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SECRETARIA 

Helena Muñoz Amorós. 

QUÒRUM 

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

CONVOCATÒRIA 

Primera. 

ASSUMPTES CONEGUTS 

1. Aprovació acta 

S’aprova l’acta de la sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament de 26 de maig de 2016. 

 

Votació 

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

 

 

2. Informes de Presidència 

En Informes de Presidència volem dir que com és habitual en el mes de juliol, i així ho 
vam anunciar durant el ple passat. Hi ha hagut els finals de cursos de les entitats, tant 
esportives com del Casal d’Avis, s’ha celebrat la tradicional Festa Cubana i es va fer la 
sortida al Teatre Grec a veure les Bruixes de Salem. 

El dia 10 de juliol es va celebrar el “Mulla’t per l’esclerosi” i el dia 16 el sopar els 
Mandukos i el festival de patinatge. 

El 18 de juliol es va fer el retomb de propostes de pressupostos participatius, es va fer 
també la Comissió de Garanties. 

El dia 19 de juliol vam gaudir d’un concert de la coral bielorrusa juntament amb la Societat 
Coral Artística, que vam gaudir a la Patronal. 

I aquesta setmana hem anat a fer un parell de consultes a la Comissió d’Urbanisme, per 
poder treballar la revisió del Pla general. I ahir ens vam reunir amb el conseller, el Sr. 
Rull, en el Parlament, per tractar diferents temes: entre ells el desdoblament de la C-
1413, la connexió entre Sant Pau de Riu Sec i el polígon de Can Canals, les servituds 
que tenim, doncs els veïns que viuen a la zona de l’estació, doncs amb carreteres i que 
per tant no poden tenir l’accés de gas o d’alguns serveis perquè estan condicionats per la 
carretera. És a dir vam aportar la sensibilitat que tenim cap aquest àmbit. 
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És va parlar d’aconseguir fer una connexió des de la ronda Arraona a la C-1413, i des de 
Sant Pau Riu Sec amb el carril bici, que també va ser ben acollida per la Conselleria i ja 
se’ns va agendar visites al mes de setembre, per fer un estudi previ. 

Vam també revisar un tema endèmic en aquest poble que és la manera que tenim de com 
arribar a l’Hospital, s’està fent ja un treball, per poder-ho anar solventant. 

I també vam estar parlant de la millora de l’accessibilitat cap a l’estació de Les Fonts, 
perquè els veïns de Les Fonts del cantó de Sant Quirze amb mobilitat reduïda tenen 
certes dificultats per poder accedir a l’estació des del barri nostre. 

Vam parlar també del peatge de la C-16. I al final van agafar el compromís per fi, la 
Generalitat ens torna a fer empara i ens convidaran a la Comissió de Seguiment de 
l’ERPA. 

Per tant no hi ha una concreció molt àmplia, però com a mínim bastants de les coses que 
vam portar ja van sortir en agenda, però i una de les més importants, o de les que 
generen més alarma en el poble, com és la comissió de l’aeroport, doncs va ser atesa. 

També vam estar parlant de la necessitat de contemplar, i així van dir que ho farien amb 
les empreses, de poder contemplar el fet de què un cop s’estigui preparant l’executiu del 
3r carril de la C-58, de contemplar una galeria de serveis per fer el soterrament de les 
línies d’alta tensió a Sant Quirze. I van agafar el compromís de què parlarien amb les 
empreses que porten la xarxa i parlarien de pressupostos per veure per veure si ho 
podien lligar i que fos una obra civil sencera i no pas d’haver de fer vàries, i potser 
abaratim costos. 

Tot amb el previ avís de què la Generalitat no té diners fins d’aquí un any o un any i mig, 
per tant doncs pensem que tot allò que té a veure amb pressupostos, si tenim sort ho 
començarem a veure d’aquí al 2018-19, o si anem de pressa potser abans, doncs perquè 
hi haurà hagut alguna resolució al Parlament que ens afavorirà. 

De moment estem en aquesta situació. 

Recordar-vos que el proper dia 30, hi haurà un concert de música Km 0, també a la masia 
de Can Feliu. 

Que en les respostes de ple que us hem adjuntant, us posem que la informació, que 
parlarem de Teyco, del pàrquing i de l’ex cap d’Àrea de Territori, serà un monogràfic en la 
comissió d’òrgans de seguiment, per aquella conversa que vam tenir d’economia de 
reunió i de contingut, doncs ho hem concentrat en aquell dia, els òrgans de seguiment 
habitualment ja són temes que els teniu com molt, els heu llegit. I més quan venen de 
setembre que són més buits, perquè no hi ha tant contingut, vam pensar que seria un bon 
moment per dedicar una bona estona i estem tots aquí i aprofitem la reunió. 

El dia 10 de setembre al vespre celebrarem, vindrà el jutge Vidal a fer una xerrada i 
després es farà la marxa de torxes i la hissada de l’estelada. Durant aquella setmana hi 
haurà hagut un document sobre els bombardejos a Barcelona. 

Recordar-vos que  el 17 de setembre es fa el Rumbafest i la Mostra d’Entitats. 

I avui dir-vos que ja s’ha licitat l’Escola de Música, a l’única empresa que es va presentar, 
que és la mateixa que l’està gestionant. Per tant doncs s’ha iniciat el procés d’iniciar el 
contracte i que al setembre pugui començar l’escola amb la seva normalitat. 

Tancar aquests informes dient que us desitgem bones vacances a tots i totes, que 
carregueu les piles i que ens trobarem de cap a la Festa Major. 
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3. Donar compte de decrets 

Es dóna compte al Ple dels decrets realitzats durant el mes de juny de 2016, que van del 
núm. 2016001303 al núm. 2016001582 i que s’adjunten a aquesta acta. 

 

 

4. Informes segon trimestre de 2016, 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 

 
La Llei 3/20014, de 29 de desembre, pel s’estableixen mesures de lluita contra la 
morositat en operacions comercials va incorporar en el nostre ordenament jurídic la 
Directiva 2000/35/CE, del Parlament Europeu i del Consell, de 29 de juny del 2000. 
Aquesta Llei va ser modificada per la Llei 15/2010, de 5 de juliol, amb l’objecte d’adaptar-
se als canvis econòmics succeïts fins al moment i ampliar el seu abast, tant en l’àmbit 
privat com públic. En aquest sentit, es va modificar els terminis de pagament previstos en 
la Llei de Contractes amb el sector públic, es va establir l’obligació de donar compte Ple, 
amb caràcter trimestral mitjançant l’emissió d’informes, del compliment dels mateixos i a 
remetre aquesta informació al Ministeri d’Economia i Hisenda. 

En aquest sentit, 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 5 de Juliol, respecte al registre de factures de l’Administració Local i de la 
conseqüent obligació de donar compte d’aquestes 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. 
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Vistos 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 segon trimestre 
de l’any. 

Mitjançant l’aprovació de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 de abril, d’ Estabilitat 
Pressupostària i Sostenibilitat Financera, s’estableix l’obligació de publicar el període mig 
de pagament a proveïdors i de disposar d’un pla de tresoreria que garanteixi el 
compliment de la normativa sobre la morositat. Per tant, s’estableix una obligació 
addicional de control del deute comercial i de retiment d’informació mitjançant el rati de 
període mig de pagament a proveïdors, el qual conviu amb els informes trimestrals de 
morositat. 

Per donar compliment a aquesta nova obligació es va aprovar el RD 635/2014, de 25 de 
juliol, desenvolupa la metodologia de càlcul del període mig de pagament a proveïdors de 
las Administracions Públiques i les condicions i el procediment de retenció de recursos 
dels règims de finançament, previst en la Llei d’estabilitat pressupostària. 

Vistos els càlcul realitzats per la determinació de l’indicador del període mig de pagament 
a proveïdors. 

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 segon trimestre de l’exercici 2016 i de l’indicador 
del PMP que declararà al Ministeri d’Economia i Administracions Públiques, referit al 
mateix període que queda fixat en 27,39 dies. 

 

Deliberacions 

El senyor Albert Falgueras Cuatrecasas declara: 

Bon vespre a tothom. 

Tal com és preceptiu, i com anem fent de forma trimestral. En aquest punt de l’ordre del 
dia donem compta al Ple de les obligacions de pagament corresponents al trimestre 
natural que hem finalitzat. 

Recordem que aquests informes són emesos per la Intervenció i la Tresoreria de 
l’Ajuntament en format de 3 quadres, que s’incorporen físicament a l’expedient. 

En el primer quadre s’identifiquen els pagaments realitzats en concepte d’interessos de 
demora i en aquest trimestre, igual que en l’anterior, no hem tingut cap. 

En el segon quadre s’expliquen les factures o documents justificatius pendents de 
pagament a 30 de juny amb un total de 408 operacions que sumaven en números rodons 
0,94 milions d’euros, dels quals 798.544,99 estaven dins del període legal de pagament i 
la resta 143.562,86 fora d’ell. 

  

jueves, 14 de julio de 2016  

 

 

 

 

 

 

Importe total 

10.690,18 

0,00 

145,50 

9.744,68 

0,00 

800,00 

0,00 

0,00 

0,00 

132.872,68 

143.562,86 

 
 

jueves, 14 de julio de 2016 
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Importe total 

538.589,18 

166.578,33 

164.369,18 

203.866,46 

0,00 

3.775,21 

0,00 

313.407,89 

0,00 

0,00 

851.997,07 
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En el tercer quadre es fa referència als pagaments realitzats en el trimestre, es van fer 
efectius 1.388 pagaments en un període mig 59,67 dies, i que sumaven, en números 
rodons, 2,39€, dels quals 1.536.367,80 van estar dins dels període legal de pagament i 
851.997,7 fora d’ell. 

