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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 actes
S’aproven les actes del Ple de l’Ajuntament següents: sessió ordinària de 25 de gener de
2018 i sessió ordinària de 22 de febrer de 2018.

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

2. Informes de Presidència
En primer lloc voldríem felicitar a totes les entitats del poble que van participar i a les que
no van poder participar també per diferents motius, a la mostra d’entitats i el diumenge
també amb el Comerç Just.
... les seves propostes durant el cap de setmana i molt especialment per les activitats que
fan durant tot l’any en les que intenten promocionar el lleure, l’associació lliure entre tots
els veïns i veïnes, la cultura, l’esport i d’altres inquietuds que puguem arribar a tenir els
veïns d’aquest poble.
Per tant doncs agrair-los la participació a la mostra i especialment tota la feina que fan
cada dia des de l’àmbit del voluntariat que arriba a beneficiar normalment a tots els veïns
i veïnes.
També el que volem agrair a tot el veïnat del poble és que avui hem sabut que hi ha 128
propostes, que han arribat 128 propostes dels pressupostos participatius. Ara hi ha
d’haver el procés de validació d’aquestes i d’agrupació com cada any, doncs que hi ha
propostes iguals o semblants. Però en tot cas agrair la gran participació, aquesta voluntat
d’anar presentant-nos mirades diferents que complementen i milloren el que són el món
tema de les inversions en aquest poble.
Agrair també i celebrar les moltes activitats que aquest mes de juny, que malgrat el temps
no ens ho recordi, estem a final de curs i per tant doncs les escoles i tota la comunitat
educativa ha anat preparant i tindrà durant aquest mes la cloenda del curs.
Felicitar als mestres i les mestres que enguany es jubilen o que s’han jubilat i que a finals
de mes hi haurà la trobada educativa i els podrem homenatjar.
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I també doncs agrair a tothom de l’àmbit educatiu, a tota la comunitat, la tasca que fa
durant tot l’any perquè l’escola catalana, l’escola pública, aquest ensenyament de qualitat
continuï endavant i especialment aquestes èpoques que venim d’unes retallades molt
importants i també d’una persecució, aquest darrer curs, de l’escola catalana.
Per tant agrair-los aquest compromís, l’esforç i el treball i la perseverança que fan que
tinguem aquest model d’èxit. Aquest model d’èxit que també s’ha vist doncs que amb els
alumnes de P3 hem superat un any més i com ja va sent norma aquests darrers anys,
doncs hem passat amb escreix els 100% dels alumnes, o sigui tots els alumnes del poble
que viuen a Sant Quirze s’han matriculat i hem adoptat uns quants de fora, d’altres
municipis, que trien l’escola de Sant Quirze com un lloc per formar els seus fills.
Per tant felicitar per l’esforç de qui ho fa possible perquè realment doncs no estan sent
èpoques fàcils.
També volem fer una reflexió important, la plataforma ciutadana Benvingudes
Refugiades, que es va formar al 2016 i que ha començat a fer activitats obertes a la
ciutadania per conscienciar i alhora per recaptar fons en ajusts dels refugiats. Durant
aquests 2 anys han recaptat en activitats obertes 14.000€, s’han fet dues transferències
de 5.000€ directament a Proactiva Open Arms i ara l’acte d’aquesta setmana ens han
tornat a proposar que els 4.000 i escaig que s’han recaptat durant aquests darrers mesos
es tornin a destinar a aquesta entitat de Badalona que es dedica a intentar salvar la gent
d’una mort segura en el Mediterrani.
Per tant doncs també agrair-los la tasca que han fet, encoratjar-los i continuar treballant
davant d’aquesta situació tant sagnant que estem vivint que no s’albira quin és el seu
final.
Demà a la tarda començarem amb el Despatx Jove, tant la regidora de Joventut com jo
mateixa a la masia de Can Feliu. El Despatx Jove neix de la demanda dels joves dins del
Pla de Joventut, que demanava tenir connexió directe com la que tenien els adults, no se
sentien interpel·lats amb el despatx obert i van demanar un espai per ells i vam buscar
els divendres a la tarda que és el dia que tenen menys activitat i en un espai que és el
seu que és l’espai de Can Feliu.
Per tant demà començarem, contentes de la proposta que han fet i amb ganes d’aprendre
amb ells propostes noves.
El dimecres 6 a la tarda hi haurà dues trobades amb veïns i amb els empresaris dels
polígons per parlar de l’efecte, no gaire positiu, de les obres que s’inicien de l’autopista de
la C-58, de l’ampliació de tercer carril.
En aquest cas vindran el gerent d’Obres i Carreteres de la Generalitat, i també vindrà el
director d’obra, perquè tot allò que ja s’albirava com no massa fàcil ni massa còmode pel
poble de Sant Quirze, hi ha un parell de punts en què els veïns i veïnes o els empresaris
que tenen empreses allà no serà ni fàcil ni còmode, ni massa conjugable amb una
convivència i amb la feina i amb el compliment dels horaris i per tant el que pretenem és
acostar als responsables de l’obra al veïnat perquè puguin rebre directament del veïnat i
dels empresaris les queixes i les necessitats de mantenir doncs les prioritats davant la
necessitat de prioritzar la mobilitat dins dels polígons, o de no agredir ambientalment
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massa doncs als veïns o ser conscients de les molèsties que ells poden preveure que
tindran.
Per tant hi hauran aquestes dues reunions amb la voluntat. Un cop hagin passat i
esperem que per fi ens hagin fet arribar els informes que fa només un mes que estem
esperant que arribin, podrem convocar-los a la comissió que els vam esmentar en el Ple
passat i que no l’hem pogut convocar perquè la Generalitat no ha aportat la documentació
que li havíem demanat i que per tant doncs no ens hem pogut convocar, només hem
pogut demanar-la i insistir en la demanda.
En aquest cas la darrera reunió es va fer el dia 22, que va venir el subdirector i el director
de Servei, conjuntament amb molts tècnics de l’administració de la Generalitat i vam estar
avaluant la situació i se’ls hi va fer arribar, una la demanda de què des de la plaça
Mil·lenari fins l’estació de Sant Quirze la carretera passi a ser urbà, que sigui un carrer de
Sant Quirze, per poder-lo gestionar directament amb mesures de seguretat que ells no
pensen implementar, però que considerem del tot necessàries.
Ens van dir que ho estudiarien, tenim una reunió ja agendada pel mes de juny, mentre
tant voldríem fer la reunió amb tots vostès quan ens arribin els documents, que tampoc
no hem vist nosaltres, per tant no els hem pogut ni avaluar tècnicament per poder doncs
fins i tot el dia que fem la següent reunió i siguin vostès, tots els companys i companyes
del Consistori que vulguin ser-hi, doncs per poder reunir les nostres veus al costat de les
demandes del poble.
...

3. Donar compte de decrets
Es dona compte al Ple dels decrets realitzats durant el mes d’abril de 2018, que van del
número 2018921 al número 20181183.

4. Aprovació del reglament de la Mesa d'Aliments
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 Mesa dels Aliments a
Sant Quirze del Vallès com a òrgan sectorial de participació ciutadana i amb l’objectiu de
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treballar de forma coordinada i consensuada entre els diferents agents implicats en tot el
procés d’intervenció per assegurar la suficiència alimentària dels ciutadans del municipi.
Donada la creació de la Mesa amb participació de membres de la corporació i personal
tècnic, es dona compliment a l’article 62 del Decret 179/1995 de Reglament d’obres,
activitats i Serveis dels ens locals, per a la redacció del reglament de funcionament de la
Mesa dels aliments que es sotmetrà a l’aprovació del Ple de l’Ajuntament.
La primera convocatòria de la Mesa de d’aliments va tenir lloc el passat 31/01/2017, a les
15:00 hores, al Casal d’Avis. Hi van assistir les següents persones:
-

Elisabeth Oliveras Jorba, Alcaldessa, com a presidenta de la Mesa
Marta Baldrich Caselles, tinenta d’alcaldia, com a vicepresidenta de la Mesa
Melina Arcila Gómez, com a representant del PSC
Lluís Villa Carbó, com a representant de Ciutadans
Anna Oliva Prim, coordinadora de Benestar Social i gent gran
Elisabeth Fernández Pérez, tècnica departament de Comerç.
Begoña San Martín Mayol, treballadora social referent del Banc d’aliments
Rafael Montsech Donaire, voluntari de la Parròquia de Sant Quirze
Rosa Llunell Camps, voluntària de la Parròquia de Sant Quirze
Carles Matilla Claret, Mossèn de la Parròquia de les Fonts
Manel Abad Gurria, voluntari de la Parròquia de les Fonts
Joan Ollé, representant de l’Associació Les Fonts Solidària
José Sánchez, representant de l’Associació Las Personas Primero

La Mesa dels Aliments té l’encàrrec de procedir a la redacció d’un reglament de
funcionament que es sotmetrà a l’aprovació del Ple de l’Ajuntament.
Un cop iniciades les sessions de treball de la Mesa s’estableix que aquest document
haurà de fer constar els objectius i funcions de l’òrgan, la composició i competències dels
seus membres, el circuit necessari per formar-hi part, la infraestructura necessària i el seu
règim de funcionament.
En data 15 de gener de 2018 es celebra una sessió de treball i, amb els membres
assistents, es dóna per definitiva la redacció del Reglament d’organització i funcionament
de la Mesa dels Aliments.
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.
Llei 12/2007, d’11 de juliol, de Serveis Socials.
Llei 25/2015, de 30 de juliol, del voluntariat i foment de l’associacionisme.

DISPOSICIÓ
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S’adopta l’acord següent:
Primer. Aprovar el Reglament d’organització i funcionament de la Mesa dels Aliments de
Sant Quirze del Vallès:
“REGLAMENT D’ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DE LA MESA DELS ALIMENTS
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 disposen els articles 62, 63 i 64 del decret 2/2003, 28 d’abril,
del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
Es tracta d’un òrgan participatiu i de consulta adscrit orgànicament a L’Àrea de Drets
Socials de l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès, sobre els temes relacionats amb la
suficiència alimentària i de productes de primera necessitat dels ciutadans de Sant
Quirze. 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:
-

-

Donar resposta a tota la ciutadania de Sant Quirze del Vallès en matèria de
suficiència alimentària.
Sensibilitzar i mobilitzar les ciutadanes i ciutadans de Sant Quirze del Vallès per a
aconseguir entre tots un compromís solidari amb la població de Sant Quirze i
avançar en el foment de la salut, la qualitat de vida i la igualtat.
Coordinar les accions de les Entitats i de l'Ajuntament que vagin encaminades al
foment de la suficiència alimentària i de productes de primera necessitat.
Donar suport a les entitats de Sant Quirze del Vallès que promoguin accions tant
de sensibilització i formació com de campanyes de recollida de productes
higiènics i alimentaris o d’altres que puguin proposar.

