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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. Informes de Presidència
S’adequa l’antiguitat d’en Miquel Fernández a la corresponent, ja que hi havia un error en
el còmput d’anys treballats.
S’ha mantingut una trobada amb l’alcalde de Sabadell i el primer tinent d’alcalde, per tal
de tenir una primera presa de contacte.
S’ha mantingut una reunió amb la directora de l’aeroport per tal de cercar dinàmiques
conjuntes i establir canals de comunicació, per exemple, pel que fa a la informació sobre
l’activitat que AENA tingui prevista a l’aeroport.”
Trobada amb l’alcalde de Terrassa, per tal de poder modificar el conveni amb la finalitat
que puguin assistir veïns a títol individual i que també hi pogués assistir l’oposició dels
dos municipis perquè no estava contemplat així. Per tant haurem d’anar a modificació de
conveni, tant bon punt ens facin arribar els acords que ells fan, els portaran a Secretaria i
quan el tinguem informat el portarem al nostre plenari també, per poder-lo aprovar.
S’han mantingut trobades amb els diferents polígons de Sant Quirze, amb els propietaris i
les empreses per fer la implantació de la modificació de la senyalització d’aquests
polígons.
Durant aquest mes, ja els hi vam explicar que hi hauria la setmana “Treballant per la pau”,
la Setmana Solidària. Ha estat una setmana plena d’activitats organitzades per les
entitats de solidaritat amb força èxit. S’han recaptat 1.700€ amb la venda de joguines
solidàries diumenge passat, que seran destinades a refugiats.
I també estem celebrant la setmana contra els “feminicidis” (miro a la Sra. Peralta),
perquè hem d’aconseguir empaitar-los perquè diumenge tingui molt d’èxit l’activitat que
ha organitza l’entitat Dones per Sant Quirze.
Ha estat una setmana molt intensa, amb molta qualitat de les activitats que s’han fet i
amb una assistència, especialment dels nostres companys, molt baixa, jo cada any ho
denunciava, avui ho denuncio un altre cop aquí. Els nostres companys homes no se
senten implicats en aquest tema i els hem de demanar que hi siguin, perquè sinó, no
canviarem la societat. És a dir, no pot ser que només les dones ho intentem, hi han de ser
tots.
Per tant, recordar-los que diumenge al matí hi ha una matinal important, que tant de bo
ens hi trobem tots allà gaudint-ne.

Dir-los que dilluns vinent hi torna a haver una altra trobada de la Comissió de Festes, per
parlar de la cavalcada i del carnaval.
Que ja s’ha constituït la Comissió de la Serra de Galliners, que ara ja es convocarà la
segona sessió on aprendrem una mica tots doncs quines figures poden protegir la Serra,
en quin àmbit.
Dins del marc de la Setmana europea de prevenció de residus, demà hi ha un taller a la
Masia de Can Feliu. Bé acabem de saber que no, per una qüestió de volum d’assistència.
L’haurem de fer més endavant, però hi havia programat un taller de treball, de disseny i
creació de complements, per tant l’haurem d’aplaçar.
Dir-los també que s’han dut a terme aquesta setmana i durant la setmana vinent cursos
d’higiene alimentària dirigits als restauradors, a les entitats i a les botigues d’alimentació. I
al gener es faran en els menjadors col·lectius. En les 3 primeres trobades hi ha hagut més
de 200 persones inscrites i s’estan duent a terme en el celler de Can Barra.
Recordar-los que demà i demà passat es celebra la gran recapta, que falten voluntaris,
que els bancs d’aliments s’han d’omplir i que per tant, o treballant, o treballant i aportant,
o aportant, els convidem a tots a col·laborar.
I en aquests moments tenim 32 actes programats i aprovats per a la Marató, pel cap de
setmana del 13 de desembre, 12 i 13. El poble com sempre viu, té ganes de participar i
és solidari i ha de funcionar.
Dir-los que el calendari d’activitats nadalenques, estarà ple de trobades d’entitats. I bé
donar-los les gràcies perquè segur que assistiran a totes, especialment les de diumenge
vinent al matí.

2. Donar compte de decrets
Es dóna compte al Ple dels decrets realitzats durant el mes d’octubre, que van del núm.
2015002471 al 2015002775 i que s’adjunten a aquesta acta.
Deliberacions
La senyora Elisabeth Oliveras i Jorba declara:
Tal com vam anunciar en el Ple passat, aquest mes s’ha portat el llistat de decrets que
s’han realitzat durant el mes d’octubre. Tenen tot el llistat, vostès després si tenen alguna
consulta, ja saben que Secretaria...
La senyora Mercè Vallès Corominas declara:
Perdó, no aprovem l’acta del Ple anterior? És pel que ha comentat...
La senyora Helena Muñoz, secretària municipal declara:
Com què el ple va durar 4 hores no ha donat temps de transcriure’l tot.
La senyora Elisabeth Oliveras i Jorba declara:

A l’ordre del dia no hi consta perquè no la teníem. Estem una mica xerraires últimament i
se’ns allarguen els plens i no ha donat temps a fer la transcripció.
Bé com els deia, tenen el recull de decrets, els tenen a disposició, saben que la consulta
és lliure. Aquí estan, es dóna compte dels decrets, que van del 2015002471 al
2015002775. Són 22 pàgines de decrets que estan a disposició de consultar.
Els decrets estan adjuntats, cada mes aniran, sí, sí, mes per mes aniran arribant... és
Secretaria qui conforma tot aquest document, però entenc que cada mes anirem
adjuntant els llistats.
La senyora Mercè Vallès Corominas declara:
Una pregunta: els podrien enviar en aquest mateix format des del principi del mandat? O
és molt complicat. El mateix que han fet ara, els que s’han aprovat des del principi, a
partir del 13 de juny, es podria fer?
La senyora Elisabeth Oliveras i Jorba declara:
Com que pesa molt ho anirem enviant escalonadament
La senyora Mercè Vallès Corominas declara:
Si es pot, sinó vindrem i ho consultarem, cap problema.
La senyora Elisabeth Oliveras i Jorba declara:
Bé la voluntat de fer arribar els decrets, doncs és això, que els tinguin llistats, que els
tinguin ordenats per data i qui hi tinguin, l’accés ja el tenien, que els puguin veure. Per
tant Secretaria a mida que els vagi tenint llistats els dels mesos anteriors, ens els anirà
fent arribar amb les convocatòries i anirem donant compte.

3. Informes tercer trimestre de 2015, en relació a l'establert en els articles quatre i
cinc de la Llei 15/2010, de 5 de juliol per la qual s'estableixen mesures de lluita
contra la morositat en les operacions comercials
ANTECEDENTS DE FET I FONAMENTS DE DRET
Atès que l’article quart punt 3 de la Llei 15/2010, de 5 de Juliol per la qual s'estableixen
mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials, estableix :
“Els tresorers o, si no, els interventors de les corporacions locals han d’elaborar
trimestralment un informe sobre el compliment dels terminis que preveu aquesta Llei per
al pagament de les obligacions de cada entitat local, que ha d’incloure necessàriament el
nombre i la quantia global de les obligacions pendents en les quals s’estigui incomplint el
termini.”
Atès que la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura electrònica i creació
del registre comptable de factures en el Sector Públic, ha derogat l’article cinquè de la Llei
15/2010, de 15 de juliol, respecte al registre de factures de l’Administració Local i de la

conseqüent obligació de donar compte d’aquelles factures pendents de tramitació amb
una antiguitat superior a 3 mesos.
Atès que l’Ordre HAP/2082/2014, de 7 de novembre, per la qual es modifica l’Ordre
HAP/0105/2012, d’1 d’octubre, per la qual es despleguen les obligacions de
subministrament d’informació previstes a la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril,
d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, estableix el contingut dels informes
trimestrals, regulats en l’article 4 de la Llei 15/2010.
Atesa l’obligació de remetre la informació d’aquests informes al Ministeri d’Economia i
Hisenda es va procedir a aprovar uns models genèrics per facilitar el tractament de dades
massives.
Atesos els quadres en format informes emesos per la intervenció i la tresoreria
incorporats en l’expedient, referits als moviments que consten en la comptabilitat del
tercer trimestre de l’any.
DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Únic.- Prendre coneixement de la informació lliurada en aquests informes sobre el
compliment de la Llei 15/2010 referits al tercer trimestre de l’exercici 2015.

Deliberacions
El senyor Albert Falgueras Cuatrecasas declara:
Gràcies alcaldessa.
Aquest punt: Informes tercer trimestre de 2015, en relació a l'establert en els articles
quatre i cinc de la Llei 15/2010, de 5 de juliol per la qual s'estableixen mesures de lluita
contra la morositat en les operacions comercials.
Tal com és preceptiu, en aquest punt de l’ordre del dia, donem compte al ple de les
obligacions de pagament corresponents al tercer trimestre. Aquests informes són emesos
per la intervenció i la tresoreria de l’ajuntament, en format de tres quadres que
s’incorporen físicament a l’expedient.
En el primer quadre s’identifiquen els pagaments realitzats en concepte d’interessos de
demora. Aquests pagaments van ser 15 i van sumar 1.492,72 euros. D’aquest total, la
seva majoria, corresponien a interessos de demora d’ingressos indeguts o de correccions
tributàries. O dit de forma més entenedora per les persones que ens acompanyen,
podríem explicar que quan un veí o veïna rep una liquidació i considera que no està del
tot bé, ens presenta el corresponent recurs i si efectivament té raó, no tant sols se li
retornarà l’import erroni sinó també els interessos de demora corresponents.
En el segon quadre, s’expliquen les factures o documents justificatius pendents de
pagament a 30 de setembre, amb un total de 701 operacions que sumaven, en números
rodons 1,4 milions d’euros, dels quals 1.112.373,12 € estaven dins del període legal de
pagament i només 290.417,68 fora d’ell.

I en el tercer quadre, es fa referència al pagaments realitzats en el tercer trimestre. Es
van fer efectius 566 pagaments en un període mig de 82,16 dies i que sumaven, en
números rodons 1,24 milions d’euros, dels quals 439.859,27 € van estar dins del període
legal de pagament i 802.331,40 € fora d’ell.
Moltes gràcies.
El senyor Josep Antoni Delgado Rivera declara:
Només per congratular-nos que se segueixi la línia ja iniciada en períodes anteriors, i que
segueixi millorant de forma tant optimista.

La senyora Elisabeth Oliveras i Jorba declara:
Els estius no són una època molt fàcil de gestionar les factures i justament potser no deu
ser el millor dels trimestres, però segur que l’últim tornarà a anar al dia.

4. Nomenament dels suplents de la representació de l'Ajuntament als Consells
Escolars dels centres educatius.
ANTECEDENTS DE FET
1. L’Ajuntament vol que tots els consells escolars dels centres educatius comptin amb
l’assistència d’un representant del mateix.
2. Els consells escolars dels centres són convocats pel director del centre, en qualitat del
president del consell de la seva escola. Aquesta circumstància fa que determinats
consells es convoquin el mateix dia i a les mateixes hores. També el fet que les
convocatòries dels consells no tinguin un calendari anual previ, fa que es convoquin
amb pocs dies d’antelació i en determinades ocasions coincideixi amb l’agenda del
representant titular de l’Ajuntament.
3. El Reglament del Consell Escolar Municipal diu que els membres del sector de la
Corporació municipal seran nomenats pel Ple de l’Ajuntament. El 30 de Juliol de 2015,
el Ple de l’Ajuntament va nomenar a la regidora d’Educació Sra. Maria Domingo Soler,
com representant als consells escolars dels centres docents públics.
FONAMENTS DE DRET
- Article 5. Designació i nomenament dels membres del Reglament del Consell Escolar
Municipal.
- Llei d’Educació (12/2009) i el Decret d’Autonomia dels Centres Educatius (102/2010),
els municipis participen en el govern dels centres educatius per mitjà de la presencia dels
seus representants en els consells escolars.
- Art. 38 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament
d’organització, funcionament i règim jurídic de les Corporacions Locals (ROF).
DISPOSICIÓ

S’adopta l’acord següent:
Primer .- Nomenar la Sra. Núria Ruestes Cantó i el Sr. Nicolás Castellano Petidier com
a suplents, en substitució de la Sra. Maria Domingo Soler, representant titular dels
consells escolars dels centres docents públics.
Segon .-

Comunicar aquesta resolució als interessats i als centres educatius.

Deliberacions
La senyora Maria Domingo Soler declara:
Bon vespre a totes i a tots.
El 4a punt com ha dit la Sra. alcaldessa és el nomenament dels suplents a la
representació de l’Ajuntament als consells escolars dels centres educatius.
Atès que des de l’Ajuntament es vol que hi hagi un representant als consells escolars dels
centres educatius de l’Ajuntament. I degut a què els consells escolars els convoquen els
directors de les escoles sense tenir en compte si altres escoles en convoquen un altre el
mateix dia, o que hi hagi alguna altra reunió de la gent de l’Ajuntament.
El que proposem al ple és que la Sra. Núria Ruestes Cantó i el Sr. Nicolás Castellano,
com a suplents, en substitució de la Sra. alcaldessa o de mi mateixa com a representants
als consells escolars de centres docents públics.

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

5. Baixa a Federació de Municipis de Catalunya
Aquest punt de l’ordre del dia es queda sobre la taula.
ANTECEDENTS DE FET
La Federació de Municipis de Catalunya (en endavant FMC), fundada l’any 1981, és una
associació formada per municipis i per altres entitats locals que voluntàriament ho
decideixin, per a la defensa i la promoció de les autonomies locals, d’acord amb el que
està previst a la Constitució i a l l’Estatut d’Autonomia.
Per acord de Ple de l’Ajuntament en sessió extraordinària de 29 de setembre de 1983, es
va resoldre sol·licitar l’alta a la FMC.
Ateses les actuals circumstàncies, és voluntat de l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès
donar-se de baixa d’aquest ens associatiu.
FONAMENTS DE DRET

L’article 10 de la Carta europea d’autonomia local, ratificada per l’Estat Espanyol per
instrument de 20 de gener de 1988, regula el dret d’associació dels ens locals, en
l’exercici de les seves competències, per a la realització de tasques d’interès comú i per a
la protecció i promoció dels seus interessos.
La disposició addicional cinquena de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases
de règim local (LRBRL), amb la redacció donada per la Llei 27/2013, de 27 de desembre,
de racionalització i sostenibilitat de l’administració local estableix que les entitats locals
poden constituir associacions, d’àmbit estatal o autonòmic, per a la protecció i promoció
dels seus interessos comuns.
En l’àmbit de Catalunya, el 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 (TRLMC) regula en el títol X
(articles 133 a 136) les organitzacions associatives d’ens locals.
D’acord amb la disposició addicional cinquena de la LRBRL i l’article 134 del TRLMC, la
FMC es regeix pels seus estatuts. L’article 10 dels mateixos, estableix que qualsevol soci
podrà renunciar en qualsevol moment a la seva condició, sol·licitant la baixa de l’entitat,
que no tindrà caràcter definitiu fins que no hagi transcorregut un mes a partir de la
presentació de l’acord corresponent. L’acord de baixa s’haurà d’adoptar per acord plenari
del municipi o entitat local interessada. D’acord amb l’article 120 dels Estatuts de la FMC,
el Ple és l’òrgan competent per adoptar l’acord de renuncia a la condició de membre de la
mateixa.
Vist l’informe de la Secretaria número 60/2015, d’11 de novembre de 2015.
DISPOSICIÓ
L'alcaldessa proposa al Ple que adopti l’acord següent:
Primer. Sol·licitar a la Federació de Municipis de Catalunya (FMC), la baixa de
l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès com a membre d’aquesta associació.
Segon. Donar trasllat d’aquest acord a la Secretaria General de la Federació de Municipis
de Catalunya en compliment de l’article 10 dels seus Estatuts.

Deliberacions
La senyora Elisabeth Oliveras i Jorba declara:
Passem al punt núm. 5. El punt núm. 5 és la baixa com a membres de la Federació de
Municipis de Catalunya.
Les entitats supramunicipals, a Catalunya hi ha dues, que fan unes funcions semblants:
una és l’Associació Catalana de Municipis i Comarques i l’altre és la Federació de
Municipis.
L’equip de govern veient les prestacions o els ajuts o els suports que rep d’una o de
l’altra, ha estimat que per l’any vinent ens és més pràctic ser membres d’una sola d’elles.
En aquest cas proposem donar-nos de baixa de la Federació de Municipis, i els hi portem
a Ple perquè ho tinguin en consideració.

El senyor David Sánchez Mancebo declara:
Gràcies Sra. alcaldessa.
Bona tarda veïns i veïnes i demés regidors.
Nosaltres en aquest punt del Ple ens abstindrem bàsicament perquè entenem que potser
no han sabut o no hem sabut entendre les comptes i potser veiem encara els beneficis
que es poden tenir quan un municipi com el nostre pertany a una entitat de la importància
històrica que té la Federació de Municipis, i bé la seva trajectòria és coneguda per tots, és
cert que recentment doncs han succeït coses gens agradables, però que són conjunturals
a vegades en el temps, i s’ha de valorar tot el conjunt i també el futur que pugui
esdevenir.
En qualsevol cas és una exclusió, que valorem que potser la decisió caldria valorar-la,
com he dit, de manera potser més calmada, en una Junta de Portaveus, perquè és una
qüestió que afectat a la institució, que afecta no només... que evidentment que sempre es
pot tornar a entrar en una associació o federació en aquest cas, de municipis de la que es
tracta, però també cal valorar, com vostè be deia en la seva exposició, què podem deixar
d’obtenir com a municipi en aquest aspecte?
Crec que vostè en aquesta exposició i en aquest punt que ens porta avui, ens hagués
hagut d’enumerar, diguéssim les qüestions negatives que vostès han pogut veure, que
poden ser objecte d’aquesta exclusió que avui possiblement es produeixi.
En qualsevol cas, el que sí que nosaltres voldríem reflexionar i fer una reflexió una mica
global, d’entendre aquestes incorporacions, que sempre hem tingut històriques amb
aquestes associacions.
A Catalunya, si no recordo malament, hi ha dues de molt potents: la Federació i
l’Associació de Municipis, doncs en aquest cas, l’únic que nosaltres, la reflexió que volem
fer, és que no s’hagi pres aquesta decisió per una qüestió política, per una qüestió
d’ideologia política. Si és així és de valents dir-ho, si és que és aquest el motiu, però
insisteixo, si no és aquest el motiu, que ens agradaria que no fos així, sí que ens fes un
llistat, que potser en 2, 3, 5 punts entenguéssim el motiu del perquè marxem d’aquesta
Federació.

La senyora Sílvia Peralta Valdívia declara:
Bona nit a tots i totes.
Nosaltres també en la línia del que planteja el Sr. Sánchez, no tenim tampoc els
fonaments o els raonaments pels quals es pren aquesta decisió. Si tal i com es diu a la
proposta d’acord, que diu: ateses..., perquè l’únic raonament que es fa és: ateses les
circumstàncies actuals... Clar no acabem d’entendre exactament a què es refereix això
d’ateses les circumstàncies actuals...
Sí que l’altra dia, en la comissió informativa la Sra. alcaldessa va vincular aquestes
circumstàncies actuals amb el procés independentista, o així ho vam entendre nosaltres,
en la construcció d’un nou país. Va dir literalment perquè jo vaig escriure i va dir
literalment això: en la construcció d’un nou país.

Per tant si aquestes són les circumstàncies actuals i el raonament pel qual donar-se de
baixa de la Federació de Municipis de Catalunya, doncs estem totalment en contra,
perquè independentment del procés independentista, de la construcció d’un nou país.
Pensem que perdem molt més de força a nivell municipal i a nivell local donant-nos de
baixa d’una Federació històrica, d’una organització històrica catalana, com és la
Federació de Municipis de Catalunya.
I nosaltres volem defensar la bona tasca de durant molts anys, estem parlant des de l’any
1981 ha fet i continua fent la Federació de Municipis de Catalunya en defensa del
municipalisme i del món local, dels ajuntaments catalans i dels interessos locals, així com
dels serveis públics municipals. I no només això, sinó que ha liderat i continua liderant la
lluita per un finançament local just i adequat.
Per tant, com dic, considerem que no és una bona acció, a més hem de tenir en compte
també el que deia el Sr. Sánchez, quins vincles tenim amb altres convenis i entitats que té
la Federació de Municipis de Catalunya a la qual l’Ajuntament de Sant Quirze també està
adherida, per exemple: ara fa poc ens acabem d’adherir al Fons Català de Cooperació, al
qual també està vinculada i té conveni de col·laboració la Federació Catalana de
Municipis, per tant ens aniria molt bé també el seu suport i assessorament en aquesta
línia.
I volem recordar que la Federació Catalana doncs aplega 650 ens locals, estan adherits
actualment, i que representen al 90% de la població catalana.
Torno a dir, si ens donem de baixa, amb aquesta decisió perdem força en la defensa
conjunta dels ajuntaments catalans.
La senyora Montserrat Mundi i Mas declara:
Bon vespre a tothom.
Jo la pregunta també era una mica adreçada al que diu la Sra. Peralta. Que diu ateses les
actuals circumstàncies. I m’agradaria que ens expliqués per vostè quines són, ateses les
actuals circumstàncies?
La senyora Elisabeth Oliveras i Jorba declara:
Bé la primera i més empírica, és que quan aquest govern va entrar a gestionar
l’Ajuntament, no s’havia abonat la quota, vam entendre per una qüestió de no interès de
participar-hi de la Federació, i durant tot aquest any aquest Ajuntament s’ha gestionat
sense cap, o almenys aquest últim període de l’any, sense tenir cap mena de relació
directe amb la Federació de Municipis de Catalunya.
I en canvi sí que amb l’Associació de Municipis de Catalunya i Comarques tenim una
central de compres, tenim uns serveis que ens faciliten en aquests moments la gestió del
dia a dia del nostre Ajuntament.
Per tant doncs vam estimar que si durant un any ja no s’havia utilitzat, probablement es
donen les circumstàncies que no era necessari i que potser era més necessari la que sí
que s’estava utilitzant, i de la que sí que en trèiem un rendiment i en la que també estem
representats més de 600 municipis de Catalunya i que també representa, també defensa
el finançament i també té en compte totes les necessitats dels municipis petits i mitjans.
Però realment les circumstàncies són que el nostre municipi en aquests moments treballa
directament amb l’Associació Catalana de Municipis i Comarques.

La senyora Sílvia Peralta Valdivia declara:
Jo no puc entrar en aquesta qüestió perquè efectivament vostès governen i saben quines
relacions tenen o no, però jo recordo... A veure la relació que tenim molt estreta amb la
Federació de Municipis, i molts funcionaris d’aquesta casa, per exemple en temes de
formació, el seminari de dret local que es fa cada any des de la Federació de Municipis,
tota la normativa, tota l’aplicació de la LRSAL, també que s’ha d’anar formant a tots els
treballadors de la casa. Clar això què significarà? Que els treballadors de la casa no
aniran a la formació de la Federació de Municipis. És una pèrdua important, que jo crec
que enriqueix el coneixement de la plantilla.
La senyora Elisabeth Oliveras i Jorba declara:
Bé el calendari de formació és una cosa també hauríem de parlar, i que s’haurà d’ampliar
i que s’ha d’obrir a altres àmbits. Diputació també fa grans formacions pels treballadors
dels municipis i segur que no es queden sense formació, perquè l’interès de tots, i penso
que de tots 17, és que tots els tècnics de la casa estiguin preparats i formats per poder
defensar al màxim els interessos i el bé comú d’aquest poble.
Però en tot cas, la vinculació directe a l’Associació no exclou la formació dels treballadors,
això li puc ben assegurar.
La voluntat és veure realment de quines entitats en podem treure un rendiment i en
aquest any ja li puc ben dir, que de la Federació no hem pogut copsar que hi hagi hagut
una relació directe de serveis o de funció i en canvi amb l’Associació Catalana de
Municipis sí que hem trobat que s’estaven fent gestions i s’ha continuat fent i ens han
facilitat el fet de poder accedir a diferents serveis que la Federació en aquests moments
no té, almenys per ajuntaments del nostre perfil. I per tant hem optat per aquesta opció.
La senyora Sílvia Peralta Valdivia declara:
Només dir-li que jo respecto la seva decisió, encara que no estem d’acord, jo he format
part per exemple de la Permanent d’Igualtat de la Federació de Municipis i dir que és un
error donar-se de baixa perquè realment la tasca que vam fer en contra de les lleis del
govern del PP i en contra de la llei, en concret, de Gallardón, es va moure des de la
Federació de Municipis moltíssima gent, precisament per lluitar contra això. I continuo
dient que crec que és una pèrdua.
El senyor David Sánchez Mancebo declara:
Bé jo li he fet unes preguntes, que vostè amb les respostes que em dóna al tema de la
quota i al tema de què no han tingut cap suport durant aquest temps, doncs no ens fa
canviar el vot a afirmatiu.
Li he dit que fes un llistat de 2, 5, però és que considero que no són, considerem que no
són motius suficients per abandonar una associació, una federació com la que estem
tractant.
Crec que els arguments, quan una... anava a dir s’independitza, però s’aparta d’una
federació com aquesta, doncs han de ser més sòlids Sra. Oliveras.
La senyora Montserrat Mundi i Mas declara:

Nosaltres, el nostre vot serà d’abstenció, tant en quant ens haguera agradat que aquest
punt, que també és prou important, per la paga de la quota i tot això, que no sé
exactament quan s’havia de pagar, ni si ACM ni Federació de Municipis, tampoc ser
exactament la data de quan s’havia de pagar.
Però sí que és cert, que era un tema que potser l’hauríem pogut parlar en Junta de
Portaveus i no portar-lo a ple així, per poder-ho debatre i poder consensuar si més no,
donar de baixa o no, tenint en compte que és, com deien ells, un tema important pel
nostre municipi.
Però bé, vosaltres teniu govern, teniu majoria, per tant res a dir.
La senyora Elisabeth Oliveras i Jorba declara:
El tema es va debatre en l’àmbit que tocava, que era la comissió informativa, en aquell
moment es van mostrar i van haver uns vots a favor i uns vots en contra o unes
abstencions, no recordo ara mateix i no va haver-hi més debat. Vam fer la Junta de
Portaveus, no va haver més comentaris i per tant per això ha anat a ple.
En tot cas és un tema que si volen el podem deixar sobre la taula i el debatem i el mes
vinent el tornem a portar i si volen el votem. Si hem d’estar més còmodes i prefereixen
que el deixem sobre la taula i el portem al desembre, per mi no és cap problema.
El senyor David Sánchez Mancebo declara:
Home jo crec que seria bo la proposta que vostè ens acaba de plantejar, nosaltres estem
d’acord i emplacem doncs a què en Junta de Portaveus es pugui tractar aquest tema,
sobretot amb les coses que deixaríem d’obtenir, si és que n’hi ha, si no pertanyem.
La senyora Elisabeth Oliveras i Jorba declara:
Quedem així, el deixem sobre la taula.