Finalment i a diferència de trimestres anteriors, també és dóna compte al Ple del càlcul de 
rati del període mig de pagament, determinat per la classificació de l’entitat amb potència 
financera i calculat segons el previst en el Real Decret 635/2014, de 25 de juliol. 

En aquest cas es recorda que la fórmula de càlcul té en consideració les factures 
pagades i pendents a 30 de juny i el termini de 30 dies de tramitació més que els 30 dies 
de pagament. 

Així doncs, el resultat d’aquest rati és de 27,30 dies. 

 

 

5. Festes locals 2017 

ANTECEDENTS DE FET 
 
Al DOGC núm. 7135, de 6 de juny de 2016, s’hi publica l’Ordre de la Consellera de 
Treball, Afers Socials i Famílies (TSF/137/2016, de 30 de maig), per la qual s’estableix el 
calendari oficial de festes laborals a Catalunya per a l’any 2017. 
 
Tanmateix, l’esmentada Ordre, disposa que la Consellera fixarà dues festes de caràcter 
local, ambdues de caràcter retribuït i no recuperable, a proposta dels municipis 
respectius. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
Per tot això, d’acord amb el que estableix la legislació bàsica laboral i el Text refós de la 
Llei municipal i de règim local de Catalunya, respecte a les competències dels òrgans 
municipals. 
 
DISPOSICIÓ 
 
S’adopta l’acord següent: 
 
Primer. Proposar com a festes laborals de caràcter local, retribuïdes i no recuperables, 
per a l’any 2017, els dies següents: 
 

 15 de maig – Aplec de la Salut 

 4 de setembre – Festa Major 
 
Segon. Comunicar aquest acord a la Conselleria de Treball, Afers Socials i Famílies als 
efectes que preveu l’Ordre TSF/137/2016, de 30 de maig. 
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Deliberacions 

La senyora Elisabeth Oliveras i Jorba declara: 

Enguany es proposen les festes que ja són tradicionals a Sant Quirze, sempre pendents 
de què siguem capaços de resoldre de l’Aplec de la Salut. 

Per tant doncs enguany serà el 15 de maig, que és l’Aplec de la Salut i el 4 de setembre 
que serà la Festa Major. 

 

Votació 

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

 

6. Denúncia del conveni entre l'Ajuntament de Sant Quirze del Vallès i la 
Universitat Politècnica de Catalunya 

ANTECEDENTS DE FET 

 
Vist que el Ple de l’Ajuntament en sessió extraordinària celebrada el dia 9/3/2006 va 
aprovar el conveni entre l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès i la Universitat Politècnica 
de Catalunya (UPC), que tenia per objecte la redacció de la Revisió del Pla General 
d’Ordenació del municipi, que havia de donar lloc al Pla d’Ordenació Urbanística 
Municipal de SQV i a l’Agenda 21. 

Vist que el conveni es va formalitzar i signar el dia 20/3/06 per part del Rector de l’UPC 
Sr. Josep Ferrer  i Llop i pel Sr. Sebastià Ruiz García, Alcalde de l’Ajuntament de SQV. 
 
Vist que  el conveni  establia que la direcció i coordinació  dels treballs s’assignava al 
Professor, Ferran Navarro Acebes, del Departament d’Urbanisme i Ordenació del Territori 
(Secció Vallès) i que el termini d’execució del conveni seria de 10 mesos de treball real 
de l’equip redactor, establint com a seqüència d’actuacions les etapes següents : 
 

-Primera etapa : 
Anàlisi urbanística i recopilació documental per a l’elaboració del POUM . en aquesta fase 
prèvia s’analitzaran i fixaran, conjuntament amb l’Ajuntament, els objectius fonamentals 
de la revisió, en concordància amb el procés de participació ciutadana, i  es recopilarà la 
informació necessària per a la redacció del POUM . Els treballs prendran com a base, en 
principi els següents objectius . 
-Adaptar el planejament general a les previsions de la vigent normativa urbanística. 
-Anàlisi i propostes relatives a l’estructura urbana actual, articulació dels nous 
creixements consolidats; revisió i definició del sostre i població potencial, la transformació 
i la detecció de necessitats d’habitatge públic al municipi. 
-Les noves previsions i l’encaix territorial. 
-El desenvolupament del sòl no urbanitzable. Catàleg, usos i aprofitaments. 
-Les peces dotacionals i els elements de centralitat. Usos, titularitat i tipus de gestió. 
-El sòl industrial i l’estructura urbana . Propostes de creixement i ordenació. 
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L’informe relatiu a aquests temes conformarà el treball base per a la redacció del POUM . 
El termini d’execució serà de 4 mesos, comptadors a partir de que l’equip redactor disposi 
de la documentació que figura a l’annex. 
 
 -Segona etapa : 
Redacció del POUM, incloent l’Agenda 21 del municipi, per a la seva aprovació inicial per 
part de l’Ajuntament . El termini d’execució serà de 6 mesos, comptadors a partir de que 
l’Ajuntament aprovi els criteris i objectius generals que s’hauran expressat i publicat a la 
primera etapa . 
 
 -Tercera etapa : 
Fora del termini d’execució però inclosa al conveni, es recull tant la redacció de l’informe 
referent a les al·legacions presentades durant el període d’informació pública com la 
formulació del Text Refós, si s’escau . 
 
Vist que en data 13/7/2007 mitjançant registre d’entrada núm.20070011201 l’UPC va fer 
lliurament de la documentació corresponent a la primera etapa, prevista al conveni  de 
referència, concretament : 
1) Anàlisi urbanística. 
2) Memòria social 
3) Informe Ambiental 
4) Pla d’Acció Ambiental (Agenda 21). 
 
Vist que en la clàusula sisena del conveni es fixa la contraprestació per a la realització de 
l’objecte del conveni en la quantitat de 200.000 € (Iva no inclòs), amb la previsió de 
pagament següent : 
1.- El 15 % a la signatura del present conveni . 
2.- El 35 % a la presentació de l’informe corresponent a la primera etapa. 
3.- El 40 % a la presentació de la documentació completa del POUM per a l’aprovació. 
4.- El 10 % al lliurament de l’informe de les al·legacions i el Text Refós, si s’escau. 
 
Vist que segons consta a l’expedient l’Ajuntament de SQV ha procedit a l’aprovació de les 
corresponents obligacions i al pagament total de 100.000 €, corresponent al 50 % del 
pressupost fixat en el conveni més 32.000 € d’IVA  i que es correspondria amb la 
documentació corresponent a la primera etapa dels treballs . 
 
Vist que la clàusula segona del conveni també fixa el termini d’execució del conveni en el 
de 10 mesos de treball real de l’equip redactor, a comptar de la data de signatura del 
conveni  i de 4 mesos per a la primera etapa. 
 
Vist l’informe favorable de la Cap d’Àrea de Territori i Medi Ambient de data 12/7/16. 

 

FONAMENTS DE DRET 

Atès allò que disposen l’article 311 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova 
el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, en relació a la facultat de 
denúncia del conveni, per tal de donar per finalitzat el mateix. 
 

DISPOSICIÓ 
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S’adopti l’acord següent:  

 
Primer .- Denunciar el conveni entre l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès i la 
Universitat Politècnica de Catalunya (UPC),  aprovat pel Ple de l’Ajuntament en sessió 
extraordinària celebrada 9/3/2006  i formalitzat el dia 20/3/2006, que tenia per objecte la 
redacció de la Revisió del Pla General d’Ordenació del municipi, que havia de donar lloc 
al Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de SQV i a l’Agenda 21, i donar-lo per finalitzat a 
tots els efectes a comptar de la data d’efectivitat del present acord. 

Segon .- Comunicar aquest acord a la Universitat Politècnica de Catalunya. 

Tercer .- Facultar a l’Alcaldessa-Presidenta de l’Ajuntament per signar els documents 
necessaris per a l’efectivitat d’aquest acord. 

 

Deliberacions 

El senyor Francesc Fernández Lugo declara: 

Bona tarda. 

Al març de l’any 2000 la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona va aprovar el Pla 
general d’ordenació urbana que actualment està en vigor a Sant Quirze del Vallès. 

Aquest tipus de plans tenen una vigència de 12 anys, però ja a finals del 2005 el Ple 
municipal va aprovar fer una revisió. 

A tal efecte el Ple extraordinari celebrat el 9 de març de l’any 2006, va aprovar un conveni 
amb la Universitat Politècnica de Catalunya, que tenia per objecte la redacció de la revisió 
del Pla. 

El conveni, que establia una seqüència d’actuacions en 3 etapes, es va signar el 20 de 
març del 2006, per part de l’alcalde d’aleshores, el Sr. Sebastià Ruiz i el rector de la UPC. 

Al juliol de l’any 2007, la Politècnica va lliurar a l’Ajuntament un seguit de documents, fruït 
de la feina feta durant aquells mesos, corresponents a la primera etapa dels treballs. 