3.- Composició de la Mesa:
La Mesa estarà formada per:
-

-

President/a: l’Alcaldessa, que podrà delegar en el/la Regidor/a de Benestar Social
i Gent Gran.
Vicepresident/a: el/la Regidor/a de Benestar Social i Gent Gran.
Vocals (amb veu i vot):
a) Un/a representant de cada grup polític present al consistori.
b) Un o més representants de cada Entitat que treballi de forma continuada en
programes i projectes per a la cobertura de necessitats bàsiques higiènicoalimentàries. Només un dels representants tindrà veu i vot, la resta només
tindrà veu.
Un/a tècnic/a municipal amb veu i sense vot, adscrit/a a l’Àrea de Drets Socials,
que actuarà com a secretari/ària de la Mesa.
Membres no permanents:
a) Altres persones a títol individual i/o entitats que per la seva capacitat o nivell
professional es pugui considerar d’interès la seva participació.
b) Responsables polítics o tècnics d’altres àmbits o àrees municipals quan es
cregui oportú.

Les Entitats que vulguin formar part de la Mesa hauran de:
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a) Estar legalment constituïdes i estar inscrites en el registre corresponent, de
la Generalitat o de l’Administració de l’Estat.
b) Tenir entre els seus objectius la realització d’activitats i projectes orientats
a la cobertura de necessitats bàsiques i a la suficiència alimentària
c) Tenir una presència activa a la vida social del municipi.
d) 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.
e) Treballar de forma proactiva en els objectius de la Mesa.
f) 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 mai inferior a 10 persones. S’admeten excepcionalitats amb
entitats que pertanyen al territori de Les Fonts de Terrassa i que realitzen
accions a Sant Quirze del Vallès en benefici dels ciutadans del municipi i
en matèria de suficiència alimentària. L’excepcionalitat la valorarà la
mateixa Mesa dels Aliments.
Les entitats que formen part de la Mesa dels Aliments 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 metodològica on s’estableixin els circuits
necessaris per assolir els objectius propis de la Mesa.
b) Elaborar una proposta on s’estableixi el circuit de seguiment i avaluació
de la normativa general sobre seguretat i higiene alimentària i la
possible redacció d’un codi de bones pràctiques canviant i adaptable a
les necessitats de cada moment.
c) Elaborar un programa anual d’activitats de sensibilització per promoure
i divulgar els valors de la suficiència alimentària i de productes de
primera necessitat i campanyes de recollida de productes higiènics i
alimentaris.
d) Activar campanyes de recollida extraordinàries a conseqüència de la
necessitat d’algun producte bàsic.
e) Participar en el seguiment, control, supervisió i avaluació de les
propostes metodològica.
f) Creació i posterior modificació, si escau, de la imatge corporativa de la
Mesa per consensuar mitjans i mètodes de comunicació externa.
g) Elaborar una proposta de modificació del present Reglament, quan així
ho sol·licitin dues terceres parts de la Mesa o la Regidoria de Benestar
i Gent Gran.
h) Fer arribar al Consistori, per mitjà de la Regidora o Regidor de l’Àrea
de Benestar Social (modificat) les iniciatives i les propostes que
consideri convenients per a la millora de les actuacions en aquest
àmbit.
i) Seguir la correcta aplicació dels acords i del present Reglament.

5.- Infraestructura
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L'Ajuntament de Sant Quirze del Vallès facilitarà la infraestructura necessària pel bon
desenvolupament de la Mesa.
6.- Règim de Funcionament
La Mesa es reunirà en sessions plenàries de forma ordinària, quatre vegades a l’any i
extraordinària i/o amb caràcter urgent tantes vegades com sigui convocat per la seva
Presidència o quan ho sol·licitin per escrit les dues terceres parts dels seus membres.
Les convocatòries 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 Comissions de treball, per treballar aspectes pràctics, planificar la
difusió de les activitats, preparar les reunions del Plenari i tractar altres temes. Els acords
de les Comissions es presentaran a les reunions plenàries de Mesa. La Comissió de
treball es podrà reunir un cop al mes, de forma ordinària o quan ho sol·liciti algun dels
seus membres.
7.- 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
d’Aliments, correspon al Ple de l‘Ajuntament de Sant Quirze del Vallès.
8.- Disposició final
Aquest Reglament entrarà en vigor l’endemà de la publicació definitiva al Butlletí Oficial
de la Província.”
Segon. Comunicar aquest acord, a les persones que formaran part de la Mesa, als grups
polítics amb representació municipal i als agents implicats en el procés d’actuació i donar
difusió al web municipal i a l’Informem.
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 Marta Baldrich Caselles declara:
Bon vespre.
... al març del 2017 es va crear la Mesa, però això no vol dir que no haguem treballat,
hem treballat molt, ens hem consolidat com a grup, ens hem format durant aquest temps,
hem estat valorant i parlant dels objectius d’aquesta Mesa i per tant des d’aquí sí que els
hi puc assegurar que ha estat tot aquest treball durant aquest temps molt positiu.
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La Mesa quan es va crear al març del 2017, en el Ple de l’Ajuntament, en aquell moment
es va fer un encàrrec a la Mesa, pels tècnics de Benestar Social, per les entitats i en els
representants dels grups municipals la redacció d’aquest Reglament que portem al Ple.
Ha estat un òrgan participatiu i de consulta que està adscrit orgànicament a l’Àrea de
Drets de Socials de l’Ajuntament de Sant Quirze, en els temes relacionats amb la
suficiència alimentària de productes de primera necessitat dels ciutadans de Sant Quirze.
No llegiré pròpiament el Reglament perquè és extens i llarg, sí una mica parlar dels
objectius, de la seva composició i del seu funcionament.
Els objectius principals que s’ha marcat la Mesa han estat els de donar resposta a tota la
ciutadania de Sant Quirze del Vallès en matèria de suficiència alimentària, sensibilitzar i
mobilitzar als ciutadans i ciutadanes de Sant Quirze del Vallès per a aconseguir entre tots
un compromís solidari amb la població de Sant Quirze i avançar en el foment de la salut,
la qualitat de vida i la igualtat. Coordinar les accions de les entitats i de l’Ajuntament que
vagin encaminades al foment de la suficiència alimentària i de productes de primera
necessitat . Donar suport a les entitats de Sant Quirze del Vallès que promoguin accions
tant de sensibilització i formació com de campanyes de recollida de productes higiènics i
alimentaris o d’altres que puguin proposar.
Aquesta Mesa està formada pel president, en aquest cas l’alcaldessa que podrà delegar
en el/la regidor/a de Benestar Social i Gent Gran, la vicepresident/a que seria el/la
regidor/a de Benestar Social i Gent Gran. I de vocals amb veu i vot: un representant de
cada grup polític present al Consistori, un o més representants de cada entitat que treballi
de forma continuada en programes i projecte per a la cobertura de necessitats bàsiques
higiènico-alimentàries, però només un d’ells serà el representant i tindrà veu i vot i la
resta només tindrà veu. Un tècnic municipal amb veu i sense vot adscrit a l’Àrea de Drets
Socials, que actuarà com a secretari de la pròpia Mesa.
I a més també poden formar part membres no permanents, que serien altres persones a
títol individual i/o entitats que per la seva capacitat o nivell professional es pugui
considerar d’interès la seva participació. O responsables polítics o tècnics d’altres àmbits
o àrees municipals quan es cregui oportú.
Pel que fa a les funcions, eren i són fonamentals i molt importants, com poden ser:
-

El fet d’elaborar una proposta metodològica on s’estableixin els circuits necessaris
per assolir els objectius propis de la Mesa.

-

Elaborar una proposta on s’estableixi el circuit de seguiment i avaluació de la
normativa general sobre seguretat i higiene alimentària i la possible redacció d’un
codi de bones pràctiques canviant i adaptable a les necessitats de cada moment.

-

Elaborar un programa anual d’activitats de sensibilització per promoure i divulgar
les valors de la suficiència alimentària i de productes de primera necessitat i
campanyes de recollida de productes higiènics i alimentaris.

-

Activar campanyes de recollida extraordinàries a conseqüència de la necessitat
d’algun producte bàsic.
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-

Participar en el seguiment, control, supervisió i avaluació de les propostes
metodològica.

-

Creació i posterior modificació, si s’escau, de la imatge corporativa de la Mesa per
consensuar mitjans i mètodes de comunicació externa.

-

Elaborar una proposta de modificació del present Reglament, quan així ho
sol·licitin dues terceres parts de la Mesa o la Regidoria de Benestar i Gent Gran.

-

Fer arribar al Consistori, per mitjà de la regidora o regidor de l’Àrea de Benestar
Social les iniciatives i les propostes que consideri convenients per a la millora de
les actuacions en aquest àmbit.

-

Seguir la correcta aplicació dels acords i del present Reglament.

Per tant pel que suposa la Mesa i per la implicació de les entitats demanem el seu vot
afirmatiu.

El senyor Lluís Villa Carbó declara:
Bon vespre.
El tema és no sobre aquest Reglament, sinó sobre en general tots els reglaments. Estic
veient que la naturalesa jurídica, en l’últim paràgraf diu: “Sense perjudici de les potestats
d’estudi i proposa 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”. Aquest paràgraf oi que és repetitiu a tots els
reglaments?

La senyora Elisabeth Oliveras i Jorba declara:
Entenc que ens està dient que si el funcionament de la Mesa genera una despesa...

El senyor Lluís Villa Carbó declara:
I les resolucions de gestió i execució.

La senyora Elisabeth Oliveras i Jorba declara:
Suposo que sí perquè és la manera de regular-ho.

El senyor Lluís Villa Carbó declara:
...
L’altre dia va haver-hi una mica de discussió dins del nostre grup sobre aquest tema, no
teníem clar aquest, a mi em sembla que sí ...

10/37

La senyora Elisabeth Oliveras i Jorba declara:
En tot cas imagino que qualsevol decisió, és com la Mesa de Cooperació, sempre que
fem la presentació de les subvencions als projectes, després l’òrgan competent és la
Junta o segons per import hauria de ser el Ple. Per tant la Mesa el que fa és elaborar-ho i
elevar-ho a l’òrgan següent que és el que toca decidir i la gestió econòmica.
En lloc de fer-ho d’una manera unipersonal el regidor o regidora, es fa en un àmbit
participatiu que és una mesa.

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

5. Proposta aprovació Reglament d'organització i funcionament de la Mesa de
Feminismes i LGTBI de Sant Quirze del Vallès
ANTECEDENTS DE FET
El 25 de maig de 2017 el Ple Municipal va aprovar la creació de la Mesa de Feminismes i
LGTBI, com un òrgan col·legial, amb funcions d’emetre i formular propostes i
suggeriments en relació amb les accions adreçades a promoure l’equitat de gènere i
LGTBI al municipi.
En aquest mateix acord de Ple s’instava a la Mesa de Feminismes i LGTBI, un cop
constituïda, a redactar i aprovar un Reglament de funcionament que se sotmetrà a
l’aprovació del Ple de l’Ajuntament.
El 23 de novembre de 2017 va tenir lloc la primera reunió de la Mesa de Feminismes i
LGTBI, formada per personal tècnic i polític, en la que es va acordar un reglament de
funcionament, com a instrument regulador.
FONAMENTS DE DRET
-

Article 22.2.q de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local
Articles 52.2.e, 62 i 63 del Decret 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
Articles 130 i 131 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les
entitats locals, aprovat pel Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre.
Art. 62 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat per Reial
Decret 179/1995, de 13 de juny.

DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
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Primer.- Aprovar el Reglament d’organització i funcionament de la Mesa de Feminismes i
LGTBI de Sant Quirze del Vallès.
“REGLAMENT D’ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DE LA MESA DE FEMINISMES I
LGTBI 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
Feminismes i LTGBI de l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès, sobre els temes
relacionats amb la promoció de la igualtat de gènere, els drets de les dones i LGTBI a
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 de sensibilització per promoure la
igualtat de gènere i la diversitat afectiva, sexual i de gènere a Sant Quirze del Vallès.
b) Establir un calendari anual d’activitats municipal.
c) Definir conjuntament l’estratègia de gènere de Sant Quirze del Vallès i el repartiment
de recursos.
d) Coordinar les accions de les entitats i de l'Ajuntament i fomentar-ne la seva
col·laboració i transversalitat per tal que vagin encaminades al foment de la igualtat de
gènere i la diversitat afectiva, sexual i de gènere a Sant Quirze del Vallès.
e) Donar suport a les entitats de dones i LGTBI 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 Feminismes i LGTBI.
Vicepresident: el/a regidor/a de Feminismes i LGTBI.
Vocals (amb veu i vot):
a) Un/a representant de cadascun dels grups polítics amb representació
municipal.
b) Dues representants delegades per cadascuna de les entitats de dones o
LGTBI que tinguin el seu àmbit d’actuació al terme municipal de Sant Quirze
del Vallès
c) Un/a representant delegada de les meses municipals creades i adscrites a
altres àmbits o àrees municipals.
Un/a treballador/a municipal, amb veu i sense vot, adscrit al servei de Feminismes
i LGTBI, que actuarà com a secretari/a de la Mesa.

Membres no permanents (amb veu i sense vot):
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Podran assistir a la Mesa i/o a les Comissions aquelles persones a títol individual
que 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.
Representants d’altres col·lectius com institucions, empreses o entitats d’altres
àmbits.

Les entitats que desitgin formar part de la Mesa de Feminismes i LGTBI 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.
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, mitjançant instància adreçada al servei de
Feminismes i LGTBI.
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 Feminismes i LGTBI 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 de gènere de Sant Quirze del Vallès.
b) Elaborar un programa anual d’activitats per promoure la igualtat de gènere i la
diversitat afectiva, sexual i de gènere a Sant Quirze del Vallès.
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 Feminismes i LGTBI.
e) Participar i col·laborar en l’organització i realització de les activitats de gènere
municipals.
f) Crear un espai de debat i treball al voltant de les propostes que facin arribar els i
les membres de la Mesa.
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.
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L’Espai Maria-Mercè Marçal està destinat a les polítiques de gènere i els seus serveis
derivats, les entitats quedaran excloses de fer ús del centre.
6.- Règim econòmic
L’Ajuntament consignarà anualment una partida pressupostària destinada a la Unitat de
Feminismes i LGTBI.
7.- Règim de Funcionament
La Mesa es reunirà en sessions plenàries de forma ordinària, 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 els programes
d’activitats entorn les diades internacionals relacionades amb dones i LGTBI, 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
Feminismes i LGTBI, 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
els articles 65.2) i 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim
Local.”
Segon.- Sotmetre el present acord a exposició pública, mitjançant anuncis al Butlletí
Oficial de la Província i al tauler d’anuncis de l’Ajuntament, durant el termini de trenta dies
hàbils, comptats des del dia següent al de la publicació de l’anunci en el Butlletí oficial de
la Província, podent-se examinar l’expedient i presentar les al·legacions que estimin
oportunes. Transcorregut el període d’exposició pública sense haver-se presentat
reclamacions, els acords restaran definitivament aprovats.
Tercer.-Publicar l’acord definitiu del text íntegre del Reglament al Butlletí Oficial de la
Província la qual entrarà en vigor a l’endemà d’aquesta publicació

Deliberacions
La senyora Elisabeth Oliveras i Jorba declara:
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Ara fa un any el Ple va aprovar la creació de la Mesa de Feminismes i LGTBI, s’ha fet el
treball amb les entitats de feminismes i LGTBI doncs per poder entrar a avaluar el
Reglament i en aquest cas el que regula és la voluntat de treballar a favor de l’àmbit del
feminisme i de tot l’àmbit de LGTBI.
La Mesa estarà formada, igual que abans ha dit la Sra. Baldrich, per una part política i
després hi haurà un representant de cadascun dels grups polítics amb representació
municipal, dues representants de cadascuna de les entitat de dones que hi ha al poble,
un representant de les meses municipals creades... per tant el que fem és que totes les
meses creades en aquest municipi tinguin representació dins d’aquesta Mesa per així tot
allò ... en l’àmbit cultural, esportiu, educatiu. I evidentment doncs hi haurà un tècnic de la
casa que actuarà com a secretari.
I també anirem descrivint qui pot venir com a convidat doncs per poder complementar i
ampliar i millorar els coneixements dels membres de la Mesa i poder prendre decisions
més col·lectives.
Les funcions: elaborar proposta de bases reguladores per a la concessió d’ajuts, elaborar
el programa anual d’activitats, participar en el seguiment, control, supervisió i avaluació
de l’eficàcia amb què han estat utilitzats els recursos assignats, elaborar una proposta de
modificació del present Reglament si s’escau i es creu necessari, participar i col·laborar
en l’organització i realització d’activitats de gènere municipals, crear un espai de debat i
treball al voltant de les propostes que facin arribar els membres de la Mesa i seguir la
correcta aplicació dels acords i del present Reglament.
En tot cas el que fem com acabem de comentar és regular un òrgan que ja funciona bé i
fomentar la participació, de manera que tots els seus membres puguin col·laborar i que
tothom conegui el seu funcionament.

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

6. Adhesió de l'Ajuntament de Sant Quirze del Vallès a l'Aliança Educació 360
ANTECEDENTS DE FET
1. La Diputació de Barcelona, la Federació de moviments de renovació pedagògica
(FMRPC) i la Fundació Jaume Bofill impulsen l’aliança Educació 360 que neix amb 34
socis: ajuntaments i ens locals, xarxes de centres educatius, associacions de mestres i
educadors, entitats de lleure i del tercer sector social, cultural i esportiu de Catalunya, i
grups de recerca de les universitats.
2. El programa té el repte de superar un model educatiu centrat exclusivament en les
activitats escolars lectives i consideren que l’aprenentatge extraescolar ofereix una
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qualitat i quantitat creixent d’oportunitats educatives valuoses encara poc reconegudes
i desconnectades.
3. Davant els escenaris de desigualtat i segregació que es produeixen en l’accés a les
oportunitats educatives fora del sistema reglat, la iniciativa es proposa garantir la
igualtat d’oportunitats, sense exclusions. Les idees força de l’Aliança i Educació 360.
són:
- “Educació360. Educació a temps complet” proposa una perspectiva global de
l’educació que tingui en compte que s’aprèn i s’educa arreu.
- Les oportunitats educatives d’arreu són cabdals en l’itinerari personal.
- Vol assolir un doble repte: que els espais no lectius de l’escola i l’institut formin part
del Projecte Educatiu del Centre i que allò que s’aprèn fora dels centres educatius
sigui reconegut i hi estigui connectat.
- L’equitat és el principal repte en l’accés a les noves oportunitats educatives.
- Reconèixer i generar més i millors oportunitats educatives.
- Convertir l’educació dels espais i temps no lectius en política pública.
- Aportar una mirada global i inclusiva, que demana la complicitat de tot el municipi i de
tots els actors de la comunitat educativa.
4. L’Ajuntament de Sant Quirze ha mostrat reiteradament el seu compromís inequívoc
amb l’educació com a pilar fonamental d’una societat compromesa amb els drets
humans, la igualtat, la pluralitat,...
FONAMENTS DE DRET
- Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, modificada per la Llei
27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local.
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.
-

- Llei orgànica 6/2006, de 19 de juliol, de reforma de l'Estatut d'autonomia de Catalunya.
Article 21.1 Dels drets i deures en l’àmbit educatiu.
- 12/2009, del 10 de juliol, d’educació. Article 42. 1 Definició i àmbit del Servei d’Educació
de Catalunya.
DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer .- Adherir-se a l’Aliança per l’EDUCACIO360, al seu manifest i els compromisos
dels participants, i promoure el desenvolupament d’iniciatives d’Educació 360 al municipi.
El manifest és el següent:
“MANIFEST DE CONVOCATÒRIA
MÉS I MILLORS OPORTUNITATS EDUCATIVES PER A TOTHOM
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1. Els nois i noies aprenen en tots els espais de la seva vida quotidiana
A l’escola i a l’institut, amb la família, a casa, als carrers i a les places. A l’esplai o al cau i
quan fan esport o marxen de colònies. També quan son davant les
pantalles. “Educació360. Educació a temps complet” proposa una perspectiva
global de l’educació que tingui en compte que s’aprèn i s’educa arreu.
2. S’eduquen en tots els seus temps. Al llarg i a l’ample de la vida
El temps no lectiu dins l’escola representa més d’una tercera part de la jornada. Les
vacances escolars suposen una quarta part de la vida de l’infant. Els caps de setmana
tenen un munt de possibilitats. “Educació360. Educació a temps complet” afirma que
si situem l’infant i el jove al centre del procés educatiu ens n’hem d’ocupar en tots
els seus temps vitals.
3. Les oportunitats educatives d’arreu són cabdals en l’itinerari personal
La recerca internacional ens diu que les oportunitats educatives més enllà del temps
lectiu són decisives en la formació i l’itinerari vital i professional de les
persones. “Educació360. Educació a temps complet” proposa ajudar-les a fer un
recorregut de forma personalitzada en funció dels interessos i capacitats de
cadascuna.
4. Garantir el procés educatiu és també alinear i connectar els aprenentatges
Educació i aprenentatges estan fragmentats. Hi ha massa separació entre la vida i els
aprenentatges, entre els interessos i les obligacions. “Educació360. Educació a temps
complet” vol assolir un doble repte: que els espais no lectius de l’escola i l’institut
formin part del Projecte Educatiu del Centre i que allò que s’aprèn fora dels centres
educatius sigui reconegut i hi estigui connectat.
5. L’equitat és el principal repte en l’accés a les noves oportunitats educatives
No tothom te les mateixes possibilitats d’accés a aquestes oportunitats educatives ja sigui
per raons econòmiques o socioculturals. El temps de lleure és l’espai de desigualtat per
excel·lència. “Educació360. Educació a temps complet” aposta per garantir l’equitat
i la igualtat d’oportunitats en els espais i l’educació no formal.
6. Convertir l’educació dels espais i temps no lectius en política pública
L’àmbit local és l’espai idoni per garantir les oportunitats educatives i la coordinació dels
actors de la comunitat. També la cohesió social i la formació de ciutadans. Els
ajuntaments són un actor privilegiat en el lideratge educatiu. “Educació360. Educació a
temps complet” proposa que més enllà de les bones experiències, la política
educativa transcendeixi l’ensenyament reglat i garanteixi més i millors oportunitats
per a tothom.7. El canvi educatiu ha d’incorporar la mirada de l’Educació360
Una mirada 360, que traspassa els límits dels temps i els espais, que reconeix els
aprenentatges d’arreu i connecta l’educació, l’escola, les famílies i la
comunitat. “Educació360. Educació a temps complet”, aporta una mirada global i
inclusiva, que demana la complicitat de tot el municipi i de tots els actors de la
comunitat educativa.
Convocatòria per formar una gran aliança per l’EDUCACIO360. Educació a temps
complet. La Fundació Jaume Bofill, la Federació de Moviments de Renovació
Pedagògica i la Diputació de Barcelona han decidit sumar esforços per assolir aquest
gran repte i convoquen a ajuntaments, centres educatius, entitats, equipaments,
recursos i iniciatives de tot tipus que vulguin contribuir a que “Educació360. Educació a
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temps complet” sigui una realitat generalitzada al nostre país. L’educació és cosa
de tots.”
Segon .- Nomenar a la Sra. Maria Domingo Soler, regidora d’Educació i Formació, com
a referent polític, i al Sr. Nicolás Castellano Petidier, com a referent Tècnic.
Tercer .- Traslladar aquest acord a la Diputació de Barcelona, a la Federació de
moviments de renovació pedagògica (FMRPC), a la Fundació Jaume Bofill i a Parlament
de Catalunya.