6. Creació i inscripció dels fitxers de dades de caràcter personal "Usuaris dels
complexos esportius", Acolliment i recursos per refugiats i "Processos
participatius".
ANTECEDENTS DE FET
L’Ajuntament en l'exercici de les seves potestats de dret públic té l’obligació d'inscriure
tots aquells fitxers que contenen i tracten dades de caràcter personal al Registre de
Protecció de Dades de Catalunya en l’àmbit de la titularitat pública.
En la sessió de la Comissió de Treball i Seguiment de Protecció de Dades Personal de
l’Ajuntament, del 28 d’octubre de 2015, es va proposar la creació dels fitxers denominats
“Usuaris dels complexos esportius”, “Acolliment i recursos per refugiats” i “Processos
participatius”, per tal d’adequar la normativa en matèria de protecció de dades als fitxers
descrits a la part dispositiva.

Vist l’informe tècnic del responsable de protecció de dades i la memòria de creació dels
fitxers de dades de caràcter personal, de data 10 de novembre de 2015, junt amb les
seves especificacions del Document de Seguretat.
FONAMENTS DE DRET
Article 20 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de
caràcter personal, la creació, modificació o supressió de fitxers per part d'Administracions
Públiques només es pot fer mitjançant una disposició general publicada en el diari oficial
corresponent, conforme el que preveuen els articles 60 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú.
De conformitat amb els articles 52, 53 i 54 del Reial Decret 1720/2007, de 21 de
desembre, mitjançant el qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei
Orgànica 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal, en relació a la creació de
fitxers de dades de caràcter personal.
Atès que l'article 9 de la Llei Orgànica 15/1999, preveu que el Responsable del fitxer i, en
el seu cas l'encarregat del tractament, haurà d'adoptar les mesures d'índole tècnica i
organitzativa necessàries que garanteixin la seguretat de les dades de caràcter personal i
evitin la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, les quals es
determinaran en el corresponent document de seguretat.
Atès que d'acord amb l'article 88.7 del Reial Decret 1720/2007, el contingut del Document
de Seguretat s'haurà de mantenir en tot moment actualitzat i es revisarà sempre que es
produeixin canvis rellevants en el sistema d'informació, en el sistema de tractament
emprat, en l'organització, en el contingut de la informació inclosa en els fitxers o
tractaments o, en el seu cas com a conseqüència dels controls periòdics realitzats.
D’acord amb el Reglament municipal de Protecció de dades de caràcter personal, de 30
d’octubre de 2014.
DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer. Aprovar la creació dels fitxers de dades de caràcter personals següents:
1. “Usuaris del complexos esportius”


Inscripció núm.: 33.



Nivell de seguretat: alt.



Finalitat: gestió d’usuaris/àries i promoció de les activitats esportives. Tipificació
d’esports i control d’accés a edificis.



Descripció del tractament (usos previstos): gestió dels usuaris i les d’activitats
esportives, promoció de les mateixes, control d’accés als complexos esportius,
relació contractual i remissió d’informació a les persones interessades.



Persones o col·lectius afectats: usuaris i usuàries dels complexos esportius
concessionats.



Procediment de recollida de dades: declaració de la persona afectada mitjançant
formularis en paper o electrònic.



Procedència de les dades: de la persona interessada o el seu representant legal.



Estructura i descripció del tipus de dades:
Identificatives: nom i cognoms, DNI o NIF, telèfon, adreça postal o electrònica,
signatura o empremtes, imatge o veu, número de registre personal i marques
físiques.
Característiques personals: edat, sexe, data de naixement, nacionalitat, lloc de
naixement i característiques físiques.
Financeres: dades bancàries i assegurances.
Especialment protegides: salut.



Sistema de tractament: parcialment automatitzat, a traves de servidors centrals.
Podrà haver connexions remotes.



Cessions de dades: les dades financeres facilitades seran cedides a les entitats
bancàries per al cobrament dels rebuts, asseguradores per a la gestió de pòlisses
i tramitació de sinistres o administracions públiques autoritzades per llei, a través
de la concessionària municipal.



Transferències internacionals de dades previstes: no se’n preveuen.



Òrgan administratiu responsable del fitxer: Ajuntament de Sant Quirze del Vallès.



Servei o unitat administrativa responsable de la gestió de dades (ARCO)
Serveis Interns de l'Ajuntament de Sant Quirze del Vallès, mitjançant model
normalitzat.
Presencialment o correu postal: Placa de la Vila, 1 (08192 Sant Quirze del Vallès).
Seu electrònica: https://seu.santquirzevalles.cat

2. “Acolliment i recursos per refugiats”


Inscripció núm.: 34.



Nivell de seguretat: baix.



Finalitat: gestionar les inscripcions i els recursos per atendre a les necessitats de
les persones refugiades d’un conflicte. Tipificació de finalitats: registre i acció
immigrants.



Descripció del tractament (usos previstos): gestionar les inscripcions i recursos per
atendre a les necessitats de les persones refugiades d’un conflicte.



Persones o col·lectius afectats: les persones acollidores i les acollides



Procediment de recollida de dades: declaració de la persona mitjançant formularis
en paper o electrònic.



Procedència de les dades: de la persona interessada o el seu representant legal.



Estructura i descripció del tipus de dades:
Identificatives: nom i cognoms, DNI o NIF, telèfon, adreça postal o electrònica i
signatura.
Característiques personals: edat, sexe, data de naixement, nacionalitat, lloc de
naixement i dades familiars.
Dades de circumstàncies socials: allotjament o habitatge.
Altres: recursos



Sistema de tractament: parcialment automatitzat, a traves de servidors centrals.
Podrà haver connexions remotes.



Cessions de dades: no es contemplen.



Transferències internacionals de dades previstes: no se’n preveuen.



Òrgan administratiu responsable del fitxer: Ajuntament de Sant Quirze del Vallès.



Servei o unitat administrativa responsable de la gestió de dades (ARCO)
Serveis Interns de l'Ajuntament de Sant Quirze del Vallès, mitjançant model
normalitzat.
Presencialment o correu postal: Placa de la Vila, 1 (08192 Sant Quirze del Vallès).
Seu electrònica: https://seu.santquirzevalles.cat

3. “Processos participatius”


Inscripció núm.: 35.



Nivell de seguretat: baix.



Finalitat: gestionar les dades personals dels ciutadans i entitats que participen en
processos d'acció i participació ciutadana. Tipificació de finalitats: registre,
enquestes d’opinió i altres finalitats en matèria de participació.



Descripció del tractament (usos previstos): gestionar la informació facilitada per la
ciutadania i les entitats que participen en processos d'acció ciutadana.



Persones o col•lectius afectats: lles persones interessades en participar als
processos.



Procediment de recollida de dades: declaració de la persona mitjançant formularis
en paper o electrònic.



Procedència de les dades: de la persona interessada o el seu representant legal.



Estructura i descripció del tipus de dades

Identificatives: nom i cognoms, DNI o NIF, telèfon, adreça postal o electrònica i
signatura.
Característiques personals: edat, sexe, data de naixement, nacionalitat, lloc de
naixement i dades familiars.
Socials: club i associacions, aficions i estils de vida
Acadèmiques: formació i titulacions.


Sistema de tractament: parcialment automatitzat, a traves de servidors centrals.
Podrà haver connexions remotes.



Cessions de dades: no es contemplen.



Transferències internacionals de dades previstes: no se’n preveuen.



Òrgan administratiu responsable del fitxer: Ajuntament de Sant Quirze del Vallès.



Servei o unitat administrativa responsable de la gestió de dades (ARCO)
Serveis Interns de l'Ajuntament de Sant Quirze del Vallès, mitjançant model
normalitzat.
Presencialment o correu postal: Placa de la Vila, 1 (08192 Sant Quirze del Vallès).
Seu electrònica: https://seu.santquirzevalles.cat

Segon. Aprovar la memòria tècnica descriptiva de cada fitxer que inclou el document de
seguretat específic.
Tercer. Publicar el present acord en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i
Tauler d’anuncis electrònic (e-Tauler).
Quart. Procedir a la inscripció de la creació dels fitxers en el Registre de Protecció de
Dades de Catalunya.
Cinquè.- Notificar aquest acord a l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades i comunicarlo a la resta d'interessats.

Deliberacions
La senyora Elisabeth Oliveras i Jorba declara:
Passem al punt núm. 6, que és la creació i la inscripció dels fitxers de dades de caràcte3r
personal.
Per tots ets conegut que la Llei de transparència s’ha d’anar treballant i implantant, en
aquest cas hi ha 3 fitxers nous que s’han d’inscriure i que són: els usuaris dels
complexes esportius, l’acolliment i recursos per refugiats i els processos participatius.
És un compliment de la Llei i en aquest cas el que fem és proposar el debat.

Votació

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

7. Modificació pressupostària 21/15 mitjançant suplements de crèdit.
ANTECEDENTS DE FET
Primer.- Mitjançant acord notificat el 17 de febrer de 2000 la Diputació de Barcelona,
actuant per delegació de l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès, va resoldre, respecte el
subjecte passiu Alcampo, S.A., la variació en el cens del Impost sobre activitats
econòmiques proposada per l’acta de disconformitat número 102211 de la inspecció de
tributs, en relació als períodes 1994 a 1998, ambdós inclosos.
Contra aquest acte Alcampo S.A inicià, prèvia desestimació en reposició, el procediment
judicial corresponent, que var finalitzar amb una sentència del Tribunal Econòmic
Administratiu Central, de 24 de març de 2009, en la que s’estimaren parcialment les
reclamacions de Alcampo S.A. Aquesta resolució va ser ratificada per la sentència de
l’Audiència Nacional, de 27 de juny de 2011, mitjançant la desestimació dels recursos
presentats per Alcampo, S.A i l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de
Barcelona respectivament .
Segon.- Posteriorment, en data 11 de juny de 2013, ALCAMPO SA. va manifestar
mitjançant acta, la seva conformitat als següents imports i calendari de pagaments en
compliment de la sentència:
A) Imports totals corresponents a Ajuntament i a la Diputació de Barcelona:
Diputació
Ajuntament de
TOTAL
Barcelona

Principal

928.098,82 112.700,82 1.040.799,65

Interessos

345.674,14

TOTAL

41.800,13

387.474,27

1.273.772,96 154.500,95 1.428.273,92

B) Calendari de pagaments:
CALENDARI DE PAGAMENTS

Abans del 11 de juliol de 2013

TOTAL

514.500,95

Durant octubre de 2013

177.711,40

TOTAL 2013:

692.212,35

Durant octubre de 2014

178.398,65

Durant octubre de 2015

168.279,54

Durant octubre de 2016

185.822,82

Durant octubre de 2017

203.560,56

IMPORT TOTAL:

1.428.273,92

Tercer.- Mitjançant el decret 2013001737 d’Intervenció es va resoldre l’aprovació
d’aquest calendari de pagaments i es va contemplar la possibilitat de compensar els
deutes amb el Impost d’Activitats Econòmiques a liquidar anualment, així com amb
d’altres tributs que es poguessin meritar. A tal efecte s’autoritzava aquesta forma de
pagament en el termini de pagament voluntari dels deutes.
Tanmateix, s’afegia que els deutes subsistents a partir de l’u de gener de 2014 meritarien
un interès del cinc per cent anual per raó del seu ajornament, circumstància que
aconsellava reduir el termini en la mesura del possible.
Quart.- És precisament aquest objectiu d’estalvi d’interessos el que motiva la modificació
pressupostària que es proposa, suplementant en 183.190,20 euros la partida 2101 0110
9110017 “Devolució sentència ALCAMPO”.
Aquesta devolució anticipada afectarà però la Liquidació pressupostària de 2015 en tant
que els assentaments de devolució d’ingressos indeguts redueixen els drets reconeguts
nets de la partida afectada, en aquest cas la del Impost d’Activitats Econòmiques.
Considerat també l’informe 147 / 2015 de l’Interventor.
FONAMENTS DE DRET
- Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals.
- Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril.
- Bases d’Execució del Pressupost.
- Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.
DISPOSICIÓ

S’adopta l’acord següent:
Primer.- Aprovar el suplement de crèdit de la partida 2101 0110 9110017 “Devolució
sentència ALCAMPO” de 183.190,20 euros finançats amb Romanents de tresoreria per a
despeses generals provinents de la Liquidació de 2014.
Segon.- Publicar aquesta modificació al Butlletí Oficial de la Província i al tauler d’anuncis
de la Corporació una vegada sigui aprovada pel Ple municipal.

Deliberacions
El senyor Albert Falgueras Cuatrecasas declara:
Gràcies.
En compliment de la sentencia per la qual calia retornar a l’Alcampo 1.428.273,92 €, es
va consensuar una fórmula de pagament fraccionat que va iniciar-se a l’any 2013 i tenia
que acabar en el 2017.
Aquest ajornament meritaria interessos que suposarien 94.333,42 € addicionals. Però
també es va contemplar la possibilitat de compensar aquests deutes amb l’Impost
d’Activitats Econòmiques a liquidar anualment, així com amb d’altres tributs que es
poguessin meritar.
Si l’Ajuntament feia l’esforç d’anar pagant aquest deute abans d’hora s’estalviaria bona
part d’aquests interessos calculats.
I aquesta ha estat la voluntat de tots els grups municipals en aquest temps.
Enguany ja s’ha retornat allò que estava pressupostat però amb la darrera liquidació del
IAE, encara es podria avançar uns 180.000 € més.
Com ja hem vist en aquests darrers plens de l’any, quan les partides estan exhaurides,
cal realitzar modificacions pressupostàries.
Per aquest motiu, proposem al ple l’aprovació del suplement de crèdit d’aquesta partida
en 183.190,20 euros finançats amb Romanents de tresoreria tal com preveu la llei.
Gràcies.

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

8. Proposta nomenament Jutge de Pau titular i suplent
ANTECEDENTS DE FET

La Secretaria de Govern del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya per ofici de 16 de
setembre de 2015, el qual ha tingut entrada a l’Ajuntament el dia 22 de setembre
(Registre d’Entrada núm. 2015010697) ha comunicat a l’Ajuntament la resolució de 15 de
setembre de 2015 de la sala de govern d’aquest òrgan jurisdiccional pel qual es requereix
l’Ajuntament perquè s’iniciïn els tràmits que han de conduir a formular una proposta de
nomenament de titular i suplent del Jutjat de Pau de Sant Quirze del Vallès, per estar
pròxim a la seva fi el termini de quatre anys per al qual foren nomenats.
Per acord de junta de govern local de 6 d’octubre de 2015 es va disposar convocar
públicament les vacants, a fi i efecte que el ple municipal pugui procedir a formular la
proposta de nomenament i elevar-la a la sala de govern del Tribunal Superior de Justícia
de Catalunya.
Publicat l’edicte amb les bases al Butlletí Oficial de la Província i al tauler d’anuncis
municipal, durant el període comprès entre el 20 d’octubre i el 9 de novembre d’enguany
s’han presentat sis sol·licituds per prendre part a la convocatòria.
FONAMENTS DE DRET
I. De conformitat amb els articles 4 a 7 del Reglament 3/1995, de 7 de juny, dels Jutges
de Pau, en connexió amb l’article 101.1 a 101.3 de la Llei Orgànica 6/1985, d’1 de juliol,
del poder judicial.
II. Atès l’informe número 58/2015, de 10 de novembre, de la secretària municipal.
III. Previ examen dels curriculum vitae de les persones que s’hi han presentat, i amb
especial consideració a l’experiència acreditada, l’arrelament al municipi i la formació
justificada, com a criteris a considerar per ordre decreixent d’importància, la Junta de
Portaveus ha proposat als/a les aspirants Sra. Petra Molinero Mulas i Sr. Josep Lluís
Llopis Martí, com a jutge de pau titular i suplent respectivament.
DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer. Proposar a la Sala de Govern del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que
nomeni per ocupar les vacants en el càrrec de Jutge de Pau titular i suplent les persones
següents:
Càrrec
Jutge de Pau titular
Jutge de Pau suplent

Nom
Petra Molinero Mulas
Josep Lluís Llopis Martí

DNI
11696840Y
37719637M

Segon. Notificar aquesta resolució a la Sala de Govern del Tribunal Superior de Justícia
de Catalunya i als aspirants que han pres part a la convocatòria.

Deliberacions
La senyora Elisabeth Oliveras i Jorba declara:
El punt núm. 8 és la proposta de nomenament del jutge de pau titular i el seu suplent.

En una Junta de Portaveus ampliada, vam acordar que continuava primant la voluntat de
què fos una persona que ja estès en un procés de no activitat laboral i en aquest cas es
va optar per la Sra. Petra Molinero com a jutge de pau titular i el Sr. Josep Lluís Llopis
com a jutge de pau suplent.

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

9. Redacció del Pla d'Ordenació Urbana Municipal (POUM) de Sant Quirze del
Vallès
ANTECEDENTS DE FET
Considerant l’informe tècnic del cap de l’Àrea de Territori i Medi Ambient de 13 de
novembre de 2015, del qual se’n desprèn la necessitat de revisar el planejament vigent i
redactar el Pla d’Ordenació Urbana Municipal del nostre municipi ateses les diferents
necessitats exposades en l’informe que es transcriu:
“El planejament urbanístic vigent de Sant Quirze del Vallès data de l’any 2000. El març
d’aquell any, la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona va aprovar definitivament
el Pla General d'Ordenació (PGO) del nostre municipi.
El PGO vigent fixa la seva vigència així com les condicions que s’han de donar per a la
seva revisió, de tal manera que l’article 8 de les Normes Urbanístiques ( NN.UU )
estableix una vigència de 12 anys dividit en tres períodes quadriennals, sense perjudici
de la revisió anticipada.
Cal destacar que diversos paràmetres de desenvolupament del Pla General s’han vist ja
superats abastament a partir de la gestió del propi planejament realitzada en aquest anys.
Com exemple, podríem referir-nos al sostre poblacional: el PGOU preveia una població
definitiva després del seu desplegament de 18.000 habitants i actualment Sant Quirze
supera amb escreix els 19.000 habitants. Al respecte, cal recordar el que assenyala
l’article 95.1 del decret Llei 1/2010 pel que s’aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme
(TRLUC) i la llei 3/2012 de modificació del text refós.
Article 95.1
Els plans d'ordenació urbanística municipal són objecte de revisió en complir-se el termini
que s'hi fixa o en produir-se les circumstàncies que a aquest fi s'hi especifiquen.
Ens hem trobat doncs amb unes dinàmiques de creixement que, en alguns casos, no
s’han pogut acompanyar com seria desitjable amb les necessàries inversions en matèria
de dotacions, construcció i millora d'espais públics.
Continuen sense concretar-se tot un conjunt d’àmbits del nostre municipi clarament
estratègics. Com a exemples, a títol merament il·lustratiu, podríem apuntar el Pla Especial
del sector de l’estació dels FGC, el sector de Can Arús-Can Vinyals o bé el tractament de
la pròpia Serra de Galliners com a gran espai local de protecció natural.

Tanmateix, la situació de crisi econòmica, que ha afectat i continua afectant molt
especialment el sector immobiliari i de la construcció en general, ha retardat la culminació
de diversos plans parcials urbanístics que es troben encara en fase d’execució (El
Castellet o Mas Duran) i que, per tant, cal tutelar la seva adaptació als nous terminis que
el seu propi desenvolupament reclamin. Precisament, l’actual context, exempt de les
pressions econòmiques d’altres èpoques, representa el moment adequat per emprendre
un procés de reflexió i debat asserenat sobre el model urbanístic –i, en conseqüència,
econòmic, social i ambiental- del municipi pels propers anys.
D’igual forma, i per qüestions purament alienes al nostre planejament però que ens
afecten molt directament, és del tot necessari manifestar-nos i postular-nos com a
municipi en projectes urbanístics o d’infraestructures d’altres entitats o municipis veïns.
Hem vist també com l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès en els darrers anys està
tramitant modificacions puntuals del PGOU vigent als àmbits de Can Canals, Can Llobet,
avinguda Egara-Arraona, Pedres Blanques, Sotavia, Can Corbera, Can Ponsic i adoptant
acords com, per exemple, la modificació de la delimitació de la Trama Urbana
Consolidada. Com s’ha posat de manifest en repetides ocasions en debats plenaris o
públics, algunes d’aquestes modificacions puntuals i/o acords tenen un abast urbanístic i
estratègic pel nostre poble que requereixen d’un tractament més participatiu a nivell
popular, i sobretot reclamen àmbits i eines de decisió que no es poden limitar simplement
a la pròpia modificació puntual.
Efectivament, i a banda del que la pròpia normativa legal disposa pel que fa a la
participació de la ciutadania en el planejament urbanístic del territori, les societats
modernes han posat en evidència i valor la importància i interès, des d’un punt de vista de
qualitat democràtica, que té aquesta participació.
La tramitació de les nombroses modificacions puntuals que estan en procés demostren
no només la necessitat d’ordenació urbanística del municipi sinó que per la seva
envergadura aquesta tingui un caràcter integral, en tant que moltes d’elles tenen caràcter
estratègic pel municipi i redissenyen el model de creixement i desenvolupament econòmic
de Sant Quirze del Vallès. En aquest sentit, requereixen d’una anàlisi i planificació àmplia
i profunda que només pot ser afrontada amb la revisió del Pla General i la formulació d’un
Pla d’Ordenació Urbanística Municipal, en tant que és l'instrument d'ordenació urbanística
integral del territori.
Cal destacar també, que des de l’aprovació definitiva del PGO, hem viscut una etapa
d’importants reformes i/ o actualitzacions de la legislació en matèria urbanística , de tal
manera que i s’aprova la llei 2/2002 de 14 de març d’urbanisme, la llei 10/20’04 de 24 de
desembre per al foment de l’habitatge, de la sostenibilitat i de l’autonomia local, el decret
1/2005 de 26 de juliol com a text refós de la llei d’urbanisme,el decret 305/2006 de 18 de
juliol pel qual s’aprova el reglament de la llei d’urbanisme, el decret legislatiu 1/2010 de 3
d’agost com a text refós de la llei d’urbanisme, llei 3/2012 de 22 de febrer de modificació
del text refós de la llei d’urbanisme.
Ens trobem doncs amb nova legislació que modifica, entre d’altres coses, les obligacions
urbanístiques o les competències municipals, entre d’altres, aquelles que fan referència a
l’aprovació definitiva del planejament derivat i determinats casos de planejament especial.
La legislació posterior a l’aprovació definitiva del PGO també determina i fixa noves
obligacions en matèria de sòl i pel que fa al patrimoni de sòl públic.

A la vista doncs dels temes pendents d’execució del planejament, atenent a les noves
necessitats del nostre municipi i plantejada l’obligació de controlar i garantir el
protagonisme municipal en la transformació urbanística, sembla necessari revisar el
planejament vigent i redactar el POUM del nostre municipi.
El Text refós de la llei d’urbanisme, i els seu reglament, preveu i estableix els tràmits a
seguir per l’inici de la revisió del planejament general, i disposa que han de ser els
mateixos que la llei determina per la seva formulació. En connexió jurídica, la Llei 7/1985
de Bases de Règim atribueix la competència de l’acord d’inici de revisió del planejament
urbanístic al Ple municipal en atenció al que disposa l’article 22.1 c) respecte el
planejament general.
D’acord amb tot això i amb aquests objectius interessa iniciar els treballs de redacció del
POUM del nostre municipi”.
FONAMENTS DE DRET
-

Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei
d'Urbanisme, modificat mitjançant llei 3/2012, del 22 de febrer.

-

Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, modificada per la
Llei 57/2003, de 16 de desembre, de mesures per a la modernització del govern
local.

DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer.- Encarregar als serveis tècnics municipals, així com als serveis jurídics, la
redacció de la documentació necessària als efectes d’iniciar els treballs de redacció del
Pla d’Ordenació Urbana Municipal de Sant Quirze del Vallès.
Segon.- Implicar al màxim la participació dels veïns, veïnes i entitats del poble amb
l’objectiu que el projecte resultant, de transcendència pel municipi i els seus habitants,
compti amb el màxim consens de la població.
Tercer .- Que el programa de participació que ha d’acompanyar la revisió del PGOU
contempli la creació d’un òrgan que aglutini la representació de la ciutadania i de les
entitats del poble.

Deliberacions
El senyor Francesc Fernández Lugo declara:
Bon vespre a tothom.
La redacció del Pla d’ordenació urbana municipal de Sant Quirze del Vallès. El Pla
general d’Urbanisme de Sant Quirze data de l’any 2000, moment en què va ser aprovat
per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona, i creiem que ha arribat el moment
de revisar-lo per diversos motius.

El propi Pla fixa la seva vigència i les condicions que s’han de donar per la seva revisió, i
com és recull a l’article 8 de les normes urbanístiques, aquesta vigència és de 12 anys,
un període que hem ultrapassat.
D’altra banda, diversos paràmetres de desenvolupament que s’han vist també superats,
el Pla preveia una població a Sant Quirze de 18.000 persones després del seu
desplegament i a hores d’ara superem les 19.000.
En la crisis dels darrers anys, d’altra banda ha afectat i afecta al sector immobiliari i la
construcció. El context actual sense les pressions econòmiques de l’època de la bonança
representa doncs l’oportunitat per emprendre aquest procés, que volem que sigui de
reflexió i debat sobre el model urbanístic del nostre poble.
Els darrers anys s’estan tramitant modificacions puntuals del Pla general, algunes d’elles
tenen un abast urbanístic i estratègic per Sant Quirze, que demana un tractament més
participatiu a nivell popular.
La tramitació de diverses modificacions mostra a més la necessitat d’una ordenació
urbanística del municipi i d’un anàlisis i planificació àmplia que només es pot afrontar amb
la revisió del Pla.
Un altre element que ens porta a proposar la posada en marxa d’aquesta revisió, és que
des què va entrar en vigor el Pla actual, s’han aprovat reformes i actualitzacions de la
legislació en matèria d’urbanisme, un fet que modifica les obligacions i les competències
municipals i alhora determina i fixa noves obligacions en matèria de sòl i pel que fa al
patrimoni de sòl públic.
Per aquests motius, doncs, considerem que cal redactar un nou Pla general d’ordenació
urbanística de Sant Quirze, com queda dit, amb implicació de veïnes, veïns i entitats del
poble, per tal que el projecte que en resulti sigui fruit d’un consens el més gran possible.
I proposem igualment al Ple, que el programa participatiu que ha d’acompanyar la revisió
de l’esmentat Pla, contempli la creació d’un òrgan que aplegui la representació popular i
de les entitats.