A data d’avui no consta que es fessin els treballs corresponents a la segona ni a la 
tercera etapa del conveni, i vist que han passat més de 10 anys des de la signatura i hem 
ultrapassat amb escreix el termini de temps que el propi conveni fixava, que era de 10 
mesos. Proposem que aquest ple voti la denúncia de l’esmentat conveni, donant-lo per 
finalitzat i comunicar aquest acord a la UPC. 

 

El senyor David Sánchez Mancebo declara: 

Bona tarda, 

Una vegada escoltada la història de l‘assumpte de ple que ens ocupa, i que alguns dels 
que estem aquí coneixem, al llarg de tots aquests anys. 
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Volem destacar en aquests moments, una mica la manca potser de participació, o que 
podem votar en aquest aspecte. 

Creiem que també caldria haver restat més acurat en les quantitats econòmiques que 
s’han hagut d’assumir, en relació a tot aquest projecte i a aquesta col·laboració. 

I bé, creiem que potser s’han malbaratat alguns recursos, no buscarem ara uns altres, no 
demanarem responsabilitats a ningú, però sí que creiem que s’ha de ser acurat en aquest 
sentit i tot i que la paraula denúncia, potser té unes altres connotacions, som conscients 
del que significa, i esperem que el futur d’aquesta situació sigui en un futur doncs molt 
més proactiva en el fons i en la forma. 

 

La senyora Sílvia Peralta Valdivia declara: 

Bona tarda a tots i totes. 

Dir per endavant que el grup socialista s’abstindrà en aquesta qüestió. I dir primer que 
agraïm la informació que se’ns ha traspassat de la documentació, doncs per primera 
vegada veiem tota la informació d’aquesta qüestió, d’aquest inici en el seu moment de 
revisió del Pla general d’ordenació urbana. Doncs sembla que estava tant ben custodiada 
que no va ser possible tenir accés durant tot aquest any a tota aquesta documentació, i 
ara per fi la veiem i agraïm aquesta informació. 

Un  cop analitzada amb el temps que han tingut des de dimarts passat, comprovem 
lògicament que aquest estudi urbanístic és va acabar al maig del 2007. Volem recordar 
també que al maig del 2007 van ser les eleccions municipals. 

Per tant la realitat lògicament ha canviat de manera substancial, en aquests pràcticament 
9 anys, quan la població en aquell moment era de 17.000 habitants, com reconeix aquest 
estudi, i 9 anys després doncs pràcticament són ja 20.000 habitants a Sant Quirze. 

Per tant com dic, la realitat ha variat substancialment. També el que hem vist, lògicament 
l’estudi urbanístic parla d’infraestructures de l’any 2006, que també han tingut una 
evolució i també parla d’un inventari de patrimoni de l’any 98, que ha servit de base per 
configurar l’inventari per fer aquesta revisió. 

Tot això com dic ha variat de manera substancial i per tant creiem que difícilment es 
podrà aprofitar alguna part d’aquest anàlisis urbanístic en aquesta evolució d’aquests 
pràcticament 10 anys. 

Les previsions que feia de creixement aquest anàlisis urbanístic tampoc no s’han 
complert, perquè parlava que al 2016 es preveia una població a Sant Quirze de 21.400 
persones. 

I per tant com dic, nosaltres estem 2.000 persones pràcticament per sota d’aquesta 
previsió, per no dir i per no parlar de totes les modificacions en matèria urbanística, en 
legislació urbanística, que s’han produït durant aquests últims anys i que per tant fan 
pràcticament inaplicable aquesta primera anàlisis que es va fer en el seu dia de la realitat 
urbanística de Sant Quirze. 
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Nosaltres voldríem preguntar realment si han servit d’alguna cosa aquests 132.000€ que 
es van pagar en el seu moment per a aquesta primera fase d’anàlisis urbanística. 

Nosaltres estem d’acord en què es revisi el Pla general d’ordenació urbana i així ho vam 
manifestar en el Ple de novembre, quan es va portar la revisió, l’inici de la revisió del Pla 
general perquè considerem lògicament que aquesta nova realitat urbanística de Sant 
Quirze i el determinar una ordenació coherent del territori amb les previsions actuals, són 
absolutament necessàries en aquest moment. 

Però com dic, aquest anàlisis en aquell moment, doncs difícilment podrà aprofitar-se 
alguna cosa un cop passats 10 anys. 

Considerem també que no es va fe bé en el seu moment iniciant un dels processos més, 
jo diria potser el procés més complexa de l’Ajuntament, que és la revisió del Pla 
urbanístic, pocs mesos abans de les eleccions municipals. Això va fer lògicament que no 
es complissin cap dels calendaris previstos i per tant que es quedés tot en una primera 
fase i a més inacabada, des del nostre punt de vista. 

Per tant va ser una decisió que en el seu moment es va prendre per l’equip de govern 
que hi havia en aquell moment, el regidor ho ha comentat, es va signar per l’alcalde 
Sebastià Ruiz, en el seu moment nosaltres estàvem a l’oposició, no vam participar 
d’aquella decisió i com que no vam participar d’aquella decisió, tampoc participarem 
d’aquesta decisió, perquè va ser com dic una decisió de l’equip de govern. 

Per tant si algú l’ha d’assumir, en tot cas seran les persones que també en aquell moment 
van participar d’aquella decisió. 

I per això nosaltres ens abstindrem. 

 

La senyora Montserrat Mundi i Mas declara: 

Bona tarda a tothom. 

El nostre vot en aquest punt serà negatiu, perquè considerem que, per fer una mica 
d’història. 

Al desembre del 2005 el Ple de l’Ajuntament va aprovar l’inici de la revisió del Pla, i en 
concret aprovava que s’havia de fer un pla estratègic, un pla de participació, conveniats 
amb la UPC. 

Al juny del 2007 vaig demanar, recentment escollida alcaldessa, que m’informessin sobre 
l’estat dels treballs, el llavors cap d’Àrea de Territori ens va dir que els treballs estaven 
pràcticament enllestit i que els havia coordinat ell directament amb el tècnic de la UPC el 
Sr. Ferran Navarro. 

La veritat és que ens va portar un dossier, una carpeta negra, que crec que és la mateixa 
que vostès ens van ensenyar l’altra dia, i vam considerar que la feina feta no era 
satisfactòria. 



 12/86 

Aquest va ser un dels motius per canviar el cap d’Àrea, per cert vam haver de pagar totes 
les factures presentades perquè estaven signades per aquest mateix tècnic, que per cert 
en el CD no hi són, i sí que demanaríem si us plau que ens fessin un CD amb totes les 
factures del que es va arribar a pagar sobre aquest treball tant insuficient. 

Arribats en aquest punt, i després de demanar-ho, on era la resta de feina feta, vam ser 
incapaços de treure l’entrellat, per això vam portar a ple un acord per aturar la revisió del 
Pla i vam parlar amb el Sr. Navarro per trencar el conveni amb la UPC. Prova d’això és 
que mai vam tenir cap reclamació ni cap factura més, i prova que ja no existia cap 
compromís econòmic que ens vinculés al contracte, és que el Sr. interventor va deixar 
buidar les partides i utilitzar els diners en altres i portar-ho a ple. 

I sobretot no entenem com és que ara que ja fa un any que governen no van aprofitar per 
fer-ho quan tenien el Sr. Sancho de cap d’Àrea, o quan van anunciar que farien la revisió 
del Pla. 

Per cert, acord també recolzat amb un informe del mateix tècnic que hem esmentat, que 
per cert ja no treballa en aquest Ajuntament i que fa 6 mesos estem demanant a la Sra. 
alcaldessa i al Sr. Falgueras que ens respongui en base a què li vam concedir una 
reducció de jornada per treballar de forma il·legal en un altre ajuntament, en base a què 
faltava 2 dies a les setmana del començament d’aquest mandat, i com se li va fer la 
liquidació, si va ser restant els dies no treballats o no. 

Respostes que fa mesos que perseguim i que sembla que l’alcaldessa no sap respondre. 

 

La senyora Elisabeth Oliveras i Jorba declara: 

Suposo que no m’estava escoltant quan estava fent informes de Presidència, però els hi 
he dit que el dia 6 de setembre, amb la comissió d’òrgans de seguiment, tractarem els 3 
temes que vam quedar que faríem la reunió, perquè s’havia de convocar a la gent, doncs 
especialment als arquitectes de Teyco i serà un monogràfic de 3 temes que estan 
pendents, doncs per tant allà tindran tota la informació que necessitin. 

 

El senyor Francesc Fernández Lugo declara: 

Comentàvem, d’alguna manera es feia la pregunta el Sr. Sánchez sobre el terme 
denúncia, per què el terme denúncia exactament? Doncs perquè és el terme estipulat tant 
a l’article 311 del Decret 179/195, del Reglament d’obres, serveis i activitats dels ens 
locals. És el terme que diu que s’ha d’utilitzar, no és que hàgim decidit posar denúncia 
perquè ens agrada més aquesta paraula, és la paraula que fa estrictament el cas que ens 
ocupa. 

Sobre les quantitats, es va pagar en aquella època, i els pagaments que es van fer són 
els que estaven estipulats en el conveni, que com diem va ser signat el 20 de març de 
l’any 2006. 

Pel que comentava la Sra. Peralta, l’aprofitament dels treballs, de les feines que es van 
fer. És cert que han passat gairebé 9 anys, si més no aquests treballs mirarem que 
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serveixin d’estudi previ per facilitar-los als licitadors, ja que comporta una, si més no hi 
havia una diagnosi urbanística en aquell i d’alguna manera s’estalviaran fer els estudis 
previs a l’any 2006, així que lògicament hauran de treballar moltes facetes, molts 
aspectes, però hi haurà coses que de l’any 2006 enrere es podran aprofitar. 