Deliberacions
La senyora Maria Domingo Soler declara:
Bona nit.
La Diputació de Barcelona, la Federació de Moviments de Renovació Pedagògica i la
Fundació Jaume Bofill impulsen l’aliança Educació 360. Educació a temps complet,
conjuntament amb ajuntaments i ens locals, xarxes de centres educatius, associacions de
mestres i educadors, entitats de lleure i del tercer sector social, cultural i esportiu de
Catalunya, i grups de recerca de les universitats.
Aquest programa té el repte de superar un model educatiu central exclusivament en les
activitats escolars lectives i consideren que l’aprenentatge extraescolar ofereix una
qualitat i quantitat creixent d’oportunitats educatives valuoses encara poc reconegudes i
desconnectades.
Això ens permet avançar per a la ...
Davant els escenaris de desigualtat i segregació que es produeixen en l’accés a les
oportunitats educatives fora del sistema reglat, la iniciativa es proposa garantir la igualtat
d’oportunitats, sense exclusions. Les principals idees que proposa aquesta Aliança són
proposar una perspectiva global de l’educació que tingui en compte que s’aprèn i s’educa
arreu. Les oportunitats educatives d’arreu són cabdals en l’itinerari personal. Connectar
espais dels centres educatius, és a dir aconseguir que els espais no lectius de l’escola i
l’institut formin part del Projecte Educatiu del Centre i que això que s’apren fora dels
centres educatius sigui reconegut i hi estigui connectat, tant endins com fora de l’escola.
Cal desenvolupar el projecte sense ....
També garantir l’equitat en l’accés a les noves oportunitats educatives... Per tant cal
convertir l’educació dels espais i temps no lectius en política pública. Aportar una mirada
global i inclusiva, que demana la complicitat de tot el municipi i de tots els actors de la
comunitat educativa, l’educació és responsabilitat de tots.
L’Ajuntament de Sant Quirze ha mostrat reiteradament el seu compromís inequívoc amb
l’educació com a pilar fonamental d’una societat compromesa amb els drets humans, la
igualtat, la pluralitat i els valors cívics. Entenem que cal formar a l’infant en el centre del
procés educatiu amb la participació de tots els actors del voltant.
És per tot això que proposem al Ple que adopti l’acord següent:
1r. Adherir-se a l’Aliança per l’Educació360, al seu manifest i els compromisos dels
participants, i promoure el desenvolupament d’iniciatives d’Educació 360 al municipi.
2n. Nomenar a la regidora d’Educació i Formació, com a referent polític, i al Sr. Nicolàs
Castellano Petidier, com a referent tècnic.
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3r. Traslladar aquest acord a la Diputació de Barcelona, a la Federació de Moviments de
Renovació Pedagògica, a la Fundació Jaume Bofill i al Parlament de Catalunya.

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

7. Moció presentada pel PSC-CP i consensuada amb ICV-EUiA-E, Junts-ERC-AM,
C’s i PDeCat, sobre la xarxa d'impulsors als municipis de la Garantia Juvenil
La Garantia Juvenil és un projecte impulsat i cofinançat per la Unió Europea amb
l'objectiu de garantir que les persones joves que ni treballen, ni estudien, ni segueixen
cap tipus de formació, rebin una oferta d’ocupació de qualitat, educació contínua,
formació com a aprenents, o un període de pràctiques laborals. La finalitat d’aquest
programa és reduir l’atur juvenil i aconseguir un canvi estructural de les condicions
d’accés dels joves a l’ocupació a través de mesures concretes de l’àmbit del treball, la
formació i l’emprenedoria.
A Catalunya, aquesta iniciativa s’ha desplegat a través del Servei d’Ocupació de
Catalunya arran de l’Ordre EMO/381/2014, de 22 de desembre, per la qual s'aproven les
bases reguladores de les subvencions destinades a la Xarxa d'impulsors del Programa de
Garantia Juvenil a Catalunya, i s'obre la convocatòria anticipada per a l'any 2015,
modificada per l’Ordre TSF/177/2016, de 22 de juny.
Segons la informació de la Generalitat de Catalunya, les darreres contractacions de
personal tècnic que forma part de la Xarxa d'impulsors del Programa de Garantia Juvenil
en virtut de la Resolució TSF/1823/2017, de 13 de juliol, per la qual s'obre la convocatòria
per a l'any 2017 de les subvencions destinades a la Xarxa d'impulsors del Programa de
Garantia Juvenil a Catalunya, així com les pròrrogues de les contractacions efectuades
en les diferents convocatòries, són a jornada completa i finalitzen el 30 de juny de 2018.
A diferència d’altres anys, aquest 2018 no s’han publicat les convocatòries públiques per
a sol·licitar la continuïtat dels diversos impulsors comarcals de la garantia juvenil. Arran
de les cartes adreçades per diversos Consells Comarcals a la directora del Servei
d’Ocupació de Catalunya, s’ha confirmat que no es preveu renovar aquesta figura i que
es pretenen dur a terme altres tipus de polítiques d’intervenció directa sobre les persones
joves que en cap cas s’han descrit ni especificat.
La figura dels impulsors de la garantia juvenil és fonamental per seguir treballant amb el
col·lectiu de joves i la pèrdua d’aquesta figura pot comprometre la incorporació dels joves
al mercat de treball. Els impulsors i les impulsores han posat en marxa unes polítiques
d’orientació en temes laborals i formatius que anteriorment no existien, obrint una porta
d’accés als i les joves i realitzant un servei d’acompanyament més proper del que el
Servei d’Ocupació de Catalunya pot fer.
A més, resulten vitals per als territoris amb municipis més petits ja que les eines del SOC
no hi arribaven, i també fonamentals per a l’arrelament de les persones joves al territori.
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A més, la gestió feta per part dels governs de l’Estat i de la Generalitat de Catalunya, ha
provocat el retornament previ de fins a 42 milions d’euros del programa europeu de
garantia juvenil (d’un total de 75 milions d’euros destinats), desaprofitant fins un 56% dels
fons europeus assignats a aquest programa, amb la realitat d’atur entre els joves que es
viu al nostre municipi, a Catalunya i a la resta de l’Estat.
En aquest sentit, i segons la Comissió Europea, malgrat el retard generalitzat a tot l’Estat
en la certificació de la programació prevista per la garantia juvenil, encara s’està a temps
de cobrar la totalitat de l’assignació conforme es certifiquin les activitats subvencionables.
Per aquests motius, el Ple adopta l’acord següent:
1.- Instar al Govern de la Generalitat a prorrogar, a través del Servei Públic d’Ocupació de
Catalunya i de la Direcció General de Joventut, la Xarxa d’Impulsors del Programa de
Garantia Juvenil a Catalunya o incorporar una figura similar a les mateixes entitats on
estaven els Impulsors, com a mínim, durant el transcurs del Programa de Garantia
Juvenil (2014-2020).
2.- Instar al Govern de la Generalitat a destinar els recursos necessaris i suficients a
polítiques d’intervenció directa sobre les persones joves, degut a que la Xarxa
d’Impulsors no té sentit si no hi ha una cartera de serveis i uns recursos a oferir als i les
joves.
3.- Instar al Govern de la Generalitat a garantir la màxima coordinació i col·laboració entre
el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i la Direcció General de Joventut en totes les
mesures i programes que s’adrecin als i les joves, i que per assolir una millor execució de
la mateixa en el nostre municipi, sempre es col·labori amb aquest ajuntament.
4.- Traslladar aquests acords a la Mesa del Parlament de Catalunya, al Govern de la
Generalitat, a la Representació de la Comissió Europea a Catalunya, a la Federació de
Municipis de Catalunya, a l’Associació de Municipis de Catalunya, i als principals
sindicats del país: UGT i CCOO.
Deliberacions
El senyor Manuel Cáceres Castaño declara:
Gràcies Sra. Oliveras i gràcies a tots els grups per consensuar aquesta moció.
Aquesta moció és referida al projecte de Garantia Juvenil, és un projecte impulsat i
cofinançat per la Unió Europea, que té com a finalitat reduir l’atur juvenil i aconseguir un
canvi estructural de les condicions d’accés dels joves a l’ocupació a través de mesures
concretes de l’àmbit del treball, la formació i l’emprenedoria.
A Catalunya al 2015, es van aprovar per primer cop les Bases reguladores de les
subvencions destinades a la Xarxa d’impulsors del Programa de Garantia Juvenil. I al
2017 és el darrer any en què s’han aprovat aquestes bases. De forma que les
contractacions efectuades a l’empara d’aquestes darreres normes finalitza el 30 de juny
de 2018.
No s’han aprovat bases al 2018 i a més s’ha confirmat que no es preveu renovar aquesta
figura i que es pretenen dur a terme altres tipus de polítiques d’intervenció directa sobre
les persones joves que en cap cas s’han descrit ni especificat.
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Des del nostre grup entenem que aquesta figura la dels impulsors de la garantia juvenil,
és una figura fonamental per aconseguir els objectius del Projecte Garantia Juvenil,
especialment les que afecten a municipis més petits ja les eines del SOC no hi arribaven
A banda d’això també volem fer palès que la gestió feta per part dels governs de l’Estat i
de la Generalitat de Catalunya, ha provocat el retornament previ de fins a 42 milions
d’euros del programa europeu de garantia juvenil (d’un total de 75 milions d’euros
destinats), desaprofitant d’aquesta forma fins un 56% dels fons europeus assignats a
aquest programa, i amb la realitat d’atur entre els joves que es viu al nostre municipi, a
Catalunya i a la resta de l’Estat és una cosa molt greu.
Aquests fons encara es podrien recuperar si es certifiquen les activitats subvencionades
Per tot això el nostre grup presenta aquesta moció per a la seva aprovació en aquest Ple,
amb els acords següent:
1.- Instar al Govern de la Generalitat a prorrogar, a través del Servei Públic d’Ocupació de
Catalunya i de la Direcció General de Joventut, la Xarxa d’Impulsors del Programa de
Garantia Juvenil a Catalunya o incorporar una figura similar a les mateixes entitats on
estaven els Impulsors, com a mínim, durant el transcurs del Programa de Garantia
Juvenil (2014-2020).
2.- Instar al Govern de la Generalitat a destinar els recursos necessaris i suficients a
polítiques d’intervenció directa sobre les persones joves, degut a que la Xarxa
d’Impulsors no té sentit si no hi ha una cartera de serveis i uns recursos a oferir als i les
joves.
3.- Instar al Govern de la Generalitat a garantir la màxima coordinació i col.laboració entre
el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i la Direcció General de Joventut en totes les
mesures i programes que s’adrecin als i les joves, i que per assolir una millor execució de
la mateixa en el nostre municipi, sempre es col·labori amb aquest ajuntament.
4.- Traslladar aquests acords a la Mesa del Parlament de Catalunya, al Govern de la
Generalitat, a la Representació de la Comissió Europea a Catalunya, a la Federació de
Municipis de Catalunya, a l’Associació de Municipis de Catalunya, i als principals
sindicats del país: UGT i CCOO.
El senyor David Sánchez Mancebo declara:
...

