar a tots aquells alcaldes i alcaldesses que no cedeixen espais
municipals pel referèndum sense garanties de l’1 d’Octubre declarat il·legal pel Tribunal
Constitucional (TC).
Segon. Rebutjar i condemnar tota pressió, amenaça, i insult que hagi rebut qualsevol
alcalde i alcaldessa, així com també regidor i regidora, per no donar autorització a la
cessió d’espais municipals per l’acte esmentat.
Tercer. Solidaritzar-nos i donar ple suport a tots els alcaldes i alcaldesses, regidors i
regidores que en l’exercici del seu mandat i en compliment de la legalitat hagin rebut
pressions, amenaces, i insults per no donar autorització a la cessió d’espais municipals
per l’acte esmentat.
Quart. Rebutjar i denunciar la intencionalitat política del Govern de la Generalitat a fer coresponsable de les seves pròpies actuacions cap els consistori quan se’ls ha demanat la
cessió d’espais municipals, tenint en compte que la pròpia Generalitat disposa dels seus
locals i equipaments als municipi per poder celebrar l’acte esmentat.
Cinquè. Traslladar aquests acords al President del Govern de la Generalitat de
Catalunya, a la Presidenta i a la Mesa del Parlament de Catalunya, a la Diputació
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provincial, al Consell Comarcal, i a la Federació de Municipis de Catalunya i l’Associació
de Municipis de Catalunya.

Deliberacions
El senyor Manuel Cáceres Castaño declara:
Parlàvem en el plenari de pressa de possessió, que era aquell dia un dia excepcional,
estem vivint uns dies excepcionals, no d’estat d’excepció, però sí excepcionals i una de
les coses que són o haurien de ser excepcionals, són les pressions, insults, amenaces
que han rebut diversos càrrecs electes del Partit dels Socialistes per la seva posició en
relació amb aquest assumpte.
No esmentaré casos, el més recent que jo sàpiga és el de Josep Monràs, alcalde de
Mollet, que ha rebut aquestes amenaces. No fa gaire Josep Fèlix Ballesteros, alcalde de
Tarragona també les va rebre, en Jordi Ballart, bé altres.
Aquestes amenaces creiem que tenen una causa, segurament en tenen moltes, però
tenen una que és la que a nosaltres ens molesta més i és a la crida que el president de la
Generalitat va fer públicament a què es pressionés als alcaldes perquè cedissin espais
pel vot que es prepara per l’1 d’octubre, etc.
Aquesta crida pública que es va fer en un acte de l’Assemblea a Catalunya, diria el 8 de
setembre, ve després de la carta que el mateix 6 de setembre quan el Parlament de
Catalunya va prendre l’acord que tots sabem, van enviar el president Puigdemont i al
vicepresident Jonqueres a tots els alcaldes allò donant-los 489 hores perquè diguessin si
podien comptar amb els mateixos espais que havíem comptat en els darrers comicis
electorals o no.
I això nosaltres ho trobem especialment greu perquè creiem que aquesta carta i la
posterior crida a pressionar, a dir-li als alcaldes que perquè no cedien, a sobre pensen dir
la paraula de si estan en la democràcia o no i coses d’aquestes, creiem que primer és
injusta perquè no són els alcaldes els que organitzaven tot això i per tant no són ells els
responsables. Cadascú pot adherir-se al que vulgui, pot manifestar el que vulgui, pot
mostrar que està d’acord amb el que sigui, llibertat d’expressió davant tot, però ningú pot
ser compel·lit a què expliqui una qüestió o es mulli amb una qüestió, que a banda de què,
nosaltres pensem i els nostres caps també pensen que és il·legal, no és de la seva
competència, s’ha demostrat després que si es vol fer quelcom el dia 1 d’octubre, sigui el
que sigui, es farà, i no es deixarà de fer als llocs on el Partit dels Socialistes o el seu
alcalde no ha cedit locals, es farà o no es farà, serà el que serà, jo no m’atreveixo a posar
la mà al foc ara per ara, però no serà aquesta, la iniciativa negativa dels alcaldes del
Partit dels Socialistes, la que no deixarà fer-ho.
Per tant aquesta crida que es va fer de manera pública, per nosaltres és injusta i per
nosaltres a més buscava, precisament el que s’ha aconseguit, és a dir crear un estat
d’opinió contrari, presentant a unes persones que van estar elegides democràticament i
que el que han fet és limitar-se a complir la llei, posar-lo dins del punt de mira, des del
punt de vista figurat, de les crítiques de moltes persones que creuen que aquests
alcaldes havien de cedir aquests espais, per fer-los responsables d’una cosa que ells no
tenen cap responsabilitat.
També jo crec que hi ha hagut la voluntat una mica de socialitzar la responsabilitat, no
perquè, bé si l’acord el prenen poques persones i aquestes poques persones són les que
són objecte de les possibles conseqüències és una cosa. Si tu emboliques a 700 alcaldes
o als que sigui, bé si a sobre davant tens un govern del PP que tot això ja li va, i que si es
tracta diguéssim de marcar paquets, si em permeteu l’expressió que és una mica grollera,
sempre s’hi apunta. Doncs clar ja tenim més persones que estan per aquí al mig, fent
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més mullader, creant més rebonbori, que al final jo crec que és l’estratègia que s’ha
seguit des del principi per part del Govern de la Generalitat. Estratègia que no diré que no
segui reeixida, si més no en part, perquè clar s’ha aconseguit l’efecte, ja dic amb la
inestimable col·laboració del govern del PP i les seves brillants mesures, però que per mi
s’ha aconseguit a un preu que no ho val. Jo crec que no es poden traspassar certes
línies, crec que cadascú té la seva responsabilitat i que des d’aquest punt de vista crec
que no es pot culpar als alcaldes del PSC d’una cosa que no és responsabilitat seva. Ells
s’han limitat a aplicar la llei vigent.
És per això que sotmetem a la consideració d’aquest plenari aquesta moció, que llegiré
tot seguit:
“Primer. Rebutjar i condemnar la crida pública que l’actual President del Govern de la
Generalitat va fer el passat 8 de setembre adreçada a tota la ciutadania de Catalunya on
demanava pressionar a tots aquells alcaldes i alcaldesses que no cedeixen espais
municipals pel referèndum sense garanties de l’1 d’Octubre declarat il·legal pel Tribunal
Constitucional (TC).
Segon. Rebutjar i condemnar tota pressió, amenaça, i insult que hagi rebut qualsevol
alcalde i alcaldessa, així com també regidor i regidora, per no donar autorització a la
cessió d’espais municipals per l’acte esmentat.
Tercer. Solidaritzar-nos i donar ple suport a tots els alcaldes i alcaldesses, regidors i
regidores que en l’exercici del seu mandat i en compliment de la legalitat hagin rebut
pressions, amenaces, i insults per no donar autorització a la cessió d’espais municipals
per l’acte esmentat.
Quart. Rebutjar i denunciar la intencionalitat política del Govern de la Generalitat a fer coresponsable de les seves pròpies actuacions cap els consistori quan se’ls ha demanat la
cessió d’espais municipals, tenint en compte que la pròpia Generalitat disposa dels seus
locals i equipaments als municipi per poder celebrar l’acte esmentat.
Cinquè. Traslladar aquests acords al President del Govern de la Generalitat de
Catalunya, a la Presidenta i a la Mesa del Parlament de Catalunya, a la Diputació
provincial, al Consell Comarcal, i a la Federació de Municipis de Catalunya i l’Associació
de Municipis de Catalunya.”

La senyora Marta Baldrich Caselles declara:
Miri, deixi’m explicar-li una cosa. Durant molts anys el fet de militar en un espai plural,
amb sensibilitats respecte al tema nacional, en espais de Catalunya i Espanya, no ha
estat fàcil. Però en aquests moments, el fet de representar una força política amb aquest
context que estem convivint, partidaris del sí, del no i de gent que encara no ho té clar. Sí
que potser ens dóna és l’autoritat de qui sap acceptar matisos i respectar posicions.
Però miri no podem oblidar d’on venim, on estem i a més on volem anar. Venim d’un
Estatut liderat pel Pascual Maragall, d’un “apoyaré” del Rodríguez Zapatero, d’un
“cepillado” de Alfonso Guerra, d’un sentència del Tribunal Constitucional i d’una sabia
advertència del president Montilla sobre la desafecció.
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S’assenyala com a data clau el juliol del 2010 amb la sentència del Tribunal
Constitucional, però hi ha una data molt més recent en la que s’escapa un tren, el
8.04.14, quan es va demanar la delegació de competències per fer un referèndum
consultiu i va ser rebutjada per 297 entre els que hi havia el PSOE.
I a l’hora d’analitzar el que ha passat aquests darrers dies, cal que no ho diguem, potser
sí que hi ha coses que no s’han fet bé, o que ens agradaria que haguessin tingut que ser,
potser l’expressió del president Puigdemont al dirigir-se als alcaldes que no eren
partidaris de la cessió dels espais electorals, potser no va ser l’adequada, no ho sé. La
sessió del Ple del Parlament dels dies 6 i 7 de setembre potser tampoc va ser exemplar
però per cap de tots els grups i que el que sí que és cert, és que cal rebutjar qualsevol
insult, pressió o actes de violència física o no.
Però també és evident que els alcaldes i alcaldesses socialistes segur que han decidit
finalment de manera lliure, com no podia ser d’altra manera, el que farien.
Però clar, diumenge potser anirem a votar, qui vulgui o qui pugui, poden votar que sí,
poden votar que no. Però hem de començar a pensar el que farem el dia 2. I per
nosaltres només hi ha una opció, el diàleg entre les forces polítiques que entenen que la
política encara pot aportar solucions i que entenen que la judicialització de la política no
dur enlloc.
Per tot això i el pensar que el PSOE i en particular el PSC, no pot ser part del problema
sinó que hauria de ser part de la solució, creiem que el millor hagués estat no presentar
aquesta moció, tot i que evidentment no volem interferir i són lliure de fer el que vostès
desitgin, però tampoc la podem votar a favor.

El senyor David Sánchez Mancebo declara:
Bé, agafant les paraules que deia la Sra. Baldrich d’instar al diàleg, nosaltres també
instem al diàleg evidentment, no als actes unilaterals i que van potser en contra no només
de les lleis sinó també d’una part de la població que no està amb aquesta història.
En qualsevol cas nosaltres evidentment defensem que no s’adhereixi i que no amenacin,
que no pressionin, no només als alcaldes, que evidentment votarem a favor d’aquesta
moció, sinó que això ho fem extensiu a qualsevol persona que tingui una idea
democràtica tant vàlida com la que poden tenir qualsevol dels que estem aquí. Per tant
vaig aquesta extensió a totes les persones.
El que passa en aquest cas concret, com bé ha explicat el Sr. Cáceres i durant aquests
dies hem vist als mitjans de comunicació, aquests alcaldes són representants i càrrecs
electes com ho som nosaltres, però evidentment que dirigeixen un ajuntament i el
presideixen i són persones que han de tenir aquesta seguretat, que quan prenen una
decisió no haver de mirar si hi ha darrera algú que els estigui amargant, atabuixant
perquè no deixen de fer, en primer lloc el que diu la llei i exercint la seva capacitat
d’actuació.
Sra. Oliveras vostè, sóc conscient que vostè ha signat un decret del qual crec que a
aquest ple encara no ha informat, de què ha signat el decret, així com va dir a la premsa,
és cert? No ens ha informat, sí efectivament que està en els decrets, de fet hem consultat
això, però vostè no ens ha dit públicament avui, a un òrgan col·legiat, tal i com es va
comprometre, que havia signat un decret per cedir els locals. I nosaltres ens vam veure
obligats òbviament a demanar informe a la Secretaria de la casa. Ens va respondre que
com què no tenim un terç, em sembla no vull equivocar-me, no teníem opció a demanar
aquest informe, per tant estem molt satisfets que la Secretaria de la casa, doncs
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evidentment si la normativa diu que no ens pot donar un informe, doncs evidentment actuï
com a tal, no pot ser d’una altra manera.
Per tant ens sentim molt segurs en aquest sentit.
En qualsevol cas, Sra. Oliveras també els hi vam dir que no hi hagués publicitat al
municipi, que instàvem a què no hi hagués publicitat ni propaganda sobre el que pot
succeir, pel que estem parlant en aquest punt també i que fa referència a l’1 d’octubre.
Això doncs sembla que aquesta publicitat està, desapareix, bé en fi ens agradaria que es
complís la llei tal i com nosaltres li recordem en aquest escrit i no hi hagi aquesta
publicitat als carrers perquè no és “acorde” a la normativa.
I per últim doncs això, m’agradaria dir-li Sra. Oliveras, no em contesti que el que l’ha
pressionat o l’ha amenaçat és la Fiscalia o un ens d’aquests que té tot el dret a fer-ho,
perquè tenen la llei al seu costat, si vostè per signar aquest decret algun contrari a la
independència l’ha vingut a amenaçar, l’ha vingut a pressionar perquè no ho faci. Jo, sap
que en parlem de moltes coses, jo no sé si ha sigut així i si fos així tindria el meu
recolzament encara que vostè va cometre un acte il·legal, tindria el meu recolzament
personal i polític perquè en cap cas, ni fent aquestes accions polítiques, en cap cas
personalment, vostè a més ho sap, ni el meu partit, ni el meu company que ha hagut de
marxar, no toleraríem cap conducte d’aquest estil.
Per tant nosaltres, ja per acabar fem extensiva aquesta denúncia, aquest recolzament als
alcaldes socialistes de Catalunya i a tots aquells que se sentin pressionats simplement
per donar la seva opinió o per actuar de la manera que vulguin actuar dins de la llei i de la
normativa vigent.
Per tant doncs nosaltres no queda altra que recolzar la seva moció.