I una de les preguntes que llençava la Sra. Mundi, per què cal tancar aquest conveni? 
Doncs perquè actualment dintre de la voluntat coneguda d’aquest equip de govern d’anar 
a revisió del Pla general, no procediria signar aquest conveni, ja que la legislació des de 
les hores ha canviat, i no permet fer convenis amb aquells serveis que puguin ser objecte 
de contracte públic. O sigui, amb poques paraules, si hem d’anar a revisió del Pla 
general, aquest conveni ha d’estar tancat. 

 

La senyora Elisabeth Oliveras i Jorba declara: 

Jo també els hi afegiré, que aquesta caixa negre que deia la Sra. Mundi, és la mateixa 
caixa negre que contenia aquest document que la Sra. Peralta ens deia que no havia vist 
mai. I per tant algú altre deuria tenir-lo perquè la Sra. Mundi sí que el tenia, i em sembla 
recordar que vostès porten 2 mandats anteriors governant junts. 

L’altre és dir-los que al 2006 l’acord es va prendre per unanimitat, que per tant tots els 
grups vam estar d’acord que era necessari revisar el planejament que en aquell moment 
teníem. 

Que la custòdia del document, doncs miri la primera etapa: “adjunt a la present li fem a 
mans la documentació corresponent a la primera etapa prevista.” Perquè vostès saben 
que tots aquests treballs tenen una planificació, evidentment era la primera etapa del 
treball, que és l’única que s’havia fet i que es va encarregar al desembre del 2005, 9 
mesos abans de les eleccions, sinó al desembre del 2005, per tant en el moment que es 
va encarregar faltava 1 any i mig encara. 

I per tant doncs com què es va fer la primera etapa, es va deixar custodiat. I es va deixar 
l’esborrany perquè curiosament el document va entrar en aquest Ajuntament el dia 13 de 
juliol del 2007, que en aquell moment, si tenen bona memòria, recordaran que hi havia un 
pacte PSC, CiU i PP. 

Per tant si algú havia de custodiar aquest document, o sabia on estava, eren tots vostès, 
és a dir, no sé a on volen anar a parar demanant-nos o recordant-nos o preguntant-nos, 
no sé. Nosaltres els hi vam deixar l’esborrany entrat a Secretaria i quan ja van entrar la 
primera etapa, perquè ara ens tornarà a passar el mateix, això està en 3 anualitats 
perquè així ha de ser, perquè els treballs són llargs i no es poden fer en un sol any i per 
tant estan repartits ens diferents temps, perquè hi ha un temps de diagnosi que s’ha de 
fer el terreny i que per tant aquí doncs, no hi ha. I després hi ha d’haver el ple estratègic, 
hi ha d’haver una sèrie de projectes que aniran apareixent. 

Les factures? Doncs no sé, no hi eren en el document tal com estava, ja les demanarem 
a Serveis Econòmics i ens les faran arribar, en tot cas, era un conveni que en aquell 
moment es podia fer amb la UPC o amb qualsevol entitat pública, i així es va fer. 
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I la pregunta també ens l’hem fet, jo com què vostès m’han apel·lat a mi, perquè dels 17 
que estem asseguts en aquest ple, som el Sr. Sánchez, la Sra. Mundi i Jo els que 
estàvem en aquell ple en aquell mandat, per tant doncs en el 2003 els altres no hi eren, 
tots són posteriors, del 2003 són els 3 que quedem. 

Jo li puc dir que en aquell moment, amb el govern de CiU i d’ERC, i a més a més puc 
parlar amb propietat perquè jo sóc militant d’ERC, no com altres companys que són de 
Junts i que per tant no pertanyen a les accions, en aquest cas es va estimar que era 
necessari fer aquest plantejament. I sí evidentment doncs hi havia una temporalitat, podia 
passar doncs que entrant a govern al desembre del 2004 i tenint les eleccions al juny del 
2007, no es poguessin acabar els treballs previs, però es va estimar que era més 
necessari, així va ser tant clar per tots els grups municipals, que es va aprovar per 
unanimitat, que era necessari fer aquest treball, perquè estàvem arribant a un nivell de 
creixement que el poble doncs era necessari arribar. Per què no hem arribat als 2.000 
habitants de les previsions de creixement? Doncs miri perquè hi ha hagut una crisis 
importantíssima, que no ha crescut el poble com s’havia previst, evidentment la situació 
econòmica no va acompanyar, qui va estar a govern en aquell moment ho va estar patint. 
I els costos eren els que hi havia, i el treball era la primera part, és a dir suposo que si 
s’hagués acabat de desenvolupar els treball hagués rendit. Aquest treball va acabar 
tancat en un calaix fins que a finals d’un mandat van decidir, o mitjans d’un mandat, no 
recordo la data, van desistir de la revisió del Pla general. 

I aquí sí que tots 3 vam estar d’acord i vam votar junts. Per tant hi ha preguntes d’anada i 
tornada, perquè en l’antic mandat ens hem passat preguntant-los, per què anàvem a 
modificacions puntuals substancials quan teníem una revisió de Pla general engegada? 
Per què no ho portàvem dins del Pla general perquè era més important, perquè estàvem 
tractant la façana i l’entorn del poble, perquè s’havien de modificar polígons doncs amb 
els seus usos i això és una modificació important que el poble ha d’estar informats, que 
dins de la modificació puntual no hi ha exposició pública ni participació de la mateixa 
manera que dins de la revisió del Pla general. 

Totes aquestes preguntes ens les han sentit fer en el meu grup primer com a Esquerra i 
després com a Junts per Sant Quirze durant els darrers 2 mandats, que els hi recordo 
que el pacte ha persistit durant 2 mandats sencers i que eren els mateixos actors i les 
mateixes persones. 

Per tant jo tinc clar que la llei ens diu, i així va ser, el Sr. interventor en el seu moment ens 
va dir que no podíem fer la licitació del nou POUM si no hi havia la denúncia d’aquest 
conveni, i és el que estem fent, senzillament portar-ho a Ple perquè l’òrgan que ho va 
aprovar era el Ple i per tant l’òrgan competent per desistir és el Ple. És a dir la llei ens diu 
que el mateix òrgan que ho aprova és el mateix òrgan que ha de el desistiment, i aquí 
anem, en aquest cas la denúncia, de la mateixa manera que van fer el desistiment de la 
revisió del Pla general en el mandat 2007-2011, i també ho va haver de fer el ple perquè 
l’acord s’havia pres. 

 

El senyor David Sánchez Mancebo declara: 

Només Sra. alcaldessa, si la memòria no em falla hi ha una dada que vostè ha dit en 
relació al pacte del 2007, data de juliol, el “malograt” Partit Popular, al juliol del 2007 no 
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tenia cap pacte amb la Sra. Mundi, que era l’alcaldessa en aquell moment, ni amb el 
PSC, que va ser posteriorment que les arts de la Sra. Mundi van poder fer que el PP se 
sumés en aquell govern. 

 

La senyora Elisabeth Oliveras i Jorba declara: 

Perdoni perquè  jo és que amb la seva activitat política tinc un lapsus, hi ha moments que 
no sé massa on situar-lo, o en quins pactes. Per tant se’m belluguen les dates, ho sento. 

 

La senyora Sílvia Peralta Valdivia declara: 

Simplement dir, com he comentat Sra. Oliveras, no és que estiguem d’acord o estiguem 
en contra de fer una revisió del pla urbanístic. Ara actualment consideren que sí, 
lògicament després de tot aquests any és necessari perquè la realitat ha canviat 
substancialment. 

Vostè mateixa ha reconegut que va ser una decisió que va prendre el seu govern, del 
qual vostè en formava part, i per tant escolti, per unanimitat va anar al ple la revisió del 
pla general, m’hauria de mirar l’acta, però jo crec que no, no va ser per unanimitat. 

En tot cas és una decisió política d’un equip de govern, que volia portar a terme tot un 
procés, des del nostre punt de vista amb un calendari erroni, perquè estava supeditat a 
unes eleccions generals, en un període temps molt curt, i vostè mateixa ho va reconèixer 
així. Ho va reconèixer així i tinc les paraules que vostè va dir en el Ple de novembre, 
d’aquest novembre passat, quan van iniciar, quan van vostès aprovar la revisió del Pla 
general. 

Vostè va dir: “És veritat es van iniciar una revisió del Pla general l’any 2006, és van gastar 
120.000€ en un conveni amb la UPC per fer la diagnosi inicial, aquest va arribar a tocar 
d’eleccions i va quedar en mans de la Secretaria general.” Aquestes són paraules seves, 
per tant això, vostè reconeix que es iniciar un procés en un període temps molt curt, i això 
va quedar, dèiem que nosaltres havíem de fer el garant d’aquest document. El garant 
d’aquest document en tot cas era el govern que l’havia encarregat, el govern anterior.  

Això va quedar en mans de la Secretaria General i era el que custodiava un document, 
que era un projecte polític i una decisió política d’un govern anterior. 