El senyor David Sánchez Mancebo declara:
Entenem que l’informe tècnic del cap d’Àrea és fonamental per establir aquesta
necessitat que vostè avui ens presenta aquí.
És cert, que és possible que sigui una necessitat conjuntural, inclús m’atreviria a dir com
un exregidor del municipi deia històrica no?, una paraula que aquí a vegades l’apropiem,
però és veritat.
Però també hem de tenir en compte, què pot esdevenir això? En aquests moments a
nivell polític, a nivell de les seves... de la cura que hem de tenir políticament en aquest
aspecte.
També ens preocupa i ens ocupa, saber qui ho farà? Saber qui farà aquest Pla. També
quin cost tindrà, d’acord? Perquè al final sigui una revisió d’aquest Pla que realment tingui

una utilitat, no el fer-lo, sinó després el poder treballar sobre ell. Saber cap a on anem,
cap a on anem en aquest cas.
Crec que avui hagués sigut també necessari establir una mica més acuradament aquesta
proposta.
Entenem, i només entenem perquè no ho sabem, que ho farà una empresa externa. Ens
agradaria saber quins seran els objectius que això pot suposar, i que no passi com
d’altres casos coneguts per tots, que aquestes revisions o modificacions a vegades doncs
s’obliden en el temps, evitar aquestes pràctiques, en qualsevol cas això no seria
beneficiós, aquest plantejament que vostès ens ha fet tant encoratjat.
El que sí ens ha agradat escoltar de la intervenció, és la paraula que vostè ha dit, la
implicació, crec que no ha dit participació, però entenc que és semblant, dels veïns del
municipi, de les entitats.
Fer-ho de manera també acurada, perquè també en casos recents, doncs hem tingut
alguns comentaris per part dels veïns d’alguns temes que a vegades s’han promès com a
participatius, etc. Que ja sabem que tot té una visió, però realment que sigui així i no anar
amb presses, sinó fer les coses ben fetes.
Per tant nosaltres apostem amb una bona redacció, ens falten matisos, que ens ajudaria
a tenir una decisió en aquests moments clara per molts aspectes que no entrarem.
Per tant anunciem la nostra abstenció, que aquests matisos es poden arribar a convertir
en punts forts, que potser no els hem dit en aquests moments avui aquí.
En qualsevol cas nosaltres estem oberts, com vostès saben, a participar en qualsevol
comissió o reunió que vostè ens plantegi i evidentment per fer un Pla que tingui una
continuïtat en el temps i que sigui real.

La senyora Sílvia Peralta Valdívia declara:
Dir-li que nosaltres també ens abstindrem en aquest punt, perquè si bé considerem que
pot ser necessari iniciar una revisió del Pla general d’ordenació urbana per diverses
circumstàncies, tal i com ha comentat el Sr. Fernández, per adaptar-lo a la realitat
urbanística de Sant Quirze i perquè efectivament l’increment de la població així ho
demanda i també les diferents modificacions i plans parcials que s’han anat aprovant.
Ara dit això, que això ho entenem que sigui una necessitat i que podem estar d’acord,
com dic en iniciar un procés de revisió, però ens genera molts dubtes, molts dubtes
precisament, i ho hem de dir així, la persona que proposa que s’iniciï aquesta acció.
Perquè precisament aquesta persona és la que fa la proposta d’iniciar tot aquest procés,
un procés que requereix, en paraules literals de la proposta: controlar, garantir, tutelar.
Són paraules importants el que signifiquen: controlar, garantir, tutelar. Un anàlisis i
planificació urbanística àmplia i profunda de Sant Quirze.
Doncs els hi hem de dir que nosaltres aquesta persona, precisament que ha de fer tot
això, no es mereix cap credibilitat, ni garantia, ni confiança per portar-ho endavant,
perquè és la persona que ha estat al capdavant de l’Àrea de Territori precisament durant

molts anys i que ha estat al capdavant d’una Àrea que ha generat molts problemes
urbanístics a Sant Quirze. Problemes que s’han arrossegat i s’arrosseguen, alguns
encara, durant molts anys.
I per tant, com dic, considerem que no és la persona adequada precisament per portar
endavant això, perquè no li avalen precisament les seves solucions ni resultats anteriors.
A més és una persona que està demostrant que no té ni implicació ni compromís amb el
poble.
Bé ho acabem de veure, nosaltres hem estat revisant els decrets, i acabem de veure que
és una persona que ha estat nomenada cap d’Àrea i que poc després es demana la
reducció del 50% de la jornada.
Per tant digui’m quina implicació i compromís, en un procés tant important, potser el
procés més important d’un ajuntament, que el porti al capdavant una persona que ve a
treballar la meitat de la jornada, en fi per no dir altres coses.
Per tant nosaltres ens abstindrem, perquè ja dic, no estem en contra que s’iniciï la revisió,
però considerem això, que s’ha de ser molt prudent, molt estricte i molt rigorós en qui
porta aquesta responsabilitat.

La senyora Montserrat Mundi i Mas declara:
Bon vespre de nou.
Jo li faré 2 precs: un, que com que veig que està disposada a deixar punts sobre la taula,
a lo millor li demanaré que aquest també el deixi sobre la taula, que el puguem parlar
amb tranquil·litat. Una mica també afegint-me al que diuen ells, no?
Curiosament, no és que no estiguem d’acord amb fer un POUM, perquè és evident que
aquest municipi ho ha intentat moltes vegades, inclús amb la mateixa persona que vostès
proposen que l’ha de fer, perquè tot i que el Sr. Sánchez deia una empresa externa, aquí
posa que s’encarrega als serveis tècnics municipals.
Per tant entenc que no es deu donar a cap empresa externa.
Dir-li que com tots sabem, en aquest municipi ja es va intentar, precisament pel mateix
cap d’Àrea que vostès tenen ara, que curiosament el fan cap d’Àrea, i com diu la Sra.
Peralta, li donen el 50% de reducció per motius personals.
I llavors el prec era: quins eren aquests motius personals. Aquesta és la pregunta que jo li
volia formular després.
Gràcies.

La senyora Elisabeth Oliveras i Jorba declara:
Començarem per les preguntes més generals.

Com vostès bé han vist, aquí és la proposta política, una revisió de pla general és un...
com molt bé diuen, un dels documents més importants d’un ajuntament. La Secretaria
General ha de fer el plec de condicions per licitar aquesta gestió, és una gestió tant
important d’anàlisis, de cartografia, que és impossible que l’assoleixi el municipi per ell
sol. És preceptiva la participació i és voluntat de l’equip de govern que n’hi hagi i molta.
Per això es va a revisió del Pla general, en sembla que ens han sentit durant anys i panys
als dos grups que formem l’equip de govern en les diferents modificacions puntuals,
demanant per què no anàvem a revisió de Pla general?
És veritat, és va iniciar una revisió del Pla general l’any 2006, es van gastar 120.000€ en
un conveni amb la UPC per fer la diagnosi inicial, aquesta va arribar a tocar d’eleccions,
van quedar en mans de Secretaria General i després al cap d’uns anys l’equip de govern
d’aquell moment va desistir en la revisió del Pla general.
La voluntat és iniciar-lo, perquè la realitat és que fa falta en aquest poble, és necessari. El
Plec de condicions, com tots els plecs que anem endegant i tots els processos
importants, el podrem debatre conjuntament, podran veure quines propostes hi ha un cop
estigui avançat, de la mateixa manera que podrem debatre conjuntament quin és el pla
participació, i poder-hi afegir tot allò que tots creiem que no ens hem de deixar i que
descrigui la participació de la millor manera i més ampla possible.
Miri, jo les consideracions que vostès tinguin cap el cap d’Àrea o no, mes les reservo
perquès és embrutar aquesta administració i no crec que s’ho mereixi aquest poble, que
parlem d’aquesta situació i menys amb aquest to.
És a dir, el Sr. Sancho, que és el cap d’Àrea de Territori en aquests moments, amb tots
els seus encerts i els seus errors, ha estat fidel i ha fet un treball en aquesta
administració, i jo diria que deu està arribant ja a l’època de la seva jubilació i fa una
dedicació.
I li puc ben dir que amb la reducció de jornada que fa rendeix com d’altres persones que
han estat aquí amb dedicació plena i de confiança no han rendit. Els hi puc ben dir. I amb
una fidelitat al poble absoluta al diner públic i al veí, sinó no podria ser el cap d’Àrea, de
cap manera.
D’altra banda és una persona que és personal de la casa, que és funcionari, que va
entrar a través d’una oposició, que se la va guanyar, i que té el dret a acabar la seva
carrera amb dignitat. Això és el que pensem l’equip de govern i pensem que és com ha
de ser.
I ja els hi dic, no penso entrar-hi més enllà, perquè aquest Ajuntament i els nostres veïns
no es mereixen, segons quina mena de debats que ara podríem encetar que són bastant
tristos.
El prec que ens diu de deixar-ho sobre la taula, doncs miri no, l’equip de govern, aquí les
dues, i representant a tots els nostres companys hem dit que no, anirem a votació, vostès
votin lliurement, els hi puc ben dir que treballarem conjuntament, que farem molta feina,
que aquest poble es mereix que es faci una bona revisió, que ho farem amb ganes tots, i
que de ben segur, d’aquí a un temps, quan la tinguem amb aprovació definitiva estarem
contents d’haver-ho fet i haurem aprés molt conjuntament.
Aquest Pla general es va fer entre l’any 1999 i 2000, es va aprovar definitivament a l’any
2002, i es va començar a fer la revisió al 2007 i aquí ens hem quedat. Què ho hem

intentat moltes vegades? Sí perquè tant Junts per Sant Quirze com en el seu moment
ERC, com IC, hem entrat any rere any la moció demanant que aquesta revisió s’iniciés
una altra vegada i que es deixessin de fer modificacions de planejament tancades en
despatxos, sense participació, i sense massa a veure quin objectiu havia darrera
d’aquella modificació. I el que volem evitar és això, volem que hi hagi transparència,
volem que hi hagi gestió i potser el temps portarà que qui dirigeixi aquesta revisió no
acabi sent qui és, perquè ja s’haurà jubilat o no, no ho sé, cadascú en el seu lloc de feina
té dret a decidir en quin moment vol plegar o no de la feina, i els motius personals
cadascú té els seus, n’hi poden haver de salut, n’hi poden haver de molta mena, i en
aquest cas no entraré. Si volen parlem en privat però tampoc no en faré safareig de les
vides dels altres.

La senyora Sílvia Peralta Valdivia declara:
Miri Sra. Oliveras, nosaltres considerem que som persones absolutament respectuoses
amb tothom, i no tenim cap to bel·ligerant amb ningú, ni l’hem tingut mai. Però ha de tenir
en compte una cosa, nosaltres hem de fer una feina de fiscalització de la tasca de
govern, perquè és la que ens toca ara, estem fent oposició, i l’oposició comporta
fiscalitzar la tasca de govern.
I totes aquestes consideracions que hem fet, no venen d’una manera gratuïta, venen
perquè realment hem vist que hi ha una situació legal que ens genera molts dubtes i
tenim dret a saber, com a oposició, quina és aquesta situació.
I després en Preguntes, li preguntaré respecte d’aquest tema i espero que em contesti,
perquè el que no faré és no preguntar, tinc dret a preguntar. I recordarà que jo mai
anomeno als treballadors de la casa pel seu nom, mai, mai. Sempre parlo de persones, o
de llocs de treball, però no anomeno mai als treballadors, perquè considero que s’han de
respectar la privacitat i certes normes.
Però això precisament no treu, doncs que tinguem una sèrie de dubtes al respecte i per
tant podem preguntar perquè és la nostra tasca simplement i perquè hem vist que hi ha
una sèrie de decrets que ens generen molts dubtes al respecte. Per tant ho hem
expressat d’aquesta manera, no crec que hàgim estat irrespectuosos, ni molt menys,
perquè no és la nostra manera de fer ni d’entendre.
I per tant amb tota la resta que ha dit vostè, totalment d’acord, cap qüestionament, però
aquest punt efectivament, és el que nosaltres no estem d’acord.

La senyora Montserrat Mundi i Mas declara:
Sra. Oliveras, ara faré de Sr. Coll, recorda quan teníem el Sr. Coll al ple i buscava internet
i treia... no, no, no em costarà gaire, ara li demostraré.
Miri tirem enrere del que ha dit vostè: 120.000€ que quan vaig arribar jo a l’Ajuntament,
em sembla que eren 20 folis amb fotografies i 4 fotos, del qual no es va poder aprofitar
absolutament res, perquè no van aparèixer més documents.

Però és igual, dit això. Respectuosos som els primers, perquè nosaltres tampoc hem dit
el nom de ningú, però escolti’m si vostè, recorda quan el Sr. Coll va acusar directament al
Sr. Huguet de què havia donat una obra a uns socis seus de govern i vostès ho van
portar al fiscal, que precisament, l’altra dia va haver-hi el judici i l’han absolt en el Sr.
Huguet. Sí, sí, el càrrec de confiança de la Sra. Mundi, exalcaldessa de Sant Quirze, el
van absoldre amb una setmana, no diuen res, no ho diu ningú. Això sí, al moment que va
ser per acusar-lo, en aquí mateix el Sr. Coll, el va deixar més baix que la sola de la
sabata, però en fi, jo respectuosa ho sóc, perquè jo no he parlat de ningú, només he
parlat d’un cap d’Àrea, que vostès li han donat el 50% de reducció per temes personals.
I ara li diré quins són els temes personals, per si no els sap la il·lustraré.
Miri en primer lloc, crec que s’hauria de revocar la seva compatibilitat, comencem per
aquí, demanarem informe a la secretària perquè la seva reducció de jornada no és motiu
personal, sinó que és professional.
Aquest senyor que vostè li ha donat el 50% de reducció té un contracte amb un altre
ajuntament al 50%, per un valor de 14.700€ més IVA, el 21. I a més a més, curiosament
el contracte posa: “amb dedicació de dues jornades presencials setmanals per període de
8 mesos a comptar a partir del mes de novembre del 2015”.
Home, curiós és, perquè jo sempre havia entès, i sinó com que demanarem si cal Sra.
secretària l’informe per escrit, nosaltres sempre havíem entès que el tema d’assumptes
personals era per a la cura d’un fill, d’un familiar, o per algun tema així, mai en cap cas,
es donava el 50% de reducció a un funcionari perquè pugui anar a treballar de manera
autònoma a un altre ajuntament, inclús cobrant més que aquí.
Per tant això ja, a nosaltres entendrà que ens fa tenir poca confiança, sigui aquest o sigui
el que sigui, perquè sap què ens entren ganes de fer? D’enviar una carta a tots els
funcionaris de l’Ajuntament dient que poden demanar el 50% de reducció per poder anar
a treballar a un altre lloc, però que ho demanin per assumptes personals, a veure que
passa.
Per tant “raro” és, “raro” molt. Per tant vostè haurà d’entendre que confiança no li tenim,
tenint en compte que el POUM, i estic d’acord, absolutament d’acord que s’ha de revisar.
Suposo que vostè té més interès que jo en revisar-lo, però jo estic d’acord que s’hauria
de revisar, però crec que és una manca de capacitat, no perquè no sigui valuós, ni
perquè no sigui un gran professional, ni perquè no sigui una persona que s’hagi guanyat
la plaça honradament, i perquè no hagi treballat sempre al 100%, en cap cas he dit això.
Jo he dit que al 50% sent un cap d’Àrea, em sobta que aquet senyor sigui el qui ha de fer
la nova redacció del POUM.
Per tant bàsicament és manca de confiança i vostè ho ha d’entendre, per això li
demanava jo, de deixar aquest punt sobre la taula, de poder-ho parlar, de poder buscar
alternatives, de poder-nos posar d’acord. Estem d’acord en què s’ha de fer el POUM,
però no amb aquestes circumstàncies, perquè creiem que no anirà bé.
Participació ciutadana, sí, però una cosa és la participació ciutadana i una altra cosa és la
participació pura i dura del propi tècnic de l’Ajuntament, que al 50% ja li puc assegurar
que no ho farà, perquè curiosament en l’altra ajuntament també porta el POUM, curiós és,
jo almenys ho trobo molt curiós. A mi qualsevol treballador de l’Ajuntament, quan era
alcaldessa, em demana el 50% de reducció de jornada per assumptes personals, i ell els

ha de justificar els assumptes personals, sinó hauràs de posar una altra cosa. Almenys
ho entenc així. Nosaltres ho entenem així.
Per tant el nostre vot és evident, que si vostè no retira el punt de Ple, serà en contra.

La senyora Elisabeth Oliveras i Jorba declara:
Els temes de compatibilitat són llargs en aquest Ajuntament, hi ha hagut persones
treballant fora de l’administració i sense cap ni una. I en aquest cas hi ha algú que ha
demanat la reducció del 50%, treballa 3 dies a Sant Quirze i 2 fora i fa la feina.
I com què els equips redactors dels POUMs són externs, hi ha d’haver una coordinació, hi
ha una gestió interna i una d’externa, doncs la part més densa, la part que requereix més
necessitat, aquesta la porta l’equip redactar en aquest cas qui fa la ponència i qui fa la
proposta, qui fa la diagnosi i qui fa tot el treball d’anàlisis.
Vostè em diu que del Sr. Huguet no hem dit res, doncs miri no dèiem res, pel que li deia
abans, perquè estem parlant del nostre Ajuntament i vostè ens diu que la sentència està
molt bé i sí és veritat al final el jutge falla dient que l’ha d’absoldre perquè no pot garantir
que aquesta persona s’hagi enriquit.
Però a mi, si fos treballador ni de la funció publica ni de l’àmbit privat, m’agradaria que em
diguéssim el que li diuen, diu: “...por lo que ciertamente es muy probable que dicho
documento se creara con fecha posterior...”. Està parlant d’un document de la Societat
Limitada Professional Q-14, en la que aquest senyor estava associat amb d’altres
empresaris que certament van fer unes obres assignades a dit... “dicho documento se
creara con fecha posterior a la que consta en el mismo, creando dudas más que
razonables sobre su autenticidad de fecha toda vez que si el acusado hubiese estado
desligado de dicha sociedad des de la fecha que obra en el mismo, no tenía sentido
alguna que solicitara la compatibilidad para realizar trabajos como socio de dicha
mercantil, manifestando en el acto del juicio que tuvo que resultar un error atendido, que
él ya estaba desligado de la sociedad... el secretario del Ayuntamiento... Este fedatario
público declaro que el acto del juicio, que así constaba la petición es porqué lo había
solicitado.”
Hem de recordar que la compatibilitat es va demanar molt a posteriori dels fets. Hi ha,
són unes quantes pàgines que són entretingudes de llegir, però hi ha uns quants
paràgrafs que la veritat no sé que ens diu, no és gaire agradable, diu: “... ciertamente
siempre y más en la época en que estamos viviendo, debe exigirse una rectitud en
imparcialidad modélica en la función pública, en el caso de autos, pese a que el hecho de
invitar a que participaran en la adjudicación de 2 obras municipales a socios o exsocios,
como mantienen los acusados del jefe del Área de Territorio y Urbanismo, pese a que el
Sr. Huguet declaró que los invitó a participar por su valía y la confianza que en ellos tenia
depositada conforme podían ejecutar los proyectos de forma correcta, como finalmente
así ocurrió, podría considerarse tal hecho reprobable éticamente. Incluso pese a que en
el acto del juicio no formuló pregunta alguna, ni se planteó la cuestión de si el acusado el
Sr. Huguet, jefe del Área de Territorio y Urbanismo había podido tener acceso, como es
posible que así fuera a los importes de las otras ofertas que se presentaron para ser
adjudicatarios de los proyectos objeto de autos y cabiendo la posibilidad de que hubiera
podido informar a los acusados (als socis) de dichos importes para que procedieran a
realizar ofertas a la baja y que de esta forma la Junta de Gobierno les adjudicara dichos

proyectos, lo cierto es que pese a poder ser reprobable éticamente como sea dicho mas
arriba, no puede ser reprochable personalmente.”
Bé a mi la veritat és que, tenir un càrrec de confiança que se li diu això, doncs no ho sé si
és per dir que ha quedat molt lliure o que ha quedat molt indemne de la situació. Sí ha
quedat exculpat, malgrat la fiscal ha recorregut la sentència, però la veritat és que ja se li
diu que les accions que va dur a terme no eren ben bé les desitjables, o com hauria de
ser, allò que esperem de qualsevol representant de l’administració pública.
La proposta no es retira, estic segura que quan puguem debatre el plec podrem acollir
totes les demandes i totes les propostes que ens facin tots els grups, perquè no pot ser
de cap més manera, que la participació serà oberta, tant als grups, perquè també ha de
ser així, perquè no pot ser que dibuixem que dibuixem un poble sense totes les visions de
tots els grups representats en el Consistori, com de tots els veïns, que també fa falta que
hi siguin i que puguin dir la seva.
Penso que el debat ha anat una mica més enllà del que caldria o era d’esperar, hem anat
cap a un altre camí. Per tant passem a la votació.

La senyora Montserrat Mundi i Mas declara:
A veure, i?
No, no, vostè llegeix tot això, i? Que no ho fa per despistar al personal? Perquè escolti
l’han absolt, no? I que té que veure això? Si estem parlant del POUM de Sant Quirze, que
té a veure? És ben bé que no sap que ha de dir, i es porta la sentència al Ple, curiós és,
no l’havia portat cap dia? Per què ens pensava dir algu de la sentència aquesta? Perquè
clar escolti, l’han absolt, una persona que va estar jutjada i l’han absolt, vostè pot dir el
que vulgui, si vol pot parlar amb el jutge.
Però és que si ara hem de fer valoracions del jutge que l’ha jutjat, ja és posar-nos en
“camisa de 11 baras” és que clar, si vostè ho fa perquè no sap que contestar a lo del
senyor cap d’Àrea de Territori quan jo li he dit que té un contracte amb un altre
ajuntament, doncs digueu clar, miri no ho sabia. Perquè resulta que diu: “o sigui que ara
ja treballa fora”. Perquè vostè ha dit: no perquè pot treballar en un altre ajuntament. Fins
ara era per assumptes personals, després vostè ha dit que treballava fora.
Ho sabia o no ho sabia que tenia aquest contracte amb un altre ajuntament? Si ho sabia,
ja li pregunto: si sabia vostè Sra. Oliveras, alcaldessa de Sant Quirze del Vallès, que el
seu cap d’Àrea de Territori té el 50% de dedicació a un altre ajuntament per fer un POUM,
i aquí és cap d’Àrea, jo li pregunto si ho sabia.

La senyora Elisabeth Oliveras i Jorba declara:
Ja ha acabat Sra. Mundi.
El senyor cap d’Àrea va estar 2 anys d’excedència, treballant en aquest mateix
ajuntament i endegant aquest procés i doncs bé hi sabíem que hi treballava, va tornar i en
el moment que nosaltres vam proposar-li de fer de cap d’Àrea, ens va explicar que li

quedava un temps per acabar aquesta tasca i que la volia acabar i per tant doncs ser li va
concedir.
Li he portat la sentència, una perquè pensava que en algun moment sortiria, miri no sé,
també m’assemblo bastant a qui vostè ha volgut apel·lar i tinc una manera de pensar
semblant, ha estat el meu mestre, i per tant tinc capacitat d’intuir per on poden anar les
sortides polítiques i en aquest cas estava convençuda que una cosa aniria a parar a l’altra
i per això l’he portat.
Sí l’han absolt, però li continuo dient que la sentència no l’ha deixat bé, perquè reconeix
el mateix jutge que l’acció que s’ha fet no era l’adequada, ni la gestió la més bona. Per
tant no és per treure pit i estar-ne contents.

La senyora Montserrat Mundi i Mas declara:
Perdoni és que no he acabat.

La senyora Elisabeth Oliveras i Jorba declara:
Sap que passa Sra. Mundi, és que jo li he preguntat si havia acabat i vostè m’ha dit... Sra.
Mundi... Li he contestat.

La senyora Montserrat Mundi i Mas declara:
Només li he preguntat si sabia que treballava en un altre ajuntament. Jo no havia acabat.

La senyora Elisabeth Oliveras i Jorba declara:
Això ho decideix vostè ara, però li estic dient que ja hem acabat, que és l’última volta.

La senyora Montserrat Mundi i Mas declara:
No, és que em queda una cosa per dir que és prou important.

La senyora Elisabeth Oliveras i Jorba declara:
Doncs ho sento.

La senyora Montserrat Mundi i Mas declara:

Sí, doncs li diré igual.

La senyora Elisabeth Oliveras i Jorba declara:
No, segur, la seva educació en el ple en l’ha fet veure de manera permanent. Digui Sra.
Mundi.

La senyora Montserrat Mundi i Mas declara:
A més a més, ja “para rizar el rizo” en aquest senyor li paguem l’assegurança aquest
Ajuntament, a més a més. L’assegurança de quan va estar els 2 anys de comissió de
serveis, li vam haver de pagar aquí, perquè no volia signar un projecte que es va fer amb
una subvenció de la Diputació. O sigui a més a més li hem tingut de pagar, els anys
enrere de l’assegurança, i això el Sr. Poyato ho sap, val?
Sr. Poyato m’equivoco? No m’equivoco no, perquè ho vam patir i a més a més a sobre,
se li ha pagat l’assegurança perquè a més a més estigui treballant al 50% en un altre
ajuntament.
Res més Sra. alcaldessa.

La senyora Elisabeth Oliveras i Jorba declara:
Bé ara li puc assegurar que és l’últim torn de paraula que té en aquest punt perquè no li
tornaré a donar.
Li haig de dir que el que van fer vostès amb aquesta persona, justament, va acabar en un
parell o 3 de judicis que va guanyar i que aquest estiu vam haver d’indemnitzar-lo perquè
el jutge va dictar que l’havien perseguit i que havia estat assetjat.
Per tant, jo em sembla, que no podem treure... és que ja li he dit abans, no tinc ganes
d’embrutar aquest Ajuntament, i no tinc ganes de parlar de segons quins temes. No
perquè no m’agradi el que estic fent jo, sinó perquè els resultats del que ha passat abans
és terrible pel nostre Ajuntament, és terrible, perquè costa diners, per haver fet una gestió
incorrecte i per tant també es qüestionarà el que ha dit el jutge, jo no em qüestiono el que
diu el jutge, si ell considera que aquesta persona no s’ha lucrat, doncs ho trobo molt bé,
però quan et llegeixes la sentència, com a mínim reconeix que hi ha hagut una mala
gestió i que és reprovable i per tant, com què justament del diner públic, no se’n pot haver
de qüestionar ni ser reprovable la seva gestió, doncs penso que queda ben retratat.
Però bé, vostès estaven a govern, sabran que van fer durant aquells anys i sabran en
quina tessitura el van posar, fins el punt de què va guanyar dues sentències seguides o 3.
Ja li he dit que no li passava la paraula Sra. Mundi.