La senyora Mercè Vallès Corominas declara:
Bon vespre de nou.
Vagi per endavant que el nostre grup, com no podia ser d’una altra manera, condemnem
qualsevol actitud que pugui atemptar contra la llibertat de decisió, d’expressió, està clar
com no podia ser d’una altra manera.
Però dit això, clar aquesta moció que ens presenta el PSC, només està enfocada cap un
cantó, només tenen en compte una part que és la seva, dins de la seva legalitat. Però
saben quin és el problema que tenen? Que presenten una moció per denunciar
amenaces als seus càrrecs electes, però s’obliden que més d’un 75% dels alcaldes
d’aquest país han estat citats per la Fiscalia per declarar i donar explicacions sobre un
suport polític que van donar a la convocatòria d’un referèndum, un suport polític, en cap
cas administratiu ni tècnic perquè més d’una vegada hem sentit dir del president de la
Generalitat: això ho assumeixen els polítics. S’obliden també dels 15 detinguts polítics de
la setmana passada, molts d’ells en circumstàncies que hem pogut parlar amb algun
d’ells i des d’aquí el nostre suport al que ha estat un company de viatge nostre, que és el
Joan Ignasi, com la resta dels 14 detinguts que un bon dia doncs simplement per fer allò
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que el poble els havia encomanat i per col·laborar amb allò que el poble havia encomanat
al Parlament de Catalunya, vam veure com la Guàrdia Civil els privava de la seva llibertat,
la Guàrdia Civil que merament exercien de comissaris perquè tots sabíem d’on venen
aquestes ordres. Per tant 15 detinguts polítics que han estat víctimes d’un estat repressiu
i antidemòcrata pel que és al nostre entendre.
I a més a més també s’obliden de tots aquells que treballen a l’administració i que han
rebut una citació, i això no ens ho inventem perquè ha sortit publicat en el BOE. Ha rebut
una citació amb advertiments varis que entre altres coses els hi diu que s’atenguin a les
conseqüències si donen suport o faciliten la celebració d’un referèndum.
Per tant presenten una moció unilateral per defensar un situació que s’han trobat doncs
els alcaldes del PSC, que en tot cas l’exemple més clar ha estat a Barcelona, s’ha acabat
dialogant i al final hi haurà locals perquè a Barcelona es pugui votar i aquí ningú a
pressionat a ningú.
I també s’obliden per exemple, sense anar més lluny, que aquest cap de setmana un
company del nostre partit va patir una agressió per part d’algun energumen, no sé ben bé
d’on era, que simplement per dir que no arranqués uns cartells, que penjar cartells també
és una expressió de democràcia, simplement per dir-li que no els arranqués, doncs li va
donar un cop de cap, li va trencar les ulleres i evidentment també li ha fet mal al nas i a la
boca. Va haver d’anar al CAP, va posar la denúncia corresponent, però en tot cas també
ens oblidem d’aquestes situacions.
I per últim, ens oblidem també els que al final, al final de tot som els més agraïts, que són
a banda dels alcaldes la pròpia població, que tenim un Estat repressiu que no ens deixa
votar. Per tant aquí també hi hauríem d’estar inclosos tots aquells que volem expressar la
nostra llibertat, tant si és que sí tan si és que no, perquè que hi ha més democràtic que
posar unes urnes, que és el més democràtic que hi ha en un estat que és posar unes
urnes i que la gent pugui votar, a què tenen por? A res, no hauríem de tenir por si el que
volen és que, el que creuen realment és en la democràcia.
Per tant no compartim la filosofia final de la moció, sí que evidentment com hem
començat la meva intervenció, condemnem qualsevol actitud que pugui privar de la
llibertat de decisió, però no donarem suport a aquesta moció perquè evidentment s’oblida
del que al final és la gran majoria del poble de Catalunya com són la gran majoria dels
alcaldes, que són més del 75% dels alcaldes que han hagut d’anar a declarar per donar
un suport polític i creiem que en aquesta moció això també podria haver estat recollit,
com tot el que he exposar anteriorment. Per tant no donarem suport a la moció.