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

8. Moció presentada pel PSC-CP, sobre la universalització dels serveis sanitaris i
la lluita contra les llistes d'espera
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El passat dia 7 d’abril va celebrar-se el Dia Mundial de la Salut, enguany l’Organització
Mundial de la Salut es va plantejar l’objectiu d’assolir la cobertura sanitària universal per a
tothom. Dels del nostre municipi volem sumar-nos a aquest objectiu, denunciant el
trencament que el Govern del Partit Popular ha fet de la Llei General de Sanitat, la Llei
Lluch que va garantir la cobertura universal del dret a l’atenció sanitària i a la protecció de
la salut.
El decret-Llei del 2012 del Partit Popular va excloure d’aquest dret a centenars de milers
de persones i, el que és mes greu, als més vulnerables. I a més, ha presentat recurs
d’inconstitucionalitat a la Llei aprovada pel Parlament de Catalunya de 27 de juny passat
que garantia de nou la Universalització de l’Assistència Sanitària amb càrrec a fons
públics per mitjà del Servei Català de la Salut.
Més enllà de rebutjar aquesta mesura i exigir al Govern de l’Estat la retirada del recurs,
que ha deixat suspesa la Llei, també s’ha de poder garantir que els ciutadans i ciutadanes
de Catalunya siguin atesos dins d’uns temps garantits i raonables, i aquest aspecte es
responsabilitat únicament i exclusiva de la Generalitat de Catalunya.
Segons dades del Departament de Salut, les llistes d’espera per una intervenció
quirúrgica a desembre del 2017 era de 163.809 persones, la de consultes externes i
especialistes era de 421.841 persones i la de proves diagnòstiques era de 105.290
persones.
El Govern de la Generalitat no ha complert cap dels compromisos que va adquirir el
febrer del 2016 de reduir en un any un 10% el temps d’espera per a les intervencions
quirúrgiques, i el 50% del temps d’espera per a la fase diagnòstica o de visita a
l’especialista. Cal afegir que de manera reiterada s’incompleix l’acord del Parlament de
garantir la visita al Centre d’Atenció Primària en 48 hores.
Totes aquestes dades adquireixen més gravetat per les diferències territorials, on entre
comarques es poden doblar els dies d’espera per alguns procediments quirúrgics.
Per tot això, el Ple dona suport als següents punts:
1.- Instar al Govern d’Espanya perquè promogui la derogació del “Real Decret-Llei
16/2012, de 20 d’abril, de mesures urgents per garantir la sostenibilitat del Sistema
Nacional de Salut i millorar la qualitat i seguretat de les seves prestacions”
2.- Exigir la retirada del recurs d’inconstitucionalitat presentat pel Govern d’Espanya
contra la llei 9/2017 de 27 de juny d’Universalització de l’assistència sanitària amb càrrec
a fons públics per mitjà del Servei Català de la Salut, aprovada pel Parlament de
Catalunya.
3.- Donar suport i subscriure el manifest titulat “Salut, un dret per tothom” impulsat per
professionals sanitaris a través de la Plataforma pel dret universal a la salut.
4.- Instar a la Generalitat de Catalunya a establir les mesures necessàries, amb objectius
clars, calendari, pressupost i formes d’execució per disminuir la bossa actual de llista
d’espera tant en proves diagnòstiques, visites a l’especialista, com proves quirúrgiques.
5.- Instar a la Generalitat de Catalunya a l’aprovació d’un Decret d’Accessibilitat, on
s’estableixin uns temps màxims garantits per a tots els serveis sanitaris, garantint la
qualitat i l’equitat territorial.
6.- Traslladar aquests acords al Govern d'Espanya, a la Generalitat de Catalunya
(Departament de Salut), i als grups parlamentaris del Congrés de Diputats, del Senat, i
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del Parlament de Catalunya, a la Federació de Municipis de Catalunya, i a l’Associació de
Municipis de Catalunya.
Deliberacions
El senyor Manuel Cáceres Castaño declara:
Bé abans de començar només comentar que tal com vam comentar a la Junta de
Portaveus, s’ha introduït un nou punt, que seria el punt 3 a la moció i tot els altres punts a
partir del 3 correrien un número.
Aquesta moció com diu el seu títol té dues parts: una sobre la universalització dels
serveis sanitaris i l’altra la lluita contra les llistes d’espera.
Sobre la universalització dels serveis sanitaris, estem en una situació adequada a un
decret-llei del 2012 aprovat pel PP, d’excloure d’aquest dret, el dret als serveis sanitaris a
centenars de milers de persones i, el que és més greu, als més vulnerables. A més a
més, han presentat recurs inconstitucional contra la Llei aprovada pel Parlament de
Catalunya el 27 de juny passat que garantia de nou la universalització de l’assistència
sanitària amb càrrec a fons públics per mitjà del Servei Català de la Salut.
D’altra banda, l’altra punt de la moció és el de les llistes d’espera, entenem que el govern
de la Generalitat no ha complert cap dels compromisos que va adquirir el febrer del
2016de reduir en un any un 1’% el temps d’espera per a les intervencions quirúrgiques, i
un 50% el temps d’espera per a la fase diagnòstica o de visita a l’especialista. I a més a
més de manera reiterada s’ha incomplert l’acord del Parlament de Catalunya de garantir
la visita al Centre d’Atenció Primària en un termini de 48 hores.
És per això que el nostre grup posem a aprovació del Ple els següents punts:
1.- Instar al Govern d’Espanya perquè promogui la derogació del “Real Decret-Llei
16/2012, de 20 d’abril, de mesures urgents per garantir la sostenibilitat del Sistema
Nacional de Salut i millorar la qualitat i seguretat de les seves prestacions”
2.- Exigir la retirada del recurs d’inconstitucionalitat presentat pel Govern d’Espanya
contra la llei 9/2017 de 27 de juny d’Universalització de l’assistència sanitària amb càrrec
a fons públics per mitjà del Servei Català de la Salut, aprovada pel Parlament de
Catalunya.
3.- Donar suport i subscriure el manifest titulat “Salut, un dret per tothom” impulsat per
professionals sanitaris a través de la Plataforma pel dret universal a la salut.
4.- Instar a la Generalitat de Catalunya a establir les mesures necessàries, amb objectius
clars, calendari, pressupost i formes d’execució per disminuir la bossa actual de llista
d’espera tant en proves diagnòstiques, visites a l’especialista, com proves quirúrgiques.
5.- Instar a la Generalitat de Catalunya a l’aprovació d’un Decret d’Accessibilitat, on
s’estableixin uns temps màxims garantits per a tots els serveis sanitaris, garantint la
qualitat i l’equitat territorial.
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6.- Traslladar aquests acords al Govern d'Espanya, a la Generalitat de Catalunya
(Departament de Salut), i als grups parlamentaris del Congrés de Diputats, del Senat, i
del Parlament de Catalunya, a la Federació de Municipis de Catalunya, i a l’Associació de
Municipis de Catalunya.

La senyora Marta Baldrich Caselles declara:
En primer lloc comunicar que el nostre grup votarà a favor d’aquesta moció.
... Nosaltres potser aquesta moció, votarem a favor ho torno a dir. Hi ha llocs que s’han
fet per separat en dues mocions: una sobre la universalització dels serveis sanitaris i una
altra sobre la lluita contra les llistes d’espera ... de salut que tenen en comú, però tenen
prou pes i pròpia importància per elles soles com per ser tractades independentment.
Però bé és un, ens ha donat la sensació que és una mica max mix, i que hagués estat
molt més digne potser o més idoni, donada la importància merescuda que té.
Però per altra banda m’hagués agradat que s’hagués puntualitzat en el seu redactat,
donar-li més importància al fet, de la importància que ha tingut la lluita contra aquest Real
Decret, no només a Catalunya, perquè sí que és veritat que aquí a Catalunya sí que hem
batallat molt i hem lluitat molt contra aquest Real Decret, hem sortit al carrer, propostes al
Parlament, enviar resolucions, mocions. Però no sols a Catalunya s’ha lluita contra
aquest Real Decret promogut pel govern del Sr. Rajoy, sinó que d’altres comunitats
també han lluitat. A Navarra van aprovar l’any 2013 una llei d’assistència sanitària per
garantir l’atenció de tothom ...
La Comunitat Valenciana també va fer un Real Decret Llei a l’any 2015 per aprovar
l’accés universal a l’atenció sanitària a la seva comunitat, també ha estat anul·lat pel
Tribunal Constitucional.
El Tribunal Constitucional també ha anul·lat els darrers mesos normes aprovades al País
Basc i a Extremadura i totes han estat anul·lades pel Tribunal Constitucional, inclús la
nostra, ...
Penso que és molt important això que estem parlant de la universalització dels serveis
sanitaris, universalització de tothom, no sols de catalans sinó també dels nostres veïns i
per tant és una lluita comuna, perquè és una universalització per tothom.
Bé sols era fer aquest esment, que és una lluita comuna, penso que és important estar
units en això i en altres coses evidentment.

El senyor David Sánchez Mancebo declara:
Nosaltres ens abstindrem en aquesta moció, som conscients ....

La senyora Elisabeth Oliveras i Jorba declara:

...
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La senyora Míriam Casaramona Massana declara:
El nostre grup s’abstindrà en aquesta moció, estem completament d’acord amb el que ha
dit la Sra. Baldrich, penso que és un punt prou important la sanitat pública catalana ... dos
temes molt importants.
Aleshores també hi ha el punt 4 que vostè ha modificat, ... llista d’espera tant en proves
diagnòstiques i en totes les intervencions ... penso que les xifres han arribat òbviament al
5% del contingut del que es va aprovar, però certament estem treballant-hi... dir que una
persona quan demana hora a atenció primària trigui menys de 48 hores a donar-li hora.

El senyor Manuel Cáceres Castaño declara:
...

La senyora Míriam Casaramona Massana declara:
... ens abstindrem en aquesta moció.

El senyor Àlex Brossa i Enrique declara:
El nostre vot també serà d’abstenció, considerem que tant a la part expositiva com en els
propis acords doncs hi ha elements ... que haurien de figurar-hi, trobo alguna
contradicció, no s’esmenta la situació actual provocada pel 155, la seva tramitació pel
Senat que va comptar amb un ampli suport parlamentari, ...

El senyor Manuel Cáceres Castaño declara:
... en el tema de la universalització dels serveis sanitaris, em sembla que estem tots
d’acords, això és una cosa molt positiva. I respecte de lo altre, bé esperem i ...