Votació
Sotmesa a votació la proposta dalt transcrita, s’aprova per majoria simple amb el resultat
següent:
Vots a favor: 8 (Junts-ERC-AM i ICV-EUiA-E)
Vots en contra: 4 (CiU)
Abstencions: 4 (PSC-CP i C’s)

La senyora Elisabeth Oliveras i Jorba declara:
Perdoni els altres grups de l’oposició, perquè aquests debats haurem d’aprendre a
gestionar el temps del ple.
A petició de la Sra. Mundi, ens ha demanat a tots els grups si podíem passar la moció
que va el núm. 18 a la primera, perquè ha de marxar del ple, i tots amb una bona
educació hem dit que sí, per tant procedirem a elaborar...

10. Moció presentada per Junts-ERC-AM, de suport a la resolució 1/XI del
Parlament de Catalunya
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
El Ple del Parlament de Catalunya, en la sessió del dia 9 de novembre de 2015, va
aprovar la següent
RESOLUCIÓ
“Primer. El Parlament de Catalunya constata que el mandat democràtic obtingut a les
passades eleccions del 27 de setembre del 2015 es basa en una majoria en escons de
les forces parlamentàries que tenen l’objectiu que Catalunya esdevingui un estat
independent i en una àmplia majoria sobiranista en vots i escons que aposta per
l’obertura d’un procés constituent no subordinat.
Segon. El Parlament de Catalunya declara solemnement l’inici del procés de creació d’un
estat català independent en forma de república.
Tercer. El Parlament de Catalunya proclama l’obertura d’un procés constituent ciutadà,
participatiu, obert, integrador i actiu per tal de preparar les bases de la futura constitució
catalana.
Quart. El Parlament de Catalunya insta el futur govern a adoptar les mesures necessàries
per fer efectives aquestes declaracions.

Cinquè. El Parlament de Catalunya considera pertinent iniciar en el termini màxim de
trenta dies la tramitació de les lleis de procés constituent, de seguretat social i d’hisenda
pública.
Sisè. El Parlament de Catalunya, com a dipositari de la sobirania i com a expressió del
poder constituent, reitera que aquesta cambra i el procés de desconnexió democràtica de
l’Estat espanyol no se supeditaran a les decisions de les institucions de l’Estat espanyol,
en particular del Tribunal Constitucional, que considera mancat de legitimitat i de
competència arran de la sentència de juny del 2010 sobre l’Estatut d’autonomia de
Catalunya, votat prèviament pel poble en referèndum, entre altres sentències.
Setè. El Parlament de Catalunya ha d’adoptar les mesures necessàries per a obrir aquest
procés de desconnexió de l’Estat espanyol, d’una manera democràtica, massiva,
sostinguda i pacífica que permeti l’apoderament de la ciutadania a tots els nivells i es basi
en una participació oberta, activa i integradora.
Vuitè. El Parlament de Catalunya insta el futur govern a complir exclusivament les normes
o els mandats emanats d’aquesta cambra, legítima i democràtica, a fi de blindar els drets
fonamentals que puguin resultar afectats per decisions de les institucions de l’Estat
espanyol, com els especificats en l’annex d’aquesta resolució.
Novè. El Parlament de Catalunya declara la voluntat d’iniciar negociacions per tal de fer
efectiu el mandat democràtic de creació d’un estat català independent en forma de
república i acorda posar-ho en coneixement de l’Estat espanyol, de la Unió Europea i del
conjunt de la comunitat internacional.
Annex. Mesures que haurà d’aplicar el futur govern destinades a blindar drets
fonamentals afectats per decisions de les institucions de l’Estat espanyol.
1. Pobresa energètica
Per tal de garantir que cap persona no es vegi privada de l’accés als
subministraments bàsics, el futur govern ha de desplegar les mesures per a evitar
la pobresa energètica aprovades per la Llei 24/2015, del 29 de juliol, de mesures
urgents per a afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa
energètica, de manera que es garanteixi el dret d’accés als subministraments
bàsics d’aigua potable, de gas i d’electricitat a les persones i unitats familiars en
situació de risc d’exclusió residencial, mentre duri aquesta situació.
2. Habitatge
Per tal de garantir que cap persona no es vegi privada de l’accés a un habitatge
digne, el futur govern ha de treballar en l’aplicació del nou marc normatiu que
regula la Llei 24/2015, del 29 de juliol, de mesures urgents per a afrontar
l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica. En aquest marc, el
futur govern ha de garantir que en processo de desnonament de l’habitatge
habitual que afectin persones i unitats familiars en situació de risc d’exclusió
residencial es compleixi, per a poder fer efectiu el desnonament, el principi de
reallotjament adequat de les persones i unitats familiars afectades.
Així mateix, de forma urgent, el futur govern ha de dur a terme modificacions
normatives que permetin fer efectives les disposicions de la dita Llei 24/2015, com
és el cas del reglament de funcionament de les meses de valoració per a
l’adjudicació d’habitatges per a situacions d’emergències econòmiques i socials i

per a altres casos de necessitats especials en l’àmbit de l’Agència de l’Habitatge
de Catalunya.
3. Sanitat
En l’àmbit de les polítiques de salut, el futur govern ha de garantir l’accés
universal a l’atenció sanitària pública i de qualitat, per mitjà del Servei Català de la
Salut (CatSalut), a totes les persones que viuen a Catalunya. Cap persona no en
pot quedar exclosa per raó d’origen, tingui o no la condició d’assegurada o
beneficiària del Sistema Nacional de Salut, i amb independència de si consta o no
en el padró. Així mateix, cap ciutadà no es pot veure privat d’assistència
farmacèutica per motius econòmics.
D’acord amb diverses resolucions aprovades pel Parlament, no es poden dur a
terme nous concurso per a la gestió de centres d’atenció primària.
4. Educació
El Parlament de Catalunya va interposar un recurs d’inconstitucionalitat contra
bona part de l’articulat de la Llei orgànica 8/2013, del 9 de desembre, de millora
de la qualitat educativa, recurs que fou admès a tràmit el 3 d’abril de 2014. En
aquesta impugnació, avalada pel dictamen del Consell de Garanties Estatutàries,
s’argumentava que els preceptes impugnats de la dita llei orgànica són contraris a
les competències que corresponen a la Generalitat en aquesta matèria, contraris
al model educatiu català determinat per la Llei d’educació de Catalunya i contraris
als consensos obtinguts pels conjunt de la comunitat educativa. En coherència
amb aquest recurs, el futur govern ha de vetllar en la seva actuació en matèria
d’educació per la plena vigència i el respecte de les competències establertes en
favor de les administracions catalanes i per mantenir-hi els consensos obtinguts
pel conjunt de la comunitat educativa.
5. Garantia de les llibertats públiques
El Parlament de Catalunya va interposar un recurs d’inconstitucionalitat contra
alguns articles de la Llei Orgànica 4/2015, de protecció de la seguretat ciutadana,
recurs que fou admès a tràmit el 21 de juliol de 2015. En aquesta impugnació,
avalada pel dictamen del Consell de Garanties Estatutàries, s’argumentava que
els preceptes impugnats de la dita llei orgànica són contraris a drets fonamentals
emparats per textos internacionals com la Declaració universal dels drets humans
o el e Conveni europeu dels drets humans i per la jurisprudència del Tribunal
Europeu dels Drets Humans. En coherència amb aquest recurs, el futur govern ha
de vetllar en la seva actuació en matèria de seguretat ciutadana per la plena
vigència i el respecte dels drets fonamentals esmentats.
6. Administracions locals
Amb l’afany de garantir les plenes competències de les administracions locals
catalanes en servei de l’interès general, el futur govern ha de proporcionar-los les
eines de suport necessàries per a deixar sense efecte els preceptes de la Llei de
l’Estat 27/2013, del 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de
l’Administració local, promulgada de resultes de la Llei orgànica 2/2012, del 27
d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, dictada en
desplegament de l’article 135 de la Constitució espanyola, relatius a la limitació de
competències als ens locals, al control del cost dels serveis i a l’obligació de la
priorització de l’activitat econòmica privada.
7. Refugiats

A fi de poder donar resposta a la greu situació humanitària que viuen els refugiats,
el futur govern ha de generar un marc de relacions amb l’Alt Comissionat de les
Nacions Unides per als Refugiats (ACNUR) amb l’objectiu de donar acollida i asil
al màxim nombre de persones refugiades, més enllà de les decisions adoptades
en aquest àmbit pel Govern espanyol.
8. Dret a l’avortament
En matèria de dret a l’avortament, el futur govern s’ha de regir pel que estipula la
Llei 17/2015, del 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes.
9. Finançament d’un pla de xoc social i gestió del deute
Per tal d’alliberar recursos per a dotar financerament un pla de xoc social, el futur
govern ha d’establir, entre altres mesures, vies de negociació que permetin reduir
la càrrega del deute en el conjunt de la despesa.
Prioritàriament, el futur govern ha d’impulsar la renegociació de tots els
finançaments estructurats, separant els pagaments que compensen un servei
(inversió i manteniment) d’aquells que constitueixen un pagament excessiu
respecte als tipus d’interès a les taxes d’inflació actuals. Així mateix, el futur
govern ha d’instar els concessionaris o superficiaris a redefinir els contractes
estructurats, transformant l’amortització de les inversions en finançament ordinari
mitjançant deute públic i eliminant el cost excessiu del capital.
Aquesta transformació, que ha de permetre una rebaixa de costos per a la
Generalitat que es pugui aprofitar per a finançar el pla de xoc social, ha d’anar
acompanyada d’una revisió a fons dels programes pressupostaris de despesa que
permeti avaluar-ne i contrastar-ne la utilitat en moments en què atendre la
urgència social ha esdevingut la màxima prioritat de la despesa de la Generalitat,
expressada en l’esmentat pla de xoc. Els estalvis que s’obtinguin de la revisió de
programes han d’anar íntegrament dedicats al pla de xoc social.
Per tal de fer un seguiment de l’efectivitat d’aquest objectiu i compromís, el futur
govern ha de crear un grup de treball obert als grups parlamentaris.
Així mateix, el futur govern ha d’establir un calendari de reunions amb els
responsables de la banca resident per a estudiar la possibilitat de renegociació del
pagament dels interessos amb finalitats socials.”
Des del món municipal català volem estar, una vegada més, al costat del Parlament de
Catalunya en l’exercici de la voluntat del nostre poble i expressar la nostra total
coincidència de plantejaments amb la cambra catalana.
Per aquest motiu, el ple de l’ajuntament de Sant Quirze del Vallès adopta els següents:
ACORDS:
PRIMER.- Manifestar el ple suport i l’adhesió de l’ajuntament de Sant Quirze del Vallès a
la resolució 1/XI del Parlament de Catalunya.
SEGON.-Trametre aquest acord a la presidenta i als grups del Parlament de Catalunya,
al president de la Generalitat de Catalunya, a l’Associació de Municipis per la
Independència (AMI) i a l’Associació Catalana de Municipis (ACM).

Deliberacions
El senyor Francesc Fernández Lugo declara:
És una moció presentada per Junts-ERC i consensuada amb Convergència, de suport a
la resolució 1/XI del Parlament de Catalunya. Passaré a llegir directament els acords:
“Manifestar el ple suport i l’adhesió de l’ajuntament de Sant Quirze del Vallès a la
resolució 1/XI del Parlament de Catalunya.” Afegeixo de data 9 de novembre d’aquest
2015.
“Trametre aquest acord a la presidenta i als grups del Parlament de Catalunya, al
president de la Generalitat de Catalunya, a l’Associació de Municipis per la
Independència (AMI) i a l’Associació Catalana de Municipis (ACM).

La senyora Marta Baldrich Caselles declara:
Bon vespre. Moltes gràcies.
Aviso serà llarg.
Fa un any amb la participació de quasi 2 milions i mig de catalans en la consulta del 9 de
novembre de 2014, el moviment sobiranista va aconseguir un èxit polític espectacular i
estava tal vegada en el seu moment més reeixit, des de llavors, al meu parer, s’han
comès una sèries d’errades polítiques que han conduit a l’actual situació.
El suport social en comptes d’incrementar-se ha retrocedit en radicalitzar-se l’objectiu
principal. Es va passar d’exigir el dret dels ciutadans de Catalunya a decidir el seu futur, a
proposar anar directament cap a la independència i això ha anat acompanyat d’un implícit
rebuig capa qualsevol interès pel que passava amb la política espanyola.
D’un explícit menyspreu a la possible força dels plantejaments unionistes a casa nostra i
d’una menys valoració de la capacitat de resposta del govern Rajoy.
Sempre he sostingut que els catalans estaven protagonitzant l’episodi més ambiciós i
difícil de la nostra història en segles. Assolir el dret a decidir democràticament si volíem
continuar o no dins de la sobirania espanyola i que això només es podria aconseguir o bé
tenint prou força per enfrontar-se a l’Estat espanyol i vèncer o bé pactar-hi.
Després del 9N de l’any passat, els principals dirigents d’ERC i CiU i també de l’ANC i
Òmnium, van decidir descartar totalment la segona possibilitat i optar per la via del
trencament.
Les raons d’aquesta decisió, al meu parer, força discutibles, eren considerar que ja no hi
havia res a fer dins de la política i les institucions espanyoles davant de la total negativa
del PP i del PSOE. Amb aquesta consideració es va donar per esgotada la via del dret a
decidir i es va proposar d’avançar directament cap a la república catalana.
Cal recordar l’ampli consens que havia aconseguit la demanda sobiranista, centenars
d’entitats s’havien adherit al pacte del dret a decidir, que presidia Joan Rigol, allà hi eren

des de CCOO, UGT, les associacions de veïns i els col·legis professionals, fins la majoria
de les cambres de comerç i moltíssimes associacions cíviques i culturals. Així en comptes
de mantenir i ampliar la unitat d’acció aconseguida i considerar que la demanda d’un
referèndum encara no tenia prou suports externs, ni a Espanya ni sobretot a Europa, es
va optar per emprendre una via més radical i a sobre per anar més ràpid. Pressionats per
la minoria més mobilitzada i polititzada del procés a la qual no volíem defraudar, els líders
dels partits i de les associacions ja independentistes vam decidir abandonar els sectors
socials més moderats i els grups polítics més dubtosos, amb un full de ruta tant precipitat
com simplista i negant-se a reunir el pacte pel dret a decidir.
Els dirigents independentistes es van llençar a cremar etapes fent ús d’un discurs tant
fàcil com innocent, la causa de la independència era tant justa i legítima com factible i
calia anar de presa, atès que l’adversari semblava feble, com ho faríem semblava poc
important davant la necessitat de mantenir encesa la flama.
Allò va ser un mal negoci, i es van començar a perdre els primers llençols, el PSC d’Iceta
es trobava incòmode dins del pacte sobiranista, se li van posar les coses ben fàcils per
abandonar el vaixell i esdevenir la sucursal catalana del PSOE.
A IC-Verd de l’Herrera, que ja havia mostrat vacil·lacions davant la convocatòria del 9N,
també se li va posar en safata despenjar-se de la via independentista.
Duran i Lleida estava esperant una raó per poder emancipar la seva Unió Democràtica de
Catalunya de l’hegemonia Convergent creiem que la tercera via encara tenia viabilitat i
els centenars d’associacions que havien donat suport al pacte pel dret a decidir, no van
ser ni convocats ni consultats.
La segona bogada ha estat convocar les eleccions catalanes abans de les generals
espanyoles sense cap motiu polític seriós per fer-ho. En comptes de donar un gran cop
de força política presentant a Madrid el sobiranisme català fortament unit al voltant d’una
segona versió de la solidat catalana, que segurament hauria assolit un notable èxit
electoral, l’independentisme català va optar per experiment abans, amb una força en
unes eleccions catalanes.
La coalició Junts pels Sí va guanyar, però amb menys diputats que els que tenien abans
Esquerra i CiU sumades.
Ara l’unionisme serà dirigit per C’s, al qual se li ha fet el favor de poder-se presentar ja
com una opció de govern a Madrid.
I la darrera bogada, amb pèrdua de més llençols ha estat la precipitada presentació i
aprovació pel Parlament d’una declaració de trencament amb l’Estat espanyol, que insta
al govern català a iniciar el procés cap a la República Catalana. Aquesta proposta a més
de ser difícilment practicable, no ha fet més que afeblir la causa independentista a casa
nostra i a l’exterior, sense tenir el 50% dels vots i mostrant una notable visió interna
reflectida en les dificultats per a votar un president de la Generalitat.
No es pot pretendre donar un cop de força que faci creïble aquests text, no es pot
radicalitzar ideològicament una causa per poder reeixir. Necessita ser realment nacional i
per tant socialment interclassista i políticament molt transversal.

El resulta de la darrera bogada és preocupant, el govern Rajoy s’ha reforçat en saber
aprofitar l’ocasió per a presentar-se com a garant a la unitat espanyola, és un favor que
no té preu, ja que era pot guanyar les eleccions del 20 de desembre.
La declaració ruptura aprovada pel Parlament, a més de no aconseguir cap complicitat
exterior, sinó més aviat la sorpresa i el rebuig en els mitjans internacionals. Està
provocant greus problemes en la societat i la política catalana i per la seva banda la CUP
persisteixen per desbloquejar el procés, s’han d’adoptar les seves 53 mesures mínimes,
sembla que vulguin fer la revolució quan estem a punt a perdre la guerra.
Tot això tant ben escrit és un article del Borja de Riquer, prestigiós historiador
especialitzat en història contemporània i en les relacions Catalunya – Espanya, en el diari
Ara de dissabte passat, amb el títol “A cada bogada perdem un llençol”.
Continuo dient: No és fàcil saber com sortirem d’aquesta situació després d’anar amb
tantes preses, de perdre tants llençols pel camí i davant de com estan les coses després
del 20 de desembre.
No comptem amb cap suport internacional, no hi ha un govern de la Generalitat fort i que
gaudeixi d’un ampli consens polític i social, i malgrat això, volem anar ràpidament cap a la
República Catalana? No creieu que els centenars de milers de catalans que ens hem
manifestat pels carrers reiteradament i que van votar les candidatures independentistes
ens mereixem que els dirigents del procés ens donin una explicació prou sincera, de com
i per què hem arribat com som.
Per tant d’aquesta darrera pregunta que fa el professor Borja de Riquer, se’n dedueix que
va votar o Junts pel Sí o la CUP, tot i que sent propi a IC, com a hereu del PSUC.
Aquest article m’ha servit d’erudita i llarga introducció per parlar d’aquesta resolució, no
es pot deslligar del context i de les seves conseqüències d’aquests darrers dies.
En el Parlament aquesta resolució es va presentar ja feta, ja realitzada i feta, a Catalunya
si es pot demanant que s’hi adherís, però sense donar possibilitats reals de fer-hi
aportacions. Per tant no era la millor manera d’eixamplar el consens, (haig de cridar una
mica més perquè no sem sento. Gràcies). Sembla ser que el sentit del consens, que bons
resultats van donar a Catalunya, comença ser un concepte poc valorat. També podríem
demanar a aquest Ple que donés suport a la resolució de Catalunya Sí que es pot, va
presentar i que va comptar amb l’abstenció de la CUP.
Suposem que per la coincidència en els aspectes socials que contemplava, però clar molt
probablement ens haguéssim quedat sols. Podríem en definitiva argumentar que aquesta
és una moció de suport a una resolució d’uns grups polítics diferents al nostre, i votar
directament en contra o abstenir-nos sense més explicacions, però el moment polític
mereix explicar les posicions i des de la modesta influència d’un grup polític a
l’Ajuntament de Sant Quirze, volem fer la nostra aportació al debat, perquè es tracta d’un
debat fonamental per Catalunya en aquests moments.
Volem fer un procés revolucionari d’emancipació i d’exercici de sobirania, qui hi ha que
vol exercir per plantejar la relació amb l’Estat i hi ha qui només confia ja en una separació
definitiva de l’Estat espanyol.

No cal dir que jo i molts companys d’IC som d’aquesta opinió, però convivim i treballem
per un país més just i solidari amb altres companys que creuem que hi ha encara
possibilitats d’encaix amb Espanya.
Faig aquesta menció per contraposar-ho amb l’àmbit que es respira a través d’alguns
mitjans de comunicació, i sinó us convido a fer la prova, digueu a les xarxes socials que
ests “indepe” i que ets d’IC, veureu que el més suau que et poden dir, és que estats tocat
del bolet.
I en aquest context de polarització vull fer-vos notar que si bé l’argumentació des de la
meva postura personal independentista, però que estic segura, no violenta el sentiment ni
l’opinió dels companys de partit que estan en posicions federalistes o confederals.
Crec sincerament que això aporta un valor afegit al debat perquè es fonamenta en el
respecte en l’acte democràtic de parlar, evolucionar, avançar i empatitzar.
Aquest és el punt de partida i és on hem de situar i explicar la nostra posició, no és fàcil,
en tant que mantenir i defensar postures matisades entre blanc i negre té el seu mèrit,
certament com a poble ens estem instal·lant en el sí i el no, en el tot o res, l’ara o mai, i
encara no és sí o no, no estem preparats per jugar a tot o res i molt probablement no serà
ara, però volem que sigui aviat.
El cas que pensem que aquesta resolució de Junts pel Sí i la CUP tenia 2 objectius: el
primer i evident era el de donar el tret de sortida a la recuperació de la plena sobirania de
Catalunya expressada en moltes ocasions, però encara no exercida. El segon i menys
explícit, el de servir de contrapartida, d’al·licient, al suport per part de la CUP, que Junts
pel Sí i Artur Mas necessiten per construir govern.
Podria citar aspectes que ens podrien portar a votar-la afirmativament, evidentment tot el
contingut social de la resolució i fins i tot si el nostre vot fos un gra de sorra per fer que hi
hagués d’una vegada un govern que governés, seria un altre motiu per poder votar
afirmativament la moció.
Però si ens creiem que CDC i Artur Mas s’hagin fet d’esquerres ni tan sols
socialdemòcrates de cop, ni creiem en una resolució que no vol ser un edui però que s’hi
assembla massa, s’ha dit si no hi ha una victòria àmplia en vots, no hi ha legitimitat per
fer un eduir. I estem en el pitjor dels escenaris sense la majoria en vots necessària, no
tenim la força d’aquest pacte i estem començant a patir-ne els costos.
El desànim de molta gent i la reacció furibunda del govern del PP aplaudit pel PSOE i C’s,
reacció que per molt injusta demofòbica i carca que sigui, no és menys esperable.
I com es diu vulgarment, hem fet un pa com unes hòsties, aquest és un procés
revolucionari, i com tot procés revolucionari requereix una acumulació de forces abans
d’assaltar el palau d’hivern, però els resultats de les eleccions ens diuen que almenys en
el darrer any no s’ha sabut fer, més aviat al contrari, i el moment sembla que porti a no
ser més, més de quantitat, sinó a ser els més, més de purs, i aquest és un error del
procés sobiranista del que no és n’és aliè l’ANC ni Òmnium.
El cas és que no estem en les millors condicions de convèncer al 30% d’indecisos que fa
un any. La independència d’un estat s’ha aconsegueix de 3 maneres: una per processos
de desconnexió clàssica, tot i que sovint se’ns tracta com una colònia, que ho són als
efectes de l’empara internacional, o cert descomposició de l’estat dominant, no és el

nostre cas. L’Estat espanyol és molt fort, té tota la força encara i ho anirà demostrant. El
segon és a garrotades, és un mètode que ningú vol. I el tercer, la negociació, és l’únic
camí que ens queda, i per negociar, a banda de l’acumulació de forces que parlàvem
abans, es necessita no fer errors, i des de la nostra posició, no compartida per
Convergència, ni per ERC, ni per la CUP, des del 27 de setembre se n’ha fet massa
d’errors.
Tampoc porta enlloc, “a parte ninguna”, com diria el Rajoy, pensar que per estar avalats
per la raó, la nostra raó ens la donaran, i tanmateix també pensem que no és gaire
responsable negligir i menystenir qualsevol ajuda, qualsevol aliat, que encara que no es
pugui acompanyar fins al final, com a mínim dóna munició per seguir la lluita.
Per tant compartim tant part dels objectius de la resolució, però no compartim ni el
moment ni l’estratègia i per tant el nostre vot, malgrat l’exposat fins ara, serà l’abstenció.
I deixeu-me dir que el procés sobiranista no s’acaba, que com diu algú estem en un replà
de l’escala o potser ens hem entrebancat en algun esglaó, però que estem segurs que
tornarem a trobar la manera d’ajuntar noves forces per empènyer el carro de l’exercici de
la sobirania, el procés constituent i la República Catalana i encara que sigui amb d’altres
líders i forces polítiques renovades, el poble de Catalunya podrà recuperar la dignitat
definitivament perduda a l’any 2010.
Gràcies.

El senyor Luís Villa Carbó declara:
Bona nit Sra. alcaldessa, bon vespre a tots i totes.
Després de la ponència en història que ens ha fet la Marta, nosaltres entrarem
particularment en el tema com a grup municipal pur i simple.
Des de C’s fem un rebuig unànime a la possibilitat d’adherir-se a la resolució del
Parlament, que va acordar iniciar el procés de creació de l’estat català en forma de
república. No ens tenim d’oblidar que hi ha una suspensió cautelar del Tribunal
Constitucional i per tant els ajuntaments estan sotmesos a complir aquesta decisió i a
més no es pot debatre el text aprovat pel Parlament, perquè sobrepassa les
competències del Consistori.
Així i tot, facin el que facin, és perdre el temps, i mentre podríem dedicar el temps en
solucionar problemes reals del nostre municipi, però entenem que no tenim majoria, i per
això fem palesa la nostra posició davant dels veïns i veïnes de Sant Quirze.
Sobre l’annex, que aquest és un altre tema, però fins que el futur govern català no
desenvolupi la Llei 24/2015, haurem d’assumir des de les regidories de Benestar, Gent
Gran i Habitatge, a les persones amb dificultats i emergències socials. I conjuntament
amb les entitats reconegudes o no, però que treballen per solucionar els moments de
dificultat que certes famílies puguin estar passant, totes les mesures necessàries per
afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge, la pobresa energètica i garantir que no els
hi falti un plat de menjar a taula.