El senyor Àlex Brossa i Enrique declara:
Bona tarda de nou.
Nosaltres tampoc donarem suport a la moció, sí que és bo tenir aquest debat avui aquí,
seré, com l’estem tenint ara i que òbviament condemnem qualsevol atac a qualsevol
persona per la seva discriminació pel seu pensament polític.
Començaré una mica amb el que ens ha dit ara fa una mica el Sr. Cáceres, que estan
disposat a fer fora al Mariano, per fer fora al Mariano des del nostre punt de vista ho
veiem ben senzill. Espanya té una crisis d’estat com no l’ha mai en les últimes dècades i
no ho diem nosaltres, em sembla que és d’ahir la notícia. González, expresident i militant
Socialista “la situación en Cataluña es lo que más me ha preocupado en 40 años”. O bé
té un desconeixement molt profund de la realitat local i global o bé aquest senyor, no em
facin qualificar-lo, del que pensa en vers el poble de Catalunya.
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Amb una crisis d’Estat com la que tenim, el que estem vivint actualment és una cosa tant
senzilla, això no va de lleis, això és un xoc de sobiranies. Aquí el que està passant és que
el poble català vol exercir la seva sobirania i n’hi ha una altra que és la sobirania
espanyola que vol exercir la seva. El poble català estem intentant fer forat, i que ens
diuen: la llei, perquè què diu la llei? Que necessitem, segons la seva interpretació també,
que necessitem dues terceres parts per poder canviar la Constitució, que necessitem
dues terceres parts del Congrés, dues terceres parts del Senat, un referèndum a tot
l’Estat i després en tot cas podem fer el que el poble català vol fer.
Per tant, és un xoc de sobiranies, el que ens ve a dir, quan algú ens diu és que no es
compleix la llei, aquí el que es diu és que la sobirania que s’imposa és la sobirania
espanyola.
El que estem vivint també és un Estat d’excepció a Catalunya, i també, i això ens fa una
mica de por, un Estat d’opinió que s’està creant o que estan creant arreu de l’Estat sobre
que aquí hi ha una situació, a estones fins i tot prebèlica, de violència entre les persones,
de divisió social, d’amenaces, etc. Volem repetir fets puntuals però per sort aquí avui
tenim ja observadors internacionals que donaran, ja estan explicant, el que està passant
a Catalunya, som un sol poble i que diumenge votarem amb la major normalitat possible.
No som nosaltres els que anem creant aquest Estat d’opinió, que si hi ha sedició als
carrers, que si hi ha “tumultos”, anem aprenent de les paraules també a mesura d’aquest
nou estat d’opinió que es va creant i jo com què el 20 de setembre malauradament era
fora per motius laborals, em vaig informar, com quan passen aquestes coses, mitjançant
un mitjà de comunicació que deia el següent, l’endemà el dia 21, li llegeixo 8 cosetes que
he recollit, les 8 que he trobat entremig de l’article d’un mitjà que després li diré quin és,
parlava del que està passant a Catalunya i deia:
“1. Portar a declarar a més de 700 alcaldes.
2. Requisar material de campanya i paparetes.
3. Amenaçar tallar la lluny als col·legis.
4. Arrestar periodistes acusant-los d’ajudar als preparatius.
5. Prohibir mítings públics com el de Madrid per discutir l’afer.
6. Enviar la Guàrdia Civil a ocupar edificis públics.
7. Detenir alts càrrecs.
8. Controlar les finances.”
Això ho deia “The Guardian” el dia 21 de setembre després dels malaurats fets.
El que passarà aquí diumenge, serà una jornada d’una banda de classista, la caverna
espanyola ha aconseguit posar d’acord bombers, advocats, pagesos, portuaris,
estudiants, la gent del Liceu també aplaudeix, és a dir, un procés del tot interclassista i
com bé saben intergeneracional.
Aquí ens hi juguem fonamentalment dues coses: escollir entre democràcia o justícia,
entre la dignitat i la legalitat. És per això que votarem en contra d’aquesta moció, el
diumenge sortirem tots plegats al carrer, ho farem amb tota la normalitat que ho hem fet
sempre i al final de tot, si tot va bé el diumenge que ve ho celebrarem.
La senyora Elisabeth Oliveras i Jorba declara:
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Sr. Sánchez abans de passar-li la paraula li contesto perquè m’ha interpel·lat.
Del decret en donarem compte, perquè hem donat compte dels de juliol i agost, en el ple
vinent van els decrets de setembre, en tot cas és públic i notori, no ho tinc aquí per
reproduir-ho però els hi puc dir que sí, que evidentment aquesta Alcaldia va fer públic
doncs que havia signat el decret de l’acord que havia arribat el Parlament, aquella nit del
dia, no ho recordo ben bé, que van aprovar la Llei del referèndum i se’ns demanava dues
coses: una que notifiquéssim si havíem estat assabentats i estàvem d’acord i el segon
punt era signar el decret en el que cedíem els espais, i així ho vam fer públicament, el
seu grup va venir a buscar el decret i ja el tenen, van fer unes al·legacions on parlaven
dels punts d’acord i és públic i notori.
És veritat que no hi és en aquest ple perquè per hàbit tots els decrets van junts en un sol
ple, el del mes vinent.
L’altre és que vostès em deia que nosaltres estàvem incomplint normativa. Bé nosaltres
estem complint una norma del Parlament i prou, no estem fent res que no sigui regulat
perquè justament la Llei està aprovada i per tant nosaltres acatem aquesta.
Jo li haig de dir que vostè ens deia, que no s’ha de manipular, que no podem concórrer o
que no hi ha d’haver confrontació, que hi ha d’haver diàleg. Malauradament en aquest
poble l’únic grup polític que ha posat en entredit aquesta convivència i que ha aconseguit
alterar la convivència d’un espai tant important com és l’IES, és el seu grup polític. El seu
grup polític que a través d’una conversa, com què és en un espai privat no ho reproduiré,
entre la directora i algú, va acabar fent un comunicat de premsa en el que assegurava
que havien arribat a un acord amb la direcció de l’Institut per a què no hi hagués llibertat
d’expressió dins de l’Institut. És fantàstic, això és una cosa divertidíssima, és a dir vostès
arriben, fan una conversa privada i la converteixen en un comunicat de premsa en el que
diuen que a l’Institut de Sant Quirze els alumnes no podran opinar de res que no sigui
constitucional, això sí, de la seva Constitució se’n pot parlar fins l’avorriment, però del que
pensen els alumnes lliurement no ho poden fer, és a dir a partir d’ara, si són del Madrid
no poden portar la samarreta del Madrid, si són del Barça no la poden portar, si són de
l’Estat espanyol i porten la bandera espanyola no la podran portar, si són palestins
tampoc i si porten evidentment una estelada encara menys, no fos que ens agafés un
cobriment.
Per tant vostès ho converteixen això en una opinió, quan després la direcció de l’Institut
s’ha vist obligada a desmentir-ho, a desmentir-ho d’una manera contundent perquè
evidentment s’han saltat tots els processos perquè democràticament els col·legis estan
constituïts en diferents òrgans, i un és el Consell Escolar i l’altre és el Claustre i abans de
prendre una decisió d’aquesta mena ha d’estar aprovada, s’ha d’elevar i s’ha de portar a
Claustre i a Consell Escolar i tots els actors que hi participen han de prendre la decisió
conjuntament. I això evidentment la direcció de l’Institut no ho pot prendre i a més a més
no ho prendrà, és a dir la direcció de l’Institut sap perfectament el que és educar
persones lliures i amb criteri i de la mateixa manera que els ha d’educar perquè no cridin,
perquè facin cas, perquè deixin el mòbil, per totes aquestes coses que les famílies tenen
anar reproduint, també entenc que els ha de deixar crear criteri polític. Hem de tenir una
societat sana, una societat lliure de pensament, una capacitat crítica d’avaluar que els hi
agrada i que no els hi agrada en tot moment i aquest és el primer procés, a dins de
l’Institut quan ja comencen a formar la seva opinió.
I en tot cas han estat vostès l’únic grup que miri, del res n’han convertit en un soroll, i és
trist utilitzar als joves, evidentment ja no dic que aquests mitjans afins a vostès, tant
fantàstics i meravellosos se’ls hi acudeixen fer accions d’altra mena com és publicar
imatges obertes de menors, imatges de les que vostès no tenen cap mena de dret a
utilitzar i que les repiula el president del seu partit i vostès les repiulen lliurement sense
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pixelar les cares dels menors, bé una imatge robada dins d’un pati d’un institut, on
s’utilitza la imatge de menors, de persones que estan allà, jugant, que estan parlant, que
estan fent el que ells creguin que han de fer perquè és la seva estona de lleure.
I a més a més en l’article vostès opinaven sobre com seleccionava, etc. Déu n’hi do! La
feina que quan els hi convé poden posar.
Per tant dins d’aquesta legalitat espanyola ja li puc ben dir, hi estem ben incòmodes,
perquè si tot això que vostès fan és tolerable, per nosaltres no ho és gens i per tant
creiem que no ens hi podem quedar i que sí que hem d’obeir el que ens diu el nostre
Parlament.
No sé si l’he contestat a tot el que vostè m’havia dit, segurament ara amb l’intercanvi que
farem tindrem la possibilitat de continuar-ne parlant Sr. Sánchez.
El senyor Manuel Cáceres Castaño declara:
Agraeixo al grup de C’s el seu suport a la nostra moció.
Agraeixo també les paraules de la representant del grup d’IC, perquè diàleg, que és el
que ella ha acabat dient que calia, és el que nosaltres portem com 5 anys dient que cal,
predicant al desert perquè suposo que per una banda i per l’altra tothom ha pensat que
tenia prou força com per no dialogar, cosa que per mi, pel meu grup, és un error
fonamental. Estem on estem precisament perquè no s’ha dialogat, perquè dialogar, dir
que vols dialogar, però ja posar d’entrada punts que són intocables o dels que no es
dialoga, malament rai, és la millor manera de fer fracassar un diàleg.
Esperem, jo ho espero, perquè no només perquè jo ho vulgui, o el nostre grup ho vulgui,
sinó perquè creiem que és l’única opció dialogar.
Jo respecto molt la gent que es pensi que el 2 d’octubre, o el 3, o el 4, o el 25, serem
independents i que bé, que bé, que bé. Jo no m’ho crec. Ho sento és la meva opinió, ho
respecto, qui es pensi que això anirà així, jo pel que he vist, perquè això de la
independència clar és una qüestió que no n’hi ha prou com què tu ho diguis, no perquè la
pedania si fos per això, faria ja com 15 anys que seria independent. Que hi ha un vídeo al
Youtube que surt Umberto Bossi dient: “declaro la independencia”.
Però t’han de reconèixer, calen moltes coses, tant de reconèixer d’entrada a dintre, què
fem amb la meitat de país que no està per això? En prescindim perquè el Parlament amb
una majoria raspada ha dit tal i qual cosa. Bé podem fer-ho, però jo no crec que aquesta
sigui l’opció, i després del país, que per mi és el més important, bé el de fora, és a dir
després de ser independent algú t’ha de reconèixer, algú ha de ser interlocutor.
Jo ara no esmentaré declaracions de líders europeus de fa temps i recents, però crec que
estan en el cap de tots, després se li pot intentar donar la volta a les paraules, es pot
agafar que “oh mira aquest no ha dit que no per tant ja és alguna cosa que hem guanyat”.
Perfecte, em sembla molt bé que cadascú s’agafi al que pot agafar-se, però el que està
clar és que això crec que no és quelcom que interessi ni a la majoria de catalans, ni per
descomptat a la majoria de països de l’exterior. Ara també veure, no Europa no ens
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importa perquè són dolents tal i qual, tot això que a mi em recorda una mica el conte
aquell de la guineu i el raïm, bé com què no és això doncs no interessa.
Però bé crec que el diàleg serà l’única manera que sortim d’aquesta situació, l’única, no
hi haurà una altra, no hi haurà una altra, passi el que passi diumenge, passi el que passi
després, passi el que passi quan sigui, i haurem de dialogar i dialogar voldrà dir cedir i
posar-se d’acord i trobar una solució que sigui acceptable per tothom. El referèndum tal
com s’està dient, no és cap solució, és a dir, quina solució és una solució que pot frustrà
a la meitat de la població, o la meitat menys un, perquè a veure no ens enganyem, les
enquestes del CEO no sospitoses ho diuen ben clar, la població de Catalunya està
partida, realment creiem que és una solució votar i que un guanyi per la mínima, què fan
els altres? Clar si el que es tracta, que jo això també ho he sentit dir: “no, no, doncs si
perdem convoquem un referèndum l’altre any.” Si és això no voldran que nosaltres
juguem a això, perquè seríem una mica rucs si juguéssim a això.
Si fem un referèndum i un dia segurament s’haurà de fer un referèndum sobre el que
sigui, sobre uns punts pactats i haurem de decidir, home! Busquem quelcom, que si no
pot satisfer al 100% dels catalans, satisfaci al 90, o al 80 o si més no al 75, no tirem per la
via de dir no, anem a una cosa a treure un aprovat raspadet i ja està, perquè després
hem de continuar vivint tots aquí.
Per tant jo crec que això no és solució, el diàleg en canvi sí que ho és, que és difícil, que
és llarg, evidentment, això no quadre amb el tenim pressa i “vinga”, bé no ja ho sé que
no, però és que la vida és així, la política és així, la geopolítica és així, no sé és una cosa
que jo la veig molt clara, ja veurem perquè confio que ens continuarem veient passi el
que passi. Ja veurem qui té raó, qui no té raó, que passa i que no passa, no es tracta de
convèncer a ningú, a aquestes alçades seria una mica absurd, però vaja els expresso el
que és la meva opinió.
Sobre el que deia la Sra. Vallès, home! Jo no compararia citacions de Fiscalia amb
amenaces. A veure citacions de Fiscalia, segurament ha hagut una sobreactuació, però
bé ja sabem que la Fiscalia està regida pel principi de què mana el fiscal general de
l’Estat, el fiscal general de l’Estat està reprovat pel Congrés, també dic que el posa qui el
posa i actuen així, és el que deia abans, no ho repetiré altre cop, i bé ho hem fet, però en
tot cas en fiscal, si tu vas allà, de fet hi ha gent que hi ha anat, no ha reclamat i hi ha gent
que no hi ha anat. El que no passarà és que t’insultin, que et tirin un totxo i et trenquin un
vidre, ni coses així, és un altre tipus de cosa. Que ens pot agradar o no, igual que parlo
d’això, parlo dels escorcolls i de tot el que ha passat. Si hi ha hagut una extralimitació de
les forces de seguretat, que s’investigui i es castigui, perquè l’Estat de Dret juga per
tothom, això el que s’ha de fer és denunciar-ho, investigar-ho i si algú ha fet alguna cosa
que s’ha sortit del que havia de fer, que pagui, sigui qui sigui. Però bé a mi em costa molt
veure paral·lelisme entre una cosa i l’altra, evidentment això no vol dir que si ha hagut
alguna situació que alguna persona d’algun altre partit que no sigui el PSC s’ha vist
violentada, evidentment nosaltres també compartim, nosaltres hem presentat aquesta
moció en aquest municipi i en molts altres, aquesta moció porta dies feta i evidentment
aquesta moció recull el que era la nostra inquietud perquè són companys nostres el que
ho han rebut, aquestes amenaces, aquests insults. Perquè evidentment fent extensiu el
que diem aquí, a qualsevol persona que per les seves idees polítiques hagi rebut
amenaces, agressions, etc., incloent-hi aquest militant del PDeCat que vostè diu, al qual
jo quan vaig veure la notícia, diria que era el Facebook del Sot vaig ser, si no el primer, la
segona persona, que en nom del PSOE li vaig oferir el nostre suport i la nostra solidaritat,
ara evidentment això va passar, si no recordo malament diumenge, la moció estava
presentada, si un dia vostès presenten una moció condemnant això, evidentment
nosaltres serem els primers de signar-ho perquè independentment de què les idees
polítiques puguin ser diferents, abans que res està ser persones diguéssim, i està la
necessitat de què ens entenguem i està la condemna de la violència sense cap tipus
d’excusa diguéssim, i aquesta violència tant se val, nosaltres vam criticar, perquè el
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nostre grup, sap vostè que va haver unes pintades, etc. hem tingut més sort que altres
companys, que no s’ha trencat cap vidre, evidentment això no és tant violent com què et
peguin un cop de puny, tampoc sabem que hauria passat si quan aquestes persones que
van fer les pintades haguessin trobar algú al local, què hauria passat? No ho sé, però és
igual, en tot cas ho condemno igualment, clarament i a més ho hem fet.
Aleshores a veure aquesta moció, que evidentment jo entenc que vostès no li donin
suport perquè té tot unes connotacions etc. el que va aquesta denuncia és sobre tot
l’actuació, no de les persones concretes, que evidentment persones concretes que estan
una mica excitades hi ha de tots colors, a tot arreu, massa casos deia el Sr. Brossa,
casos puntuals, home massa puntuals, això ja sap vostè, això dels casos puntuals, una
mica com la corrupció del PP, que són casos puntuals.
Però clar quan són 200 casos puntuals, ja ens hem de preocupar una mica i això a mi
també em preocupa, i ja dic per totes bandes, és a dir ara no parlo de què
independentista digui, no, no, molta gent ha perdut una mica els nervis i ha acabat amb
aquestes actuacions violentes, no la majoria evidentment, podem anar pel carrer, podem
parlar i no passa això en general.
Però no siguem tolerants tampoc amb actituds violentes ni els hi traiem la importància
que tenen i qui diu això a qui dins també, evidentment condemno les que puguin ser fora
de Catalunya que comportin diguéssim una violència, ni que sigui verbal, contra
Catalunya, evidentment, que nosaltres presentem aquesta moció no vol dir que tot el
demés no ens importi i ens sembli bé, en absolut, nosaltres hem denunciat una situació
que ens ha semblat greu sobretot perquè entenem que venia motivada per una actuació
del president de la Generalitat.
Parlant del que vostè deia de posar urnes, això a veure és un debat que jo he tingut
moltes vegades, no sé si avui toca o no toca però bé ja sap vostè que tots els dictadors
han posat urnes per rentar-se la cara. L’altra dia vaig veure, mirant coses d’aquestes que
es veuen pel Twitter i pel Facebook i tot això, una foto que era d’un referèndum que va fer
el dictador Franco l’any 66-67, que venia a dir una cosa que, així com què “Franco con el
voto nos dio la libertad”. Això és textual.
Clar a veure, no, les urnes, la democràcia, no és només votar, és votar una part molt
important, però no és només votar, hi ha altres coses que són per mi tant importants com
votar. Dues: una les formes, els procediments, les garanties, abans parlàvem, qualsevol
paper que es mou en aquest Ajuntament ha de tenir 3000 garanties, informes, visats, això
és important. Això és diu també a la Comissió de Venècia que quan ha parlat aquest
tema dels referèndums, un referèndum sense garanties i entenem que això que es
planteja pel dia 1 no les té, o és democràtic, té una part de democràcia amb la que la gent
s’expressa, però clar en quan a què la gent que no veu que sigui un acte amb garanties
no es pot expressar o no vol expressar-se perquè no té garantires, doncs bé no és
tampoc la panacea.
D’altra banda la segona part de votar, és que es respecti el que votem, perquè clar està
molt bé que votem, però si després resulta que el que hem votat, el que hem votat inclús
aquí a Catalunya resulta que ens ho podem saltar perquè no miri sap què? És que
aquesta Llei és molt antiga, té molts anys i bé aquesta cosa ja, home a veure, les lleis
valen fins que es deroguen. Jo que es busquin excuses per dir no, no, és que la
Constitució ja no és d’aplicació per tal cosa, val, no és que l’Estatut ja no és d’aplicació
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per tal altre cosa, pel Constitucional, el primer que no el va tocar el Constitucional, també
establia que per ser modificat calia una majoria de dos terços i aquest Estatut i l’altre
també, igual que la Constitució, van ser referendats a Catalunya per la majoria del poble
català. Llavors vostès diuen no, no, aquest vot del poble català sap què? Ja no serveix
perquè nosaltres. A veure diguem-ho clar perquè no arribem als dos terços, si haguessin
arribat als dos terços ja haurien intentat, ja s’ha pressionat al que s’ha pressionat, ja s’ha
intentat, a veure mala sort la gent no ho ha volgut diguéssim i han obtingut una majoria
parlamentària les forces que recolzen la independència doncs justeta, el que jo deia de
l’aprovat raspadet, en escons, en vots no, però com què tenim aquesta Llei que malgrat
ser espanyola sembla ser que és molt bona perquè no l’hem tocada des de què es va fer,
doncs clar aquesta Llei es manté i aquesta Llei dóna una sobrerepresentació a alguns
grups que casualment són els que volen la independència, no vull pensar que no s’ha
tocat per això, digueu-me malpensat si voleu, però vaja la situació és la que és. Aquesta
Llei espanyola sembla que sí que s’ha de respectar, altres lleis votades majoritàriament a
Catalunya sembla que ens les podem saltar.
D’acord, molt bé, vull dir cadascú, si us ho sembla, doncs ho semblarà, i si com diu el Sr.
Brossa és una qüestió de sobirania, diu “mira com què el poble de Catalunya és sobirà
pot carregar-se totes les lleis anteriors espanyoles, europees, mundials, el Reglament de
la càmera, tot, ens ho podem carregar tot perquè som sobirans, doncs perfecte. Jo no és
la idea que tinc ni de la democràcia ni del dret, però si vostès pensen que és així i que
així anem a algun lloc, és la seva posició i cadascú té les posicions polítiques que vol. Jo
el que penso és que amb dreceres no s’arriba en lloc, quan tot això que s’ha dit el procés
diguéssim va començar, no sé si fa ara 5 anys o 6, nosaltres des del grup del PSC vam a
advertir que vies de fet per vies unilaterals no s’anava en lloc, que l’única opció era una
opció pactada, nosaltres proposem una que és l’opció del dret federal, se’ns no, no és
que això no es podrà implementar mai perquè el PP, perquè tal, que qual.
Bé primera el PP no és Espanya per sort també afegir, de fet el PP no ha governat la
majoria d’anys a la democràcia espanyola, això és així li agradi o no li agradi, en canvi
Catalunya ha estat la majoria de temps des què tenim l’Estatut d’Autonomia governada
per un partit de dretes, això també és així li agradi o no li agradi, un partit de dretes que
va començar a governar el Sr. Jordi Pujol perquè va haver un grup, un partit que es diu
ERC comandada en aquell temps per Heribert Barrera, que va preferir fer un govern amb
el Sr. Jordi Pujol i Convergència i amb centristes de Catalunya a fer un govern amb el Sr.
Raventós i el PSC i amb el PSUC d’aquell temps. Es va tenir aquesta opció, és una opció
que es va tenir que és legítima, el poble de Catalunya ha votat això perfecte, però bé que
no se’ns digui que Espanya és una cosa, que Espanya és el PP i en canvi Catalunya és,
vaja la pera i d’aquí a res serem més justos, i vaja el més progre que sigui perquè els fets
del passat no són així.
Clar si ara també diem: no, no que això és culpa d’estar amb Espanya, que ens ha afectat
aquí i també per culpa d’ells hem estat així, bé això jo ho he sentit dir, i al final és allò de
qui la diu més grossa, em sembla perfecte per vaja. Com dic ni el PP és Espanya, ni
Convergència Catalunya, ni ningú és Catalunya, es parla del poble, es parla de la gent, a
mi al final arriba un punt que em molesta, perquè dius “a veure la gent”, que avui mateix,
crec que era avui, Ada Colau també ha fet servir, o estàs amb el PP o amb la gent de
Catalunya, crec que ha dit la gent, la gent del poble, és igual perquè això es fa servir
igual.
Dius, home a veure, i els que no som ni PP ni estem per això, què som? Objectes
inanimats, extraterrestres, alguna cosa rara. Home el poble de Catalunya és plural, el
poble de Catalunya som tots i una part del poble de Catalunya vol una cosa i una part del
poble de Catalunya o de la gent de Catalunya vol una altra, agafar la gent com a, no, no,
jo és que estic complint la voluntat de la gent. No perdona estàs complint en tot cas la
voluntat de la gent que t’ha votat, cosa que en el cas d’aquest referèndum, no vull
allargar-me, però és que si em doneu peu, tampoc en aquest referèndum, tampoc s’està
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seguint. Jo ahir veia un retall de premsa del gener del 2015 em penso, que hi havia el Sr.
Jonqueres que deia: “si guanyem el 27S no hi haurà cap referèndum.” Això ho deia,
també us ho puc ensenyar que ho tinc per aquí, després he vist algú, alguna estrella
twittera del Congrés dels Diputats que diu: “diria que això és un referèndum, diria que el
vam guanyar, per tant no hi ha cap referèndum.”
I després d’estar un any i pico amb això, de cop i volta apa, ara el referèndum és el
mandat popular. Home a veure, que em sembla bé que es canviï d’estratègia i que em
sembla bé que cadascú té dret a rectificar si s’equivoca, jo no ho discuteixo, però com a
mínim que no se’ns digui que es fa en nom del poble, perquè al final el poble com deia
som tots i una part del poble vol una cosa i una part del poble vol una altra cosa.
Per tant, què necessitem jo crec? Respectar-nos com a poble, com a ciutadans, pensar
que les idees de l’altra són igual de bones, pensar que si vosaltres voleu la
independència, segur que és que penseu que això és el millor per Catalunya, però que si
jo no la vull, no sóc ni un agent del CNI, ni em paga ningú, ni cap cosa rara d’aquestes
que cada dia pots llegir la Twitter. O bé això quan no et diuen que ets una mena de
retardat mental perquè si no ho fossis no voldries això.
Això són comportaments que s’estan donant i que hem entre tots de desterrar,
afortunadament són minoritaris, no dic que no, però crec que seria qüestió d’entre tots
posar una mica de seny a l’assumpte, intentar reconduir els temes, intentar que ens
poguéssim entendre perquè al final ens haurem d’entendre, no hi ha cap altre opció i per
tant buscar vies o punts de trobada i no punts de diferenciació.
A partir d’aquí, jo crec que a veure es poden fer moltes coses, segurament no serà ni el
100% del que volen un, ni el 100% del que volen un altres, però és que la política és així i
la política o bé tens una majoria per poder imposar una posició o si no tens la majoria i
descartant el tema de la garrotada que evidentment s’ha de descartar de totes, totes,
doncs aleshores has de negociar i per això estem nosaltres, aquesta és la nostra
voluntat.
La senyora Elisabeth Oliveras i Jorba declara:
Sr. Cáceres té als companys una mica alterats perquè no li han fet saber, no li han fet
arribar la còpia del ROM, que encara no està vigent i per tant doncs està en exposició i
tal, però el que m’he adonat molt és que els partits que defensen el no necessiten parlar,
però nosaltres ho fem cada dia i parlem i fem actes i expressem la nostra opinió i a vostès
els hi ha prohibit fer això. I ara que ha agafat un micro i un espai que representa al poble i