Que el govern posterior, pel que sigui, va decidir no tirar-ho endavant: primer perquè com 
deia la Sra. Mundi, i ho pot ratificar, ens va costar, en fi, aconseguir determinar la 
informació a l’Ajuntament i no només això, sinó altres coses que podríem anar enumerant 
un llistat dels mesos i anys en alguns cassos que ens va costar. 

No sé que passava que hi havia una dificultat d’aconseguir la documentació, en tot cas 
com dic va ser una decisió a posterior lògicament, d’un govern posterior, que no està 
obligat perquè així ho decideixen els ciutadans, supeditats a les decisions de governs 
anteriors. 
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Ja li dic, nosaltres no vam participar d’aquella decisió que és totalment lícita, respectable, 
però no compartíem en aquell moment, i com què no vam participar d’aquella decisió, 
doncs tampoc participem d’aquesta decisió, perquè ens ha costat a tots, si no m’equivoco 
132.000€. 

 

La senyora Elisabeth Oliveras i Jorba declara: 

Jo li deia que d’aquí al ple, els que vam entrar al 2003, els únics que som d’aquell any... 

 

La senyora Montserrat Mundi i Mas declara: 

Repetiré i seré més ràpid perquè m’han dit que no s’havia gravat, per tant dir-li Sra. 
alcaldessa, que li vull recordar que vostè ha dit, que jo també havia participat de 
l’aprovació del planejament general 2003, i jo li he dit que no, perquè jo vaig plegar al 
març del 2005 i vostès ho van portar a ple al desembre del 2005, per tant agrairia que no 
digués, suposo que ho ha dit perquè no té les dates al cap, però jo sí que les tinc. 

L’altre tema era que malauradament, és cert que vostès l’altre dia ens van ensenyar una 
documentació amb una carpeta negra, que és l’única documentació que se’ns va donar a 
nosaltres, i el fet de què fos una documentació evidentment insuficient, i pel preu que es 
demanava. Nosaltres enteníem que portant a ple el desistiment del planejament general, 
això quedava mort. Perquè és més el Sr. Navarro no ens va reclamar mai més res, se li 
van pagar totes les factures que precisament estaven signades pel mateix tècnic, i no 
entenem el fet de què tingui que portar això a ple una altra vegada, perquè nosaltres això 
ho vam donar per tancat. 

Però bé és la seva decisió o la llei. 

En el Sr. Fernández dir-li que malauradament em sap greu perquè vostè l’altra dia no 
estar a la comissió, però quan jo vaig preguntar a la nova cap d’Urbanisme, si això es 
podia aprofitar d’alguna manera, ella va dir que poca cosa. 

Per tant s’han pagat 130.000€, llençat a la “basura”, perquè no s’ha tirat endavant. 

I veig que només parla del planejament, i de les últimes preguntes que li he fet del Sr. 
Sancho, veig que no respon res, i bé seguirem preguntant. 

 

La senyora Elisabeth Oliveras i Jorba declara: 

Torno a contestar a la Sra. Mundi que el dia 6 de setembre, a òrgans de seguiment, 
podrà fer totes les preguntes que cregui necessàries i oportunes, que tota la comissió 
d’òrgans de seguiment, com he dit abans a Informes de Presidència i ho torno a repetir 
ara, i ho he dit abans, estarà dedicada a 3 temes cabdals, que entre altres coses perquè 
venim dels òrgans de seguiment del mes d’agost que són més baixos de contingut i que 
per tant tindrem temps de debatre el dia a dia de l’Ajuntament, doncs de poder-nos 
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dedicar al tema de la COMU, els temes que, i a més els hi dic, que a les preguntes al 
davant el primer que se’ls hi posa és que tal dia hi haurà la informació. 

Miri Sra. Peralta, el calendari erroni jo diria que el vam fer en el moment que en aquest 
Ajuntament no hi ha hagut mai la possibilitat de fer pactes d’esquerres en aquest poble, i 
que en un moment donat que hi havia possibilitat, ja que ens anem tant enrere, hi havia la 
possibilitat de fer un pacte d’IC, PSC i ERC, i fer un pas endavant en el progrés i 
començar i començar les coses una mica  abans, es van endarrerir vostès per anar 
pactar amb Convergència i després ho vam fer nosaltres. 

Sí, sí ja m’ho pot dir, perquè com em va dir un dia el Sr. Sabés, ERC no havia perdut mai 
la virginitat i també teníem dret a equivocar-nos o de fer-ho d’una altra manera, així és 
com ho va dir el Sr. Sabés, hi érem tots a la Patronal, celebrant els 25 anys dels 
ajuntaments democràtics, i ens el va deixar anar així, i per tant així va quedar la cosa. 

Quan un entra en un pacte polític al desembre del 2004, és molt difícil, és molt difícil que 
en 2 anys i poc que queden per arribar a eleccions, tingui temps de dur a terme totes les 
accions que són llargues, però sí que pot demostrar la voluntat que té de fer-les i de 
treball, i és el que vam fer. 

La revisió de pla genera es composa de diferents fases, aquesta era la primera etapa, si 
el treball que s’havia fet previ no els hi agradava, sempre hi ha la possibilitat de cridar a 
l’equip redactor i tornar a demanar revisió, doncs com es fa amb qualsevol treball previ 
que s’ha fet dintre de l’Ajuntament i que són els projectes previs. 

Jo els hi faig arribar el full de l’entrada que està dins de la carpeta que diu: “passi a 
Alcaldia”. Per tant no sé perquè els hi va costar, Alcaldia el 13 de juliol de 2007, ja els hi 
puc assegurar que no hi era jo, estava a l’oposició per tant els hi fem arribar, perquè els 
tinguin cadascú el seu, i puguin veure que va passar. 

Perquè l’obligació de qualsevol govern quan se sap que s’ha fet una despesa i tant 
important, és si no hi ha rendiment o no agrada, no s’acaba de tenir una diagnosi d’allò 
que s’esperava, doncs tornar a cridar en aquest equip redactor i aquests diners fer-los 
brillar. 

El que no es pot fer és tancar-lo en un calaix perquè no ens agrada, no ens ve de gust, 
ho ha encarregat un govern amb el que no estem d’acord, o el que sigui, i malmetre els 
130.000€. 

A mi no em demanin responsabilitats d’allò que vostès no van acabar fent la feina, perquè 
nosaltres la vam iniciar com una voluntat política absoluta, amb ganes de treballar i 
transformar el poble i per tant en tot cas vostès sabran en quin moment van decidir que 
no, van trigar des del 2007, el desistiment de la revisió de pla general va ser bastant més 
endavant, quan ja hi havia bastants modificacions de pla general obertes, que continuen 
en aquests moments obertes. 

Els hi recordo que en 2 mandats hi ha hagut 13 modificacions puntuals i només hi ha 
hagut dues d’aprovades definitivament, les altres estan obertes i vives, i amb feina a fer 
amb elles. 
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Per tant amb 13 modificacions que transformen el poble, penso que és prou necessari, o 
en aquell moment ja ho era la revisió del pla general. Per tant de la mateixa manera que 
el nostre govern ha arribat i hem trobat projectes, que ja ens havíem manifestat des de 
l’oposició que no hi estàvem d’acord i el que no hem fet és llançar els diners, sinó intentar 
transformar-los. 

Doncs exactament el mateix podien haver fet vostès, el que no es pot fer, és com què ho 
ha encarregat algú que no m’agrada, ho hi estic d’acord o tal, doncs deixo aparcats 
aquests diners perquè són diners públics i els hem de rendir fins el final, i així els hi hem 
estan reclamant durant aquests mandats. 

Com què no ens posarem d’acord, digui Sra. Mundi. 

 

La senyora Montserrat Mundi i Mas declara: 

Home Sra. Oliveras, o sigui no digui que no ha canviat els projectes, perquè per canviar 
ha canviat fins i tot la Fira d’Entitats, el lloc on es fa la botifarrada, o sigui si ho està 
canviant tot. Si un dia li vaig dir, si vostè el que vol és esborrar 8 anys del meu govern, o 
del govern que hem estat, és impossible. Perquè clar, és que està canviant tot, i no digui 
que ha recuperat o què ha fet seus els projectes, perquè no, tampoc, es va licitar el parc 
de Can Feliu, és va deixar licitat, la persona a qui se li va adjudicar no va poder-ne fer 
front, però l’obligació de vostès era avisar al segon. I vostès han desestimat, això també 
estem pendents de què ens ho responguin. 

Clar, i no els hi va agradar aquell projecte, per tant  tampoc el fan. Escolti és ben lícit, jo 
no li diré pas no. A vostè no li agradava i és cert, a l’oposició, quan vostè estava a 
l’oposició deia que no li agradava. Fantàstic. Jo no li dic pas que el tiri endavant ara. 

Però home, respecti la decisió dels altres, i el fet de què vostè em doni aquest full, doncs 
li segueixo dient Sra. Oliveras. Aquí posarà “passi a Alcaldia” d’una manera molt rara, 
també li dic aquí dalt, així molt estrany. Però aquí posa “Sra. alcaldessa”, però això 
l’entrada era al Departament d’Obres, van anar a Urbanisme. 

Jo l’únic que li he dit és que em va costar Déu i ajuda perquè m’ho portessin. I quan ens 
ho van portar vam creure que era insuficient, i per això no ho vam fer, però també és una 
decisió política. 

Jo li demano que respecti les decisions polítiques dels altres governs, com jo respecto la 
seva. I per tant vostè faci el que cregui que hagi de fer, és el seu govern, vostè és la cap 
de files, i per tant escolti, faci, però faci. 