Això no són paraules, ja els hi convido aquest fi de setmana, que es fa el gran recapta per
part del Banc d’Aliments, que participin com a voluntaris o donants i/o col·laborin perquè a
ningú li falti un plat de menjar a taula.
Sobre la garantia de les llibertats públiques, recordar que ja estem a l’annex, sobre la
garantia de les llibertats públiques ja vam aprovar una moció al Ple del mes passat, sobre
la sanitat, que també parla l’annex, aquí a Sant Quirze no podem dir res, lo màxim que
podem dir és a la logística per si tenim d’anar a l’hospital i que aquest tema no l’acabem
de solucionar. Sobre l’educació, és un altra tema que també s’han d’acabar les baralles
polítiques entre tots els partits, que no porten en lloc, i des de C’s volem solucionar amb
un gran pacte nacional. I que a sobre distreuen els objectius principals de què les famílies
estan per educar i els col·legis estan per donar coneixements.
Sobre les administracions locals, podem donar les voltes que vulguin, per davant o per
darrera, però el món local és el més proper a la gent, i és aquí on s’han de trobar
solucions a la majoria de problemes.
I per acabar, el tema dels refugiats, també en aquest annex es parla del refugiats, mireu
el millor favor que els hi podem fer, és que quan arribin, si volen venir, perquè hi ha certes
dubtes, rebin el tracte com unes persones més del poble, amb els drets i els deures com
els demés i atesos com la resta.
Moltes gràcies.

La senyora Sílvia Peralta Valdivia declara:
En primer lloc agrair a la Sra. Baldrich, perquè la veritat és que a nosaltres ens ha
agradat molt la reflexió i les paraules i quasi que podríem subscriure pràcticament la
totalitat de tot el que ha dit.
Excepte la part de la sucursal del PSOE, que això ja ho veurem, li recordem que
nosaltres som un partit federal, nosaltres som un partit federal i precisament això és el
que volem com encaix entre Catalunya i Espanya. Aplicar el que nosaltres som com a
partit a nivell territorial.
Ara dit això, nosaltres sí que volem debatre políticament la moció, perquè ens agrada
debatre políticament i creiem que és el que hem de fer aquí, debatre políticament.
Per tant no entrarem a valorar el tema de la suspensió del Tribunal Constitucional, ni
temes legals, perquè acabaríem el debat perquè és el que molts intenten i ho fan,
imposant la llei, s’acaba el debat polític i creiem que és un error molt greu.
Nosaltres hem intentat anar per la via contínuament del diàleg, de la negociació del pacte
i no haver d’imposar la llei de manera autoritària, perquè com dic creiem que és un error
perquè no deixa espai, ja no deixa espai al debat i això el que porta, com vostè ha dit Sra.
Baldrich, és a la polarització i a postura totalment enfrontades entre el sí i el no, i no
entren en els matisos realment que hi ha en tot aquest procés, perquè nosaltres és que
no estem ni a favor ni en contra, no estem a favor del status quo de Catalunya, ni estem a
favor lògicament de la situació d’imposició que se’ns està sotmetent a Catalunya, per
suposat que no estem a favor, però tampoc estem a favor de trencar amb la resta
d’Espanya, perquè pensem que tenim molt més a guanyar si continuem junts, tenim molt
més a guanyar.

Bé com dic, sí que volem debatre políticament, en el sentit de què entenem que no hi ha
realment el mandat democràtic en el qual s’empara aquesta resolució, i que d’alguna
manera és la frase en la qual s’utilitza la cobertura pràcticament per fonamentar i per
justificar totes les actuacions que de manera unilateral, com és aquesta, s’estan fent.
Nosaltres entenem que no existeix realment aquest mandat democràtic, és cert com
vostè ha dit, les eleccions del 27 de setembre les va guanyar Junts pel Sí, això és
innegable, és evident, i allà està, però no van treure ni la majoria, ni la majoria de vots de
la població, ni la majoria del percentatge del 50% que necessitaven, ni tant sols van
treure la majoria d’escons per poder investir el seu candidat com a president al Sr. Mas.
De fet i no cal recordar-ho, però bé tots ho recordem, la mateixa nit el Sr. Baños de la
CUP reconeixia que el plebiscit no s’havia guanyat, reconeixia que el plebiscit no s’havia
guanyat, que no s’havia obtingut el 51% de vots necessaris per iniciar una declaració
unilateral d’independència i que per tant deixaven de banda la DUI i reconeixien per part
que el plebiscit no s’havia guanyat i també deixaven de banda la investidura el Sr. Mas, i
jo crec que això ho continuen mantenint.
Per tant com dic jo crec que realment no hi ha un mandat democràtic per d’alguna
manera obligar a més del 50% de la població, entre els quals hi ha indecisos, i molta gent
que havia votat a Junts pel Sí, amb la intenció de què això servís de revulsiu per poder
forçar una negociació amb l’Estat.
Hi ha molta gent que a nosaltres ens ha manifestat i molta gent que també ha sortit de
Junts pel Sí, dient això. Nosaltres vam votar a Junts pel Sí per forçar una negociació amb
l’Estat i no per arribar a una declaració unilateral d’independència, que no era el nostre
objectiu.
Bueno, li podem dir desconnexió d’Espanya, els eufemismes que vulguem, però això és
una DUI.
Per tant com dic entenem que no hi ha aquest mandat democràtic i el que sí, és que ens
estan posant en una situació d’incertesa, d’indefensió i en un carreró sense sortida, que
cada vegada ens fa més difícil realment poder arribar a acords, nosaltres ho seguirem
intentant.
Conseqüència d’això? Doncs una cosa que no es parla molt, i que jo crec que és
absolutament fonamental i important de parlar, i voldria remarcar-la, perquè és una cosa
jo també que m’estic trobant, m’estic trobant a nivell professional. Miri ja són més de
4.000 empreses les que han marxat de Catalunya des de l’any 2010. L’altre dia Grifols la
última Grifols. Sí Sra. Mundi una empresa referent a nivell català, que va començar a fer
la seva facturació des de l’any 2014 a Irlanda, i l’altra dia el seu president va dir “nosaltres
marxem a Irlanda per un tema d’avantatges fiscals i d’estabilitat política”. Paraules literals
del president de Grifols.
Però saben con marxen aquestes empreses, no marxen a Irlanda la majoria, no, el 50%
se’n van a Madrid i la majoria al País Valencià i a Andalusia, per tant estem fent un flac
favor, un fals favor a la dinamització de la generació de riquesa econòmica aquí a
Catalunya, i un nou país no es pot construir sense riquesa econòmica. I qui genera la
riquesa econòmica ja sabem qui són: les empreses, les empreses generen una part molt
important i si aquesta riquesa econòmica la volem destinar després a finalitats socials,
que podíem estar totalment d’acord, és necessari crear ocupació i crear empresa. I el que
estem provocant amb aquesta situació d’incertesa, és que les empreses marxin, i això

s’ha de dir i s’ha de debatre, perquè no és un tema que sembla que queda en els diaris
econòmics i no es parla prou i nosaltres considerem que és molt, molt i molt important.
I acabaré amb una frase de la Sra. Baldrich, amb el seu permís, li agafaré, que ha dit:
“negociar és l’únic camí que ens queda”. Totalment d’acord Sra. Baldrich, en el camí de la
negociació ens trobarà als socialistes sempre i estem totalment d’acord, negociar és l’únic
camí que ens queda.

La senyora Mercè Vallès Coromines declara:
Bon vespre.
És una moció que evidentment votarem a favor perquè està consensuada, però bé
evidentment és un debat, sembla que estem en campanya potser, s’acosta el 20 de
desembre, hi ha eleccions i aquí tothom posa la carn a la graella.
Però bé, referent a les empreses li podria dir que marxen més empreses de Madrid que
de Catalunya, i potser si marxen d’aquí és perquè tenen els impostos tant alts que
s’ofeguen. Si diguéssim que tinguéssim els diners que ens toquen i poguéssim
autofinançar-nos no haurien de marxar. Ja tots sabem quin és el camí.
I aquestes persones que diuen que van votar Junts pel Sí, perquè volien forçar una
negociació, em sembla que no es van llegir el programa, perquè si per una vegada a la
vida estava clar el posicionament de Junts pel Sí era aquesta, perquè fins ara CiU mai
havia parlat d’independència, en aquestes eleccions doncs ho va fer, per tant estava molt
clar que l’opció de Junts pel Sí anava pel que anava.
Sra. Baldrich la veritat és que m’ha deixat una mica descol·locada, perquè vostè ho ha dit
molt clar, hi ha 2 objectius d’aquesta resolució: un que en definitiva és l’important i si ens
hem estat barallant és precisament perquè li dóna més importància al segon objectiu que
al primer. Però el primer objectiu bàsicament és com es diu d’una manera planera,
començar la desconnexió amb Espanya. I el segon són ja interpretacions personals que
fan per justificar el que es voti o no es voti aquesta resolució.
I si no recordo malament, en el programa electoral de Junts per Sant Quirze, és que amb
tants Junts a vegades em confon: Junts per Sant Quirze, Junts pel Sí. Un dels punts que i
que ambdós partits van signar el que l’Assemblea Nacional Catalana ens proposava, era
que es facilitarien la creació de forces majoritàries independentistes en els municipis.
Nosaltres en el seu moment quan es va formar govern amb IC ja ho vam comentar, ho
vam comentar en aquella reunió que vam tenir, que van fer amb totes les forces d’aquest
Consistori i vostès ens van dir que evidentment hi ha els partits i després hi ha les
persones.
Doncs bé, la primera moció que es presenta per donar suport a un procés
d’independència, a on en aquell moment es va dir que la Sra. Marta Baldrich,
representant d’IC, però que en aquell moment donava més importància a la persona, era
independentista, a la primera moció que es presenta per donar suport a una proposta de
resolució que el que vol és precisament començar el procés de desconnexió amb
Espanya, igual a independència, vostès doncs no hi vota a favor.
Doncs per tant, deixi’m que li digui que estic una mica descol·locada i que no ho acabo
d’entendre, perquè moltes vegades diem que els polítics necessitem ser coherents i ara

doncs crec que no ho és, fins i tot havien dit que s’havia arribat a donar de baixa del seu
partit i que vostè ja no creia en les premisses d’IC, que havien perdut el nord, perquè
vostè estava per la independència.
Per tant en la primera moció que es presenta per donar suport a una proposta de
resolució, sí sí, això ho va dir vostè mateixa, llàstima que en aquestes reunions no es
prenen actes, no s’escriuen, però ho va dir vostè mateixa, per tant deixi’m que li digui que
si més no, em descol·loca que en aquesta primera moció que es presenta, doncs en un
tema tant sensible com aquest vostè no hi voti a favor per coherència, perquè ara ja no
prevalen ni els partits ni les persones, perquè la primera ocasió que ha tingut doncs ja no
ha sigut coherent amb els seus ideals.
Potser pel que he dit, perquè dóna més importància al segon objectiu que al primer, que
és parlar, doncs que és un pacte encobert pel Sr. Mas, tot això són les tonteries que
precisament ens fan perdre del nord i que fa que no arribem perquè es dóna més
importància en aquestes coses, per dir-ho d’alguna manera, que a l’objectiu realment
important que és el que es va presentar amb aquesta proposta de resolució.
Si el president ha de ser un o l’altre al final ha estat molt clar, però l’objectiu principal és la
independència, per tant al final no importa qui, sinó que importa el final de tot el procés,
l’inici i el final.
I això era una proposta per començar i vostè no vol ni començar, per tant no vagi dient
que és independentista perquè la primera vegada que ha tingut opció de fer-ho, ens ha
explicat gairebé una tesi doctoral sobre història, sí, sí que l’he escoltat Sra. Baldrich,
potser ara no m’està escoltant vostè a mi perquè el que li dic no li agrada, potser és això,
però bé, sí que l’he escoltada atentament, l’he escoltat, el que passa que ha necessitat
moltes pàgines per justificar el seu vot, i quan una persona té les coses clares, si és sí o
no, ho vota i no necessita justificar-se tant.

La senyora Marta Baldrich Caselles declara:
Miri no em posaré ni amb les pàgines que he llegit, perquè la meitat eren d’un article, que
jo penso que era interessant que l’escoltessin, si és que no l’havien llegit dissabte passat,
com què no ho sabia l’he llegit.
I he basat la intervenció, que han sigut menys pàgines que l’article, la intervenció en
aquest article.
Miri jo el nord no l’he perdut, a més si vostè... hauria d’agafar, mirar-se totes les actes de
la legislatura passada i crec que IC va votar més coses a favor sobre la independència
que la pròpia CiU.
No és la primera vegada que es vota en aquesta legislatura algun tema sobre
sobiranisme i independència. Vaig votar que sí, ara no em faci dir en quina moció
exactament era, però no és la primera, és la segona.
Segona, vostè potser m’ha sentit però ha degut de perdre alguna cosa pel camí, a veure
vostès han sigut bàsicament CiU, ERC, la CUP, que han deixat de banda a molts partits
en el procés del dret a decidir, presentant una resolució ja treballada, ja feta, o l’aproves o
no l’aproves, així no es va enlloc. I el nord no l’hem perdut, tenim molt clar encara el que
volem, volem decidir, volem una república catalana, però no d’aquesta manera.

I no continuo, perquè crec que el que vostè ha dit o..., potser llegeixi l’acta del Ple i llavors
potser sabrà el que he llegit, i si no hagués perdut el fil parlant i hagués escoltat, potser
hagués entès més el que he dit i no era una justificació, era una manera d’explicar la
postura d’IC, no em tinc de justificar de res i menys davant de Convergència.

La senyora Mercè Vallès Corominas declara:
Només un apunt. No cal que em renyi Sra. Baldrich i no cal que acabi dient que no s’ha
de justificar davant de ningú, no, no, tranquil·la, és que tampoc li demano, jo simplement
he explicat....

La senyora Marta Baldrich Caselles declara:
Perdó, vostè m’ho ha demanat.

La senyora Mercè Vallès Corominas declara:
Simplement he explicat que m’ha deixat descol·locada i bàsicament jo em pensava que
precisament, i vostè ja havia votat en aquestes mocions, que parlaven del tema
sobiranista, havien votat que sí, doncs precisament aquesta que era la important, que era
l’inici d’aquest procés, doncs no s’hi sumen i m’ha tornat a deixar una mica
descol·locada... el dret a decidir, és que jo em pensava que aquest discurs ja estava
sobrepassat i que anàvem directament a parlar de la independència.

El senyor Josep Antoni Delgado Rivera declara:
Anunciar primer el meu vot favorable a la moció. Però penso que és un tema prou
important per establir matisos i també matisos personals, no només els de política.
La meva situació com a persona no afiliada a cap partit també m’ho permet i penso que
és la meva obligació fer-ho.
Primer volia agrair de veritat, sincerament, la intervenció de la Marta Baldrich, t’estic
agraint Marta Baldrich la teva intervenció, no només per l’emoció que pot causar estar
d’acord en moltes coses que s’han dit, sinó perquè penso que objectivament s’ha dibuixat
un bon marc de la realitat des d’una òptica que conjumina bé l’interès social i el
reconeixement i la reivindicació nacional catalana.
El matís de fet, respecte al meu vot favorable, que ho és plenament a aquesta moció, és
que penso que hem d’entendre, és un tema mig jurídic mig polític, però penso que hem
d’entendre l’efectivitat de la resolució 1 de l’onzena legislatura del Parlament de
Catalunya, vinculada a què aquesta sigui feta efectiva en aquesta legislatura, és a dir, per
impuls d’un govern que surti de l’actual Cambra.
L’esperit de la resolució en la seva redacció i en algun punt concretament així es diu, en
el punt cinquè per exemple se’ns està dient que aplicar aquesta resolució implica iniciar
en el termini de 30 dies, clar 30 dies des què es va aprovar, compten el calendari en el
que estem actualment. Iniciar la tramitació de les lleis del procés constituent, de forma

que això jo penso que dóna la resolució, a la qual jo votaré que sí, plenament, una certa
fragilitat, una certa imperiositat, una expectativa de caducitat, si no acabem de fer les
coses bé, tenint en compte el context que estem vivint.
Dit això el meu vot serà favorable.

El senyor Francesc Fernández Lugo declara:
A la Sra. Marta Baldrich, em quedo amb una frase textual: “volem una república
catalana”. No hi ha res més a dir, els camins del senyor són inescrutables i volem una
república catalana, és cert. Podem tenir alguna discrepància, podem veure algunes coses
amb alguna diferència, però l’objectiu final és el que és.
I si el camí és democràtic, evidentment com està sent, no tenim cap recança, ni cap
remordiment de consciència a fer-lo, en tot cas donem les gràcies, valorem la seva
aportació i agraïm la seva abstenció.
Al Sr. Villa, el representant de C’s, no hi ha un nou país sense justícia social, volem fer
una república precisament perquè ens hem cansat, ens hem cansat d’aquesta Espanya
que ha deixat de ser el nostre Estat perquè ells han dimitit.
L’Estat espanyol, i atenció quan dic Espanya em refereixo a l’Estat espanyol. Estem en
un estat que ja no només és, podríem dir, o podem considerar-lo neutral, és un estat, ara
mateix estem en un estat en contra, que treballa en contra nostra, en contra de les
reivindicacions i de les necessitats de Catalunya.
Per tant volem fer una república socialment justa i evidentment vostès diu: no podem
debatre aquesta moció perquè està suspesa pel Tribunal Constitucional. Molt bé, aquesta
moció diu precisament que el Tribunal Constitucional deixa de ser un àmbit de referència
per tots nosaltres, i com explica la moció, el nostre àmbit ara mateix és d’obediència a la
legalitat catalana.
Sant Quirze del Vallès, les 3 últimes vegades que hem anat a votar, els ciutadans
d’aquest poble, prescindint de partits, eleccions europees a la primavera del maig 2014,
municipals del passat mes maig, passat 27 de setembre, els partits independentistes, els
partits sobiranistes, podíem dir que hem guanyat amb escreix aquests 3 comicis. Per tant
afegir-nos a aquesta moció, creiem que és només posar-nos al costat del que la majoria
del poble de Sant Quirze ha manifestat en les 3 darreres vegades que ha estat cridat a
votar.
Evidentment quan parlo de justícia social, vostè parla de què aquest cap de setmana
tenim el gran recapte, evidentment hi estarem tots, ja sigui com a voluntaris o com a
donants, però prenent les paraules, manllevant les paraules que deia el Sr. Julià de Jòdar
el dia 9 de novembre al Parlament de Catalunya: “ha arribat el moment en el qual ja no
ens alimenten engrunes, ara volem tot el pinso, no volem tota l’escaiola. S’ha acabat ja
d’un estat que ens homilia, al qual només servim per treure’ns els diners amb afanys
recaptatoris.” I per tant amb tota la tranquil·litat del món, l’únic que estem fent amb
aquesta moció es posar-nos al costat de la legalitat vigent a Catalunya, que considerem
que es va expressar el 27 de setembre, en forma de votació i de majoria absoluta dels
partits sobiranistes.

En referència a les paraules de la Sra. Peralta, és cert, hi ha empreses que s’han anat de
Catalunya, però havia apuntat precisament el que ha dit la Sra. Vallès, aquest mateix
matí s’han fet dades oficials, perquè clar les dades evidentment les pots deixar anar quan
vols, però aleshores si les poses en context. Vostè deia des del 2010, aquest matí les
dades oficials parlaven, em sembla que era des de l’any 2012, 2.400 empreses que han
marxat de Catalunya. Bé des d’aquest mateix període de temps, resulta que és el doble
les empreses que han marxat de Madrid, això no ho comenta ningú. Que aquesta nit
possiblement veurem tertúlies a les televisions d’àmbit estatal, dient que aquí doncs
pràcticament estem despoblant, desindustrialitzant, deseconomitzant Catalunya.
Bé tot s’inscriu dins del marc i crec que és just esmentar el dibuix. Per exemple, un sol
exemple, vostè fa esment a Grifols, hi ha una empresa que no és precisament petita, ni
de poc prestigi, que no és de low cost que es diu Ferrari, l’empresa Ferrari ha triat
Catalunya per venir a instal·lar el seu primer parc temàtic a Europa, serà el segon a nivell
mundial, perquè el primer està a Abu Dhabi. L’empresa Ferrari s’instal·la a Tarragona.
I a la Sra. Vallès doncs pràcticament res, només demanar-li disculpes perquè he agafat
les seves paraules però... ho tenia escrit i m’ho ha trepitjat.
Per cert una última consideració per a la Sra. Peralta, els socialistes estaran sempre allà
on es negociï, d’acord? Qui tenim a l’altra banda de la taula? Qui tenim en els últims 5
anys? Vostè diu nosaltres. Sincerament pel que ha dit el Sr. Pedro Sánchez, en el cas
que arribi a ser president del Govern el 21 de desembre, se’m fa difícil imaginar-lo
assegut a l’altra banda de la taula, quan el Sr. Pedro Sánchez ha corregut ràpidament a
anar al Sr. Rajoy a tancar front, a tancar qualsevol porta, qualsevol escletxa que es
pogués obrir davant de la reivindicació catalana. I nosaltres aquest camí perdoni però ja
el tenim fet, o sigui tornar al 2010 a negociar... ja va anar el president Mas a la Moncloa,
va anar a demanar, a parlar, sabem tots el que va passar. I vostè representa un partit que
en aquest aspecte se’n fa difícil pensar que el Sr. Sánchez estigui disposat, en cas
d’accedir a la Presidència del Govern, a seure i a parlar de la reivindicació catalana.
Però bé en tot cas reiterar la postura del grup municipal com queda expressada, dels 2
grups, Convergència i el Sr. Delgado.

La senyora Marta Baldrich Caselles declara:
Sr. Fernández, permeti’m també robar-li unes paraules. Els camins del senyor són
inescrutables, és veritat però jo hi afegiria i compartits. Gràcies.

El senyor Luís Villa Carbó declara:
Miri tot el que m’ha replicat, per mi de veritat, i pel nostre grup és una història bonica, que
possiblement a molta gent li entra a poc a poc, amb el temps, i no vull entrar en temes
d’història, però de veritat, realment no va enlloc.
Miri ara vaig a fer una afirmació que podrà estar d’acord o no vostè, però una democràcia
sense llei és una tirania, sí, sí així tal com ho dic. Una democràcia sense llei és una
tirania.
I sobre el tema del menjar, les persones que no tenen que menjar, que quan arriben a
casa obren la nevera i la tenen buida, no esperen ni al Parlament espanyol, ni al Govern

central, esperen que la gent d’aquest poble o del seu poble els ajudi. Res més, moltes
gràcies.

La senyora Sílvia Peralta Valdivia declara:
Bé només farem referència a dues mencions.
Miri creiem que el procés independentista precisament a cada bugada per un llençol,
també agafem la frase, miri l’estem utilitzant molt Sr. Baldrich la seva intervenció, li
agraïm.
Perquè realment la gent no veu gens clar aquest món ideal que ens pinten amb el tema
de la independència. Jo crec que la gent ja s’ha cansat d’aquests arguments, no es
debaten profundament els temes i els problemes reals que tenim a Catalunya i l’argument
de “contra Madrid ja vale todo” i contra això ja ho tenim tot contemplat i tot argumentat, la
gent s’està cansant ja d’això.
La gent necessita que els hi expliquin realment i es debati profundament els problemes
que tenim a Catalunya.
I Sra. Vallès, el tema de les empreses i també al Sr. Fernández, a veure jo li dic perquè
ho visc cada dia, això és un degoteig constant, un degoteig constant, d’empreses i
d’entitats financeres, algunes molt important aquí a Catalunya.
I el seu argument, el seu argument, que no públicament, que no públicament però sí
privadament és la inestabilitat i la incertesa política, i això ho sabem tots, ho saben tots.
Per tant a veure no tinguin por en debatre i posar sobre la taula realment els problemes
que tenim, si segurament així avançaríem més i intentant solucionar-los, i no només amb
l’argument sempre de posar Madrid al capdavant, amb això no solucionen ni es tallen els
problemes que tenim aquí a Catalunya.
I per últim dir-li, que bé, respecte al tema que molta gent ha votat Convergència o ha
votat Junts pel Sí perquè pensaven que seria una mesura de pressió, doncs jo li diria que
algun líder de Convergència tampoc ho té massa clar, no s’haurà llegit el programa
tampoc. Perquè algun líder de Convergència ho ha manifestat públicament, que no està
d’acord amb aquesta desconnexió, amb aquesta declaració desconnexió d’Espanya, amb
aquesta adui d’Espanya.
I per últim Sr. Fernández, tingui per segur que el Sr. Pedro Sánchez quan sigui president
del govern el primer que farà, el primer que farà serà trucar a qui tingui la responsabilitat
institucional a Catalunya per parlar, per dialogar i per acordar quina és la solució d’encaix
entre Catalunya i Espanya.

La senyora Mercè Vallès Coromines declara:
Vull respondre al Sr. Villa, sí una democràcia sense llei és una tirania, però encara és
més greu quan la llei és tirana.

El senyor Francesc Fernández Lugo declara:

I seguint la frase de la Sra. Vallès, i a més quan la llei és injusta l’esser humà té el dret
moral de desobeir-la.
I una segona cosa, sempre serà més fàcil perquè tots volem, que tothom tingui la nevera
plena, tothom, però sincerament Sr. Villa em sembla que arribats a aquest punt ens serà
molt més fàcil aconseguir-ho des d’una república catalana, que des d’una monarquia
espanyola que condecora verges i dedica diners a la Fundació Francisco Franco.
Sra. Peralta vostè diu la gent s’ha cansat, el 27S li va semblar que la gent estava
cansada? Doncs aquí dissentim. I debatre és tornar a l’argument, debatre amb qui? O
sigui el Sr. Pedro Sánchez el dia 21 de desembre s’aixecarà hi haurà canviat, perquè jo
és que com a ciutadà del carrer, l’únic que escolto, o sigui que debatrem nosaltres, que
debatrà si el Barça ha de jugar 4,3,3, o 4,2,4, perquè em sembla del que és la llibertat de
Catalunya, no se’l veu massa disposat, voldrà debatre...

La senyora Sílvia Peralta Valdivia declara:
Li convido a què llegeixi el programa.

El senyor Francesc Fernández Lugo declara:
Li agraeixo.
Però suficientment queda explicada la seva postura amb el dia a dia i amb les
declaracions i les manifestacions que fa. Que també una cosa és vendre l’ideari o el
programari o vendre un missatge a l’Estat espanyol i una altra cosa és venir aquí i dir que
es parla, i després tornar a Madrid l’endemà i dir que “evidentemente” al costat del Sr.
Rajoy tancant la porta a qualsevol reivindicació.

El senyor Luís Villa Carbó declara:
Em sap greu per la Sra. Mundi perquè té que marxar. Però és que s’han dit coses
grosses.
Les lleis aprovades pel Parlament, les lleis aprovades pel Parlament Català i el Parlament
espanyol, i en aquest cas estem parlant del Parlament espanyol, són lleis aprovades per
gent perfectament legalitzada per fer-ho, amb els vots de tots, fins i tot dels catalans, i a
més a més aprovades amb el suport dels vostres grups, és que a més a més, aprovades
amb el suport dels vostres grups, que té nassos el tema, que a sobre digueu que això no
és legal.
Després, Sr. Fernández, les despeses de l’Estat, igual que les de la Generalitat, igual que
les de l’Ajuntament, els decideixen els polítics, amb això estarà d’acord amb mi. I aquests
polítics han estat elegits per unes majories i això estarà d’acord amb mi, i quan vostè i el
seu equip de govern decideix gastar en alguna cosa de l’Ajuntament, algun pressupost,
els diners de tots els veïns, doncs els que estem en minoria podrem estar d’acord o no,
però ho tenim d’acceptar.