l’ha pogut escoltar doncs miri ens ha fet el míting.
Per tant doncs miri felicitats perquè almenys ha pogut expressar en aquest Ple el que
vostè pensa, cosa que vostès prohibeixen en els altres que ho facin.
La senyora Marta Baldrich Caselles declara:
Clar és que jo volia ser molt breu i ara quedaré molt malament, és que m’he marejat i tot,
perquè clar és que hem anat d’un cantó a l’altre, d’un cantó a l’altre, no tenia temps de ni
de prendre notes.
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Clar llavors dic, me’n vaig a fer un resum més ràpid, val, llavors clar jo volia parlar d’una
cosa, vostè se m’ha anat per una altra, però bé jo vaig per la meva.
Parlàvem d’estàvem on estàvem perquè ara hem de tornar a reprendre el que teníem de
reprendre, perquè vostès tampoc han fet res. Quan parlàvem de diàleg parlàvem de a
partir del dia 2, perquè vostès no han volgut tampoc fer res abans. Diàleg, democràcia,
drets fonamentals, crec, crec que els utilitzem diferent, perquè jo crec que els hi donem
un altre sentit que vostès pel que he vist, que ha passat aquests dies, vostès tot això de
diàleg, democràcia i drets fonamentals, aquests dies vostès no han fet res, han estat
passius i a més a més han estat donant suport a l’actitud bel·ligerant del PP i a més els hi
han fet costat, per tant ara vostès ara estan d’acord amb el diàleg, haguessin pogut
demostrar una altra cosa.
També vostè parla de què diu que les lleis, ara seré una mica “cumbaya” però bé, vostè
diu que les lleis valen fins que es deroguen, doncs miri jo crec que estem en una societat
democràtica, perquè sinó seria una dictadura i em sembla encara, bé no sé si ho som o
no, i que en una societat democràtica la Llei, al meu entendre, la determina la voluntat
dels ciutadans i és aquesta la voluntat la que la modifica i l’ha de legalitzar i per tant cal
escoltar aquesta voluntat i això és el que estem demanant.
El senyor David Sánchez Mancebo declara:
Bé fa estona que dels temes que vostè ha parlat i algun altre company. Començaré si li
sembla pel Sr. Brossa. Bé ell ha referit algunes opinions que llegeix quan està a
l’estranger, però nosaltres que estem aquí, diguéssim potser més dies a Catalunya llegim
expressions com “estat d’excepció”. Jo no sé si vostè quan va arribar de viatge va trobar
algun estat d’excepció a l’aeroport, o alguna frontera. Llavors també quan algú utilitza
aquesta expressió doncs hauria de llegir més, o veure alguna pel·lícula que també surt
aquest aspecte, perquè realment aquí a aquest país, a Catalunya no estem vivint en un
estat d’excepció, en absolut.
Si algú vol afirmar això i que se li tingui en compte, doncs s’haurà de repassar el que vol
dir aquesta expressió i bé, i alguns dels que ho diuen, després els hi fan ... a la nit fent
segons que.
En qualsevol cas, nosaltres ja dic, sabem el que pensa Catalunya, com ens relacionem
entre nosaltres, i aquí evidentment hi ha una situació determinada, però no hi ha una
altra, no cal que ens ho expliquin, ja ho sabem.
En qualsevol cas Sra. alcaldessa sí que m’agradaria contestar-li alguna cosa, primer diu
que el decret estarà al mes d’octubre, bé sort que els decrets no caduquen, si poso un
iogurt ara que no porta caducitat doncs seria perillós, crec que on hauria vostè com a
mínim verbalitzat aquest acte que vostè va fer il·legal, hagués hagut d’estar aquí en
aquest Ple, perquè al mes d’octubre ja veurem no sé, no sé que pot passar més.
En qualsevol cas també voldria respondre-li a la referència que vostè fa a la nostra visita
com a partit polític, que així es va dir a l’Institut, jo no vaig estar però evidentment tinc
informació de primera mà. La nostra coordinadora que va ser la persona que va anar, es
va identificar com a tal, és cert que l’Institut va mostrar alguna cosa que no acabava
d’entendre que s’ajustava a la realitat d’aquella conversa, creiem que el fet està aclarit
per part de C’s i és cert que l’Institut també ha fet un comunicat, però en qualsevol cas no
m’agradaria entrar a parlar de qüestions relacionades amb els menors. Jo estic totalment
d’acord amb vostè que evidentment s’han de protegir, evidentment no es poden utilitzar
per aquests temes, això vostè ja sap que m’hi trobarà, però si anem amb aquests mitjans,
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que vostè ens a suposa, que nosaltres, li asseguro que C’s fins on jo sé, no participa en
cap accionariat de cap mitjà de comunicació.
L’11 de setembre jo estava mirant la TV, feien una manifestació a TV i efectivament
alguns balcons també hi havia menors que van sortir en aquestes imatges i ningú tampoc
els hi va demanar permisos. Jo no dic els que estaven a la via pública, perquè aquests
evidentment estaven, però dins de la seva vivenda en balcons, també sortien.
Per tant si ens centrem en aquest aspecte, que evidentment nosaltres opinem el mateix
que vostè, crec que no és bo. Però el que va passar amb l’Institut va ser una reclamació
per part d’uns pares, perquè havíem tingut trucades, missatges, etc. Ja sap vostè que tot
això arriba molt ràpid. De circumstàncies que estaven passat a l’Institut, un lloc on
evidentment la formació és important, a part de l’educació i creiem que no es podia tolerar
aquesta publicitat. I li ben asseguro que el compromís o com a mínim la informació que
vam obtenir quan vam sortir d’allà va ser aquesta.
Per tant vull dir, nosaltres hem sigut molt clars defensant aquests valors, sobretot per
protegir els menors.
Em sembla que no m’oblido de dir de moment res més. Dir-li a la Sra. Vallès que vostè
diu “quina democràcia més que votar”. Jo estic d’acord amb vostè, quina és la major
democràcia que votar, amb això és que estem totalment d’acord, el que passa que s’ha
de votar amb unes garanties, s’ha de votar dins de la Llei perquè sinó és que no estem
fent les coses bé, i fixis que dic “no estem fent les coses bé”. No podem garantir una
votació el diumenge, no podem dir que les lleis del Parlament són, no escolti’m. Hem
estat amb una, que és la Llei que sempre ens ha, la mateixa llei perdó, que permet que
vostè i jo estiguem aquí assentats. Ara no podem anar en contra d’aquestes Lleis,
d’acord?
Abans de venir aquí, a la feina m’ha arribat un fotografia, no sé de quin any, perquè no
tinc temps de mirar-ho, però sí que posava el logo de la Generalitat, potser algun dels
que està aquí presents ho ha rebut o ho ha vist. I deia una frase del president Terradelles,
que deia, no ho recordo textualment, la podria buscar en qualsevol cas, que deia que dins
de la Constitució estava l’Estatut o alguna cosa així, és a dir ho equiparava dins d’una
normalitat, que ara ens hem tornat tots una mica així, anem seleccionant, que s’ha de dir,
que no s’ha de dir, amb normalitat, que és com jo crec que hem viscut molts de nosaltres
molts anys i esperem viure amb aquesta normalitat dins d’aquesta societat.
A nosaltres no cal que ens expliquin com és Catalunya, és que no cal que ens ho
expliquin, el que passa que tot això, que tot això ara el que fa és provocar l’enfrontament,
provocar la divisió i provocar una situació que no sé si a vosaltres els hi agrada, a mi no
m’agrada.
La senyora Mercè Vallès Corominas declara:
Bé certament, la veritat és que no sé ni que estem votant, hem parlat de les dretes, del
Pujol, del Raventós, en fi. Diàleg, diàleg ens ho diu aquell que “apoyaré la reforma del
Estatut que salga del Parlament”. Diàleg ens ho diu aquell partit que el primer que va fer
és carregar-se el que aquí s’havia aprovat sobiranament.
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Però és que no vull entrar en el debat perquè és que no cal, ja ho hem fet abans i em
sembla que un savi no fa massa va dir unes paraules que repetiré, que ho resumeixen
tot, que és: “bueno pues molt bé, pues vale, pues adiós”.
El senyor Àlex Brossa i Enrique declara:
Per al·lusions, una pregunta Sr. Cáceres o Sr. Sánchez, que veig que avui coincideixen
una mica en el discurs.
Creuen que a Espanya hi ha separació de poders? Sí o no.
Per coses com aquestes creiem nosaltres que és bo que anem a votar, perquè no ens
posarem d’acord, és a dir. Vostè ha dit no és que una agressió a un càrrec públic o a una
persona no és el mateix que vinguin la Fiscalia. Si la desinstitunalitzem i la portem a un
país democràtic i a més té raó, però si la portem a Espanya resulta que la denúncia de
Fiscalia és una denúncia de fa mesos d’un partit que es diu Box pel jutge Vidal, i això els
hi permet entrar a casa al Sr. Pi i Sunyer, els hi permet detenir alts càrrecs públics. El Sr.
Sánchez em sembla que en diu vostè viu en un estat d’excepció? Doncs sí perquè quan
jo aterro veig que la meva gent, la gent del nostre partit està detinguda entre altres coses.
És a dir la separació dels poders a Espanya i per això estem on estem, ens governen
unes famílies, unes elits abstractives que han portat l’Estat a un aücat, que és per això
que el poble de Catalunya ha dit prou.
Com es canvien les coses? De dues maneres: primera majories polítiques, segona
majories socials, i les dues han de coincidir. Majoria política, al Parlament de Catalunya
72 diputats, majoria sobre 135, més la gent de En Comú Podem que els hi hauríem de
dir, de preguntar a tots a veure que diuen. Majoria d’alcaldes, més de 700 o 800 municipis
dels 948. Majoria social? Com què no ens posem d’acord en si som la meitat, la meitat
més un, la meitat menys un. Creiem que la manera de desencallar aquest llaç obert que
fa 7 anys que dura, és per una cosa que és quadradeta, que de vegades és transparent,
de vegades és blanca, té un forat, i vostè diu el nom, el treuen de la llista i a les 8 del
vespre ens compten.
És molt senzill, aquesta és la nostra solució, vostès parlen a vegades de diàleg però no
ens plantegen cap solució, posin alguna damunt la taula, quina és la solució? Reformar la
Constitució, que Espanya es torni vermella, que Espanya voti altres solucions alternatives
dels que no ens criden als “a por ellos”, que l’Espanya aquella ja no hi és. Digui’ns quina
és la solució i un cop ens la diguin, nosaltres amb aquesta solució l’estudiarem. Nosaltres
els hi fem una oferta, els hi hem fet moltes vegades a PSC, quan vostès deien “volem fer
fora al Mariano”, doncs és ben fàcil, si vostès pacten un referèndum, pactat i acordat amb
Catalunya, demà mateix li fem una mocioneta de censura, que ara el PNV també sembla
que està per la música, si és ben senzill. Insisteixo i tornem al debat d’abans, el que ens
trobem avui aquí és un xoc de sobiranies i com què no ens posem d’acord, com què
malgrat haver una majoria política a Catalunya, la volem acompanyar d’una majoria social
i a veure de quina manera ho volem fer i quan el referèndum no té garanties suficients,
que a tots ens agradaria de ben segur que fos d’una altra manera, que el no es pogués
expressar, que els mitjans de comunicació no els amenacessin i trec la Guàrdia Civil per
publicar un anunci de la Generalitat. A tots ens agradaria una situació de context
democràtic molt millor, que no hi hagués un vaixell del Piolín de la Warner esperant-nos.
Amb una situació de normalitat, doncs fantàstic, però no hi és perquè la contrapart no vol
que hi sigui, és a dir, no sé, creiem que això, majories socials, majories polítiques i
després doncs a veure la Llei ... I una cosa que, em sembla que la Sra. Baldrich és molt
prudent, però no ho ha esmentat abans, solidaritat amb tota la gent de Podem que no va
poder sortir, i la moció tampoc ho diu, de l’acte de Saragossa, entre d’altres coses perquè
hi havia una minoria d’ultres, és cert una minoria, però no van poder sortir. El mateix
senyor Iglesias des d’allà va trucar al president del Govern i resulta ser, pel que va
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manifestar tota la gent de Podem, que no tenien prous efectius perquè els efectius
estaven concentrats en un altre territori. Solidaritat amb la gent de Podem que també en
aquest cas va patir una disfunció.
La senyora Elisabeth Oliveras i Jorba declara:
Jo també li voldria dir al Sr. Cáceres, perquè miri vostè que ha tocat temes que fan mal.
Vostès ens parlen d’un Estat que garanteix coses i d’uns partits polítics que les fan
possibles. Ens diuen que ERC va pactar, al principi va donar el govern al Sr. Pujol, també
se li va donar al Sr. Maragall i també se li va donar al Sr. Montilla perquè també ens vam
creure que hi havia partits que eren possiblement d’esquerres, després van demostrar
descaradament que no ho eren i per tant al final vam veure que l’opció era salvar el país i
després ja refaríem les majories perquè el nostre país esdevingui, en el nostre cas
d’esquerres, en el cas del PDeCat doncs lliberal o de centre i cadascú podrà triar
lliurement el que vulgui ser.
Però el que va funcionar realment doncs és el que va fallar.
Miri vostè em parla d’un partit que li deuen sobrar sacs de calcs encara, jo ho entenc així,
és a dir un partit que acabava els problemes enterrant a persones i fent-les desaparèixer.
Un partit que exercia el terrorisme d’Estat i que no s’ha n’estat mai d’aquesta vergonya, ni
mai ho ha condemnat, un partit, ahir feia anys que havien matat en Txiqui i que jo no he
sentit mai que vostès hagin fet un homenatge a totes aquelles persones que es van matar
en judicis sumaríssims al final de la suposada dictadura que ara està demostrat que ens
està durant fins ara. Un partit que es va ventilar, com deien els seus companys de
consistori, allò que aquí, en aquest país, havíem decidit amb esforços, amb molt diàleg,
s’havia aconseguit una majoria per aprovar un Estatut i se’l van ventilar amb tota l’alegria
i a més a més un partit que anima a la gent a parlar. El Sr. Sánchez em preguntava si ha
havien insults o no, miri nosaltres no juguem al joc de les víctimes, home, el twitter hi ha
dies que vull, m’és igual, m’és ben igual, la gent que diu el que diu té tot els dret a dir-ho,
d’aquella manera potser no, però té tot el dret a expressar-se, no està d’acord amb mi,
potser ho diu d’alguna manera que jo trobo que no és la correcte, però el que no farem és
el víctima de tot això, fa molts anys que estem treballant per arribar aquí i fa molts anys
que estem suportant pintades a les seus, miretes a les portes i ja no en fem res, les
tornem a pintar i tornem a començar, perquè és això, perquè arriba un moment que és
que no ens cansarem de lluitar per aquest procés.
Els hi haig de dir, que vostè em diu “uns dictadors que van posar urnes”, ostres! Ens
estan dient, ens estan comparant, això és una altra imatge que també utilitzen els ultra
dreta comparant-nos amb els nazis, quan són ells els que surten amb una bandera amb
un aguilot penjat a l’esquena, una bandera anticonstitucional que, ningú és belluga per
dir-los que no poden estar allà. Un partit que tolera que la Falange continuï sent un partit
legal, que les FAES s’alimenti de diners públics. És a dir vostès estan consentint tot això i
ens donen lliçons a nosaltres, ens donen lliçons a nosaltres de democràcia.
Miri és que hauríem de tornar a anar a l’escola tots una altra vegada i tornar a aprendre,
aprendre que és fer política, el respecte per allò públic, el respecte per les persones que
ens voten i sobretot el respecte a la democràcia. Vostès han perdut el nord, és a dir
mentre algú es dedica a ballar i l’altra a xiular, ostres! Hi ha un altre que va posant... avui
aquesta nit els companys d’ERC d’un poble d’aquí el costat, ostres, estaven tancats en
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un lloc mentre la Guàrdia Civil feia ratis pel poble, això és la cosa més normal de món,
“vinga home” i evidentment no portaven cap ordre judicial. L’altra dia els companys de la
CUP se’ls hi volia assaltar, per què? Perquè els anaven a provocar i vostès no hi eren allà
donant suport, vergonya, hi haurien d’haver estat perquè han de defensar la gent. Jo no
he vist cap escrit donant suport a l’Anna Gabriel, que se l’amenaçava de mort, no he vist
cap escrit donant suport al company Rufian, que se li amenaça amb cremar a la seva
dona i al seu fill, no he vist cap suport a la Mònica Terribas que se li ha dit de tot. Per
què? Perquè són gent que no són de la seva corda i com què no són de la seva corda,
doncs miri el que els hi diuen és que ens ho mereixem perquè estem fent coses que no
toquen, ens tracten com si fóssim criatures petites, miri jo fa 34 anys que em dedico a
l’educació, educació certiva, educació amb respecte, amb empatia i evidentment no
punible i vostès el que utilitzen és la part pitjor del que és l’educació, s’han posat a roda,
han desaparegut, estan allà, han canviat al senyor, no sé quin tenien n’han tingut tants,
però ha acabat amb el Sr. Sánchez com a representant, ostres! I està allà a roda
esperant a veure si el truca el president, a veure si pot sortir en una roda de premsa, a
veure si pot treure el cap, però no fa res més, no fa res més, no l’he sentit condemnar
l’acte de diumenge, també hi teníem companys nosaltres i també hi tenien companys els
de la CUP i no van poder sortir perquè no hi havia prou policia.
Escolti estan deixant l’Estat espanyol desprevingut, en estat 4 d’excepció, malauradament
fa gairebé un mes vam patir un atemptat terrible a Catalunya i estan deixant l’Estat
espanyol a l’aire. Per què? Perquè hi ha una arma de destrucció massiva que és diu urna
i una voluntat d’omplir-les de paperetes. Ostres, i vostès ens donen lliçons, home. Perquè
la seva legalitat, la que ens és impossible, perquè miri ens diu la Llei electoral vostès no
l’han canviada, no perquè a qui més els afavoreix és a vostè, als partits grans, en els
petits ens aniria molt bé canviar-la, però a vostès no els hi ha anat mai bé perquè
evidentment els vots dels territoris que vostès, no clar és que sempre funcionen així. És a
dir tot va per interessos, tot va per interessos polítics, però no de política de poble, per
interessos polítics dels partits polítics i per tant no ens en sortirem, no ens en sortirem
mai. Ja li dic jo, el dia que deixin de dir amb boqueta petita i reconeguin que, i encara hi
ha represaliats i que hi ha gent que ostres! Encara està tombada a les carreteres i els
seus fills l’estan buscant, el dia que comencin a denunciar que aquests ferris haurien
d’estar navegant pel Mediterrani i recollint a les persones que cada dia moren ofegades,
aquell dia jo començaré a mirar-me el PSOE com, ostres tu! Comencen a recuperar
alguna cosa d’obrer i espanyols segur que en són, però del partit obrer. Ara mentre tant i
als socialistes els hi costarà una mica més, però de veritat que ja els hi dic ara, que no es
mereixen cap mena de respecte com a partit i que ens doni lliçons molt menys.
Suposo que em vol replicar Sr. Cáceres.
El senyor Manuel Cáceres Castaño declara:
Efectivament Sra. Oliveras, intentaré ser molt breu de veritat, a veure si ho aconsegueixo.
Jo no dono lliçons de democràcia a ningú, però no n’admeto de ningú, sobretot de ningú
que pensa que la llei se la pot saltar quan li convé, quan no li convé.
Jo he contestat a la Sra. Vallès que havia dit: democràcia és posar urnes. I jo he dit que
democràcia és posar urnes i moltes altres coses.
Jo no vull donar lliçons a ningú però tampoc les admeto i resulta que en l’exposició de
motius d’aquesta moció, com jo ja ho he dit, i a més està escrit també, el Sr. Puigdemont
parlava de democràcia i parlava de què els alcaldes socialistes que no donen suport o no
cedeixen locals no són democràtics. Jo això no ho admeto, perquè els alcaldes estan
complint la Llei vigent, la que ells pensen, que vostès pensen que la vigent és una altra,
bé cadascú podem pensar el que vulguem, jo ho tinc bastant clar, però bé cadascú pensi
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el que vulgui. Aleshores no intento donar lliçons de democràcia a ningú, però tampoc
accepto que me les doni qui ha fet coses com lo del passat dia 6 al Parlament, que ja ho
he dit abans, no sé si va quedar alguna norma per saltar-se, alienes, pròpies, incloent-hi
l’episodi d’una firma del lletrat major que diu ell que no l’havia posat, amb un segell que
tampoc sap qui l’ha posat, etc.
No vull parlar més d’aquest tema, però jo no vull donar lliçons, tampoc les admeto,
perquè al final jo crec que tant demòcrata sóc jo com vostès, jo no dic que vostès no
siguin demòcrates en general, crec que han fet coses que per mi no són correctes, igual
que vostès poden pensar que nosaltres les hem fetes, però no dic que no siguin
demòcrates ni els estic comparant amb cap dictador, només he dit que posar urnes
també ho han fet els dictadors, és que això és així, és que a veure no sé, és que està
escrit, jo no m’ho invento. Per tant no centralitzem només l’urna, sinó que agafem el pac
democràcia en el seu conjunt, és a dir l’urna, les garanties, amb uns mitjans neutrals, etc.
Vostè deia que no se’ns sent parlar a nosaltres i tal, però clar si vostè mira TV3 no se’ns
sentirà perquè a TV3 no sortim, a TV3 surt una altra cosa.
Però parlem, miri ahir vam tenir al nostre local una diputada del Parlament de Catalunya
parlant d’aquest tema per exemple i parlem i tant que parlem, i no ens ho ha prohibit
ningú, això no s’ajusta a la realitat i vostès parlen evidentment, vostès tenen la sort que
tenen uns mitjans que els hi donen una audiència i nosaltres aquí Catalunya no els tenim,
vull dir els públics per descomptat no els tenim.
A banda d’això també una correcció, evidentment el Sr. Rodríguez Zapatero va dir tot allò
de la ... s’ha convertit en molt de moda, un error per mi, un error evidentment perquè tu
no pot dir que donaràs un xec en blanc a ningú, això és un error i és un error que cau
sobre la seva esquena, evidentment sobre la de nosaltres també perquè som membres
del mateix partit, però que és un error seu. Però el que està clar és que aquest Estatut
que va anar al Parlament espanyol, que va anar al Congrés dels Diputats va ser aprovat
amb els vots del PSOE, evidentment amb modificacions, no dic que no, evidentment amb
modificacions, però amb aquestes modificacions que potser van ser les que van fer que
ERC, igual que el PP, demanés el no, per motius diferents, no estic comparant-los amb el
PP, per motius diferents. No va ser pros per la ciutadania de Catalunya que va votar que
sí a aquest Estatut, per tant l’Estatut qui se’ls va carregar, o qui el va limitar diguéssim, jo
tampoc diria carregar perquè potser és massa, va ser el Tribunal Constitucional i
evidentment no oblido, però que aquí no tocava dir-ho, però ja que és això ho dic, la
ignominiosa campanya del PP per tota Espanya, demanant firmes i a sobre impugnant
disposicions que després en altres estatuts com el d’Andalusia, no només no les van
impugnar sinó que hi van votar a favor. Evidentment això és tant impresentable, però bé
és que jo considero afectat pel que faci el PP, el PP és el PP, tenim la desgràcia de què
governa, això per mi és una desgràcia, però a veure no em cau a mi millor el PP del que li
pugui caure a vostè, això li asseguro.
Acabo només dient-li a la Sra. Baldrich, jo crec que sí que hem fet coses, potser no hem
fet prou, home, tampoc el PSOE és tant fort com era en un altre temps, tenim la força que
tenim perquè els ciutadans ho han volgut, i per tant podem fer el que podem fer, però
nosaltres van aprovar la Declaració de Granada, més recentment es va aprovar la
Declaració de Barcelona, que pot no agradar, no sé, jo no dic que els hi hagi d’agradar.
Evidentment és la nostra declaració, però ho hem fet, tenim un web, que ara no recordo
l’adreça, que està penjat tot el que nosaltres proposem com a model territorial per a
Espanya, està, evidentment no té perquè acceptar-se, no pretenem això, però és la
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nostra proposta, no ens diguin que no tenim propostes, no ens diguin que no tenim
propostes, i com què tenim propostes, que pensem que són millors que les que ara
s’estan sotmetent perquè pensem que no porten en lloc, per això estem en contra
d’aquest procés tal com s’ha fet i pensem això, això ho ha dit el nostre primer secretari, a
banda de ballar algunes estones, també d’altres estones parla i escriu i tot això, que
evidentment això al final la situació creiem que passa per votar, el que passa que el que
nosaltres volem votar potser no és el mateix que volen votar vostès ara, potser ens hem
de posar a entendre a veure que votem i quina oferta fem, etc. Per això hi estem d’acord i
ho hem estat sempre, i sempre ho he dit el que passa és que bé, nosaltres tenim la
nostra cosa que volem votar, vostès tenen la seva.
Ja dic lliçons de democràcia cap, no les volem donar, no és la meva intenció donar-la,
però tampoc crec que les haguem de rebre, perquè crec que no és just.
El senyor David Sánchez Mancebo declara:
Molt breument. Només dir per clarificar, sembla que ha sigut vostè Sra. Oliveras la que, o
el Sr. Brossa no ho recordo.
Condemnem, com he dit a la primera intervenció, tots els actes siguin els actes violents,
les amenaces, tot això ho condemnem, és a dir no vull que quedi que C’s, que aquest
grup municipal no condemna qualsevol agressió física, verbal a qualsevol ciutadà
d’aquest país, és que seria una bogeria dir el contrari.
Per tant insisteixo, nosaltres no volem que es fracturi la societat i com què s’està
fracturant la societat, desgraciadament s’estan produint, sembla que ha estat vostè Sr.
Brossa ara recordo algunes paraules que ha dit, s’estan produint aquestes escenes tant
desagradables, ofensives i que són a més motiu de denúncia i que nosaltres no girarem
el cap.
Vull que quedi molt clar el que he dit a la primera intervenció, ho tornem a repetir, per
acabar la nostra intervenció en aquest punt.
La senyora Elisabeth Oliveras i Jorba declara:
Be doncs per tancar, si la Sra. Vallès vol fer algun comentari.
La senyora Mercè Vallès Corominas declara:
No perquè després hi ha una altra moció que certament també anirà en aquest sentit i ja
ens estendrem després.
La senyora Elisabeth Oliveras i Jorba declara:
Només li volia fer dues observacions al Sr. Cáceres.
Miri TV3 és el que és perquè en el seu equip de direcció hi ha qui hi ha, i per tant ara
comencen a ser més parcials però durant una època, fins i tot gent que estava a govern
tampoc no sortia, li puc ben assegurar perquè ens ha passat.
Però miri jo li puc recomanar diaris que funcionen molt bé, miri: Sentit Crític, El Món, La
Directe i el felicito per poder tenir una web que no li tanquen, perquè als altres ens les
tanquen totes.
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Per tant felicitats que pugui oblidar-se fins i tot del domini perquè nosaltres estem
aprenent constantment, constantment un altre, que això ens anirà molt bé per l’alzheimer,
però realment patim perquè cada dia hem de mirar a on punyetes hem d’anar a
connectar-nos per saber que ens està dient el nostre govern.
Per tant felicitats que el seu partit pugui conservar-la i per molts anys perquè és el seu
dret de tenir-la com el de tothom.