Votació
Sotmesa a votació la proposta dalt transcrita, s’aprova per majoria simple amb el resultat
següent:
Vots a favor: 3 (PSC-CP i ICV-EUiA-E)
Vots en contra: 0
Abstencions: 12 (Junts-ERC-AM, PDeCat i C’s)
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9. Moció presentada per C's, de apoyo de l'Ajuntament de Sant Quirze del Vallès a
las reivindicaciones de los trabajadores del sector de venta no sedentaria
Aquest punt de l’ordre del dia es deixa sobre la taula.

La venta no sedentaria es aquella realizada por comerciantes, fuera de un
establecimiento comercial permanente, cualquiera que sea su periodicidad, en los
perímetros o lugares debidamente autorizados en instalaciones comerciales
desmontables o transportables.
La venta no sedentaria constituye una modalidad de comercio tradicional de gran arraigo
en Sant Quirze del Vallès.
Es competencia de los ayuntamientos autorizar la actividad comercial de venta no
sedentaria organizada en mercados de marchantes de conformidad con el Reglamento
Regulador de los Mercados de venta no sedentaria, en cumplimiento de lo que prevé el
artículo 19 del Texto refundido sobre comercio interior, de los preceptos de la Ley 1/1983,
de 18 de febrero, y la Ley 23/1991, de 29 de noviembre, aprobado por el Decreto
legislativo 1/1993, de 9 de marzo.
Adicionalmente, los ayuntamientos tienen que velar para que los puestos destinados al
ejercicio de la actividad de venta no sedentaria estén en las debidas condiciones de
seguridad, salubridad y medioambientales, y por la seguridad para las personas y bienes
en el mercado, limpieza, existencia de planes de previsión de emergencias,
mantenimiento del orden público y gestión de los residuos comerciales, sin perjuicio de
que, los ayuntamientos puedan proporcionar cualquier otro servicio que se considere
adecuado para el ejercicio de esta actividad comercial, especialmente los servicios de
conexión al suministro de agua corriente, electricidad y servicios públicos -WC.
Este tipo de comercio, que se ha convertido en un importantísimo canal de distribución
comercial en nuestro municipio, incide positivamente en la creación de empleo, la
dinamización de los ejes comerciales y la atracción de potenciales clientes en los días de
mercado; tanto a otros mercados de venta sedentaria como a establecimientos de venta
tradicional. Los mercados de venta no sedentaria también tienen un efecto dinamizador
sobre los establecimientos de hostelería de nuestro municipio, incrementando en muchas
ocasiones las ventas de los mismos en los días de mercado.
En los últimos años, la crisis económica, los cambios en los modelos de consumo y el
aumento de la competencia y prácticas de venta ilegal (top manta) han producido un
impacto negativo para el sector, que ha provocado un descenso, tanto en las ventas
como en el número de licencias de actividad en los mercados.
Nuestro consistorio debe reconocer el impacto positivo de este tipo de actividad comercial
como parte muy importante del comercio local y de proximidad y, se deben mantener y
reforzar las vías de comunicación con el sector con el objetivo de afrontar los nuevos
desafíos a los que se enfrenta la venta no sedentaria, poniendo a disposición de los
mercados periódicos todos los servicios municipales necesarios para su mejora
constante.
Por todo esto, el Grupo Municipal de Sant Quirze del Vallès propone al Pleno del
Ayuntamiento de Sant Quirze del Vallès alcanzar los siguientes acuerdos:

26/37

1) Reconocer la labor dinamizadora del sector de venta no sedentaria como parte
imprescindible del tejido social y comercial del pueblo, así como el interés general
de su actividad y su contribución a la consolidación y desarrollo de los ejes
comerciales.
2) Crear una mesa de trabajo municipal con representantes del sector, miembros del
gobierno municipal y de la oposición, que aborde las problemáticas del sector,
valore nuevas formas de promoción y potenciación de los mercados municipales
de venta no sedentaria, que presente las conclusiones de su trabajo antes de la
aprobación de las ordenanzas fiscales del año 2019.
3) Presentar en audiencia pública o su equivalente telemático, antes de la
presentación al pleno de las ordenanzas fiscales del año 2019, el estudio utilizado
para el cálculo de costes del servicio y cobro de tasas y, analizar si existe margen
para la reducción de tasas y tributos.
4) Instar al Govern de la Generalitat a la creación de un grupo de trabajo permanente
formado por representantes de los grupos políticos y representantes del sector,
que aborde las problemáticas y reivindicaciones de la venta no sedentaria.
5) Informar de los acuerdos de esta moción a l'Associació Empresarial de Marxants
de Catalunya (AEMCA), al Parlament de Catalunya i a la Diputación de Barcelona.

10. Moció presentada per Junts-ERC-AM i consensuada amb ICV-EUiA-E i PDeCat,
per condemnar la retirada de llaços grocs a la via pública
L’injust empresonament farà ja més de mig any dels càrrecs electes, així com d’activistes
socials ha desembocat en una allau de solidaritat. Un dels símbols més utilitzat els últims
mesos apel·lant a ser solidari amb la causa oberta contra les polítiques catalanes són els
llaços grocs.
Al llarg de les constants mobilitzacions i iniciatives populars el llaç groc ha estat el símbol
icònic en contra de la repressió que exerceix l’Estat espanyol envers el moviment
independentista català. Han estat moltes les entitats que han defensat la lliure expressió
d’una simbologia que apel·la clarament als drets humans i a la lliure expressió de les
idees polítiques.
Malgrat això, com es pot comprovar, el govern espanyol i els seus poders fàctics no han
encaixat gens bé aquesta reivindicació i sectors simpatitzants de l’extrema dreta amb el
recolzament de la maquinària de l’estat, es dediquen a arrancar els llaços grocs que hi ha
exposats a la via pública, vulnerant així un dels drets fonamentals com és la llibertat
d’expressió. És una mostra de la intolerància d’un Estat que no accepta la pluralitat
d’idees i retalla drets i llibertats com si la gestió del govern de l’Estat fos un joc d’infants.
Per tots aquests motius, considerem que la retirada de simbologia que apel·la als drets
fonamentals és un acte vandàlic, així com una manca de respecte a la democràcia i als
drets i llibertats civils. Per això, com administració pública, hem d’actuar i procurar que
ningú vulneri els drets i les llibertats dels ciutadans sense quedar impune.
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ACORDS:
Primer.- Manifestar el suport de l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès a la lliure
exposició de símbols que reivindiquin els drets fonamentals.
Segon.- Condemnar la retirada d’aquests símbols de la via pública per part de persones
alienes a les que les han col·locat.
Tercer.- Instar a l’Ajuntament de Sant Quirze que valori la possibilitat de sancionar a totes
les persones que retirin símbols de la via pública i d’espais privats sense les
autoritzacions pertinents.
Deliberacions
El senyor Àlex Brossa i Enrique declara:
Aquesta és una moció sobre uns fets sobrevinguts que s’han produït en alguns indrets de
Catalunya ...defensar uns drets fonamentals com és la llibertat d’expressió, la moció
planteja 3 acords:
Primer.- Manifestar el suport de l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès a la lliure
exposició de símbols que reivindiquin els drets fonamentals.
Segon.- Condemnar la retirada d’aquests símbols de la via pública per part de persones
alienes a les que les han col·locat.
Tercer.- Instar a l’Ajuntament de Sant Quirze que valori la possibilitat de sancionar a totes
les persones que retirin símbols de la via pública i d’espais privats sense les
autoritzacions pertinents.
El senyor David Sánchez Mancebo declara:
Nosaltres com poden comprendre ... paradigmàtic tot el que està passant en els últims
dies, setmanes, aquestes guerres de símbols que uns posen els altres els treuen, uns els
posen, uns altres els tonegen, i podríem estar així tota la tarda i més.
A part és una prova més de certa situació de complexitat que hi ha en aquests moments,
perquè estem inclús envaint aquells espais comuns que per tots ... per reivindicar tot allò
que un ciutadà vulgui fer.
... hi ha ajuntaments que ... són capaços de ... són els que decideixen si es pot posar un
símbol i no només això, que si es treu, la persona que el treu, perquè està també exercint
la seva llibertat d’expressió, doncs en aquest cas el multem.
I el fet que tots puguem estar d’acord independentment de la ideologia que tinguem, dels
sentiments que tinguem i pensem o puguem pensar sobre el tema de la independència
de Catalunya ...
Nosaltres el que pensem ... igual que la bandera catalana no és un símbol de
reivindicació de res, és un símbol comú ... m’estava referint a que aquets símbols no han
de perquè molestar a ningú, al contrari són símbols que es poden exhibir en un escut,
però sí que estem aconseguint que aquests símbols siguin motiu de discussió i això és el
que sota el nostre punt de vista s’ha d’evitar.
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Per tant des de la nostra màxima discrepància, no entrem a valorar que es puguin portar,
òbviament, aquests símbols, però creiem que no han d’estar les ciutats plenes com està
Sant Quirze ...
Per tant nosaltres votarem en contra d’aquesta moció.

El senyor Manuel Cáceres Castaño declara:
El Sr. Brossa ha comentat que això va per de la llibertat d’expressió, però nosaltres
creiem que la nostra no va per aquí. Diguéssim els ciutadans i ciutadanes que pensen
que els càrrecs electes als que es refereix la moció no haurien d’estar a la presó, inclús
els que pensen que a més a més d’això són presos polítics ...això és la seva llibertat
d’expressió i això per mi és totalment respectable.
El tema dels llaços i similars per mi és una altra cosa, va una mica més enllà de
l’ocupació o de l’intent d’utilització de l’espai públic per una causa ...
... estem parlant d’accions perfectament preparades, unificades per alguns col·lectius que
fan servir l’espai públic com si fos seu, suposo que una mica això és l’aplicació d’allò de
què els carrers són nostres.
... es fan moltes accions d’aquestes que segurament són més vistoses que efectives,
visto lo visto, però com a mínim sí que serveixen per tenir la gent entretinguda.
Però de tota manera entenem que la generalitat de l’espai públic hauria de ser
respectada, i això no ho diem només nosaltres, ho diu també el Síndic de Greuges, no és
una cosa que nosaltres ens inventem.
L’espai públic però, ...es fixa un espai, es fixen uns torns, uns sectors en els quals
cadascú pot dir el que vulgui, i es fa servir evidentment. El que no pot ser, és que
depenent de les sigles de cadascú uns ho poden fer, perquè agraden al poder i uns altres
no.
Nosaltres tenim per exemple unes ordenances que prohibeixen les pintades i preveuen
sancions per qui les faci. Unes ordenances que per exemple diuen que només es poden
posar elements comunicatius als llocs expressament autoritzats o que exigeixen
l’autorització prèvia per penjar una pancarta. Si ara s’està dient des del propi Ajuntament
que tot això es pot fer lliurement i ja està, aleshores com apliquem després les
ordenances, que diran els ciutadans que els hi diguem que no poden posar això aquí,
diran que si uns ho poden posar els altres també. No crec que sigui el camí.
Tampoc, personalment no m’ha agradat gens que es titlli de simpatitzants de l’ultra dreta
o de l’extrema dreta a les persones que arrenquen llaços, evidentment hi ha
representants de l’ultra dreta, però no tothom ni crec que la majoria són d’aquest tipus,
simplement hi ha persones que amb les mateixes actituds envaeixen l’espai públic,
consideren que com què l’espai públic és públic de tots per part també és seu, ells poden
netejar-lo i poden treure aquests símbols amb els quals no estan d’acord.
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No per això són d’extrema dreta ni molt menys, es pot estar d’acord amb el que fa, jo
personalment no he tret mai cap símbol ni el trauré, però equiparar-los amb l’extrema
dreta, a mi em sembla una mica excessiu i exagerat, apliquem també ...
I francament parlar de la possibilitat de sancionar-los ...
Nosaltres demanem que l’espai públic sigui realment públic, que no existeixin diferències
entre la seva utilització en funció de la ideologia i que s’apliqui la normativa igual per
tothom. Creiem que si es fa així i tothom actua amb seny no tindrem els problemes que
estem tenint amb aquestes actituds.