I en aquest cas ningú pot dir res, i escolti, treure el Franco aquí després de tants anys, és
que realment, de veritat que crec que els hi falta el Franco, jo crec que els hi falta, l’han
de fer viure com sigui, no sé com, però haurem de fer alguna cosa. És que si no parlen
del Franco no estan contents.

La senyora Marta Baldrich Caselles declara:
Sra. Vallès espero que ara sí que al·lucini.

El senyor Luís Villa Carbó declara:
A veure que se m’aclareixi aquest tema, jo no he parlat del Franco, ha parlat ell del
Franco, l’Equip de Govern ha parlat del Franco. I a mi em sap molt de greu que després
de tot el treball que hem fet durant tota la transició, després de tot el que han fet, perquè
jo ho hi fet, són molts anys treballant, lluitant, creant escoles, gastant els meus diners per
crear escoles, per lluitar amb convocatòries de cooperatives d’escoles, en intentar que les
escoles siguin públiques. Tota aquesta feina després de tots aquests anys en tinc de
sentir això, home per favor, una mica de sentit comú.

La senyora Elisabeth Oliveras i Jorba declara:
Jo entenc que no ha entès l’expressió del Sr. Fernández, ell li feia referència que el
govern el Sr. Rajoy subvenciona una fundació que justament commemora la memòria del
dictador, i que per tant això és denunciable perquè aquests diners que reben en aquesta
fundació, evidentment podrien estar destinats a coses molt més útils i molt més
necessàries per aquesta societat a banda de la fundació FAES que aquesta és la que
s’emporta la campanada amb les subvencions.
En cap cas lloarem mai la figura d’aquest dictador, assassí, en el meu cas milito en un
partit republicà, que va haver de veure com assassinaven un president elegit
democràticament i jo diria que no ens ha entès el sentit.

Votació
Sotmesa a votació la proposta dalt transcrita, s’aprova per majoria absoluta amb el
resultat següent:
Vots a favor: 11 (Junts-ERC-AM i CiU)
Vots en contra: 4 (PSC-CP i C’s)
Abstencions: 1 (ICV-EUiA-E)

11. Moció presentada pel PSC-CP i consensuada amb tots els grups municipals, en
defensa de l'exercici efectiu del dret de vot de les persones amb discapacitat
intel·lectual

La Convenció de les Nacions Unides sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat,
publicada al Butlletí Oficial de l’Estat, amb el seu Protocol addicional, els dies 21 i 22
d’abril de 2008, va entrar en vigor a Espanya el 3 de maig del mateix any. Aquest text
jurídic, que és llei a l’Estat espanyol, forma part del sistema de drets humans i consagra
un canvi en la perspectiva de la discapacitat. D’acord amb el seu article 1, el propòsit de
la Convenció és «promoure, protegir i assegurar el gaudi ple, i en condicions d'igualtat, de
tots els drets humans i llibertats fonamentals per totes les persones amb discapacitat, i
promoure el respecte de la seva dignitat inherent».
A l’article 3 en els seus principis generals diu: “Els principis de la convenció són: a) El
respecte de la dignitat inherent, l'autonomia individual, inclosa la llibertat de prendre les
pròpies decisions, i la independència de les persones; b) La no-discriminació; c) La
participació i la inclusió plenes i efectives a la societat; d) El respecte per la diferència i
l'acceptació de les persones amb discapacitat com a part de la diversitat i la condició
humanes; e) La igualtat d'oportunitats; i, f) L'accessibilitat.
Així mateix, en el seu article 29 dedicat a la Participació en la vida política i pública, on es
preveu que els estats garantiran a les persones amb discapacitat els drets polítics i la
possibilitat de gaudir-ne en igualtat de condicions amb la resta de la ciutadania i es
comprometran. Davant aquest articulat que contempla la Convenció de les Nacions
Unides sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat, a la qual Espanya s’hi va
adherir, cal denunciar la manca d’incompliment, de forma sistemàtica, per part de
l’actual Govern espanyol en la no adaptació a la normativa estatal dels compromisos
adquirits que comporten aquesta Convenció Internacional, i que caldria desenvolupar
legislativament per donar-hi resposta.
En aquest sentit, i en motiu de les properes eleccions Generals, reclamem que es tingui
present el dret a vot per a les persones amb discapacitat intel·lectual, tal com així ho han
sol·licitat la Confederació Espanyola d'Organitzacions en Favor de les Persones amb
Discapacitat Intel·lectual o del Desenvolupament (FEAPS) en el marc de la campanya
#MiVotoCuenta2015, reivindicant el dret a vot dels ciutadans amb aquest tipus de
discapacitats.
Els ajuntaments, com l'Administració més propera al ciutadà/na, volem fer palès aquest
incompliment de la Convenció Internacional, i que tots els ciutadans i ciutadanes tenen el
dret a exercir el seu dret a vot, i les administracions l’obligació per llei a donar resposta a
aquest dret democràtic amb les mateixes garanties de confidencialitat i secret, que la
resta de ciutadans i ciutadanes del municipi.
Per tot això, el ple adopta els següents acords, instant al Govern de l’Estat a:
PRIMER.- Modificar la Llei Orgànica del Règim Electoral General per tal de fer efectiu el
dret a exercir el vot a les persones amb discapacitat que avui ho tenen vedat.
SEGON.- Garantir aquest dret en igualtat de condicions amb la resta de la ciutadania, i
garantir la no discriminació per qualsevol motiu, entre altres mesures, l'adaptació de la
informació electoral a lectura fàcil, per fer-la accessible a les persones amb dificultat de
comprensió intel·lectual.
TERCER.- Reclamar la previsió, per part del Govern de l'Estat, de la dotació
pressupostària necessària per garantir el dret de vot de totes les persones amb
discapacitat en les pròximes eleccions Generals.

QUART.- Comunicar aquests acords al Govern de l’Estat, a la Junta Electoral Central, al
Defensor del Poble, l’Oficina d'Atenció a la Discapacitat, i al Comitè Català de
Representants de Persones amb Discapacitat (COCARMI).
Deliberacions
La senyora Sílvia Peralta Valdivia declara:
Bé com què està consensuada per tots els grups, als quals els agraïm el seu suport,
passaré a llegir directament els acords, que l’únic que demanem precisament és que es
faci efectiva la normativa que en el seu dia es va aplicar des de la Convenció de les
Nacions Unides per donar dret efectiu a les persones amb discapacitat intel·lectual.
Per això es proposa al Ple l’adopció dels següents acords, instant al Govern de l’Estat a:
“PRIMER.- Modificar la Llei Orgànica del Règim Electoral General per tal de fer efectiu el
dret a exercir el vot a les persones amb discapacitat que avui ho tenen vedat.
SEGON.- Garantir aquest dret en igualtat de condicions amb la resta de la ciutadania, i
garantir la no discriminació per qualsevol motiu, entre altres mesures, l'adaptació de la
informació electoral a lectura fàcil, per fer-la accessible a les persones amb dificultat de
comprensió intel·lectual.
TERCER.- Reclamar la previsió, per part del Govern de l'Estat, de la dotació
pressupostària necessària per garantir el dret de vot de totes les persones amb
discapacitat en les pròximes eleccions Generals.
QUART.- Comunicar aquests acords al Govern de l’Estat, a la Junta Electoral Central, al
Defensor del Poble, l’Oficina d'Atenció a la Discapacitat, i al Comitè Català de
Representants de Persones amb Discapacitat (COCARMI).”

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

12. Moció presentada pel PSC-CP i consensuada amb tots els grups municipals, en
defensa de la rebaixa de l'IVA cultural que afecta a la creació i producció de
proximitat i a l'accés a la cultura en l'àmbit local
L'1 de setembre de 2012, el Govern del Partit Popular va imposar una dràstica pujada de
l'Impost sobre el Valor Afegit (IVA) sobre el consum de béns i serveis culturals, amb
excepció del sector del llibre, fixant-lo en la franja més alta de tot Europa: el 21%.
Aquesta mesura no ha tingut l'impacte recaptatori desitjat i ha suposat un clar cop per a la
creació i l'accés de la cultura de la majoria de la nostra ciutadania.
Per aquest motiu es va intentar revertir aquesta decisió tant des del Congrés de Diputats
com del Senat, presentant una Proposició de Llei i una Moció consegüent a Interpel·lació
de reforma per rebaixar l’IVA sobre el sector de la cultura, però foren ambdues derrotades
per la majoria absoluta del PP.

La pujada desproporcionada de l'IVA està perjudicant greument a la cultura com a sector
d'oportunitat de creixement econòmic i també a les possibilitats d'accés a la mateixa per
part de la ciutadania. I tot això sense que la recaptació impositiva hagi augmentat
significativament, doncs l’escàs creixement d’aquest impost indirecte, ha quedat
reabsorbit per la caiguda de les bases impositives i per tant dels ingressos per IRPF,
societats i seguretat social, que ha suposat una disminució de la demanda i,
conseqüentment, de la facturació en el sector cultural.
En aquest sentit, la fiscalitat aplicada als productes de la creació és una tremenda mostra
de miopia per part d'aquest Govern estatal, i en concret, pel seu efecte directe sobre el
foment de nova creació cultural de proximitat i de petit format existents en moltes ciutats i
pobles, i per tant afectant a l’economia local de molts municipis com el nostre.
Les administracions locals no són alienes a aquesta problemàtica. Molt al contrari, en la
seva funció de dinamitzadores i promotores culturals, en alguns casos amb un paper
principal, són també directament perjudicades amb aquesta mesura.
Per tot això, una vegada constatat el caràcter absolutament contraproduent de la pujada
de l’IVA cultural per al sector i per al conjunt de la societat, el Ple Municipal aprova la
següent MOCIÓ instant al Govern d'Espanya a:

1. Rebaixar l'IVA modificant l’article 23 del Reial Decret-llei 20/2012, de 13 de juliol,
de mesures per garantir l’estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat,
procedint a reclassificar els béns, activitats i consum de continguts culturals (com
cinema, teatre, circ, dansa i música), establint el seu tipus en el tipus super reduït
del 4% -i, mantenint el 4% per al llibre, premsa-revistes, i per a altres àmbits
d'especial interès cultural i especialment aquelles que van directament adreçades
al públic infantil-.
2. Aplicar un tipus d'IVA del 4% per aquelles activitats culturals que gaudeixin del
reconeixement d'especial interès cultural a l'efecte de mecenatge o patrocini amb
desgravació fiscal, durant el període de vigència de la seva protecció fiscal.
3. Proposar i defensar en el si de les institucions de la Unió Europea, l'establiment
d'un IVA reduït per a la Cultura i que estigui harmonitzat a tot el territori de la Unió,
amb l’objecte d’assolir un autèntic espai comú europeu de protecció i promoció de
la creació i el consum cultural.
4. Aquesta Moció del Ple serà tramesa a les Corts Generals, al Ministeri de Cultura, al
Parlament de Catalunya, a la Conselleria de Cultura, a la Federació i Associació de
Municipis de Catalunya, i a les entitats i associacions culturals del nostre municipi.

Deliberacions
La senyora Sílvia Peralta Valdivia declara:
Igualment agrair a tots els grups municipals el seu suport, creiem que és un tema que és
absolutament fonamental i que malauradament tot el sector cultural s’ha vist molt afectat
de manera negativa amb aquesta pujada de l’IVA del 21% i nosaltres el que reclamem, i
passo a llegir els acords:

“
1. Rebaixar l'IVA modificant l’article 23 del Reial Decret-llei 20/2012, de 13 de juliol,
de mesures per garantir l’estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat,
procedint a reclassificar els béns, activitats i consum de continguts culturals (com
cinema, teatre, circ, dansa i música), establint el seu tipus en el tipus super reduït
del 4% -i, mantenint el 4% per al llibre, premsa-revistes, i per a altres àmbits
d'especial interès cultural i especialment aquelles que van directament adreçades
al públic infantil-.
2. Aplicar un tipus d'IVA del 4% per aquelles activitats culturals que gaudeixin del
reconeixement d'especial interès cultural a l'efecte de mecenatge o patrocini amb
desgravació fiscal, durant el període de vigència de la seva protecció fiscal.
3. Proposar i defensar en el si de les institucions de la Unió Europea, l'establiment
d'un IVA reduït per a la Cultura i que estigui harmonitzat a tot el territori de la Unió,
amb l’objecte d’assolir un autèntic espai comú europeu de protecció i promoció de
la creació i el consum cultural.
4. Aquesta Moció del Ple serà tramesa a les Corts Generals, al Ministeri de Cultura, al
Parlament de Catalunya, a la Conselleria de Cultura, a la Federació i Associació de
Municipis de Catalunya, i a les entitats i associacions culturals del nostre municipi.”
Votació
Sotmesa a votació la proposta dalt transcrita, s’aprova per unanimitat.

13. Moció presentada pel PSC-CP i consensuada amb CiU i C’s, amb motiu de
l'augment d'assassinats masclistes
La violència masclista no és un problema que afecti a l'àmbit privat. Al contrari, es
manifesta com el símbol més brutal de la desigualtat existent en la nostra societat,
desigualtat basada en els encara arrelats valors patriarcals de la societat. Es tracta d'una
violència que es dirigeix a les dones pel sol fet de ser-ho, per ser considerades pels
seus agressors possessions pròpies sense els drets mínims d’igualtat, llibertat,
respecte i capacitat de decisió.
Amb aquest convenciment va néixer la llei Orgànica 1/2004 de Mesures de Protecció
Integral contra la Violència de Gènere. Una llei reconeguda i fins i tot premiada com
una de les millors lleis de lluita contra la violència cap a les dones i que estableix un sòlid
i complet marc legal per a la prevenció, protecció, persecució i càstig de la violència per
part del company o excompany sentimental.
Malgrat això, les dones segueixen sofrint violència masclista, i el nombre d'assassinats es
manté en xifres esgarrifoses. En els últims mesos, setmanes i dies, la violència masclista
ha segat la vida de dones i menors commocionant a tota la societat. Hem patit un repunt
d'assassinats masclistes, convertint el 2015 en un període tràgic, en el qual s'han
registrat el major nombre d'assassinats des de 2010. Aquestes esfereïdores dades
demostren clarament que la violència de gènere ha de ser considerada una qüestió

d’Estat i que tots els partits han de comprometre’s a un pacte que prioritzi la lluita
per eradicar-la.
Una violència davant la qual no podem ni volem romandre impassibles. La igualtat
d’oportunitats i drets entre dones i homes és un principi fonamental. No obstant
això, la ciutadania de les dones encara no està consolidada i freqüentment es troba en
dubte. Per tant, és necessari reforçar i promoure els mecanismes que la garanteixin
i l'allunyin del vaivé de les conjuntures polítiques.
Una societat decent exigeix avançar cap a una societat segura i lliure de violència
masclista, que garanteixi una resposta efectiva a les dones que sofreixen violència així
com als seus fills i filles generant i oferint els mecanismes necessaris per aconseguir-ho.
La situació de violència que sofreixen les dones ens exigeix avançar cap el compliment
del conveni d'Istanbul, ratificat per Espanya i que aborda de manera integral la violència
contra les dones. Ens exigeix un gran acord per una societat segura i lliure de violència
contra les dones que impliqui a tota la societat i els poders públics per lluitar des de tots
els àmbits contra la Violència Masclista, que no escatimi esforços, mitjans i recursos.
Defensem un model municipal públic que potenciï les polítiques d’igualtat,
especialment, la detecció i tractament en primera instància dels casos de maltractament,
donat que els Ajuntaments són les institucions més properes a la ciutadania.
Per totes aquestes raons, el ple de l'Ajuntament de Sant Quirze aprova la següent moció
en la qual insta a la Generalitat a fer una aposta clara per la Tolerància Zero envers la
violència contra les dones:
1. Incrementar recursos, serveis i pressupostos per combatre la violència masclista
en tots els nivells institucionals, especialment el món local, tenint present que la dura i
llarga crisi que patim ha posat moltes dones en situacions d’extrema vulnerabilitat.
2. Reforçar les campanyes de sensibilització contra la violència masclista i enfortir la
detecció i el recolzament a les dones víctimes i els seus fills i filles menors.
3. Impulsar i desplegar la Llei per a l’eradicació de la violència contra les dones
assolint el compromís de finalització del desplegament de la xarxa de recursos per poder
fer front a la recuperació de les víctimes, així com fer efectiu el fons per cobrir els
impagaments de pensions.
Per altra banda, instem al Govern de l’Estat a adoptar i promoure un Acord Social,
Polític i Institucional Contra la Violència Masclista per construir una societat segura i lliure
de violència contra les dones amb els següents punts:
1. Dotar suficientment les partides pressupostàries, que s'han vingut retallant en els
últims anys, especialment els recursos destinats a la prevenció i a l'assistència social de
les víctimes de violència masclista, dependents tant de les Comunitats Autònomes, com
dels serveis de proximitat dels ajuntaments. Multiplicar per cinc la partida destinada a
la Delegació del Govern per a la violència masclista en els pressupostos Generals de
l'Estat 2016 per desenvolupar la Llei de Mesures de protecció integral contra la violència
de gènere, la Llei per a l’eradicació de la violència contra les dones i la Llei d’Igualtat
catalana.

2. Crear la Unitat de Coordinació contra la Violència Masclista a cada territori.
3. Crear un fons de suport als ajuntaments per donar reforç a la xarxa de serveis
públics, impulsant el paper que exerceixen i han de seguir exercint els serveis socials
municipals i centres de la Dona .
4. Engegar, en els Jutjats Especialitzats en Violència de Gènere, l'Acompanyament
Judicial Personalitzat per fer accessible la informació a les víctimes sobre l'itinerari i
procediment més segur, en el seu recorregut judicial des del moment en el qual posen la
denúncia fins al final del procés.
5. Establir els protocols d'intervenció específics per a l'atenció integral a les dones que
han retirat la denúncia per violència masclista.
6. Activar de forma permanent el Pla Nacional de Sensibilització i Prevenció de la
Violència de Gènere.
7. Incorporar al currículum educatiu la formació específica en Igualtat, educació afectiusexual i de prevenció de la violència de gènere en totes les etapes educatives.
8. Engegar un Pla integral per prevenir, protegir i reparar el dany a menors víctimes de
violència de gènere.
9. Obligatorietat que tant els magistrats i magistrades, al capdavant de l'òrgan
jurisdiccional especialitzat, com a advocats i advocades, forenses i equips psicosocials
que intervinguin en els jutjats especialitzats de violència de gènere tinguin certificat,
prèviament a ocupar el seu lloc, formació específica en la matèria impartida per una
institució acreditada.
10. Ampliar les disposicions preventives, processals, punitives i protectores de la llei de
2004 per abastar, amb les adaptacions necessàries, totes les formes de violència contra
la dona, tal com exigeix la Recomanació General nº 19 de la CEDAW i el Conveni del
Consell d'Europa sobre Prevenció i Lluita contra la Violència contra la Dona i la Violència
Domèstica (Conveni d'Istanbul), que l’Estat espanyol ha ratificat.
11. Donar publicitat a aquest acord als medis municipals i enviar-lo al Parlament de
Catalunya i al Congrés dels Diputats.

Deliberacions
La senyora Elisabeth Oliveras i Jorba declara:
El nostre grup votarà a favor, però no la vam consensuar perquè mantenim la que havíem
presentat l’equip de govern.

La senyora Sílvia Peralta Valdivia declara:
D’acord, bé jo entenc que són compatibles, per tant podríem haver-la presentat
conjuntament.

A veure aquesta moció ve amb motiu, tots sabem que hem commemorat el Dia
Internacional Contra la Violència Masclista, i ve amb motiu malauradament de l’augment
d’assassinats masclistes que s’estan patint de manera molt cruenta aquest any i que ha
comportat també un augment des de l’any 2010, amb 48 dones assassinades a mans de
les seves parelles i exparelles i també en alguns casos fins i tot els fills i filles també han
sofert aquesta violència masclista, aquest feminicidi. Que estem d’acord la senyora
alcaldessa i jo, que a partir d’aquí l’haurem d’anomenar així perquè efectivament
comporta..., és un crim d’estat, mentre l’Estat mantingui aquesta impunitat i no actuï i
precisament per això presentem aquesta moció, perquè el que volem és un pacte d’estat.
Un pacte d’estat per incloure tota una sèrie de mesures per lluitar efectivament contra
aquesta violència masclista i passo a llegir els acords:
“Per totes aquestes raons, es proposa al ple de l'Ajuntament de Sant Quirze l’aprovació
de la següent moció en la qual insta a la Generalitat a fer una aposta clara per la
Tolerància Zero envers la violència contra les dones:
1. Incrementar recursos, serveis i pressupostos per combatre la violència
masclista en tots els nivells institucionals, especialment el món local, tenint
present que la dura i llarga crisi que patim ha posat moltes dones en situacions
d’extrema vulnerabilitat.
2. Reforçar les campanyes de sensibilització contra la violència masclista i enfortir
la detecció i el recolzament a les dones víctimes i els seus fills i filles menors.
3. Impulsar i desplegar la Llei per a l’eradicació de la violència contra les dones
assolint el compromís de finalització del desplegament de la xarxa de recursos
per poder fer front a la recuperació de les víctimes, així com fer efectiu el fons per
cobrir els impagaments de pensions.
Per altra banda, instem al Govern de l’Estat a adoptar i promoure un Acord Social,
Polític i Institucional Contra la Violència Masclista per construir una societat segura i lliure
de violència contra les dones amb els següents punts:
1. Dotar suficientment les partides pressupostàries, que s'han vingut retallant en els
últims anys, especialment els recursos destinats a la prevenció i a l'assistència social de
les víctimes de violència masclista, dependents tant de les Comunitats Autònomes, com
dels serveis de proximitat dels ajuntaments. Multiplicar per cinc la partida destinada a
la Delegació del Govern per a la violència masclista en els pressupostos Generals de
l'Estat 2016 per desenvolupar la Llei de Mesures de protecció integral contra la violència
de gènere, la Llei per a l’eradicació de la violència contra les dones i la Llei d’Igualtat
catalana.
2. Crear la Unitat de Coordinació contra la Violència Masclista a cada territori.
3. Crear un fons de suport als ajuntaments per donar reforç a la xarxa de serveis
públics, impulsant el paper que exerceixen i han de seguir exercint els serveis socials
municipals i centres de la Dona .
4. Engegar, en els Jutjats Especialitzats en Violència de Gènere, l'Acompanyament
Judicial Personalitzat per fer accessible la informació a les víctimes sobre l'itinerari i

procediment més segur, en el seu recorregut judicial des del moment en el qual posen la
denúncia fins al final del procés.
5. Establir els protocols d'intervenció específics per a l'atenció integral a les dones que
han retirat la denúncia per violència masclista.
6. Activar de forma permanent el Pla Nacional de Sensibilització i Prevenció de la
Violència de Gènere.
7. Incorporar al currículum educatiu la formació específica en Igualtat, educació afectiusexual i de prevenció de la violència de gènere en totes les etapes educatives.
8. Engegar un Pla integral per prevenir, protegir i reparar el dany a menors víctimes de
violència de gènere.
9. Obligatorietat que tant els magistrats i magistrades, al capdavant de l'òrgan
jurisdiccional especialitzat, com a advocats i advocades, forenses i equips psicosocials
que intervinguin en els jutjats especialitzats de violència de gènere tinguin certificat,
prèviament a ocupar el seu lloc, formació específica en la matèria impartida per una
institució acreditada.
10. Ampliar les disposicions preventives, processals, punitives i protectores de la llei de
2004 per abastar, amb les adaptacions necessàries, totes les formes de violència contra
la dona, tal com exigeix la Recomanació General nº 19 de la CEDAW i el Conveni del
Consell d'Europa sobre Prevenció i Lluita contra la Violència contra la Dona i la Violència
Domèstica (Conveni d'Istanbul), que l’Estat espanyol ha ratificat.
11. Donar publicitat a aquest acord als medis municipals i enviar-lo al Parlament de
Catalunya i al Congrés dels Diputats.”

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

14. Moció presentada per Junts-ERC-AM i ICV-EUiA-E i consensuada en Junta de
Portaveus, per a l'adhesió de Sant Quirze del Vallès a la Xarxa de municipis per
l'economia social i solidària
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
En aquesta època de crisi i de transició, en què les polítiques públiques de promoció
econòmica i d’ocupació aplicades fins ara es revelen insuficients, és l’hora d’explorar un
nou model de desenvolupament territorial que mobilitzi millor els recursos endògens i
prioritzi les dimensions socials, ambientals i humanes de l’economia a fi de resoldre més
eficaçment les necessitats de la ciutadania. El fet que les iniciatives de l’anomenada
economia social i solidària neixin per l’empenta dels mateixos veïns i veïnes, no prioritzin
el lucre sinó la satisfacció de necessitats i la utilitat social, s’organitzin de manera
democràtica i actuïn amb compromís social i ambiental les fa especialment indicades per
ser un bon aliat per impulsar des dels ajuntaments i altres ens locals aquest nou model de
desenvolupament territorial.

En aquests darrers anys, aquesta nova manera de fer economia i de fer empresa ha
crescut quantitativament, s’ha diversificat i mostra un gran dinamisme. A Catalunya tenim
milers d’iniciatives de tota mena: cooperatives agràries i industrials, però també moltes
d’altres que donen serveis a les persones i les empreses, cooperatives que agrupen
comerciants i altres professionals, grups de consum agroecològic, projectes d’economia
col·laborativa, entitats de comerç just i de turisme responsable, associacions i fundacions
que treballen en el camp social, finances ètiques, empreses d’inserció, horts comunitaris,
bancs de terres, grups de criança compartida, bancs de temps, monedes socials, etc.
A més, molts projectes de l’economia social i solidària neixen per resoldre necessitats
d’una col·lectivitat concreta; les persones que els impulsen acostumen a viure en el
mateix territori on fan l’activitat, com també els seus proveïdors i col·laboradors; sovint
donen suport a activitats socials i culturals de l’entorn, i els beneficis econòmics que en
resulten tendeixen a circular dins el territori.
De fet, podem considerar que aquestes iniciatives ja són agents de desenvolupament
local; per· què creen llocs de treball a la localitat i els mantenen, perquè faciliten serveis
locals a productors, consumidors i treballadors, i perquè tot això ho fan, a més, promovent
l’acció ciutadana i reforçant els vincles comunitaris.
Per totes aquestes consideracions, els ajuntaments sotasignats manifestem la nostra
voluntat de contribuir al creixement de l’economia social i solidària als nostres municipis i
de fer-ho des del diàleg permanent amb els seus actors i des de la creació d’espais
comuns entre nosaltres que ens permetin compartir línies de treball, bones pràctiques,
reflexions, activitats i recursos. Amb l’objectiu d’aprofundir en aquesta col·laboració i crear
eventualment una xarxa de municipis per l’economia social i solidària, acordem de
celebrar una propera trobada en el primer semestre de l’any següent.
El Ple adopta els següents:
ACORDS
1. Donar suport a la Declaració de Barcelona sorgida de la Trobada Internacional
de Municipalisme i Economia Solidària que va tenir lloc els dies 22 i 23
d'octubre i formalitzar l’adhesió de l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès a la
Xarxa de Municipis per l’Economia Social i Solidària.
2. Traslladar el present acord al comissionat d’Economia Social i Solidària de
l’Ajuntament de Barcelona, a la Xarxa d’Economia Social i Solidària, a la
Federació de Municipis de Catalunya i a l’Associació Catalana de Municipis.