Votació
Sotmesa a votació la proposta dalt transcrita, es desestima per majoria absoluta amb el
resultat següent:
Vots a favor: 3 (PSC-CP i C’s)
Vots en contra: 13 (Junts-ERC-AM, PDeCat i ICV-EUiA-E)
Abstencions: 0

13. Moció presentada per C's, en defensa dels funcionaris i treballadors públics
municipals
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Durant les sessions al Ple del Parlament de Catalunya dels dies 6 i 7 de setembre, les
forces independentistes, tot i no disposar d’una majoria social, van impulsar iniciatives
polítiques i parlamentàries que es situen fora del marc legal i democràtic, vulnerant els
drets fonamentals del conjunt dels diputats, fonamentalment els de l'oposició, del Consell
de Garanties Estatutàries, obviant el criteri del màxim òrgan consultiu de la Generalitat,
del Reglament del Parlament, dels propis lletrats de la institució i del conjunt de les
pròpies institucions catalanes. Unes lleis, tals com la del Referèndum il·legal i la de
transitorietat jurídica, i que posteriorment han estat suspeses pel Tribunal Constitucional.
Totes aquestes iniciatives polítiques il·legals han estat derivades en gran part a la
responsabilitat municipal i dels ajuntaments posant en una situació compromesa als
funcionaris i treballadors públics municipals, forçant-los directa o indirectament a prendre
decisions que vulneren la legalitat vigent reglamentada en la Constitució Espanyola i en
l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, i amb el perill que aquests funcionaris i treballadors
públics puguin ser assenyalats.
Des dels ajuntaments, cal garantir el compliment de l’ordenament jurídic i actuar sota el
principi que la defensa de l'Estat de Dret és un deure que vincula tots els poders públics i
per tant tots els treballadors públics, sense excepció, mantenint-los al marge de la
celebració del Referèndum il·legal previst pel dia 1 d’octubre i de les actuacions que porta
derivades.
Des dels ajuntaments, cal reconèixer i garantir que la seva actuació quedarà supeditada,
sempre, al compliment del marc legal vigent, sota els principis de seguretat jurídica,
jerarquia normativa i lleialtat institucional.
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Des dels ajuntaments, cal garantir el bon funcionament dels serveis públics i la seguretat
jurídica dels treballadors públics, recordant que la Constitució Espanyola i l’Estatut
d'Autonomia de Catalunya són les fonts del dret del nostre ordenament jurídic i que tota
norma ha de ser-hi compatible, sense que hi pugui haver cap mena de dubte sobre quina
norma cal aplicar en cada moment i situació.
Per tots aquests motius exposats, el Grup Municipal de Ciutadans (Cs) a l’Ajuntament de
Sant Quirze del Vallès, proposa l’adopció dels següents acords:
PRIMER: Mantenir el compromís de l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès a reconèixer
que una llei o norma anul·lada o suspesa pel Tribunal Constitucional no té vigència ni pot
emparar cap ordre ni actuació administrativa.
SEGON: Instar a la Generalitat de Catalunya a no crear cap registre de treballadors
públics amb intencionalitats polítiques o partidistes.
TERCER: Instar a la Generalitat de Catalunya a que en cap cas l’Administració Pública
demanarà responsabilitats personals a cap treballador públic pel compliment de
l’ordenament jurídic o perquè es negui a acatar una norma contrària a aquest ordenament
jurídic.
QUART: Reafirmar el compromís de l'Ajuntament de Sant Quirze del Vallès amb la
legalitat vigent que emana de la Constitució Espanyola, l'Estatut d'Autonomia de
Catalunya i les institucions espanyoles i catalanes.