El senyor Àlex Brossa i Enrique declara:
Per contestar al grup de C’s i al PSC, ... amb aquesta situació d’excepcionalitat que està
vivint el país, això no és ni una guerra de símbols ni una reivindicació social, sinó que és
una situació d’excepcionalitat històrica, que té les seves conseqüències, ... Però tot això
s’emmarca en un context d’excepcionalitat a on tenim presos polítics, a on tenim exiliats,
a on tenim gent ...
Aquesta moció tot i emmarcar-se, insisteixo en aquesta situació d’excepcionalitat que
estem vivint, els acords i la voluntat de la moció no és defensar uns símbols en contra
d’uns altres, ...

Votació
Sotmesa a votació la proposta dalt transcrita, s’aprova per majoria absoluta amb el
resultat següent:
Vots a favor: 11 (Junts-ERC-AM, ICV-EUiA-E i PDeCat)
Vots en contra: 4 (C’s i PSC-CP)
Abstencions: 0

11. Moció presentada per Junts-ERC-AM, en suport al professorat de l'IES Palau de
Sant Andreu de la Barca
El dilluns de Sant Jordi, 23 d’Abril de 2018, es feia pública a través dels mitjans de
comunicació la denúncia de la Fiscalia especialitzada en odi i discriminació envers nou
docents de l’INS El Palau de Sant Andreu de la Barca. Segons aquesta, els dies 2 i 20
d’octubre de 2017 alguns professors del centre haurien vexat els fills de guàrdies civils
per raó de la seva nacionalitat i injuriat als cossos de seguretat de l’Estat. Ni en la
denúncia ni en la divulgació oficial que se’n va fer es va prendre en consideració les
declaracions del professorat realitzades en el mes de gener davant la Guàrdia Civil, que
negaven taxativament aquelles infonamentades acusacions.
Els docents afirmen que els debats sorgits a les aules sobre els fets de l’1 d’octubre es
van fer partint dels valors que promou i reivindica l’escola pública catalana i que l’INS El
Palau sempre ha fet seus: respecte, empatia, diversitat i esperit crític. Les expressions
que s’atribueixen a la denúncia a alguns docents del centre no són certes i tergiversen les
diverses intervencions a les classes. Tot i que fins a dia d'avui no s'ha registrat cap queixa
formal, ni al centre ni als serveis d'inspecció, el mateix 3 d'octubre ja es van activar els
mecanismes docents habituals per generar espais de trobada entre alumnat, docents,
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institució educativa i AMPA, amb l’objectiu d’abordar la situació, contrarestar el relat
esbiaixat que s’estava projectant i garantir la intimitat de l’alumnat.
El dia 27 d’octubre, els Serveis Territorials del Baix Llobregat responien als representants
sindicals en la Junta de Personal que la Inspecció havia dut a terme les pertinents
indagacions i que no s’havia trobat cap indici d’actuació indeguda. Alhora, l’Ajuntament de
Sant Andreu de la Barca, convocava a les famílies implicades i al Director de l’Institut a
una trobada, a la qual les famílies afectades no s’hi van presentar. El dia 6 de novembre,
el Consell Escolar – òrgan màxim responsable de la cura de la convivència en el centre i
en el que hi tenen representació el professorat, les famílies, els alumnes i l’Ajuntamentaprovava per assentiment unànime un comunicat en el qual es rebutjaven les greus
acusacions contra el professorat i es defensava la professionalitat dels docents.
Durant aquests mesos, la pressió comunicativa ha fet molt de mal tant a l’alumnat com als
docents, que van optar per no incentivar el debat públic per deixar espai a la dinàmica
educativa, prioritzant-la per damunt de la defensa envers les crítiques i la hostilitat que ha
rebut i continuen rebent. Malgrat tot, enlloc d’arxivar el cas, la Fiscalia ha impulsat l'inici
d'un procediment judicial tant desorbitat com inadequat, utilitzant els qualificatius del
Síndic de Greuges en el seu informe de 2 de maig del 2018. Així, el dia 24 d’abril,
després de l’aparició en premsa de la denúncia de la Fiscalia, l’assemblea de professors
va decidir trencar el silenci, tot mantenint sempre la intimitat i el respecte d’uns i altres.
La divulgació de la denúncia i la posterior publicació dels noms, cognoms i fotografies del
professorat afectat (El Mundo 29/4/18), va tenir ressò en alguns mitjans de comunicació
en clau d’escarni i d’instrumentalització política, causant l'assenyalament del professorat
implicat, però també dels alumnes que s’hi citen, danyant a tota la comunitat educativa.
Aquella malintencionada divulgació ha desatès tota ètica, en no respectar la presumpció
d'innocència i limitar-se a una reproducció mecànica de la denúncia.
D’altra banda, el Govern de l’Estat va enviar dos secretaris d’Estat per a reunir-se amb les
persones denunciants i expressar el seu suport a la seva versió dels fets, sense tan sols
sentir la posició del propi institut i el professorat. Al contrari, per endurir la seva ofensiva,
el Ministerio de Educación ha fet uns requeriments per investigar més suposats casos, la
majoria ja arxivats pel Departament i la pròpia fiscalia.
Malgrat l'energia i els mitjans desplegats per bastir una acusació sense fonament, les
mostres de suport es multipliquen, com en la concentració de l’1 de Maig convocada per
ex-alumnes a les portes de l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca i l’acte amb la
lectura el dia 10 de Maig del comunicat de suport de pares i mares de l’institut.
Es vol utilitzar el procés d’El Palau –juntament amb el de La Seu- per desacreditar el
model educatiu públic català, atribuint-li una funció adoctrinadora i promotora d’una divisió
inexistent. A banda d'atemorir tota la comunitat educativa, cerca convertir-los en símbol
d’un suposat trencament de la convivència a Catalunya.
Per tot plegat el Ple adopta l’acord següent:
-

Mostrar la solidaritat amb el professorat i tota la comunitat educativa de l’INS El
Palau de Sant Andreu de la Barca, així com altres que puguin trobar-se en situació
similar.
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-

-

Instar a la Fiscalia que retiri les acusacions i demani l’immediat arxiu del
procediment judicial obert contra professorat d’El Palau i d’altres procediments
judicials oberts amb la mateixa motivació contra docents de l’escola pública
catalana.
Reclamar de les institucions educatives i polítiques la protecció del professorat.
Que es facin públiques les indagacions realitzades per la inspecció educativa que
exonerava el professorat d’El Palau i es doni suport públic al professorat.
Exigir que s’aturi la campanya de criminalització dels docents i l’ofensiva contra
l’ensenyament públic català, que és l’escola de tots i totes.
Manifestar el nostre més absolut compromís amb la convivència i la pau entre
totes les persones que viuen en el nostre país, així com també amb la resta de
pobles de l’Estat espanyol, Europa i el món.

Deliberacions
La senyora Maria Domingo Soler declara:
El dilluns de Sant Jordi, 23 d’Abril de 2018, es feia pública a través dels mitjans de
comunicació la denúncia de la Fiscalia especialitzada en odi i discriminació envers nou
docents de l’INS El Palau de Sant Andreu de la Barca. Segons aquesta, els dies 2 i 20
d’octubre de 2017 alguns professors del centre haurien vexat els fills de guàrdies civils
per raó de la seva nacionalitat i injuriat als cossos de seguretat de l’Estat. Ni en la
denúncia ni en la divulgació oficial que se’n va fer es va prendre en consideració les
declaracions del professorat realitzades en el mes de gener davant la Guàrdia Civil, que
negaven taxativament aquelles infonamentades acusacions.
Els docents afirmen que els debats sorgits a les aules sobre els fets de l’1 d’octubre es
van fer partint dels valors que promou i reivindica l’escola pública catalana i que l’INS El
Palau sempre ha fet seus: respecte, empatia, diversitat i esperit crític. Les expressions
que s’atribueixen a la denúncia a alguns docents del centre no són certes i tergiversen les
diverses intervencions a les classes. Tot i que fins a dia d'avui no s'ha registrat cap queixa
formal, ni al centre ni als serveis d'inspecció, el mateix 3 d'octubre ja es van activar els
mecanismes docents habituals per generar espais de trobada entre alumnat, docents,
institució educativa i AMPA, amb l’objectiu d’abordar la situació, contrarestar el relat
esbiaixat que s’estava projectant i garantir la intimitat de l’alumnat.
El dia 27 d’octubre, els Serveis Territorials del Baix Llobregat responien als representants
sindicals en la Junta de Personal que la Inspecció havia dut a terme les pertinents
indagacions i que no s’havia trobat cap indici d’actuació indeguda. Alhora, l’Ajuntament de
Sant Andreu de la Barca, convocava a les famílies implicades i al Director de l’Institut a
una trobada, a la qual les famílies afectades no s’hi van presentar. El dia 6 de novembre,
el Consell Escolar – òrgan màxim responsable de la cura de la convivència en el centre i
en el que hi tenen representació el professorat, les famílies, els alumnes i l’Ajuntamentaprovava per assentiment unànime un comunicat en el qual es rebutjaven les greus
acusacions contra el professorat i es defensava la professionalitat dels docents.
Durant aquests mesos, la pressió comunicativa ha fet molt de mal tant a l’alumnat com als
docents, que van optar per no incentivar el debat públic per deixar espai a la dinàmica
educativa, prioritzant-la per damunt de la defensa envers les crítiques i la hostilitat que ha
rebut i continuen rebent. Malgrat tot, enlloc d’arxivar el cas, la Fiscalia ha impulsat l'inici
d'un procediment judicial tant desorbitat com inadequat, utilitzant els qualificatius del
Síndic de Greuges en el seu informe de 2 de maig del 2018. Així, el dia 24 d’abril,
després de l’aparició en premsa de la denúncia de la Fiscalia, l’assemblea de professors
va decidir trencar el silenci, tot mantenint sempre la intimitat i el respecte d’uns i altres.
La divulgació de la denúncia i la posterior publicació dels noms, cognoms i fotografies del
professorat afectat (El Mundo 29/4/18), va tenir ressò en alguns mitjans de comunicació
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en clau d’escarni i d’instrumentalització política, causant l'assenyalament del professorat
implicat, però també dels alumnes que s’hi citen, danyant a tota la comunitat educativa.
Aquella malintencionada divulgació ha desatès tota ètica, en no respectar la presumpció
d'innocència i limitar-se a una reproducció mecànica de la denúncia.
D’altra banda, el Govern de l’Estat va enviar dos secretaris d’Estat per a reunir-se amb les
persones denunciants i expressar el seu suport a la seva versió dels fets, sense tan sols
sentir la posició del propi institut i el professorat. Al contrari, per endurir la seva ofensiva,
el Ministerio de Educación ha fet uns requeriments per investigar més suposats casos, la
majoria ja arxivats pel Departament i la pròpia fiscalia.
Es vol utilitzar el procés d’El Palau –juntament amb el de La Seu- per desacreditar el
model educatiu públic català, atribuint-li una funció adoctrinadora i promotora d’una divisió
inexistent. A banda d'atemorir tota la comunitat educativa, cerca convertir-los en símbol
d’un suposat trencament de la convivència a Catalunya.
Per tot plegat el Ple adopta l’acord següent:
-

-

Mostrar la solidaritat amb el professorat i tota la comunitat educativa de l’INS El
Palau de Sant Andreu de la Barca, així com altres que puguin trobar-se en situació
similar.
Instar a la Fiscalia que retiri les acusacions i demani l’immediat arxiu del
procediment judicial obert contra professorat d’El Palau i d’altres procediments
judicials oberts amb la mateixa motivació contra docents de l’escola pública
catalana.
Reclamar de les institucions educatives i polítiques la protecció del professorat.
Exigir que s’aturi la campanya de criminalització dels docents i l’ofensiva contra
l’ensenyament públic català.
Manifestar el nostre més absolut compromís amb la convivència i la pau entre
totes les persones que viuen en el nostre país, així com també amb la resta de
pobles de l’Estat espanyol, Europa i el món.