Deliberacions
La senyora Marta Baldrich Caselles declara:
Comentar que és una moció consensuada amb tots els grups municipals i per tant agrair
des d’aquí a la resta de grups la seva adhesió a aquesta moció.
I per tant passaré a llegir els acords:
El Ple adopta els següents:

“
1. Donar suport a la Declaració de Barcelona sorgida de la Trobada Internacional
de Municipalisme i Economia Solidària que va tenir lloc els dies 22 i 23
d'octubre i formalitzar l’adhesió de l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès a la
Xarxa de Municipis per l’Economia Social i Solidària.
2. Traslladar el present acord al comissionat d’Economia Social i Solidària de
l’Ajuntament de Barcelona, a la Xarxa d’Economia Social i Solidària, a la
Federació de Municipis de Catalunya i a l’Associació Catalana de Municipis.”
Votació
Sotmesa a votació la proposta dalt transcrita, s’aprova per unanimitat.

15. Moció presentada per Junts-ERC-AM i ICV-EUiA-E i consensuada en Junta de
Portaveus, per ajuda d'emergència als camps de refugiats saharauís per la
catàstrofe humanitària que viuen després de la pluges torrencials d'aquest mes
d'octubre

EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Els campaments de refugiats sahrauís, situats al desert algerí de Tindouf, han patit
l’efecte de pluges torrencials, acompanyades per intenses ratxes de vent, que hi han
causat grans inundacions i destrosses.
Les pèrdues d’habitatges, aliments i equipaments ha estat molt important. Moltes les
famílies que han perdut totes les seves pertinences, inclosa la petita reserva d'aliments
de què disposaven, és a dir una ració mensual per 160.000 persones. Segons els equips
de la Mitja Lluna Roja Sahrauí (MLRS) presents sobre el terreny, alguns refugiats van
resultar afectats encara no s'han de lamentar pèrdues humanes. Milers de famílies s’han
vist obligades a estar a la intempèrie per manca d’edificis segurs. Els danys i pèrdues
materials han estat considerables. Referent als centres socials, s'està fent una avaluació
dels danys o esfondrament dels centres de salut, d'educació i d’altres, sobretot pel que fa
a material de manteniment d'edificis.
En un comunicat el dia 24 d’octubre la MLRS, diu que els seus equips sobre el terreny
han identificat més d’11.000 famílies que podrien haver perdut la seva casa o haima.
Davant d’aquesta situació alarmant la MLRS llança una crida als països donants, a les
organitzacions internacionals, les ONG, al moviment solidari, a la societat civil i a tots els
amics i amigues del Poble Sahrauí per col·laborar com més aviat, realitzant donacions
d’emergència per atendre les necessitats més urgents de la població causada per les
pluges: abastiment d’aigua, d’aliments, de haimes, de mantes, d’equipaments domèstics
bàsics, material higiènic i la rehabilitació o reconstrucció d’edificis.
El conflicte del poble sahrauí fa massa anys que dura, aquest any es commemora el 40
anys d’ocupació del Sàhara Occidental. És un conflicte que es pot resoldre políticament,
només caldria aplicar les resolucions de l’ONU que insten a celebrar un referèndum

d’autodeterminació. Un dret contínuament boicotejat pel Marroc, davant la complicitat de
la comunitat internacional.
Per tot això, el ple de l’ajuntament de Sant Quirze del Vallès adopta els següents:
ACORDS
1. Reiterar el nostre suport a una solució del conflicte basada en l’exercici del dret a
l’autodeterminació del poble sahrauí, com estableixen nombroses resolucions de les
Nacions Unides.
2. Reclamar a l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament i al Fons Català
de Cooperació que ajudin a socórrer les víctimes i a reconstruir els campaments de
refugiats, que pateixen actualment una situació extrema.
3. Reclamar al Ministeri d’Assumptes Exteriors i de Cooperació del govern d’Espanya
que ajudi a aquest Poble, amb el que té un deute històric, i que tant ho necessita en
aquesta situació d’emergència.
4. Fer una aportació d’emergència de l’import que la Mesa de Cooperació acordi a la
campanya d’emergència promoguda pel moviment solidari de Catalunya, i que junt
amb tots les aportacions recollides transferirà directament a la Mitja Lluna Roja
Sahrauí per fer front a les necessitats més immediates de la població sahrauí
afectada, o a la campanya d’emergència que es dugui a terme a través del Fons
Català de Cooperació.

Deliberacions
La senyora Marta Baldrich Caselles declara:
Continuarem llegint els acords:
“
1. Reiterar el nostre suport a una solució del conflicte basada en l’exercici del dret a
l’autodeterminació del poble sahrauí, com estableixen nombroses resolucions de les
Nacions Unides.
2. Reclamar a l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament i al Fons Català de
Cooperació que ajudin a socórrer les víctimes i a reconstruir els campaments de
refugiats, que pateixen actualment una situació extrema.
3. Reclamar al Ministeri d’Assumptes Exteriors i de Cooperació del govern d’Espanya que
ajudi a aquest Poble, amb el que té un deute històric, i que tant ho necessita en aquesta
situació d’emergència.
4. Fer una aportació d’emergència de l’import que la Mesa de Cooperació acordi a la
campanya d’emergència promoguda pel moviment solidari de Catalunya, i que junt amb
tots les aportacions recollides transferirà directament a la Mitja Lluna Roja Sahrauí per fer
front a les necessitats més immediates de la població sahrauí afectada, o a la campanya
d’emergència que es dugui a terme a través del Fons Català de Cooperació.”

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

16. Moció presentada per Junts-ERC-AM i ICV-EUiA-E i consensuada en Junta de
Portaveus, de desplegament de la Llei contra la LGBTIfòbia
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Atès que fa un any el Parlament de Catalunya va aprovar la Llei 11/2014, del 10
d'octubre, per a garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, trangèneres i intersexuals
i per a eradicar l'homofòbia, la bifòbia i la transfòbia. Una llei pionera a Catalunya i a
l’Estat, aprovada amb un ampli suport parlamentari i del teixit associatiu.
Atès que la llei en l’article 3.4 del seu Títol Preliminar estableix que “La Generalitat i els
ens locals han de garantir el compliment d’aquesta llei i promoure les condicions per a
fer-la plenament efectiva en els àmbits competencials respectius”.

Atès que la Disposició final primera de la llei estableix que “el Govern, en l’àmbit de les
seves competències, ha de dictar en el termini d’un any a comptar de l’aprovació
d’aquesta llei les disposicions reglamentàries que siguin necessàries per a aplicar-la i
desplegar-la”.
Tenint en compte que la discriminació i la violència cap al col·lectiu LGBTI encara és
latent avui en dia, sobretot en l’espai públic, i tenint en compte els motius expressats
anteriorment, el Ple Municipal adopta els següents:

ACORDS
PRIMER.- Declarar Sant Quirze del Vallès poble respectuós amb la diversitat sexual i
amb la realitat de lesbianes, gais, transsexuals, bisexuals i intersexuals i contrària a la
discriminació de les persones per raó de la seva orientació i/o identitat sexual.
SEGON.- Instar a la Diputació de Barcelona a implementar la Llei a tots els municipis de
la seva demarcació, i en concret a oferir formació als funcionaris, treballadors i
professionals a qui afecta la Llei 11/2014. Aquesta implementació s’ha de fer d’acord amb
les entitats LGTB impulsores de la Llei.
TERCER.- Que l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès es comprometi a realitzar les
mesures, accions, protocols i actuacions necessàries per tal de garantir el desplegament
de la Llei contra la LGTBIfòbia a Sant Quirze i afavorir-ne el seu compliment.
Deliberacions
El senyor Albert Falgueras Cuatrecasas declara:
Aquesta moció també ha estat consensuada, per la qual cosa doncs agraïm aquest
consens i en faré una breu introducció i passaré a llegir els acords.
Fa un any el Parlament de Catalunya va aprovar una Llei pionera, amb un ampli suport
parlamentari i del teixit associatiu, per a garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals,
trangèneres i intersexuals i per a eradicar l'homofòbia, la bifòbia i la transfòbia.
Tenint en compte que la discriminació i la violència cap al col·lectiu LGBTI encara és
latent avui en dia, sobretot en l’espai públic, proposem al Ple l’adopció dels següents
acords:
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PRIMER.- Declarar Sant Quirze del Vallès poble respectuós amb la diversitat sexual i
amb la realitat de lesbianes, gais, transsexuals, bisexuals i intersexuals i contrària a la
discriminació de les persones per raó de la seva orientació i/o identitat sexual.
SEGON.- Instar a la Diputació de Barcelona a implementar la Llei a tots els municipis de
la seva demarcació, i en concret a oferir formació als funcionaris, treballadors i
professionals a qui afecta la Llei 11/2014. Aquesta implementació s’ha de fer d’acord amb
les entitats LGTB impulsores de la Llei.
TERCER.- Que l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès es comprometi a realitzar les
mesures, accions, protocols i actuacions necessàries per tal de garantir el desplegament
de la Llei contra la LGTBIfòbia a Sant Quirze i afavorir-ne el seu compliment.
Gràcies.

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

17. Moció presentada per Junts-ERC-AM i ICV-EUiA-E i consensuada en Junta de
Portaveus, pel Dia Internacional per a l'eliminació de la violència envers les
dones
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Per una societat lliure de violència masclista
El 25 de novembre és el dia Internacional per a l’eliminació de la violència envers les
dones. Els membres del consistori de Sant Quirze del Vallès manifestem el nostre rebuig
i condemna a qualsevol forma de violència masclista que s’exerceix diàriament contra
moltes dones. Una greu vulneració dels drets humans fonamentals de les dones que
destrossa vides, famílies i comunitats però que conviu quotidianament entre nosaltres.
El degoteig constant d’assassinats no és més que la punta de l’iceberg d’una
problemàtica estructural de la nostra societat. La violència física, psicològica, econòmica
o els micromasclismes, són formes d’expressió de la violència masclista que sovint no
són visibles a primera vista, i per tant són encara més difícils d’atacar.
És especialment preocupant el creixement de la violència masclista entre els més joves i
la falta de conscienciació de les generacions més joves. Lluny de la creença que els
comportaments masclistes són un fet generacional, ens trobem amb la dura realitat que la
violència masclista és més vigent que mai entre el jovent. I aquesta s’exerceix d’una
forma més subtil i en dificulta la seva detecció, per això creiem que urgeix que els nostres
governs reconeguin aquesta situació i posin els recursos necessaris per actuar-hi
apostant per les polítiques de prevenció i sensibilització i destinant tots els recursos
econòmics necessaris.
Des de totes institucions, independentment del seu nivell, es pot treballar per fer front a
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aquesta lluita diària. Revisant i millorant els protocols locals i comarcals davant un cas de
violència masclista, amb suport als SIAD i a totes les associacions, taules amb tots els
agents per coordinar accions, o realitzant programes per col·lectius específics.
El dret de les dones a viure lliures de violència masclista ha de ser una prioritat en les
agendes polítiques i passar a ocupar agendes socials dels diferents governs. Ens cal un
pacte global contra la violència masclista que impliqui tots els agents implicats en aquesta
lluita.
Proclamem aquest dret com un dels drets fonamentals de Catalunya, fent-ne esment en
la seva constitució i desenvolupant-lo a través d’una llei transversal que permeti posar fi a
aquesta xacra social de la única manera que serà possible fer-ho: des de tots els àmbits
socials, econòmics i culturals.
Encoratgem a tota la societat civil a mostrar una tolerància zero envers qualsevol
manifestació de violència i mostrem, un cop més, el nostre compromís a seguir treballant
per uns Països Catalans lliures de violència masclista.
I per això, el Ple de l’Ajuntament de Sant Quirze adopta els següents:
ACORDS

Primer.- Donar suport a aquest manifest.
Segon.- Donar suport al manifest signat per la Generalitat de Catalunya, la Federació de
Municipis de Catalunya, l’Associació Catalana de Municipis i les quatre Diputacions, i que
s’annexa a la present moció.

Deliberacions
El senyor Francesc Fernández Lugo declara:
Aquesta moció també ha estat consensuada, per tant agrair a la resta de grups
municipals, llegiré un petit preàmbul i els acords d’aquesta declaració, d’aquesta moció
del Dia Internacional per l’Eliminació de la Violència en vers les Dones:
Proclamem el dret de les dones a viure lliures de violència masclista, com un dels drets
fonamentals de Catalunya, fent esment a la seva constitució i desenvolupant-lo a través
d’una llei transversal que permeti posar fi a aquesta sacra social de l’única manera que
serà possible fer-ho, des de tots els àmbits socials, econòmics i culturals.
Encoratgem a tota la societat civil a mostrar una tolerància zero en vers qualsevol
manifestació de violència i mostrem un cop més el nostre compromís a seguir treballant
per uns Països Catalans lliures de violència masclista.
Per això els grups municipals proposem al Ple de l’Ajuntament de Sant Quirze l’adopció
dels següents acords:
“Primer.- Donar suport a aquest manifest.
Segon.- Donar suport al manifest signat per la Generalitat de Catalunya, la Federació de
Municipis de Catalunya, l’Associació Catalana de Municipis i les quatre Diputacions, i que
s’annexa a la present moció.”
El senyor David Sánchez Mancebo declara:
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En relació al comentari previ que fa el Sr. Fernández, això dels Països Catalans em
sembla que es va discutir, juntament amb lo de la República Catalana, que s’intentaria
que la moció no tingués connotació política partidista.

La senyora Elisabeth Oliveras i Jorba declara:
Vam transaccionar en el procés de construcció d’una república catalana, que
desaparegués aquesta frase, i vam quedar que proclamem aquest dret com un dels drets
fonamentals de Catalunya, fent esment a la seva constitució i tal. I el paràgraf de sota no
es va tocar, es va deixar tal com estava.

El senyor David Sánchez Mancebo declara:
Jo vaig sobreentendre que quan tractàvem aquest tema, d’aquestes paraules que són...,
que tenen una connotació clara, vam canviar efectivament aquest paràgraf o vam posar
Catalunya i es va donar sobreentès, que també es faria amb el del Països Catalans, sinó
no té cabuda la reclamació que vam fer, em sembla que nosaltres i el PSC també.

La senyora Elisabeth Oliveras i Jorba declara:
La moció és tal com estava escrita, tal com la vam parlar i la vam consensuar així. Si ara
vostès volen canviar, no tenim cap problema.

El senyor David Sánchez Mancebo declara:
No, no, jo dic la paraula que ha dit el Sr. Fernández.

La senyora Elisabeth Oliveras i Jorba declara:
Sí diu: “encoratgem a la societat civil a mostrar una tolerància zero vers a qualsevol
manifestació de violència i mostrem un cop més el nostre compromís de seguir treballant
per uns Països Catalans lliures de violència masclista”. És tal com estava escrita la
moció.

El senyor David Sánchez Mancebo declara:
En qualsevol cas demanaríem si es pot substituir per Catalunya.
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La senyora Elisabeth Oliveras i Jorba declara:
Em sembla que ja la vam negociar en el seu moment.

La senyora Marta Baldrich Caselles declara:
Vam estar arreglant fins i tot el paràgraf, i vam arreglar aquest i després no es va dir res
més de l’altre, doncs...

La senyora Mercè Vallès Corominas declara:
Com a portaveu que també estava a la Junta, només es va parlar d’aquest paràgraf
David.

El senyor David Sánchez Mancebo declara:
Si no estic negant això.

La senyora Mercè Vallès Corominas declara:
No, no, ja ho sé, però que...

El senyor David Sánchez Mancebo declara:
Jo sé que es va fer incidència en què es traurien les paraules amb una connotació clara,
perquè enteníem que aquesta moció no “daba lugar” a què...

La senyora Mercè Vallès Corominas declara:
Però es va fer precisament molt èmfasis en aquest paràgraf i en cap més, i allà com diu la
Sra. Baldrich es van canviar el redactat.

El senyor David Sánchez Mancebo declara:
Bé en qualsevol cas jo demano que es retiri, sinó votarem a favor igualment, però creiem
que no és un lloc, ni una moció per tractar sobre aquestes paraules que evidentment com
vostès comprendran no uneixen els partits polítics en aquests moments.

La senyora Elisabeth Olivers i Jorba declara:
Bé, seguint un acord de Junta de Portaveus, jo entenc que l’hem de mantenir, ja serem
més curosos la propera vegada que negociem i mirarem de dalt a baix la moció perquè
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vostès no tinguin incomoditat, però en aquest cas és com la vam acordar i jo entenc que
l’hem de mantenir així, si els altres grups ho creuen també?
Vam parlar de la primera i l’altra la vam deixar, per tant jo entenc, ja li dic que agafem el
compromís que quan portem altre mocions les llegirem de dalt a baix, les revisarem bé
que no se’ns coli res.

El senyor David Sánchez Mancebo declara:
En qualsevol cas, deixar aquesta així per parlar d’altres, torno a insistir, que si realment hi
ha una voluntat clara, amb l’argument que estem parlant, amb un tema sensible i que tots
estem conscienciats, crec que és un bon moment per poder modificar això perquè és
possible.

La senyora Elisabeth Olivers i Jorba declara:
Sra. Vallès la deixem així? Li pregunto als portaveus.

La senyora Mercè Vallès Coromimas declara:
Sí, per nosaltres la podem deixar així, però si el fet de deixar-la així fa que no la votin a
favor. Doncs si igualment la votarà a favor, per una vegada a la vida que posi Països
Catalans.

El senyor David Sánchez Mancebo declara:
Sra. Vallès potser és la última vegada que votaré.

La senyora Mercè Vallès Coromimas declara:
Doncs miri, aprofitem-ho.

La senyora Elisabeth Olivers i Jorba declara:
Bé doncs, com que s’acosta Nadal i tenim un acte de generositat dels companys de C’s.
Sra. Peralta, li està bé així?

La senyora Sílvia Peralta Valdivia declara:
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A veure és cert que a nosaltres no ens molesta aquesta menció de seguir treballant per
uns Països Catalans lliures de violència masclista.
A nosaltres tal i com està escrit no ens molesta. Sí que ens molestava el posicionament
més polític perquè feia referència al que feia referència. Tal i com està no ens molesta.

La senyora Elisabeth Olivers i Jorba declara:
Moltes gràcies al PSC i també els hi agraeixo a C’s que no hagin canviat el sentit del vot.
Passem a votació.

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

18. Moció presentada per Junts-ERC-AM i ICV-EUiA-E i consensuada amb el PSCCP, per declarar Sant Quirze del Vallès com a municipi oposat al tractat
transatlàntic de comerç i inversions entre la Unió Europea i els Estats Units
d'Amèrica (TTIP), al tractat de lliure comerç de la UE amb Canadà (CETA) i a
l'acord multilateral per a la comercialització de serveis (TISA)
El grup municipal de Junts per Sant Quirze-ERC-AM presentem, per a la seva discussió i
aprovació, la moció relativa a la Declaració de Municipi oposat a l'aplicació del Tractat
Transatlàntic de Comerç i Inversió (TTIP), i d'altres iniciatives relacionades d'acord amb la
següent fonamentació, com ja han aprovat els ajuntaments de Barcelona, Blanes, Girona,
El Prat de Llobregat, Gavà, El Vendrell, Les Franqueses del Vallès, Montcada i Reixac,
Polinyà, Rubí, Sant Pere de Vilamajor, Santa Coloma de Gramenet, Tordera, Vilanova i la
Geltrú, Vilassar de Mar entre d'altres.
La Unió Europea i els Estats Units d'Amèrica estan negociant en secret, amb un
intolerable dèficit de transparència i control per part de la ciutadania i dels seus
representants polítics un ampli acord de liberalització de comerç i inversions, que
representa un seriós perill per a la democràcia, prioritzant l'interès comercial dels
inversors i empreses transnacionals davant de l'interès general.
Aquesta «liberalització de les relacions comercials EUA-UE», tal com està concebuda,
implicaria una rebaixa dels estàndards europeus i nord-americans, és a dir, de les
regulacions que protegeixen els drets de la ciutadania en àmbits com el consum, el treball
o el medi ambient, ja que aquestes regulacions limitarien els beneficis de les
corporacions. D'aquesta manera es posaria fi al «principi de precaució», que a Europa
domina la legislació sobre alimentació i els drets al consum europeus.
El TTIP, en perseguir la liberalització total dels serveis públics i l'obertura de prestació
dels mateixos a les empreses transnacionals, posa en perill els serveis i les compres
públiques, a tots els nivells, i compromet la capacitat de les institucions electes per
administrar lliurement les seves comunitats locals i promocionar l'economia i les
iniciatives locals.
S'inclou en el TTIP mesures per a la protecció dels inversors. En el cas de presentar
conflictes per part d'aquest col·lectiu amb els estats, un «tribunal» d'arbitratge serà qui
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s'encarregarà de resoldre'ls: l'anomenat «Inversor-State Dispute Setlement» (ISDS).
Aquest òrgan tindrà competència per establir compensacions econòmiques dels estats a
la inversió estrangera, per l'aplicació de mesures que puguin reduir els seus beneficis
presents o futurs. L'estat no podrà recórrer la sentència, ja que les decisions dels òrgans
d'arbitratge són fermes i no poden ser qüestionades. Aquest tipus de mecanismes ja
existeixen en altres acords comercials i els resultats han estat desastrosos: sancions
milionàries a Austràlia per la seva legislació antitabac, sancions a Argentina per impostos
sobre l'energia, a Canadà per una moratòria al fracking, a Alemanya per la seva política
energètica a Eslovàquia per paralitzar privatitzacions d'hospitals. Exemples que
demostren que és un pseudo tribunal format per defensors dels interessos de les
empreses, no defensor de la llei i la pròpia democràcia.
Així mateix el TTIP recull la creació d'un organisme permanent anomenat Consell de
Cooperació Reguladora que supervisarà totes les normes comunitàries relatives al que
estableix el TTIP, donant accés directe als lobbies empresarials per influir i modificar en el
seu benefici la nostra legislació fins i tot abans que s'engeguin.
D'aquesta manera, les lleis del comerç passen per sobre de qualsevol altre consideració
social, i ignoren qualsevol legislació continental, estatal, autonòmica o local. Les
comunitats locals es troben limitades per ajustaments estructurals restrictius deguts als
acords i les polítiques de lliure comerç i de protecció de l'inversor. Aquesta lògica
desmantella els serveis públics i suprimeix la llibertat als poders locals per subministrar
els serveis i satisfer les necessitats de les seves poblacions, atenent a polítiques i plans
de promoció del teixit econòmic i social local.
L'aprovació del TTIP contribuiria, en el cas de l'estat espanyol, a l'ofensiva del govern
estatal de desmantellament dels municipis, que sota el nom de «Llei de Racionalització i
Sostenibilitat de l'Administració Local» pretén tres objectius bàsics:
- Restringir l'autonomia local.
- La supressió de competències i serveis públics locals.
- La privatització total dels serveis municipals.
El TTIP, afectarà a la població, a part de l'administració local tal i com s'explicava en els
anteriors paràgrafs, altres àmbits:
- Agricultura i consum. Suposarà una rebaixa en la qualitat de l'alimentació. Es pretén
garantir sense cap control l'entrada a la UE dels aliments transgènics (OGM), la carn de
vedella i porcs tractats hormonalment amb químics nocius per a la salut humana i fins hi
tot cancerígens. A més, es vol regular la reducció o eliminació dels aranzels, la qual cosa
portarà als agricultors europeus a una competència injusta i desequilibrada per part de les
grans corporacions agroindustrials americanes. És a dir, perdríem encara més sobirania
alimentària.
- Drets laborals i política social. Es busca unificar criteris laborals amb un país, EEUU,
en el que la cobertura mèdica és opcional en els contractes laborals, en el que les
despeses mèdiques és la primera causa de fallida econòmica familiar i en el que les
vacances pagades no són un dret laboral de totes les treballadores. En aquesta matèria
la «harmonització» reglamentària passa per malmenar en extrem el «model social i de
dret laboral europeu» i equiparar-la amb la nord-americana, molt més precària i, en
alguns casos, inexistent. Els EUA no tenen ratificades sis de les vuit normes fonamentals
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del treball de l'Organització Internacional del Treball (OIT), inclosa la Convenció sobre la
llibertat sindical i el dret de negociació col·lectiva, i si es signa el TTIP a la UE passaríem
a estar al mateix nivell.
- Desprotecció mediambiental. Percepció de la natura exclusivament com una font de
recursos i no com un escenari de respecte i convivència. Eliminar algunes normes i
regulacions en nom de la pretesa «harmonització» d'estàndards, és a dir, desregular més
els mercats. Està en perill el principi de precaució europeu, clau per a la política europea
mediambiental, amb greus conseqüències sobre la salut i la seguretat de les persones i el
medi ambient. D'aquesta forma es facilitarien pràctiques com l'extracció d'hidrocarburs
mitjançant fractura hidràulica (fracking).
- Privatització de la sanitat i la salut. Convertir la sanitat en un recurs només a l'abast
de les famílies amb més recursos econòmics, massificar l'atenció més bàsica i eliminar el
concepte d'atenció sanitària universal. Les negociacions van en el sentit d'obrir la
contractació pública a l'engròs de serveis de salut a la inversió privada i a la competència
estrangera. A més a més incrementaran els preus de les medicines i els serveis de salut,
fent-los menys assequibles a la ciutadania.
- Cultura. La protecció de l'excepció cultural ha fet que la indústria audiovisual sigui un
pilar de la identitat europea. No obstant això, el fet que no s'inclogui l'excepció cultural en
els esborranys TTIP, podria perjudicar seriosament a la indústria del cinema i a la cultura
en general.
- Acords comercials bilaterals. El TTIP promouria la carrera mundial d'acords
comercials bilaterals de profund abast, dels quals la UE ha estat una força impulsora des
de l'any 2005, soscavant el multilateralisme comercial. Podria suposar la formació de
blocs econòmics rivals, sotmetent als països més febles i més obres a normes en les
quals no han tingut cap manera d'influir, amenaçant a la cooperació mundial i afeblint les
iniciatives de reforma del comerç global per enfortir millor els desafiaments globals
comuns, especialment el canvi climàtic i la protecció del medi ambient. Per tot això,
s’adopten els següents:

ACORDS

Primer.- Declarar Sant Quirze del Vallès com a Municipi oposat al Tractat Transatlàntic
de Comerç i Inversions entre la Unió Europea i els Estats Units d'Amèrica (TTIP), al
tractat de lliure comerç de la UE amb Canadà (CETA) i a l'Acord Multilateral per a la
Comercialització de Serveis (TISA), defensant els serveis públics bàsics per a la
solidaritat i redistribució social.
Segon.- Sol·licitar al Ministeri d'Administracions Públiques del Govern espanyol:
-

El seu suport a totes les iniciatives dirigides a mantenir el caràcter públic dels
anomenats serveis socialment útils.