Deliberacions
El senyor David Sánchez Mancebo declara:
Si els hi sembla faré lectura sencera de la moció, primer perquè no ha sigut consensuada
en Junta de Portaveus i per no fer com a vegades passa una explicació més extensa del
que llavors es fa a la part expositiva.
Nosaltres presentem una moció efectivament en defensa dels funcionaris i dels
treballadors públics municipals.
“Durant les sessions al Ple del Parlament de Catalunya dels dies 6 i 7 de setembre, les
forces independentistes, tot i no disposar d’una majoria social, van impulsar iniciatives
polítiques i parlamentàries que es situen fora del marc legal i democràtic, vulnerant els
drets fonamentals del conjunt dels diputats, fonamentalment els de l'oposició, del Consell
de Garanties Estatutàries, obviant el criteri del màxim òrgan consultiu de la Generalitat,
del Reglament del Parlament, dels propis lletrats de la institució i del conjunt de les
pròpies institucions catalanes. Unes lleis, tals com la del Referèndum il·legal i la de
transitorietat jurídica, i que posteriorment han estat suspeses pel Tribunal Constitucional.
Totes aquestes iniciatives polítiques il·legals han estat derivades en gran part a la
responsabilitat municipal i dels ajuntaments posant en una situació compromesa als
funcionaris i treballadors públics municipals, forçant-los directa o indirectament a prendre
decisions que vulneren la legalitat vigent reglamentada en la Constitució Espanyola i en
l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, i amb el perill que aquests funcionaris i treballadors
públics puguin ser assenyalats.
Des dels ajuntaments, cal garantir el compliment de l’ordenament jurídic i actuar sota el
principi que la defensa de l'Estat de Dret és un deure que vincula tots els poders públics i
per tant tots els treballadors públics, sense excepció, mantenint-los al marge de la
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celebració del Referèndum il·legal previst pel dia 1 d’octubre i de les actuacions que porta
derivades.
Des dels ajuntaments, cal reconèixer i garantir que la seva actuació quedarà supeditada,
sempre, al compliment del marc legal vigent, sota els principis de seguretat jurídica,
jerarquia normativa i lleialtat institucional.
Des dels ajuntaments, cal garantir el bon funcionament dels serveis públics i la seguretat
jurídica dels treballadors públics, recordant que la Constitució Espanyola i l’Estatut
d'Autonomia de Catalunya són les fonts del dret del nostre ordenament jurídic i que tota
norma ha de ser-hi compatible, sense que hi pugui haver cap mena de dubte sobre quina
norma cal aplicar en cada moment i situació.
Per tots aquests motius exposats, el Grup Municipal de Ciutadans (Cs) a l’Ajuntament de
Sant Quirze del Vallès, proposa l’adopció dels següents acords:
PRIMER: Mantenir el compromís de l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès a reconèixer
que una llei o norma anul·lada o suspesa pel Tribunal Constitucional no té vigència ni pot
emparar cap ordre ni actuació administrativa.
SEGON: Instar a la Generalitat de Catalunya a no crear cap registre de treballadors
públics amb intencionalitats polítiques o partidistes.
TERCER: Instar a la Generalitat de Catalunya a que en cap cas l’Administració Pública
demanarà responsabilitats personals a cap treballador públic pel compliment de
l’ordenament jurídic o perquè es negui a acatar una norma contrària a aquest ordenament
jurídic.
QUART: Reafirmar el compromís de l'Ajuntament de Sant Quirze del Vallès amb la
legalitat vigent que emana de la Constitució Espanyola, l'Estatut d'Autonomia de
Catalunya i les institucions espanyoles i catalanes.”
Per tot això que he llegit demano el vot favorable.
La senyora Marta Baldrich Caselles declara:
Bé ja no sé si parlar del que demanen o de l’exposició dels motius, però bé una mica tot
ve una mica lligat ja també amb l’altre moció, no em faré llarg i per tant la majoria
d’arguments i coses que s’han dit a l’anterior, fa una estona, doncs crec que poden ser
utilitzats perfectament perquè com vostès saben les mocions a part de si votem sí, votem
a favor, votem en contra, no sols significa estar d’acord amb el text, sinó que també
votem la intenció amb què es presenta aquesta moció. I per tant vostè també deu
entendre que quan parlo d’intencions que es presenten en aquest cas.
Què dir-los jo a vostès senyors de C’s? Que des del nostre posicionament rebutgem
totalment la seva actitud davant els fets que estan ocorrent aquí a Catalunya. A més ens
dóna la sensació que els hi agrada fer de les coses problemes, és un partit que a més va
néixer aquí Catalunya per combatre segurament, irresponsablement i amb mentides
flagrants la política lingüística portada a terme a Catalunya des de l’any 83, ... un ampli
suport, eficàcia més justícia.
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Ens dóna la sensació que a més fan competicions a veure qui arriba abans amb el PP,
per veure qui és més espanyol, qui és més dur en l’aplicació del marc legal espanyol,
dóna aquesta sensació almenys.
A més a més també cal recordar una mica que amb la querella per sedició
presenta contra l’ANC i Òmnium, que hi ha implicats personalment als seus
s’invoquen, vostès que són tant legalistes, s’invoca una figura delictiva del codi
73, recordem que encara estava viu en Franco. Però home després del 73
reformes del codi penal pel mig, per tant per què hem d’aplicar aquesta llei?

que s’ha
dirigents,
penal del
ha hagut

Bé l’únic que els hi volem demanar és que deixin de, vostès no fan de bombers, fan de
piròmans, van encenen les coses.
I vostè parla també en la seva exposició de motius d’aquesta d’allò, diu: “Durant les
sessions al Ple del Parlament de Catalunya dels dies 6 i 7 de setembre, les forces... i no
disposar d’una majoria social...” A veure no disposar d’una majoria social, és a dir tenim
en compte que un 83 aproximadament de la població vol votar, independentment sí, no, o
no ho sap. Això no és no tenir una majoria social, estem parlant de l’exposició de motius,
l’altre, jo crec que hi ha una altra intenció en aquesta d’allò.
Estem parlant constantment de les lleis, de la vulneració de lleis, parla d’unes lleis com la
del referèndum, que han estat suspeses pel Tribunal Constitucional, miri jo crec que la
culpa de tot això després del que va passar el 6 i 7 de setembre, no té la culpa el Tribunal
Constitucional. Perquè aquesta gent el que fa, exigeix responsabilitats, perquè el que fan
és dictar unes lleis, fan unes sentències i es queden tant amples. I en canvi exigeixen
responsabilitats a l’altre gent que no obeeix el que ells demanen, com per exemple en
aquest cas el Puigdemont, o tots aquells que volen tancar per desobediència.
Pel que fa a la sol·licitud dels punts per aprovar en aquesta moció, a veure primer ja no
cal que li comenti perquè ho han comentat abans. “El segon: Instar a la Generalitat de
Catalunya a no crear cap registre de treballadors públics amb intencionalitats polítiques o
partidistes.” Jo no sé d’on ho ha tret això, per tant expliqui-m’ho una mica, llavors potser
sí ho entenc perquè jo no ho he sentit que vulguin fer res. Per tant que els hi demanem si
no faran res.
El tercer demana instar a la Generalitat a què en cap cas l’Administració Pública
demanarà responsabilitats. Ja ho ha dit la Generalitat que la responsabilitat no serà dels
treballadors ni de cap director de centre, per tant no cal que ho demanem perquè ja ens
ho han dit, o sigui estem demanant coses que no.
I reafirmar el compromís de l’Ajuntament de Sant Quirze amb la legalitat, això no cal que
li votem perquè ja sabem el que ens fem.
Per tant aquí acabo, perquè clar seria allargar molt més tot això.
El senyor David Sánchez Mancebo declara:
Diu que va néixer C’s a Catalunya per les mentides, amb això intentaré lligar una mica la
resposta tot i que el que ha dit.