 

La senyora Elisabeth Oliveras i Jorba declara: 

Si fem, fem, la veritat és que de fer estem fent, l’equip de govern treballa i realment. La 
botifarrada li ben asseguro que no és una decisió meva personal, ja li vaig explicar, i si vol 
li farem venir el dia 6 de setembre, si el senyor enginyer no ha marxat de vacances un 
cop ha passat la Festa Major, que li vingui a explicar el perquè, o ja li demanem l’informe 
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del perquè ells creuen així. No hi ha voluntats ens aquests casos de transformació, que 
no va més enllà de qüestions tècniques. 

I la Fira d’Entitats, aprofitant que es feia el Rumbafest, i que era al centre on hi haurà una 
activitat, es va proposar a les entitats i han triat que sí, ja els hi va estar bé, doncs allà 
s’ha fet. És a dir que per tant, en aquest cas decideixen i proposen. 

Jo li estava dient que dels seus projectes, nosaltres no hem deixat els diners aturats i 
com que no ens agradava allà s’ha quedat, sinó que s’està treballant per transformar-los 
o modificar-los. Al setembre en podran gaudir de les propostes. 

 

La senyora Montserrat Mundi i Mas declara: 

És que no m’ho puc callar. 

Vostè ha executat tots els projectes perquè els que s’ha trobat ja amb les màquines al 
carrer, com aquell que diu, no els ha pogut tirar enrere, perquè els que ha tirat enrere o 
no els ha fet, si més no hem tingut un romanent d’1.600.000€. 

Per tant d’algun lloc hauran sortit aquests diners. 

Però li repeteixo, que jo no me queixo, que és la seva manera de governar i és el seu 
govern, i és el seu estil, i és la seva política. Fantàstic. 

Aquesta era la nostra i aquesta és la seva, però no cal que tota l’estona s’estigui com 
justificant, no.  

Jo entenc lo de la botifarrada, no entenc, i potser dubto, que els veïns estiguin contents, 
suposo que els avisaran, perquè sinó poden tenir algun problema. Però bé és la seva 
decisió o la de l’enginyer, la que vulgui, però ja li vaig preguntar, l’enginyer és el mateix 
oi? Per tant estrany ho és, perquè clar resultat que hem fet 8 anys de botifarrada al 
mateix lloc, i l’enginyer i tot l’Ajuntament en pes, tots els tècnics, han aprovat el lloc on 
fer-la. I ara resulta que aquest any, casualment, l’enginyer li diu que allà no, que és millor 
a l’altra vorera. Bé doncs fantàstic, bravo, si jo no dic res, jo no li demano que justifiqui, 
només li demano que sigui justa.  

Vostè faci el que hagi de fer, amb la seva decisió i el govern, i nosaltres ho aprovarem o 
no, o direm si ens sembla bé o no, com feia vostè, però no justifiqui, perquè no li estic pas 
demanant, i li dic amb tot el “carinyo” del món, és que no vull que es justifiqui. 

 

La senyora Elisabeth Oliveras i Jorba declara: 

Penso que els veïns que ens escolten, i els que ens segueixen, tenen tot el dret a tenir 
totes les justificacions, totes les explicacions que puguin generar-los dubtes. I miri les 
normes canvien, els espais s’omplen, vam tenir un debat, fins i tot de què potser enguany 
no hi haurà tanta gent com l’any passat a la Festa Major perquè coincideix amb Sabadell, 
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però això no ho sabem, com que no podem fer previsions. Per tant no entenc aquest 
debat ni que hi fa entremig del POUM.  

En tot cas el que hem de fer és el que ens pertoca per llei, perquè no podem iniciar la 
nova licitació si no tenim aquesta denuncia feta i per tant és el que portem a Ple. 

 

La senyora Montserrat Mundi i Mas declara: 

Per acabar, un tema que no li he dit, a veure quan vostè diu: “no és que ja li he dit a 
Informes de Presidència que farem reunions per parlar d’aquests temes”. En sembla 
fantàstic, però nosaltres el que li demanem és que respongui les preguntes per escrit que 
nosaltres li hem fet per escrit.  

Les que li he preguntat, que el Sr. Falgueras va dir que encara no ens havia passat el 
tema de la liquidació el Sr. Sancho. O m’equivoco Sr. Falgueras? 

Per tant em sembla bé que fem reunions, és que les hauríem d’haver fet fa temps, perquè 
creem mals rotllos, i creem confusions que crec que no estan bé per ningú, però 
independentment de les reunions que puguem fer, nosaltres volem per escrit les 
preguntes que fa temps que li estem demanant, a més a més en aquest  tema, 
precisament amb aquest senyor. I a mi no em val que em digui que farem una reunió per 
explicar-ho. No, és que ho vull per escrit. 

Per tant li demanaria si us plau que ens fes arribar per escrit tot allò que no ens ha 
respost per escrit, que nosaltres havíem entrat per escrit, perquè l’obligació, la llei diu que 
ho ha de fer per escrit. 

 

La senyora Elisabeth Oliveras i Jorba declara: 

La tinc present la llei, perquè n’he fet moltes de preguntes per escrit i per tant sé quin és 
el procediment. 

 

Votació 

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

  Vots a favor: 9 (Junts-ERC-AM i ICV-EUiA-E) 
  Vots en contra: 4 (Convergència) 
  Abstencions: 4 (PSC-CP i C’s) 
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7. Suspensió de tramitacions i llicències establiments d'ús recreatiu (A5)  Polígon 
Can Torres - Can Llobet 

ANTECEDENTS DE FET 

 
Vist que la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona en data 22/3/2000 va aprovar 
definitivament el Pla General d’ordenació (PGO) de Sant Quirze del Vallès. 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 quadrimestrals, sense perjudici de la revisió   
 
Vist que cal destacar també, que des de l’aprovació definitiva del PGO, s’ha produït una 
etapa d’importants reformes i/o actualitzacions de la legislació en matèria urbanística, de 
tal manera que s’aprova la llei 2/2002 de 14 de març d’urbanisme, la llei 10/2004 de 24 de 
setembre 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 i la llei 3/2012 de 22 de febrer de 
modificació del text refós de la llei d’urbanisme. 
 
Vist que el Ple de l’Ajuntament, en la sessió ordinària que va tenir lloc el dia 26 de 
novembre de 2015, va adoptar l’acord d’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 de Sant Quirze del Vallès. 
 
Vista la Memòria de data 13/7/2016 elaborada per l’Arquitecte Municipal de la que es 
desprèn: 
 

-Que un dels objectius fonamentals de la revisió del planejament i el projecte de 
POUM és com regular el sòl industrial i la seva estructura urbana, analitzant la 
seva situació actual  fent propostes de creixement i ordenació. El nou planejament 
haurà d’establir una ordenació coherent de les activitats sobre el territori, regulant i 
ordenant la ubicació dels establiments de concurrència púbica i activitats 
recreatives en el municipi.  

 
-Que un dels àmbits que pot  resultar més afectat per aquesta reordenació és el 
polígon de Can Torres-Can Llobet, amb 43,30 Ha de superfície i amb accés 
directe des de  l’enllaç amb l’A18, i en relació al casc urbà des del final del carrer 
Mallorca, i a l’altra banda de l’autopista amb accés parcial al municipi de Sabadell.  

 
-Que el PGO ja preveia el nou accés a Can Torres-Can Llobet des de l’A-18 
relacionant-lo amb l’anterior modificació dels accessos a Sabadell i Bellaterra, 
amb un accés directe des de la ronda situada majoritàriament en el municipi de 
Sabadell i la previsió d’accessos directes des del lateral de l’autopista A-18. El 
primer garantia l’accés directe a Sant Quirze a traves de Can Canals (Pla Parcial 
Sud-oest) i el segon estava destinat a millorar l’accessibilitat d’aquest sector 
industrial des de la xarxa general. 
Al igual que passa amb Sabadell, en horari de nit el polígon de Can Torres-Can 
Llobet no te capacitat per encabir la afluència de cotxes a la via pública, problema 
que s’agreuja encara més amb la incidència que té el muntatge que a partir de les 
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6 del mati es fa del mercat ambulant de Can Torres-Can Llobet, al carrer Narcís 
Monturiol, provocant incidències en la mobilitat i en el mapa de qualitat acústica.   
 
-Que en definitiva tota aquesta situació, pendent de resoldre per part del 
planejament, crea dificultats en l’ús, l’accessibilitat,  la mobilitat i repercuteix 
negativament en el desenvolupament d’altres activats en aquest àmbit. 

 
-Que és convenient preveure les mesures necessàries per procedir a aplicar 
immediatament una moratòria a l’obertura d’activitats recreatives destinades a 
serveis relacionats amb les manifestacions comunitàries de l’oci i de l’espectacle, 
no compreses en cap altra qualificació, que poden generar molèsties tant a 
l’interior com a l’exterior de l’establiment (discoteques, bars musicals, pubs, 
wiskeries, sales de festes, bingos, cafès-teatres, salons recreatius i similars), la 
qual cosa permetrà analitzar l’impacte d’aquestes activitats, als efectes d’elaborar 
el planejament urbanístic per regular adequadament la seva implantació.    
 