El senyor Lluís Villa Carbó declara:
Des del nostre punt de vista de C’s, primer volem fer constar que el tema de la moció no
estem a favor d’ella i l’argument és molt senzill i molt clar.
Primer nosaltres creiem que els alumnes no poden ser utilitzats en el marc de
confrontació ideològica ni com a instruments involuntaris ...
Després, és molt important la ... dels menors, és un ... i que sempre que hi ha una
denúncia s‘ha d’investigar.
No es tractar d’anar contra tot el professorat, això ha de quedar molt clar, ..., sinó castigar
els casos concrets per assegurar-se de què no es fa una mala praxis.
I per acabar entraria en l’últim paràgraf de la moció que diu: “Manifestar el nostre més
absolut compromís amb la convivència i la pau entre totes les persones que viuen en el
nostre país, així com també amb la resta de pobles de l’Estat espanyol, Europa i el món.”
...
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El senyor Manuel Cáceres Castaño declara:
Hem de dir que el nostre grup està en contra com sempre ho ha estat de la politització
que des d’alguns sectors es fa de l’escola, sobretot de l’escola pública, que no és una
cosa d’ara, ve de fa molt de temps, i ara amb els temps convulsos que estem vivint potser
s’ha accentuat.
De vegades s’havia fet amb el tema de la llengua, és a dir que això és una cosa que ve
de lluny, d’altres ..., nosaltres sempre hem dit el mateix, la nostre escola pública té
problemes, el principal són els diners, el finançament.
I afirmar en general que a l’escola s’adoctrina és quelcom que no es correspon a la
realitat, ho hem dit altres vegades, podem haver casos concrets, evidentment, que potser
no són correctes i que cal investigar i eradicar, però no es pot llençar aquesta acusació
genèrica.
En el cas ...

La senyora Elisabeth Oliveras i Jorba declara:
En tot cas, ... l’enfrontament ideològic ... un Estat que li agrada actuar amb força i
violència cap els seus ciutadans, que fan abús de força i poder, que persegueix per les
idees, ... per escriure cançons, ..., per manifestar-se pacíficament .... Per tant, i a més a
més doncs això portar-lo a la Fiscalia, no deixar-ho a l’àmbit de la Conselleria
d’Ensenyament i en els mecanismes que té la mateixa Conselleria per poder esbrinar si
ha hagut o no un mestre que hagi pogut fer una observació més enllà de la que li pertoca
fer. Per tant també hauríem d’aclarir la informació que els mestres han d’arribar a donar
en els alumnes o quina és la gestió que han de fer ...
En tot cas estem parlant d’aquest Estat, de què malauradament el seu partit ha decidit
donar-li suport ...
En tot cas ens centrem en la moció, aquesta moció parla de l’acció absolutament
incontrolada ... i això sí que ja no es pot tolerar, estem passant uns límits que no són
qüestió d’enfrontament ideològic, sinó qüestió d’abús d’aquest Estat ...

El senyor Lluís Villa Carbó declara:
...

La senyora Elisabeth Oliveras i Jorba declara:
...

El senyor Lluís Villa Carbó declara:
...
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La senyora Elisabeth Oliveras i Jorba declara:
...

El senyor David Sánchez Mancebo declara:
...
La senyora Elisabeth Oliveras i Jorba declara:
...

Votació
Sotmesa a votació la proposta dalt transcrita, s’aprova per majoria absoluta amb el
resultat següent:
Vots a favor: 13 (Junts-ERC-AM, PDeCat, PSC-CP i ICV-EUiA-E)
Vots en contra: 2 (C’s)
Abstencions: 0

12. Precs i preguntes
El senyor Lluís Villa Carbó declara:
El nostre grup municipal de C’s tenim uns precs a fer i unes preguntes.
Arriba l’estiu i el tema de la piscina de Les Fonts sembla que no arribem a temps de
solucionar, està a punt de començar la temporada de piscina i continua estant tot igual i
fa molts mesos d’això, la tanca exterior està tota malmesa ... la utilitza molta gent que no
és de Sant Quirze i l’aforament està complert i els nostres veïns no poden entrar. Voldria
saber quina previsió hi ha per tot això i que s’està fent.
Després des del grup municipal de C’s volíem demanar si és possible tenir un resum el
més detallat possible dels resultats a dia d’avui i des de la posada en marxa del protocol
d’absentisme. Primer quines comissions estan funcionant d’aquest protocol i si podríem
tenir el resultat de les avaluacions, perquè ja portem un temps, dins del protocol hi ha
unes avaluacions, llavors ha d’haver uns resultats i unes mesures, voldríem tenir
aquestes dades. Perquè m’han arribat opinions que el tema està deixant molt que
desitjar. Llavors davant de paraules i altres voldríem tenir clar abans de prendre
decisions, tenir clar realment de què estem parlant i si és cert o no és cert.
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I després en els pressupostos participatius poder arribar a conèixer nosaltres ara les 128
propostes quines són.
El senyor David Sánchez Mancebo declara:
Jo tenia un prec sobrevingut diguéssim perquè m’ho he trobat avui, i tornarem als llacets,
així com abans he dit el que he dit i em reafirmo, vull saber si, bé la cosa és que un
regidor porti un símbol que vulgui destacar dins de la seva indumentària, inclús a part, no
sé o a la jaqueta, les probabilitats poden ser infinites i totes són molt ... Bé però em
refereixo a quin permís s’ha de tenir per tenir un llaç aquí en el lloc que suposo encara és
de tots els que estem aquí i com vostè sap no tots pensem el mateix i si demà podem
portar també no sé, alguna cosa de Star Wars o no sé ... és un element comú, seria un
pas més a apropiar-se una mica més de les institucions, dels espais comuns, que entenc
com espais comuns ens hem de respectar tots. Per tant el prec seria: on està el límit? Qui
posa el límit? Perquè les meves paraules que he dit abans no se’ns haurien de tornar en
contra. Per tant jo crec que en benefici i en virtut de la llibertat d’expressió no ... no sé per
fer que tots pensem igual perquè no és així, i quins són els límits, ... el públic, un regidor,
moltes vegades partits polítics ens donen les carpetes,... Sincerament crec que l’hauria
de treure per respecte a tots aquells veïns que no pensen com vostès o com el qui l’ha
posat i llavors possiblement aquest dret que es podria produir ... crec que estem tots una
mica perdent el nord i sobretot estem perdent el respecte els uns als altres.
La senyora Elisabeth Oliveras i Jorba declara:
La piscina municipal ara es començarà a posar, l’actualitzarà la part de la platja, és una
mica agosarat dit platja però se li diu així.
El fet de controlar d’on són els veïns, hi ha una raó constitucional que no ens deixa
diferenciar als veïns si són d’un lloc o altre, no es pot fer diferència si són de Terrassa o
són de Sant Quirze.
En tot cas parlarem amb els tècnics si tenen dades i si hi ha la possibilitat de què fins una
hora determinada no posin les tovalloles ...
Quant als pressupostos participatius avui han fet la incorporació de les propostes, hi ha
128, farem una reunió tècnica que validarà, que les agruparan per, no sé si, si 4 veïns
demanen exactament el mateix, doncs direm aquesta proposta ha estat proposada per
tants veïns, llavors ells faran el resum, la comissió ... quan ens han dit 128 és perquè des
de Participació ja s’havia vist que algunes eren igual i les han sumat. Per tant quan hagin
fet aquest treball tècnic de validar i d’agrupar llavors en diran les propostes que hi ha.
I el que ens deia el Sr. Sánchez, ... la moció i també per fer aquesta reflexió que
malauradament ... per respecte a la llibertat d’expressió i als drets fonamentals ... però el
fet de què ens faci al·lèrgia una reivindicació d’un dret fonamental, que és una persona
que no està aquí encausada judicialment i que ha perdut la llibertat, l’ha perdut no perquè
se l’hagi descuidat sinó perquè algú li ha pres i l’ha tancat en una presó i que tampoc li
permet traslladar-lo a una presó més propera ... a tenir fills aïllats de pares, una sèrie de
drets absolutament perduts. Que hi hagi un col·lectiu de persones que defensin i que
defensin algun símbol, no crec que ens pugui alterar dins de la sala plenària perquè és un
objecte passiu, és a dir no estar interrompen, no fa absolutament res, de la mateixa
manera que el portem nosaltres ... tot allò que trobem que ens ajuda a fer veure aquesta
injustícia ... fa més de 7 mesos que hi ha persones hostatges de l’Estat espanyol. I
també perquè miri, com que sóc una mica dolenteta, veien en senyor ... en el Ple del
Parlament on els hi va molestar ... ens va semblar que aquí no ens passaria ... però era
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una qüestió, estem parlant d’això, és això el que tant molesta i tothom pot expressar. Jo
en aquest Ple he portat pancartes com a grup, les hem posat i presidia el Ple ... el grup
que en aquell moment era ERC, hi ha ... que no ens deixen parlar, els nostres votants no
tenen veu i alguna altra vegada les hem posat aquí. És això, com si vostè un dia, és que
estem defensant això, que qualsevol persona pugui expressar el que sent i que els altres
els respectem absolutament, és a dir mai hem dit que això altra no es pot fer ... són
opinions diferenciades i les respectem totes i ja està no hi ha més ... era una qüestió de
suport a la moció que s’estava fent en aquell moment i ja està i no és una qüestió
d’imposició. Però sí que realment han d’entendre d’una vegada i deixar de traslladar el
discurs a la confrontació, senzillament nosaltres estem reivindicant un dret, estem dient
que hi ha unes persones que estan patint una situació i vostès poden dir el que vulguin,
mai ningú els hi dirà ... aquesta és la diferència d’uns i els altres. La moció que hem
aprovat abans deia: “hem de respectar totes les opinions” ... però una és amb tot el
respecte sense faltar al respecte a ningú i l’altra per donar suport a una moció, a un fet i a
una reivindicació que malauradament fa molts mesos que estan patint especialment les
persones que estan empresonades i les seves famílies i la resta de companys i
companyes que ho vivim amb impotència.

ECLARACIÓ 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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