La senyora Marta Baldrich Caselles declara:
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I després també ha pillat lo dels motius, quan parlàvem de què no disposàvem d’una
majoria social, jo li dic que sí que disposàvem d’una majoria social, faré un resum molt
ràpid.
Un 83, 87% sí que és una majoria social, no tot ha de ser independentista però té ganes
de votar, vol decidir el seu futur i per tant sí que és una majoria social. Vostè parlava
d’unes lleis del referèndum que han estat suspeses pel Tribunal Constitucional, jo li dic
que val, que sí, que han estat suspeses pel Tribunal Constitucional, però que part del que
ha passat durant tots aquests dies ha estat culpa del mateix Tribunal Constitucional,
perquè són els que exigeixen responsabilitats, les dicten les lleis i en fan una sentència i
aquí es queden tan amples i a més exigeixen responsabilitats als que no les obeeixen,
val? Com per exemple el Puigdemont i altres que els volen tancar o els han tancat per
desobediència. En fi no cal dir res més, per tant la importància ja no era sol, per mi era
una excusa aquesta moció, amb els acords l’excusa era el text expositiu.
El senyor Manuel Cáceres Castaño declara:
Jo seré molt breu per compensar lo d’abans.
Expressar que nosaltres donarem suport a la moció, no perquè donem suport, és a dir
nosaltres no jutgem en aquest cas, no valorem la posició global de C’s en tot aquest afer,
tenim punts en els que podem estar d’acord i d’altres en els que estem en desacord, com
en moltes altres coses, però entenem que el text de la moció és perfectament subscrit per
nosaltres pel que hem comentat abans i perquè sobretot, hi ha un punts que el que volen
és donar-li una seguretat jurídica als treballadors públics, cosa que crec que és molt
important perquè cadascú com deia abans, que recolzi el que vulgui, que faci el que
vulgui, que demostri la seva postura com vulgui, però sense una coacció diguéssim o
sense un lligam perquè pugui tenir por a algun tipus de represàlia o a algun tipus de
coacció. No dic que això hagi de passar en absolut, però que és bo que els treballadors
públics se’ls hi donés la seguretat de què realment ells podran actuar com pensin que
han d’actuar sense tenir cap problema, ni per una banda ni per l’altra, perquè els
problemes els hi poden venir de molts llocs.
La senyora Mercè Vallès Corominas declara:
Bé certament tornem a tenir una altra moció que, al final volíem generar el debat que
estem tenint, perquè al final els acords gairebé no és que importin, però sí que són
l’excusa perfecte per presentar dos mocions al final contràries al fet de què acabem
votant.
Aquesta de C’s, sota el pretext de defensar als funcionaris municipals, jo a la meva
intervenció anterior ja he comentat, ja he dit que el mateix president va dir que això era un
tema polític i que per tant eren els polítics qui assumien la responsabilitat.
Per tant dit això entenem que aquesta moció no té sentit i no li donarem suport.
Bé vostès en aquesta moció parlen de la llei, de la legalitat, es converteixen en garants
d’aquesta llei, d’aquesta legalitat, de la Constitució i li diré que aquesta Constitució que
tant defensa, també s’han oblidat d’alguns dels articles d’aquesta Constitució, que són els
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articles que defensen els drets bàsics com són la llibertat d’expressió, la llibertat de
reunió, la llibertat de manifestació, drets que estan en aquesta Constitució que vostès tant
defensen i que en els últims dies doncs aquí en el nostre país s’han privat d’una manera
flagrant.
Tots en el nostre imaginari tenim uns ideals, el nostre és imaginar un país on puguem
votar lliurement un referèndum, un país on votar sí o votar no, sigui la plena normalitat, un
país on la democràcia, la participació ciutadana i la sobirania popular són els pilars de les
nostres institucions. Aquest és el país que volem i el país pel qual tants i tants han
treballat i segueixen treballant i ja li asseguro que seguirem treballant per això.
Però el que tinc molt, molt clar, és que no vull pertànyer a un país que utilitza la seva
força per reprimir els nostres drets, un país que envia la Guàrdia Civil escorcollant
vivendes, despatxos, particulars, sovint ratllant el ridícul, mitjans de comunicació,
atemptant així contra la llibertat d’expressió, la llibertat de premsa i la llibertat de reunió.
Allò que li deia que la Constitució que vostè tant defensa garanteix i que se’ns ha privat
aquests dies.
Un país que davant la força d’un poble, que davant d’una majoria parlamentària, perquè
no s’oblidin, amb vostès ens mingoneixen d’alguna manera, però clar és que van haver
unes eleccions fa 2 anys, amb uns programes molt clars i van haver unes forces
parlamentàries que van sortir guanyadores i tenen aquesta majoria parlamentària. Per
tant quan parlem de la majoria del poble de Catalunya, no és que ho fem gratuïtament,
simplement és que són les sumes aritmètiques que ens dóna el Parlament del nostre
país.
Doncs com deia, un país que davant d’aquesta majoria parlamentària utilitza la repressió
per apagar la nostra veu, un país que està patint i estem patint una autèntica involució
dels drets més fonamentals, un país autoritari, que no escolta i que una vegada i una altra
ens ha tancat la porta a qualsevol tipus de diàleg i negociació, un país que s’ha atrevit a
saltar-se les línies vermelles de la democràcia empresonant a persones que estan
treballant per les nostres institucions i el nostre país. Jo tinc clar que no vull formar part
d’aquest país.
Que pot fer més mal a una democràcia que no permetre al poble votar, expressar-se
lliurement a través de les urnes, què pot fer més mal que això? Al segle XXI, apel·lar
només a la força de l’Estat, que és el que estan fent en aquests moments no té cap sentit,
malauradament és la única solució que es ofereixen, perquè sempre hem tingut un no
resposta i ara ens hem trobat la força de l’Estat que ja hem vist que en altres èpoques
això és el que van fer.
Nosaltres davant la democràcia, les urnes i la participació, ells hi posen la Guàrdia Civil,
repressió i la persecució dels nostres drets. L’Estat espanyol fa temps que ens
menysprea, ens maltracta i ens tracta amb supèrbia, l’Estat espanyol ja fa temps que no
ens respecte i es pensen que això és un caprici de dos dies del Sr. Puigdemont i del seu
govern, però sembla que s’oblidin molt ràpid i no vulguin mirar que això realment és un
clam social de la gent, d’entitat com l’ANC i Òmnium que han estat al costat d’aquest
procés i que s’han deixat també moltes, moltes hores fent costat al govern del seu país i
treballant perquè això acabi sent el que acabi sent, però en tot cas no és caprici de ningú.
I per acabar, davant de tot el que està succeint els darrers dies a casa nostra, crec que
hem de seguir ferms amb les nostres conviccions, seguir ferms amb el que hem defensat,
ferms i al costat del govern i del president perquè al final el que som ferms és amb la
democràcia. Ferms en la defensa de les nostres llibertats i dels nostres drets i això és el
que farem i això és el que volem fer, perquè el que estem fent avui aquí, és el que
hauríem d‘haver pogut fer amb plena normalitat, un debat del sí i del no. Avui per les
xarxes corra una fotografia que hauria de servir d’exemple, hi ha hagut la manifestació
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d’estudiants, doncs a Girona, s’ha vist pels carrers de Girona un grup de noies, 3 amb
banderes espanyoles i 2 amb banderes catalanes, això és la democràcia, això és la
normalitat d’un país. Gent que al final a través d’un referèndum, a través de les urnes,
que com hem dit és la màxima expressió de la democràcia puguin dir sí o puguin dir no,
però amb un debat normal i tranquil, amb un debat on la gent pugui saber quins són els
pros i quins els contres i al final poder decidir i això és el que l’Estat espanyol ens ha
privat. Allò que el Sr. Rajoy, hipòcrita, al 2006 defensava, ara ens ho nega, per tant el que
volem és votar i el que volem és votar i treballarem per això i el diumenge sortirem a votar
perquè al final votar és la festa de la democràcia.
I no comparteixo la democràcia que a vegades vostès comparteixen, especialment la
seva líder, la Sra. Arrimades, perquè no fa masses dies ella en un debat va generar que
una senyora li fes un twit molt desagradable, que tothom estudia condemnar, nosaltres
els primers, vull dir no compartim aquest twit, ho va agrair, però fa una setmana la
senyora Gabriel va anar al País Valencià i allà doncs “tiro a Gabriel”. L’Arrimades més
enllà de fer un twit condemnant, o expressar públicament el seu rebuig, només va fer una
sola frase i va dir “i que espera”, aquesta és la seva democràcia i no és la nostra, no ho
compartim. O avui sense anar més lluny, que ha comparat el procés del Sr. Junqueres i
del Sr. Puigdemont amb, perquè ETA ha dit que som l’exemple, i ella ha dit “que no hace
falta decir nada mas”.
En les democràcies normals, que una banda organitzada i terrorista com la banda ETA
acabi dient que el procés són les urnes, hauria de ser el normal, aquí al final criminalitzem
les urnes per tant la democràcia que vostès defensen no és la que compartim nosaltres,
per tant tenim molt clar que el diumenge votarem i que votarem perquè al final és la
normalitat d’un país democràtic com el nostre.

El senyor Àlex Brossa i Enrique declara:
Compartim plenament els arguments que ha expressat la Sra. Vallès, per tant el nostre
vot no serà favorable malauradament pel Sr. Sánchez.
Entenem que en aquest cas el que pretén la moció és fonamentalment seguir mantenint
l’estat vigent, en aquest cas doncs es posa, s’intenta posar a la moció per sort només als
treballadors públics municipals entremig. El que passa que diumenge no hi són entremig,
sí que hi podran ser com a col·lectiu, com tots els altres i decidint el futur d’aquest país
col·lectivament. Però insistim, el rerefons de la moció és mantenir l’status quo, en aquest
cas amb una cosa que no compartim que hagi passat ni que passi i per tant el vot no serà
favorable.
El senyor David Sánchez Mancebo declara:
En qualsevol cas, bé hem parlat molt de moltes coses, que sempre està bé, però
directament de la moció realment ha brillat una mica per la seva absència, no han entrat
Sra. Baldrich l’últim, però no ha sigut l’objecte del debat.
En primer lloc agrair evidentment el to i evidentment agrair també el vot a favor del PSC i
també la voluntat que compartim perquè defensa els mateixos principis en vers els
funcionaris públics que nosaltres posem a la moció.
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Bé respondré a cada un de vostès si els hi sembla. Sra. Baldrich bé vostè és que he
apuntat, en primer lloc diu que C’s va néixer a Catalunya amb mentides sobre la política
lingüística, bé no sé a quines mentides es pot referir, però potser són veritats que fan
vergonya, però bé que algú les digui i que algú les denunciï. Jo crec que amb aquest
tema és pal d’un altre paller, però evidentment va néixer per defensar unes posicions amb
els quals van ser uns fundadors els primers d’aquest partit i després moltes persones, en
el meu cas que militava en d’altres formacions polítiques, vam veure que era un partit que
defensava també unes idees que compartim i que són les que volen fer que una
Catalunya sigui plural, que respecti a tothom i evidentment estigui dins d’Espanya,
d’acord?
Vostè parlava de la majoria social, bé jo no sé si vostè té unes dades diferents a les que
nosaltres podem tenir, però aquest 80% que jo a vegades l’escolto, no és que vostè se
l’hagi inventat, jo sé que l’he escoltat alguna vegada, m’agradaria saber si és una dada
empírica, una dada imaginària, és un eslògan. Bé no sé d’on traiem aquest 80% perquè
evidentment el que tenim davant de la taula, de moment només són unes eleccions
autonòmiques que s’han anat fet cada cop que s’ha decidit el president de la Generalitat i
per tant jo no sé d’on treuen alguns aquest 80%.
I finalment Sra. Baldrich, vostè diu que l’excusa que nosaltres hem fet aquest text
expositiu és per parlar. Bé durant molt de temps aquí hem hagut d’escoltar mocions i
pronunciaments que han sigut realment, eren molt, molt explícits, amb unes actuacions i
jo he hagut de patir aquelles lectures de temes, que bé, que si Cuba, que si no sé què i
unes parrafades que bé podem anar a temps enrere.
La moció evidentment no amaguem a ningú, evidentment és per defensar la nostra
posició sobre el tema de l’1 d’octubre i evidentment el que volem fer amb aquesta moció
és recolzar com no pot ser d’una altra manera els funcionaris públics.
Sra. Vallès, bé diguéssim que vostè també ens acusa en definitiva de voler generar, bé
ens acusa en el bon sentit, de voler generar debat i aprofitar un tema, bé jo només li dic i
vostè també ho sap igual que jo, que alguns de vostès i crec que vostès també, el que
passa que al final no s’ha produït, volien fer un ple extraordinari substituint aquest ple
ordinari per parlar, si m’equivoco demano disculpes, perquè sí que es va plantejar i jo
vaig entendre que volien, però en qualsevol cas deixen llavors en què algú d’aquest
Consistori volia substituir el ple ordinari, això sí que fins aquí no m’equivoco per realitzar
un ple extraordinari del monotema.
Evidentment vam entendre entre tots que el que podíem parlar, és com estem fent ara de
manera normal, quotidiana, amb el màxim respecte, dins dels punts que ja estaven
inclosos en un ple ordinari. Per tant no és que vulguem generar debat nosaltres com una
cosa aïllada, sinó que la societat, la política actualment està com està i nosaltres el que sí
que hem fet és incloure-ho dins, com hem fet cada mes, dins de les mocions o els punts
de l’ordre del dia que hagin pogut sortir. Però no vam ser els que van proposar fer un ple
extraordinari i substituir el ple ordinari per parlar de monotema.
Vostè diu que la Constitució té uns drets, suposo que tots els que parlem de la
Constitució, és bo haver-la llegit, haver-la estudiat, haver-la interpretat, d’acord? Perquè
sembla que sigui una cosa terrorífica com si la Constitució digués coses, no sé, dolentes,
no sé, no només els juristes se la llegeixen, sinó també la població, però a vegades no sé
la gent a vegades la Constitució com si fos un bitxo, no, no, és la llei màxima espanyola i
ja està, això no té més. I diu on estan els drets i els deures de tots els ciutadans.
En qualsevol cas vostè diu que hi ha uns certs que estan minvats: llibertat d’expressió, la
llibertat de reunió, jo crec que cap dels drets que vostè acaba de dir, que no he pogut
apuntar-los tots, però que vostè sí que els té més a la memòria, jo li asseguro que jo no

78/84

veig en cap cas que aquests drets estiguin minvats, en cap cas. És tant, sota el meu punt
de vista, falta tant a la realitat aquesta expressió, que un parlament sobirà com és el
Parlament de Catalunya es debaten i s’aproven lleis que no estan d’acord amb aquesta
Constitució, es volen fer referèndums que tampoc empara la Constitució i que són
totalment il·legals i vostè aquí diu que a Espanya no hi ha llibertat d’expressió, ni llibertat
de reunió, doncs jo la gent que veig als carrers, no sé si és de l’any passat, però em
sembla que és d’aquests dies. Els estudiants que vostè deia, jo no he tingut classe al
cole, a l’institut, perquè estan de vaga evidentment, per tant jo no sé on està l’expressió,
que està dient coses que de veritat, que no són veritat, no s’ajusten a la realitat, no hi ha
uns drets que no es puguin fer en aquest país, com és el dret de reunió i el dret
d’informació i el dret d’expressió, jo estic parlant i miri molts de vostès no estan d’acord
amb mi, i la gent del públic tindrà diferents opinions i si tots poguéssim anar parlant diríem
la nostra opinió, on està el moment en què no es pot expressar un, és que no és veritat,
no és veritat.
Per tant jo crec, que cadascú defensa el seu punt de vista, però diguem coses que no es
produeixen d’acord? I sí la gent que no acata la llei, que no respecte la llei, òbviament els
tribunals, els magistrats, evidentment que ha de donar resposta a això, vaja no sé, jo em
considero una persona civilitzada i si un dia faig una cosa que no està bé, suposo que em
vindran a detenir, en vindran a dir “escolta què has fet?” Crec que és lo normal en una
societat, penso jo. Ara si també ens hem tornat així ara “todos pa una, pues venga
palante”.
Finalment vostè parlava de majories, també ho ha fet el Sr. Brossa en algun aspecte, és
que és perillós posar paraules, ja sé que les matemàtiques diuen que és una ciència
exacta, però, les matemàtiques sí però quan les barreges amb l’economia no té res a
veure perquè un diu que té beneficis, l’altre que no, però no sé que. Això de les majories,
miri vostès podran haver tingut més vots que uns altres pel tema del Parlament, això és
obvi, més vots d’escons vull dir, d’acord? Però parlant de majories, amb lleugeresa, amb
aquestes ganes de convèncer a l’altra, de creure’ns les paraules que estem dient.
Miri per canviar certes lleis al Parlament de Catalunya, és que no vull fer ni 10 segons
més, tots ho sabem que cal, per nomenar càrrecs, tots ho sabem ho hem escoltat fins a la
sacietat, ho hem escoltat, ho sabem i tot i així ens fiquem a la boca la paraula majoria per
defensar, sí una majoria, però no és una majoria qualificada. I per tant volen fer un nou
estat amb una majoria que no és qualificada, ni per fer o per nomenar no sé qui, per
canviar l’Estatut. No demanen el criteri del Consell de Garanties Estatutàries, és que s’ho
han ventilat tot com han volgut, no, no, així jo entenc que ni es fa un nou Estat, ni es fa
res seriós en aquesta vida. Ara ho han fet, el dia 1 tothom diu sí anem a votar, l’altre dia
veig això que he dit abans “vull votar”, doncs sí d’acord, però els hi dic el mateix que
temps anteriors, amb el 9N i tot allò, recorden la meva frase la festa dels Súpers, aquesta
sembla una mica més envestida sí o no, i el respecte màxim a les persones que no
pensen com jo i que defensen una altra posició política, jo sí que les respecto i no les
tracto malament com d’altres, però evidentment no es poden fer les coses així. Si vostès
volen això, com he dit abans, nosaltres no ho volem.
I per acabar, Sra. Vallès, sóc conscient amb el que va passar amb el twit de la Sra.
Arrimades, primer amb aquella senyora que li va dir una cosa que no vull dir en públic,
crec que tots tenim la mateixa opinió com no pot ser d’una altra manera i també sé que va
passar aquell “y que se espera o que espera” que va dir la Sra. Arrimades. Amb mi i amb
el meu grup municipal de C’s no trobarà cap dubte relacionat, com he dit abans, amb “ni
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que espera, no esperamos nada, lo que esperamos” és que això no es produeixi, que una
persona pugui parlar lliurement. Evidentment que sí, en això no ens hi trobaran, i si ja ho
ha dit la Sra. Arrimades doncs miri, no sé si s’ha equivocat o no s’ha equivocat, però si és
així com vostè diu, evidentment a nosaltres no ens trobarà i possiblement va ser una cosa
que no s’ha de fer, no es pot, no sé que va passar amb la Sra. Gabriel, em sembla que la
van insultar o la van increpar o li van tirar. Doncs això no, és que no, vull dir la Sra.
Gabriel pot ser independentista, pot ser la CUP i pot ser d’on vulgui, com jo sóc de C’s i
em dic David i que, i què passa? Sóc verd, sóc de color verd com el d’allò, no sé de quin
color és això, no, vull dir, a veure és que ens hem tornat tots una mica, cap, cap criteri.
Sr. Brossa no li responc res concret perquè vostè, no per res, no perquè li tingui cap
antipatia, però la seva intervenció ha sigut curta, més curta del que a vegades ens permet
el debat polític entre vostè i jo i sí que li he contestat potser algunes coses de les que ha
afirmat amb les demés respostes.