-La suspensió de tramitació de llicències no afectarà a la modificació de l’activitat 
d’EMERGENT DISC SL., per tal d’ampliar  l’aforament de la sala fins arribar a les 
3.000 persones de capacitat (exp. d’activitat 53/14), que resta  pendent de la 
tramitació del projecte a la Regió d’Emergències Metropolitana Nord i als informes 
preceptius de  les altres administracions implicades (Direcció General de Jocs i 
Espectacles i de Mobilitat, del Departament d’Interior de la Generalitat). 
 

 
Considerant l’informe jurídic de data 14 de juliol de 2016. 

  

FONAMENTS DE DRET 

- Text Refós de la Llei d’Urbanisme, aprovat per Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost 
(TRLUC) : 

*Article 73.- Suspensió de tramitacions i llicències.   

1.-Els òrgans competents per a l’aprovació inicial de les figures de planejament urbanístic 
podran acordar, amb la finalitat d’estudiar la seva formació o reforma, suspendre la 
tramitació de plans urbanístics derivats concrets i de projectes de gestió urbanística i 
d’urbanització, així com l’atorgament de llicències de parcel·lació de terrenys, d’edificació, 
reforma, rehabilitació o enderroc de construccions, d’instal·lació o ampliació d’activitats o 
usos concrets i d’altres autoritzacions municipals connexes establertes a la legislació 
sectorial. 

L’apartat 2 del mateix article 73 determina que els acords de suspensió de tramitacions i 
de llicències han de publicar-se en el butlletí oficial corresponent i han de referir-se a 
àmbits identificats gràficament. 

*Article 74.- Termini de suspensió de tramitacions i llicències. 

L’apartat 1 determina que la suspensió de tramitacions i de llicències per àmbits 
determinats en el cas de l’article 73.1 no pot durar més d’un any . 

-Reglament de la Llei d’Urbanisme, aprovat per Decret 305/2006, de 18 de juliol : 
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*Articles 102 ,  103 i 104, que desenvolupen els articles 73 i 74 de la Llei d’Urbanisme, en 
relació amb la suspensió de tramitacions i llicències com actuació preparatòria de la 
formulació del plans urbanístics municipals. 

 

DISPOSICIÓ 

S’adopta l’acord següent:  

 
Primer.- Aprovar la suspensió de la tramitació de plans urbanístics derivats i de projectes 
de gestió urbanística i d’urbanització, així com l’atorgament de llicències i autoritzacions 
en tot l’àmbit del Polígon de Can Torres-Can Llobet d’aquest municipi, delimitat 
gràficament a l’Annex d’aquest acord, durant el termini d’un any, amb l’excepció que 
s’indica a la Memòria tècnica de l’Arquitecte municipal  de data 13/7/16 relativa a l’activitat 
Emergent Disc S.L.,  a l’empara d’allò establert a l’article 73.1 del TRLUC, atès que 
l’Ajuntament té previst estudiar l’ordenació d’aquesta zona com actuació preparatòria a la 
formulació de la revisió del Pla General d’Ordenació, d’aquest àmbit d’actuació. 

Segon.- Publicar aquest acord en el BOPB, DOGC i en un diari de major circulació de la 
província . 

Tercer.- Notificar aquest acord a tots els propietàries/aris afectats i altres interessats. 

Annex 
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Deliberacions 

El senyor Francesc Fernández Lugo declara: 

Un cop més ens hem de referir al Pla general, en aquest cas recordant que des de l’any 
2000 la legislació urbanística ha sofert canvis i actualitzacions importants, amb 
l’aprovació de diverses lleis i decrets. 

A més aquest Ple va aprovar el passat mes de novembre, com és sabut, encarregar als 
serveis jurídic i tècnics del municipi la redacció de la documentació de la documentació 
necessària per tal d’iniciar els treballs de revisió del Pla general de Sant Quirze del 
Vallès. 

Vist que un dels objectius del Ple general és regular el sòl industrial, el futur pla haurà 
d’establir una ordenació coherent de les activitats, regulant i ordenant la ubicació dels 
establiments públics i de les activitats recreatives al poble. 

En aquest context, un dels punts que es pot veure més afectat és el polígon de Can 
Torras-Can Llobet, aquest polígon, que toca amb el terme de Sabadell, no té capacitat 
per absorbir el volum de cotxes que s’apleguen a la zona a les nits, especialment els caps 
de setmana i més tenint en compte que els diumenges es fa el mercat ambulant 
setmanal, el muntatges del qual comença ben d’hora, cap a les 6, 7 del matí. 

Aquest panorama planteja problemes d’ús, d’accessibilitat i de mobilitat. Així doncs 
creiem que cal aplicar una moratòria a l’obertura d’activitats recreatives que poden 
generar problemes, com ara discoteques, bars musicals, pubs, wiskeries, sales de festes, 
bingo, cafès-teatres, salons recreatius i similars. 

Aquesta moratòria ha de permetre analitzar l’impacte d’aquestes activitats per tal de fer el 
planejament urbanístic que reguli la seva implantació. 

Per això es proposa al Ple suspendre la tramitació de plans urbanístics derivats, de 
projectes de gestió urbanística i d’urbanització i suspendre també l’atorgament de 
llicències i autoritzacions al polígon de Can Torras-Can Llobet durant un any, amb 
excepció de l’activitat d’Emergent Disc, que té en marxa una petició per tal d’ampliar el 
seu aforament. 

L’Ajuntament vol estudiar l’ordenació de tota aquesta zona dins de la revisió del Pla 
general. 

 

El senyor Luís Villa Carbó declara: 

Bon vespre a tots i totes, Sra. alcaldessa, senyors regidors i senyores regidores. 

Sobre aquest tema nosaltres votarem a favor, ja ho vam dir a la comissió. El que passa 
és que ens entren molts dubtes, perquè no sé si aquesta decisió afectarà a polítiques 
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d’inversions, que després potser, quan tinguem fet el pla, voldrem tornar a recuperar i 
llavors ja no estarem a temps. 

Jo no sé, en una paraula, si aquest tema, aquesta suspensió, s’ha fet una mica a corre-
cuita i sense parlar amb tota la gent que s’havia de parlar. Almenys nosaltres no som 
conscients d’això.  

Jo crec que aquí s’havia d’haver obert una mica de diàleg amb tots, perquè efectivament 
comportarà temes d’inversió, que poden quedar tallades, podem no quedar tallades, i que 
després quan s’aprovi el Pla, potser resulta que volem certes coses que ara en aquest 
moment estem donant per liquidades. I aquí m’entra el meu dubte. Així i tot votarem a 
favor, però creiem que el diàleg i el tarannà de fer aquest tema, ha d’entrar en una altra 
dinàmica. 

 

La senyora Sílvia Peralta Valdivia declara: 

Nosaltres també votarem a favor, tot i que en alguna part estem d’acord amb el que 
planteja el Sr. Villa, doncs creiem que és un debat precisament que entrarem dins de la 
revisió del Pla d’ordenació urbana, quina tipologia d’activitats i quina evolució preveiem 
en el futur pel nostre poble. 

Això ve de lluny, els que hem viscut d’alguna manera l’històric de tota aquesta evolució 
de demanda d’aquest tipus d’activitat en el nostre poble, creiem que és una bona mesura 
aquesta, si més no, almenys per garantir de manera cautelar durant un temps la 
impossibilitat de determinades activitats que considerem que poden ser més perjudicials 
que no pas beneficioses pel poble. 

I en tot cas obrir el debat a veure quins tipus realment d’activitats lúdiques o recreatives 
es poden instal·lar a Sant Quirze, que creiem que és un debat que hem de decidir entre 
tots i tota la ciutadania. 

 

El senyor Francesc Fernández Lugo declara: 

Només comentar al Sr. Villa que sí que és cert que és un any, és una suspensió 
potestativa, la pot fer l’Ajuntament o pot no fer-la. En tot cas per lo bo i per lo dolent és un 
any, és a dir que podria congelar algun tipus d’inversió, sí. Però també si és una inversió 
que ha d’anar a aquella zona. 

Si el fet d’anar a una revisió del Pla general significa encabir, en aquest cas el polígon de 
Can Torras-Can Llobet dintre de la visió general i com deia una mica la Sra. Peralta, de 
pensar entre tots de fer-ho participatiu, a veure què volem als polígons? Com volem que 
siguin? Quin tipus de nau? Quin tipus d’activitat volem allà? I creiem que aquest període 
de congelació, per dir-ho d’alguna manera, donarà la calma, o ens permetrà tenir el 
marge suficient per actuar i per fer aquest plantejament que creiem que és necessari, per 
això anem també a la revisió del Pla. 
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La senyora Montserrat Mundi i Mas declara: 

Una pregunta al Sr. Fernández, quan diu que la revisió del Pla també serà un tema de 
participació, i que més o menys es farà participar a la gent de què és exactament el que 
volem pels nostres veïns i veïnes, només de l’Àrea de Can Llobet? 

 

El senyor Francesc Fernández Lugo declara: 

No, no, la revisió del Pla general tindrà un projecte, un pla de participació ciutadana, en el 
qual s’encabirà tot. 

O sigui parlarem tot, no només amb els veïns parlarem, amb els veïns, amb les entitats, i 
amb les empreses, no només parlarem de Can Torras – Can Llobet. Hi haurà un pla de 
participació ciutadana per tota la revisió del Pla general. 

 

La senyora Montserrat Mundi i Mas declara: 

Ho dic, perquè si no recordo malament, hi ha alguna activitat dins del municipi que encara 
està activa, i que nosaltres ja vam tenir algun problema, i que jo sàpiga no entra dins del 
planejament que pugui haver-hi activitat, i n’hi ha. Però en fi, ja li faré la pregunta després 
a Precs i preguntes. 