-

La derogació immediata amb caràcter retroactiu de la "Llei de racionalització i
sostenibilitat de l'administració local" per legislar en el seu lloc una nova
normativa enfocada al desenvolupament de l'economia local.

Tercer.- Sol·licitar del Ministeri d'Economia i Competitivitat la suspensió de les
negociacions del TTIP i altres acords comercials similars (com el CETA, Acord de Lliure
Comerç entre el Canadà i la UE, i el TISA, Acord Multilateral per a la liberalització i
Privatització de Serveis Públics ).
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Quart.- Sol·licitar igualment del Ministeri d'Economia i Comerç que:
-

No siguin incloses disposicions tipus ISDS en cap futur tractat d'inversions i
siguin eliminades dels tractats actualment en vigor.

-

Evitar en tot moment la creació d'organismes que institucionalitzin la
intervenció de les empreses transnacionals en les regulacions comercials que
afectin els drets de la ciutadania.

-

Que no es ratifiqui cap tractat que inclogui mecanismes entre inversors i la
Unió Europea o els seus estats membres que excloguin els procediments i
òrgans judicials ordinaris o qualsevol altra disposició que pugui comprometre
els serveis socials, serveis públics, i els subministraments bàsics.

Cinquè.- Que siguin declarats béns públics no susceptibles de negociació de cap Tractat
d'inversió ni de transacció mercantil les serveis educatius, els serveis de salut (sanitaris i
sociosanitaris), socials, de pensions, subministraments d'aigua i energies.
Sisè.- Traslladar aquests acords al Consell comarcal del Vallès Occidental, al Parlament
de Catalunya, al Congrés dels Diputats de l’Estat espanyol i al Parlament Europeu.
Setè.- Assolir el compromís de promoure la informació i el debat públic entre la ciutadania
i les entitats econòmiques, socials, professionals, culturals, etc., sobre l'impacte que
podrien comportar aquests tractats al nostre municipi. Els arguments seran els que
s'exposen a la moció presentada, i d'acord amb la plataforma «Catalunya diu no al TTIP».
La promoció de la informació i el debat públic serà mitjançant fulletons informatius
disponibles als llocs públics del poble com també al portal web de l'ajuntament de Sant
Quirze. Això es farà amb un termini de sis mesos després de l'aprovació de la moció. En
cas d'una trobada europea de municipis sobre aquesta temàtica, Sant Quirze es
compromet a donar-hi suport.

Deliberacions
La senyora Anna Canes Urbano declara:
Bon vespre a tothom.
Tal com comentava la Sra. alcaldessa, la moció presentada és per declarar Sant Quirze
Vallès municipi oposat al Tractat Transatlàntic de Comerç i Inversions.
Aquest tractat va molt més enllà del comerç, és un projecte polític, un projecte ideològic,
social i un projecte que supera molt amb escreix l’àmbit de l’economia.
En cas que es consolidi l’actual proposta, es preveu un impacte negatiu especialment en
la salut, l’alimentació, el treball i la seguretat dels productes, el medi ambient, els drets
laborals i de les polítiques de privacitat i fins i tot podria canviar profundament l’àmbit
competencial de les institucions en tots aquests camps, i pot imposibilitar la reversió de
mesures sobre la mercantilització i la privatització de serveis que es puguin prendre els
actuals governs.
Per tot això, els acords que es prenen són:
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“Primer.- Declarar Sant Quirze del Vallès com a Municipi oposat al Tractat Transatlàntic
de Comerç i Inversions entre la Unió Europea i els Estats Units d'Amèrica (TTIP), al
tractat de lliure comerç de la UE amb Canadà (CETA) i a l'Acord Multilateral per a la
Comercialització de Serveis (TISA), defensant els serveis públics bàsics per a la
solidaritat i redistribució social.
Segon.- Sol·licitar al Ministeri d'Administracions Públiques del Govern espanyol:
-

El seu suport a totes les iniciatives dirigides a mantenir el caràcter públic dels
anomenats serveis socialment útils.

-

La derogació immediata amb caràcter retroactiu de la "Llei de racionalització i
sostenibilitat de l'administració local" per legislar en el seu lloc una nova
normativa enfocada al desenvolupament de l'economia local.

Tercer.- Sol·licitar del Ministeri d'Economia i Competitivitat la suspensió de les
negociacions del TTIP i altres acords comercials similars (com el CETA, Acord de Lliure
Comerç entre el Canadà i la UE, i el TISA, Acord Multilateral per a la liberalització i
Privatització de Serveis Públics ).
Quart.- Sol·licitar igualment del Ministeri d'Economia i Comerç que:
-

No siguin incloses disposicions tipus ISDS en cap futur tractat d'inversions i
siguin eliminades dels tractats actualment en vigor.

-

Evitar en tot moment la creació d'organismes que institucionalitzin la
intervenció de les empreses transnacionals en les regulacions comercials que
afectin els drets de la ciutadania.

-

Que no es ratifiqui cap tractat que inclogui mecanismes entre inversors i la
Unió Europea o els seus estats membres que excloguin els procediments i
òrgans judicials ordinaris o qualsevol altra disposició que pugui comprometre
els serveis socials, serveis públics, i els subministraments bàsics.

Cinquè.- Que siguin declarats béns públics no susceptibles de negociació de cap Tractat
d'inversió ni de transacció mercantil els serveis educatius, els serveis de salut (sanitaris i
sociosanitaris), socials, de pensions, subministraments d'aigua i energies.
Sisè.- Traslladar aquests acords al Consell comarcal del Vallès Occidental, al Parlament
de Catalunya, al Congrés dels Diputats de l’Estat espanyol i al Parlament Europeu.
Setè.- Assolir el compromís de promoure la informació i el debat públic entre la ciutadania
i les entitats econòmiques, socials, professionals, culturals, etc., sobre l'impacte que
podrien comportar aquests tractats al nostre municipi. Els arguments seran els que
s'exposen a la moció presentada, i d'acord amb la plataforma «Catalunya diu no al TTIP».
La promoció de la informació i el debat públic serà mitjançant fulletons informatius
disponibles als llocs públics del poble com també al portal web de l'ajuntament de Sant
Quirze. Això es farà amb un termini de sis mesos després de l'aprovació de la moció. En
cas d'una trobada europea de municipis sobre aquesta temàtica, Sant Quirze es
compromet a donar-hi suport.”
El senyor David Sánchez Mancebo declara:
Nosaltres anunciem la nostra abstenció, una vegada consultat amb el nostre partit,
perquè evidentment és un tema que no dominem de manera expressa. Sí que s’ha fet
palesa la diversitat en relació al tractat, concretament d’alguns articles que no podrien ser
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defensats dins del nostre programa econòmic i comercial. Per tant volem ser prudents, no
volem ni estar en contra ni declarar la nostra opció positiva en aquesta moció que va en
contra precisament d’aquest acord, per tant de manera prudent votarem abstenció sense
uns grans arguments per poder debatre, perquè el nostre partit, al no estar tampoc a les
institucions, de moment, espanyoles, no té possibilitat d’haver votat o no a aquesta
adhesió.

Votació
Sotmesa a votació la proposta dalt transcrita, s’aprova per majoria absoluta amb el
resultat següent:
Vots a favor: 10 (Junts-ERC-AM, ICV-EUiA-E i PSC-CP)
Vots en contra: 6 (CiU i C’s)
Abstencions: 0

19. Precs i preguntes
El senyor Luís Villa Carbó declara:
Hi ha el tema dels horts, acabo de rebre l’acta de l’ACA, llavors volia saber com està el
tema? En quina situació està el tema.
En relació a la poda de l’arbrat: he entès per algun lloc, que s’ha comunicat que només es
farà la poda de 2000 arbres, no sé si estic equivocat o ho he entès malament. Llavors
volia saber en quin sentit, quina decisió s’ha pres perquè siguin uns o perquè siguin uns
altres, si és així, i si no em perdoneu.

La senyora Sílvia Peralta Valdivia declara:
Començaré amb una pregunta referent, referent al nostra propi grup municipal, respecte
de la subvenció que reben els grups municipals, i és que l’altra dia revisant els decrets,
doncs em vaig trobar amb els decrets de Presidència, relatius a les subvencions dels
grups polítics municipals, i la veritat és que em vaig portar una sorpresa desagradable
perquè vaig comprovar que l’únic grup municipal que no sortia era el PSC de Sant Quirze.
Vaig revisar tots els decrets des del 13 de juny, data de constitució del nou govern
municipal i vaig comprovar que no s’ha autoritzat el pagament de la subvenció
corresponent al nostre grup municipal, i estem parlant ja de 5 mesos. Llavors clar, em va
saber molt greu haver-me d’assabentar d’aquesta manera d’aquesta situació del nostre
grup municipal sense cap informació de cap tipus, i nosaltres hem de dir que vam enviar
la domiciliació bancària que ens van demanar al juliol i des de llavors no hem rebut cap
tipus de resposta, ni tècnica, i política ja dic que en cap moment.
A la reunió de pressupostos del 10 de novembre ho vaig posar en coneixement de
Serveis Econòmics, i als 2 dies vaig rebre un mail de l’interventor, que ens va informar
que estaven analitzant la problemàtica amb Secretaria i que rebríem un requeriment, i es
va disculpar per la falta de comunicació.
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Jo li agraeixo al Sr. interventor que s’hagi disculpat per la falta de comunicació, però a
nosaltres ens hagués agradat, i crec que tenim..., ens haurien d’haver tingut en
consideració, donant també una explicació política, o una informació política al respecte.
Sra. alcaldessa si vostè porta 5 mesos signant decrets de subvenció dels grups
municipals, i veu que el PSC no hi és. Home jo li hagués agraït una trucada o un
comunicat dient que hi ha algun problema amb el tema de la subvenció. I ho haguéssim
parlat, no entenc perquè aquesta ignorància, mantenint-nos en aquesta ignorància
informativa, no ho entenc.
I per tant m’he hagut d’assabentar per mirar els decrets, si no miro els decrets ni
m’assabento, que no s’està autoritzant la subvenció del grup municipal.
Esperem rebre el requeriment per part de Secretaria i que ens expliquin efectivament
quina és la problemàtica per poder solventar-la, però ja dic, independentment d’això, jo
crec que també dins de la seva responsabilitat, doncs s’ha de comunicar als grups
municipals si hi ha qualsevol problemàtica al respecte. És que no hem rebut cap
comunicació, ni cap informació a nivell polític en aquests 5 mesos. Si no miro els decrets
em continuo sense assabentar, que no se’ns autoritza cobrar la subvenció del grup
municipal. I això ja dic, ens pot comportar greus problemes d’impagaments, que ja
veurem després com els solucionem, jo crec que és un tema greu, que no ens poden
tenir en aquesta ignorància informativa d’aquesta manera.
I jo els hi agrairia que qualsevol altre situació, que ens ho comuniquin de manera
immediata.
Això quant a la subvenció del grup municipal.
Després també dir-los, que revisant els decrets, va ser un exercici important i fructífer,
perquè vam veure coses que no s’informen a la comissió informativa i en els decrets
t’assabentes de coses, que com dic no s’informen.
I una de les sorpreses que vam tenir també, revisant els decrets, va ser que ens hem
trobat dos decrets de contractació de dues persones, que no diré noms, perquè nosaltres
no diem noms.
Però sí són dos decrets de contractació de dues persones, del 30 de setembre i del 2
d’octubre, que han estat contractades amb informes de Secretaria amb objeccions i a
més amb un informe d’Intervenció amb un reparament suspensiu d’aquestes
contractacions.
Jo la veritat és que no recordo mai haver fet contractacions amb reparaments suspensius.
I sí que demanaríem que se’ns faci arribar l’informe de Secretaria núm. 41/2015 amb les
objeccions i l’informe d’Intervenció 109/2015 amb els reparaments suspensius.
Mirant la llei, mirant el Text refós de la Llei d’hisendes locals, ens diu que quan els
reparaments d’Intervenció afecten a disposicions de despesa, com és el cas, s’ha de
suspendre la tramitació de l’expedient. No hem vist que s’hagi suspès, s’ha contractat.
La Sra. alcaldessa ha fet un aixecament de la reparació, però sense cap motiu, no l’ha
motivat. I l’article 218 de la Llei d’hisendes locals també ens diu que s’ha d’elevar informe
al Ple de totes les resolucions adoptades pel president, en aquest cas la presidenta de
l’entitat, contrari a reparaments afectats.
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Per tant entenem que aquí hi ha un defecte important de forma, d’on s’hauria d’haver
elevat al Ple aquest aixecament de la reparació i donar motivació de perquè s’aixeca la
reparació de l’interventor, per poder efectives i executives aquestes contractacions.
Sinó, mentrestant haurien d’estar suspeses, perquè el reparament suspensiu de
l’interventor és per això, per suspendre el procediment.
Per tant com dic, demanem els dos informes: el de Secretaria i el d’Intervenció.
I també en relació al tema de personal, i lamento haver de tornar a fer referència al cap
d’Àrea de Territori, però és així. El que demanem també, perquè quan hem vist els
decrets, tant de les seves funcions, com de la reducció de la jornada, el 40% que se li
concedeix, veiem que l’informe de Secretaria ens diu, que no hi ha cap precepte legal que
empari aquest permís, i que en tot cas tindrà caràcter voluntari i es podrà atorgar sempre
que les necessitats del servei ho permetin i la corporació local ho estimi convenient i no
perjudiqui el funcionament de l’Àrea.
Per tant entenem que Secretaria ens diu que no hi ha cap precepte legal que empari
aquest permís, i ens diu inclús que ni està previst a l’EBEP, en els articles 48 i 49, ni als
articles 25 i 26 de la Llei de conciliació autonòmica. No contemplen aquest permís de
reducció de jornada per motius personals.
Per tant també demanem l’informe de Secretaria, l’informe 44/2015 de la secretària.
Bé i un altre tema, una repregunta, una repregunta que portem preguntant ja en els plens,
i és que encara estem esperant les respostes de fa més de 2 mesos de les peticions que
vam entrar per Registre el dia 19 de setembre al respecte de les preguntes que li fèiem
del personal que té contractat Junts per Sant Quirze, i no hem rebut resposta, fa més de
dos mesos, no hem rebut cap resposta.
Li preguem Sra. alcaldessa que si no pensa respondre ens ho digui, en breu termini,
perquè ja hem parlat amb el Síndic de Greuges i portarem la petició al Síndic de Greuges
si no tenim resposta en el proper ple.
I per últim una petició per part d’uns veïns i veïnes del poble, que són els que estan
participant en l’activitat municipal d’ioga, ens han fet arribar una petició, que han entrat
per Registre, amb les signatures, on demanen l’ampliació de l’activitat d’ioga, ja que
consideren que la pràctica d’ioga per donar els beneficis positius requereix d’una
continuïtat en el temps. I es trenca en el període d’impàs de més de 3 mesos que passa
des de mitjans de juny en què acaba l’activitat, fins a principis d’octubre en què torna a
començar, passen més de 3 mesos des què torna a començar l’activitat. I per tant ells
consideren que aquests beneficis positius, que dóna la pràctica continuada d’aquesta
disciplina, en trenca ja que passa massa temps de diferència. I per tant el que demanen
és l’ampliació de les classes d’ioga, almenys durant tot el mes de juny, que s’acabi a
finals de juny i que s’iniciï el curs a partir del mes de setembre, si pot ser a mitjans de
setembre. Per tant no passaria tant de temps en aquest impàs.
Creiem que és una petició raonable, i demanem que es tingui en consideració i que
respongui a aquesta qüestió.
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I un prec que li volíem fer, però que creiem que ja l’ha complert, és donar-nos les
respostes abans del ple. Ara quan hem entrat ja ens han donat les respostes de manera
que no fem una mica el tonto, fent preguntes que ja estan contestades. Per tant li agraïm
en aquest sentit i per tant podem fer repreguntes d’aquelles que no han estat
contestades.

La senyora Mercè Vallès Corominas declara:
La nostra pregunta és en relació a l’antiga targeta VIP, és que encara no sé el nom, això
la targeta ciutadana.
Que ens han comentat algunes persones que han anat a l’Ajuntament a demanar-la,
diguem que ja no li han donat el model antic, i els hi han donat una fotocòpia amb un
resguard dient-los que... sí, sí no he portat el paper, me l’he oblidat a casa, però és una
impressió dient que no tenen la targeta, diguéssim la que fins ara s’estava donant, que
quan arribi la nova doncs ja li entregaran la nova i per tant ara se’ls hi dóna un resguard.
En una informativa que vam tenir ara fa un mes, crec que va ser, veu comentar que
encara hi havia un dipòsit de 150 targetes antigues, i la pregunta era una mica, si en un
mes s’han arribat a repartir aquestes 150 o aquestes 150 ja no s’han repartit, i suposo
que deuen estar esperant la nova impressió. Saber exactament que passa.

La senyora Míriam Casaramona Massana declara:
Una pregunta que m’han fet arribar diferents veïns del municipi, ens han fet arribar
diferents dubtes sobre la pancarta que penja a la façana de l’Ajuntament, ja que hi posa
que la bandera estatal penja en aquest Ajuntament per imposició del govern central i en
compliment d’una sentència judicial. A quina sentència judicial es refereixen? I està
l’Ajuntament incomplint alguna sentència judicial? I aleshores perquè ho han tapat amb
una cinta adhesiva ara la pancarta.
Em podríem dir si us plau el cost de la pancarta perquè consti en acta.

El senyor Josep Antoni Delgado Rivera declara:
És una pregunta pel regidor de Territori i Medi Ambient: hem llegit al Butlletí de la
Província, amb una sensació d’una certa por, que la societat Emergent Disc, SL, aquí no
ho diu però és l’operador de la discoteca Global de la Zona Hermètica, que és una
sol·licitud que s’està tramitant, saber que hi ha al respecte d’aquesta sol·licitud.

La senyora Elisabeth Oliveras i Jorba declara:
Si han acabat les preguntes, passarem a les respostes:
Començarem per la situació dels horts, que ens demanava el Sr. Villa: l’ACA va requerir,
com veuen a la carta, doncs que s’endrecés, s’està procedint a fer aquesta neteja, i com
també saben s’està procedint a fer un cens dels hortolans per més endavant poder fer un
reglament d’usos dels horts i poder crear el servei, Secretaria ens ha de dir quina és la
figura exacta que hem d’utilitzar, per poder-ho regular i per poder regular la tinença, la
gestió, l’ús de l’aigua, el compartir els espais d’una manera més justa o potser més ben
repartida.
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Després també s’està treballant amb Benestar Social, amb els horts socials, amb la
possibilitat de crear horts socials, i s’està treballant també amb els joves, amb l’hort
popular, en crear un espai d’hort popular.
És a dir que tenim 3 àmbits d’horts en aquests moments actius, tots gestionats de manera
transversal, però uns iniciats i requerits per l’ACA perquè realment està molt mal
endreçat, i els altres doncs aprofitant aquest procés de fer una ordenació que fa temps
era necessària i que calia de poder repartir.
Hi ha moltes demandes de veïns del poble que volen gestionar un hort, i creiem que si es
reparteix millor, tindrà tothom més cabuda a poder-ne ser usuaris.
L’esporga de l’arbrat el Sr. Caminal.

El senyor David Caminal Caparrós declara:
En el Plec de condicions que fem per fer la contractació de l’esporga, tenim com un cens
de tot l’arbrat que necessita, hi ha diferents tipus de poda, hi ha podes de manteniment, hi
ha podes..., concretament de retall, de brocada, de refaldat, i no tots els arbres cada any
necessiten, cada arbra i cada tipus d’arbre té unes necessitats. Si en concret parla
d’algun arbre, si vol m’ho comenta, si és cert hi ha 2 lots: un de 902 arbres i l’altra de 900.

La senyora Elisabeth Oliveras i Jorba declara:
Habitualment, li dic perquè assistia a les comissions de Manteniment i Via Pública.
Anualment el Sr. Alonso el que fa és una ullada propera, no un cop d’ull, sinó una bona
ullada, i vam fent aquestes esporgues que van mantenint doncs que les moreres no vagin
creixent o ocupin espais, i treballen més intensament en les zones que estan posant en
conflicte la viabilitat, o la seguretat.
Van movent-se pel poble de manera que durant 2 o 3 anys tots els arbres han estat
esporgats, però ells van fent la tria dels que són més urgents i necessaris.
Sra. Peralta sento no haver-la... Sra. secretària.

La senyora Helena Muñoz, secretària municipal declara:
Respecte d’aquest tema del requeriment que se li ha de fer li demano disculpes des de
Serveis Econòmics i Secretaria, perquè ha sigut realment un desajust entre nosaltres,
que pensàvem que ho feia un i ho feia l’altra, en breu rebrà el requeriment. Però entengui
també que el senyor tresorer no ho podia pagar si no tenia clar que realment ho podia fer.
Però bé, acceptin si us plau les disculpes.

La senyora Sílvia Peralta Valdivia declara:
Acceptades.
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La senyora Elisabeth Oliveras i Jorba declara:
Jo també li demano, al juliol va costar molt de tenir tots els grups municipals ben
implementats, els seu NIFs i tot, jo en aquell moment no vaig entendre que encara, fins
el setembre que en vam parlar, i doncs vam quedar que ells ho farien. Ha estat un desori
de no comunicació, ho sento, no es repetirà, perquè no és pas la voluntat de fer difícil la
gestió econòmica, que ja ho és prou.
Miri li haig de dir que sí que és veritat que hi ha 2 decrets en els que es va fer un
reparament suspensiu, li hem de dir que la nostra secretària en aquests moments, i des
del juliol està exercint com a cap de Recursos Humans també. Que és molt curosa en el
seu exercici, i que realment doncs segueix, penso jo, de manera correcte i estricte el que
marca la llei, i també ens va explicar que el podíem aixecar amb la signatura d’Alcaldia.
El fet de donar compte al Ple, jo vaig preguntar: i com és que això no passa més? Sí això
l’interventor ens va explicar, sí que ha passat hi ha hagut molts més, i es donava compte
en el compte general, allà hi eren tots. I després ho vaig anar a veure i vaig pensar que
sí, que és veritat. En el compte general cada any hi havia els reparaments suspensius del
senyor interventor, i es recollien, mai es donava compte en altres àmbits.
Miri li puc portar la llista, perquè abans de fer-ho d’una altra manera, de la mateixa
manera que donem compta dels decrets, o els hi vam donar les sentències que havien
arribat, o qualsevol... no tenim cap mena de problema en fer-ho públic.
Per tant vam seguir el consell que se’ns va donar, o com s’havia fet fins ara, i per tant així
vam actuar.
Els informes ja saben que evidentment els tenen al seu abast, només demanant-los se’ls
hi donaran, no pot ser de cap més manera.
Espero no descuidar-me res.
Els informes del cap d’Àrea també els hi faran arribar. Té raó li devem la informació, els hi
faran arribar a la bústia perquè està feta i s’ha de signar i donar.
A la petició dels veïns i veïnes, ara estava comentant amb la regidora d’Esports, no li
consta, deu ser una entrada molt a tocar del canvi de govern perquè no la tenim present
nosaltres. Doncs no ens ha arribat encara, però penso que és prou assenyat i ho
traslladarem, si és possible, i econòmicament és viable, doncs no crec que hi hagi cap
problema per fer-ho, si de cas serà l’economia la que ens manarà la situació, si podem
allargar més o menys, però no hi ha d’haver cap problema.
El tema de la targeta ciutadana, jo sé que hi havia hagut un augment els darrers dies, no
sé si es van esgotar totes, però sí que hi va haver durant el mes de setembre i octubre hi
van haver altes, demanarem que els hi facin un informe de les que queden i com s’ha
gestionat, i si és per tots, i així tothom tindrà clar.
El mes passat en Informes de Presidència hi havia alguna referència, els hi demanem
que ens ho aclareixi més, i així tothom tindrà la informació.
La pancarta de l’Ajuntament, és una pancarta tipus de l’AMI, que la recomana quan s’han
despenjat les banderes i arriba, en el nostre cas no ens va arribar l’avís de la Delegació
del Govern, ens vam avisar ja dient que tenim un procés obert i per tant el que fan és
recomanar que es faci, i com que tard, després del procés obert judicial, acaba havent-hi
una sentència, per no fer dues pancartes, l’AMI també aconsella que es faci el que s’ha
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fet, és a dir la tens penjada per obligació perquè la voluntat és que no hi hagi les
banderes, però com què la recomanació de l’Estat espanyol l’obligació és que es pengi,
doncs es penja, i la part de baix, en el moment que arribi la sentència serà pública,
perquè no pot ser.
...
Doncs aleshores haurem de rectificar la fotografia, perquè el que està penjat és la ...
Prendrem nota i ho passarem a Comunicació que canviïn la fotografia perquè realment la
realitat és una altra.
I el cost ja el demanarem perquè no ho sé, ara mateix no recordo quin cost va tenir
aquella pancarta. 576€.
Realment el tema que ens ha parlat Sr. Delgado, haurà d’haver-hi una Junta de
Portaveus o un debat intern de què fem? Sense transgredir la norma, però de què fem,
perquè és molt preocupant, està pendent d’informació de bombers, ja saben que la Llei
d’espectacles té un procediment que s’ha de complir, i després dependrà de l’informe de
l’enginyer municipal.
Però jo penso que com a grups municipals, tots plegats hem de debatre que hem de fer,
és una situació ja iniciada, però que abans de resoldre-la, l’haurem de debatre tots,
perquè tots sabem quin tipus de lleure hi ha allà i per tots nosaltres jo penso que és
preocupant, per tots els grups municipals i per tant doncs, un cop ens arribi l’informe de
bombers, abans que l’enginyer municipal emeti el seu, haurem de tenir un debat, entenc
jo. Penso que és el compromís millor que podem prendre, aquestes decisions són de
poble.
Em sembla que ho hem contestat tot. Moltes gràcies.
Aixequem el Ple.

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