La senyora Marta Baldrich Caselles declara:
Dades empíriques no, eslògans tampoc, m’he passat he dit un 83, un 87% i crec que és
un 81,8% que en el Diario Público, que ha vist les seves enquestes, imaginis. Per tant no
me les he inventat ni tampoc les he tret d’una font propera ideològicament a mi.
El que sí que m’agradaria dir-li que abans suposo que no sé si li he dit o no li he dit, per
tant li torno a repetir o almenys semblant, que reiterar el fet de què el seu partit C’s donen
suport i treuen pit donant-se de la mà amb aquest govern del PP i parlen de democràcia i
parlen de les lleis, jo crec que per fer veure de què defensen la democràcia, defensar la
democràcia al costat d’un govern com el PP, anant de la mà i traient pit, un govern que
s’ha saltat per la torera, aplicant l’article 155 sense dir-ho que l’apliquen “yo lo hago pero
no lo digo” i a més van pel carrer del mig, doncs em sembla una mica trist.
Un partit que vostè ho ha dit, que va militar, que durant uns dies, o bastants dies, va
recollir 4 milions de firmes contra els catalans, vostè en va ser partícip, quantes en va
recollir? A mi em faria vergonya donar-me de la mà amb un partit així i vostès van ben
acompanyadets.

La senyora Mercè Vallès Corominas declara:
Simplement és que Sr. Sánchez no ens posarem d’acord quan vostè em nega que no hi
ha hagut cap repressió de drets ni privació de drets. Si entrar a un mitjà de comunicació
privat amb un requeriment del jutge perquè han posat un anunci, és igual és un mitjà de
comunicació privat i tenen un requeriment per haver posat un anunci i aquells mateixos
guàrdies civils demanant i això ho sé perquè jo hi era, demanen el llistat dels treballadors
que treballen en aquell mitjà, si això és llibertat d’expressió de premsa, doncs potser que
ens anem a viure, ves a saber on, perquè li garanteixo que això no és llibertat de premsa.
Sí llibertat de reunió és que la gent surt espontàniament el dia que saben doncs que han
detingut a càrrecs que estan treballant a la Generalitat i que ens cau l’espasa de
Democles a tots aquells que ens vam reunir i ens poden acusar de sedició. Evidentment
no, no ho faran però hi ha apuntat el president d’Òmnium i el president d’ANC, perquè
resulta doncs que perquè aquell dia vam sortir massivament als carrers, estan acusats de
sedició perquè ens van obligar d’alguna manera als ciutadans a sortir. Si això em diu que
és garantir la llibertat de reunió, doncs no ens entendrem, no ens entendrem perquè
vostè m’està dient que no es neguen aquests drets i jo li estic posant exemples clars
doncs que això està passant.
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Per tant crec que està tot dit, li he dit en la meva intervenció anterior, només volia posar
de manifest exemples clars del que està passant aquests dies, com també per exemple
estan tancant pàgines web també de mitjans de comunicació privats, tenim constància
que s’ha fet una carta de queixa a la Unió Europea i que ha contestat dient que estudiarà
totes aquestes peticions que hem fet perquè evidentment en les èpoques de la
modernització i de l’era digital tancar pàgines web és més propi de règims nord coreans
que no pas d’Espanya.
El senyor Àlex Brossa i Enrique declara:
Molt breument. Encara no sabem l’oferta o proposta que tenen vostès per Catalunya,
llegint una mica la premsa he vist com C’s i el PSC s’han posat d’acord perquè en el cas
que declarin la independència s’apliqui el 155. Buscant per internet finalment hem trobat
l’oferta de diàleg que tenen per Catalunya i esperem que tot vagi bé .
La senyora Elisabeth Oliveras i Jorba declara:
Bé com què aquesta moció apel·la a accions que es fan cap els treballadors públics,
ajuntament en aquest cas, per tant doncs es pot associar a la idea de què els alcaldes
hem signat un decret, ja li puc ben garantir que: primer que el decret que signava no
anava acompanyat d’unes instruccions que llistessin a ningú ni fessin ràtios, ni hagués
cap mena d’atac o de persecució a les persones que es demostressin o deixen de
demostrar. Entre d’altres coses perquè la llibertat funciona així, és a dir la gent s’ha
apuntat voluntàriament a unes webs que se’ls hi va oferir, necessitaven gairebé 5.000
persones i vam arribar gairebé a les 50.000 i perquè es va tancar, perquè la gent
s’apuntava massivament, tothom estava disposat a col·laborar, no va fer falta.
Els drets dels treballadors estan garantits sempre, a mi no se m’acudiria que en el meu
país a un treballador públic que no vulgui col·laborar d’alguna cosa no se li pugui admetre
el dret a l’objecció de consciència, fins i tot la Llei del Parlament per aquest procés
electoral ho contempla. Si a vostè li toca anar a una mesa pot objectar objector de
consciència, que és una cosa que la Llei espanyola no contempla i en aquest cas sí que
es contempla, és a dir una persona pot no estar d’acord en haver de fer allò que li
demana el Parlament i per tant no ha de justificar i tampoc no hi ha sancions ponibles
com fa l’Estat espanyol, és a dir si vostè no vol estar en una mes és sancionat perquè és
la seva obligació, o ha d’estar morint-se, o ha de justificar mil vegades que li està passant
no sé que. En aquest cas ja anem millorant les coses i ja estan millorant fins i tot amb
aquestes propostes.
Tampoc no puc entendre que se’ns acudeixi que l’administració demanarà
responsabilitats a ningú, quan són els administrats, la mateixa administració la que se
l’està acusant, se l’està assetjant, se li posen multes absolutament brutals, s’estan
recollint diners pel president Mas i les conselleres, s’estan recollint. Hi ha hagut gent que
ha hagut de ser cessada i a més a més amb doble trampa, una persona que estava
tancada, estava retinguda i per tant no podia, no podia dir obertament ja no faig aquesta
feina, però se li estaven comptant els diners, la multa continua funcionant i el govern va
haver de reunir-se d’urgència i cessar-lo perquè com a mínim la seva família, el seu
patrimoni no quedés afectat.
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Així és molt difícil dialogar i és trist que se’ns acudeixi pensar que durant les sessions,
vostès poden no estar d’acord amb el que ha passat al Parlament, però és trist que se’ls
acudeixi pensar que la mecànica de la gent que ha aprovat aquestes lleis és tant
maquiavèl·lica, és tant, no vull utilitzar la paraula, però és tant dolenta que farà ratis, farà
atacs contra els treballadors públics, és que no, un treballador públic és una persona que
té unes obligacions laborals i si en un moment pel que sigui la seva consciència no li
permet, té tot el dret a renunciar-hi, però vostès ens diuen mantenir el compromís de
l’Ajuntament de Sant Quirze a reconèixer que una llei o norma anul·lada o suspesa pel
Tribunal Constitucional no té vigència ni pot, no escolti és que això jo no li puc dir perquè
no sé que té a veure amb un treballador públic de l’Ajuntament, és a dir no ho puc ajuntar.
Instar a la Generalitat a no crear cap registre, perquè l’haig d’instar si estic convençuda
que això no passarà. És a dir no he vist en lloc escrit que això passarà i per tant entenc
que vostès es miren el món amb un prisma determinat i haurien de canviar d’ulleres que
potser el veurien més maco, més “xulo”, més lliure, fins i tot més democràtic.

El senyor David Sánchez Mancebo declara:
Bé Sra. Baldrich si les seves fonts són el Diario Público, doncs res ja anirem a mirar el
Diario Público a veure que diu demà.
Jo llegeixo La Vanguardia cada matí a les 7, no pot llegir un el que vol? Ho dic perquè
potser també ens heu de dir que hem de llegir. En qualsevol cas jo he donat una visió del
que llegeixo, cap problema i més coses evidentment.
Sra. Vallès vostè diu que van entrar amb un requeriment del jutge, ja està, un requeriment
del jutge, no hi ha més a dir.
I bé vostè diu Sra. alcaldessa que està convençuda de coses, doncs bé jo crec que del
que hem d’estar convençuts és d’allò que ens uneix, que en un paper es veu si es pot fer,
si no es pot fer, estar convençuda de coses, governar, tot això jo crec que a vegades hem
de governar per tots i estar convençuts del que fem que és per tots, perquè sinó es pot
caure, dic es pot caure en què algú ens pugui dir o alguns, els hi hagués de dir a alguns
que només governen per una part de la població i com vostè sap la població pensa
moltes coses i vostè a més es va comprometre a ser l’alcaldessa de tots. Per tant aquest
convenciment que vostè diu em sembla molt bé, però hem d’estar convençuts de coses
que són nostres, tot allò que afecta als demés hem de ser responsables i hem d’acatar
allò pel qual hem estat escollits.

Votació
Sotmesa a votació la proposta dalt transcrita, es desestimada per majoria absoluta amb el
resultat següent:
Vots a favor: 3 (PSC-CP i C’s)
Vots en contra: 13 (Junts-ERC-AM, PDeCat i ICV-EUiA-E)
Abstencions: 0
14. Precs i preguntes
El senyor David Sánchez Mancebo declara:
És del mateix tema però no seré molt llarg, si em permeten un prec, tenia més coses però
bé com segur que ens veurem el mes que ve aquí i la setmana que ve i totes les vegades
que calgui, com parla el Junqueres que parla i fa una il·lusió o fa un conte. Doncs com
ens veurem com a mínim el proper ple i molts més, jo només el que els hi dic i com a
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regidor, el nostre grup municipal, és que si algun cop volen anul·lar, desconvocar, canviar
de dia perquè no va bé aquell dia, perquè ha passat alguna cosa especial, amb tot el meu
respecte el que podem fer, que el fem a vegades, tenim un mitjà de comunicació entre els
portaveus per comunicar aquestes coses, és un detall, és un tema també d’educació, i
segur que ens posarem d’acord com tantes i tantes vegades hem fet, jo els he demanat a
vegades i vostès ho saben escolta que podeu canviar la Junta de Portaveus en lloc... ,
sempre ho hem fet per tant el que demano és que continuem, com es va fer l’altra dia per
parlar d’aquest Ple extraordinari en el qual nosaltres vam donar la nostra opinió, estàvem
d’acord, després votem, ho acordem, però crec que és això, una mica d’educació que
crec que hem tingut fins que la setmana passada per desgràcia, aquí només hi havia, no
sé si havien 4 o 5 regidors i bé no cal explicar però aquestes coses són importants per la
convivència política entre tots.
La senyora Elisabeth Oliveras i Jorba declara:
Ara abans de tancar perquè així trencarem aquesta harmonia tant xula que hem
aconseguit al final amb el Sr. Sánchez.
Els hi volia recordar això que deia el Sr. Sánchez, avui s’ha fet un ple ordinari en el que
ens hem preocupat de les coses de tothom d’aquest poble, perquè ens deia que havíem
de governar per tant hem fet tot allò que ens toca com a Consistori aprovar perquè
l’Ajuntament continuï funcionant, però l’hem fet en un moment on el nostre país està vivint
una excepcionalitat absoluta, ho hem fet en un moment on hi ha un intent de fer un
referèndum i de poder donar llibertat a les persones per poder votar lliurement sí o no,
però poder exercir la democràcia i que s’aguanta amb pinces la possibilitat de poder-ho
fer o no, en un moment en què s’està perseguint persones, webs, empreses, el debat que
hem tingut, en un moment on tenim companys i companyes que estan al davant de
l’administració pública i que ara no hi poden ser perquè sinó doncs això se’ls hi cau unes
multes absolutament punibles, on tenim un expresident i unes conselleres que si el dia 20
em sembla o 19 no han recollit una quantitat ingent que no me la puc imaginar jo de
diners perquè és molt difícil d’aconseguir, que l’aconseguirem segur però que costarà,
que ens costarà a tots els catalans, que ho paguem encantats, o sigui que col·laborem
perquè és absolutament injust que perquè algú doni dret a la gent a parlar doncs se’l
castigui d’aquesta manera o se l’enviï a la presó evidentment perquè o paga se’n va a la
presó, per tant doncs és injust.
Estem en una situació on els drets fonamentals com la llibertat d’expressió i la llibertat de
premsa han quedat greument retallats, un moment en què doncs com hem tingut aquest
debat ho hem explicat explícitament i aleshores jo el que voldria és convidar-los a relaxarnos diumenge, a celebrar el dia de la música, un dia on el poble estarà ple d’alegria, de
festa, d’actes, d’il·lusió, de famílies gaudint, on tots i totes podrem fer allò que més
desitgem i que fa mesos que estem esperant i que els convidem a tots a fer-ho, no fa mal,
és bo. Hi ha una cançó de La Trinca que es divertida que es divertida en aquest moment
pensar-la perquè sembla que estigui parlant d’una altra cosa i al final ens acaba dient que
ha votat però si ets mal pensat pot arribar a pensar que aquella persona està començant
a fer una altra acció que no és el vot i al final resulta que el que anava a fer és votar.
Per tant doncs dir-los que la festa, la música està funcionant, ara fa un moment ens han
passat una imatge de la plaça de la Vila plena de persones que han estat cridades
voluntàriament i han anat tot allà a organitzar actes, uns han ofert trompetes, els altres
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han ofert concerts, els altres els gegants, etc. Per tant la nostra vila està viva, és un
poble, avui especialment per a la directora de l’IES doncs un poble fort i valent i per tant
penso que ens ho passarem bé, només us animo a tots i totes a què sortiu de casa, que
us ho passeu molt bé, que gaudiu amb tota la normalitat, amb totes les ganes de passar
bé, que tingueu debats interessants amb les persones que no hi estan d’acord, debats
dialogats i pugueu fer el vermut quan acabeu, que pugueu compartir una cervesa, un got
d’aigua o el que us vingui de gust, però que puguem fer cadascú el que vulguem,
lliurement, sense sentir-nos quartats. Per tant ens veiem diumenge, que passeu bé
aquest cap de setmana i tanquem el Ple.

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.
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