 

Votació 

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

 

 

8. Atorgament compatibilitat Sra. Glòria Urbano Jiménez.  

ANTECEDENTS DE FET 

 
1. En data 14 d’abril de 2016 (NRE 2016005196) la Sra. Glòria Urbano Jiménez, 

funcionària de carrera de l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès, sol·licita li sigui 
declarada la compatibilitat a fi de “poder exercir lliurement com a docent en l’àmbit de 
la formació continua i de capacitació en àmbits com ISPC, Sindicats de Treballadors, 
seminaris, cursos, ponències, publicacions, etc. similars”.  

2. Manifesta en la petició que aquestes activitats no tenen relació directa amb el seu lloc 
de treball com a Policia Local de l’escala bàsica, ja que les activitats estan 
relacionades am bla docència i/o emissió d’informes d’assessoria de l’àmbit psicològic. 
Tanmateix afegeix que l’horari per exercir les citades activitats no interfereix de cap 
manera en el seu horari habitual de feina a l’Ajuntament. 

3. Vist l’informe número 46/2016 de la secretària municipal de data 13 de juliol de 2016. 
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FONAMENTS DE DRET 

Atès que com a empleada pública és d’aplicació la Llei 53/1984, de 26 de desembre, 
d’incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques. 

Vist l’article 3 de la Llei 53/1984 estableix que el personal comprès en l'àmbit d'aplicació 
d'aquesta Llei només podrà exercir un  segon lloc de treball o activitat en el sector públic 
en els supòsits previstos en la mateixa per a les funcions docents, en els casos a que es 
refereixen els article 5é i 6é i en els quals, per raó d'interès públic; i en aquest últim 
suposat l'activitat només podrà prestar-se en règim laboral, a temps parcial i amb durada 
determinada, en les condicions establertes per la legislació laboral.  

Per a l'exercici de la segona activitat serà indispensable la prèvia i expressa autorització 
de compatibilitat, que no suposarà modificació de la jornada de treball i horari dels dos 
llocs i que es condiciona al seu estricte compliment en ambdós.  

En tot cas l'autorització de compatibilitat s'efectuarà en raó de l'interès públic.  

 

Cal tenir present també allò establert a l’article 16.4 de la Llei 53/1984, de 26 de 
desembre, d’incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques: 
“Asimismo por excepción y sin perjuicio de las limitaciones establecidas en los artículos 
1.3, 11, 12 y 13 de la presente Ley, podrá reconocerse compatibilidad para el ejercicio de 
actividades privadas al personal que desempeñe puestos de trabajo que comporten la 
percepción de complementos específicos, o concepto equiparable, cuya cuantía no 
supere el 30 por 100 de su retribución básica, excluidos los conceptos que tengan su 
origen en la antigüedad”. 

D’altra banda, els articles 11 i següents de la mateixa norma estableixen la possibilitat 
d’atorgar la compatibilitat per activitats privades. 

D’acord amb l’article 321 i 324 del Decret 214/1990, de setembre, pel qual s’aprova el 
Reglament del personal al Server de les entitats locals. 

DISPOSICIÓ 

S’adopta l’acord següent:  

 
Primer. Reconèixer a la  Sra. Glòria Urbano Jiménez la compatibilitat per a l’exercici 
d’activitats de formació i docència i en matèria d’assessorament en l’àmbit psicològic, 
amb total respecte a la normativa sobre incompatibilitats, la qual cosa comportarà  que 
haurà d’exercir la seva activitat professional sense incórrer en cap de les prohibicions 
generals o de les específiques enumerades següents: 

- La compatibilitat per realitzar les activitats sol·licitades no podrà modificar ni afectar la 
jornada de treball ni l’horari de l’interessat ni justificar cap retard, negligència o descuit en 
l’escomesa de les seves funcions. 

- Les activitats privades que realitzi no podran impedir o menyscabar l’estricte compliment 
dels seus deures o comprometre la seva imparcialitat o independència. 
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- Les activitats privades que realitzi no podran superar en còmput setmanal la meitat de la 
jornada ordinària del lloc de treball a l’Ajuntament. 

- No podrà desenvolupar activitats privades en els assumptes en què intervingui o hagi 
intervingut en els dos darrers anys o en els que hagi d’intervenir per raó del lloc públic. 

Segon. S’ha de fer avinent que l’incompliment de les normes sobre compatibilitat 
comportaran la responsabilitat disciplinària corresponent en funció de la infracció comesa. 

Tercer.- Notificar el present acord a la persona interessada i a la representació sindical. 
 

 

Deliberacions 

El senyor Albert Falgueras Cuatrecasas declara: 

La Sra. Glòria Urbano, treballadora del nostre Ajuntament, ens sol·licita que li 
reconeguem la compatibilitat per a l’exercici d’activitat de formació i docència i en matèria 
d’assessorament en l’àmbit psicològic. 

Amb tot el respecte amb la normativa sobre incompatibilitats, haurà d’exercici la seva 
activitat professional sense incórrer en cap de les prohibicions generals o específiques 
previstes. 

Per aquest motiu proposem al Ple que adopti l’acord d’aprovar aquesta compatibilitat. 

 

Votació 

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

  

 

9. Autorització compatibilitat Sr. Andrés Pérez Bustos.  

ANTECEDENTS DE FET 

 
1. En data 6 de juliol de 2016 (NRE 2016009337) el Sr. Andrés Pérez Bustos, 

treballador laboral temporal de l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès, sol·licita li 
sigui declarada la compatibilitat a fi de “poder desenvolupar feines topogràfiques a 
les tardes”.  

2. Manifesta en la petició que aquestes activitats serien per desenvolupar la seva 
professió com a enginyer en geomàtica i topografia, durant les hores posteriors a 
la seva feina de delineant del Servei de Territori de l’Ajuntament de Sant Quirze 
del Vallès. 

3. Vist l’informe número 47/2016 de la secretària municipal de data 13 de juliol de 
2016. 
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FONAMENTS DE DRET 

Atès que com a empleada pública és d’aplicació la Llei 53/1984, de 26 de desembre, 
d’incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques. 

Vist l’article 3 de la Llei 53/1984 estableix que el personal comprès en l'àmbit d'aplicació 
d'aquesta Llei només podrà exercir un  segon lloc de treball o activitat en el sector públic 
en els supòsits previstos en la mateixa per a les funcions docents, en els casos a que es 
refereixen els article 5é i 6é i en els quals, per raó d'interès públic; i en aquest últim 
suposat l'activitat només podrà prestar-se en règim laboral, a temps parcial i amb durada 
determinada, en les condicions establertes per la legislació laboral.  

Per a l'exercici de la segona activitat serà indispensable la prèvia i expressa autorització 
de compatibilitat, que no suposarà modificació de la jornada de treball i horari dels dos 
llocs i que es condiciona al seu estricte compliment en ambdós.  

En tot cas l'autorització de compatibilitat s'efectuarà en raó de l'interès públic.  

Cal tenir present també allò establert a l’article 16.4 de la Llei 53/1984, de 26 de 
desembre, d’incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques: 
“Asimismo por excepción y sin perjuicio de las limitaciones establecidas en los artículos 
1.3, 11, 12 y 13 de la presente Ley, podrá reconocerse compatibilidad para el ejercicio de 
actividades privadas al personal que desempeñe puestos de trabajo que comporten la 
percepción de complementos específicos, o concepto equiparable, cuya cuantía no 
supere el 30 por 100 de su retribución básica, excluidos los conceptos que tengan su 
origen en la antigüedad”. 

D’altra banda, els articles 11 i següents de la mateixa norma estableixen la possibilitat 
d’atorgar la compatibilitat per activitats privades. 

D’acord amb l’article 321 i 324 del Decret 214/1990, de setembre, pel qual s’aprova el 
Reglament del personal al Server de les entitats locals. 

DISPOSICIÓ 

S’adopta l’acord següent:  

 
Primer. Reconèixer al  Sr. Andrés Pérez Bustos la compatibilitat per a l’exercici 
d’activitats d’enginyeria geomàtica i topografia, amb total respecte a la normativa sobre 
incompatibilitats, la qual cosa comportarà  que haurà d’exercir la seva activitat 
professional sense incórrer en cap de les prohibicions generals o de les específiques 
enumerades següents: 

- La compatibilitat per realitzar les activitats sol·licitades no podrà modificar ni afectar la 
jornada de treball ni l’horari de l’interessat ni justificar cap retard, negligència o descuit en 
l’escomesa de les seves funcions. 

- Les activitats privades que realitzi no podran impedir o menyscabar l’estricte compliment 
dels seus deures o comprometre la seva imparcialitat o independència. 
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- Les activitats privades que realitzi no podran superar en còmput setmanal la meitat de la 
jornada ordinària del lloc de treball a l’Ajuntament. 

- No podrà desenvolupar activitats privades en els assumptes en què intervingui o hagi 
intervingut en els dos darrers anys o en els que hagi d’intervenir per raó del lloc públic. 

Segon. S’ha de fer avinent que l’incompliment de les normes sobre compatibilitat 
comportaran la responsabilitat disciplinària corresponent en funció de la infracció comesa. 

Tercer.- Notificar el present acord a la persona interessada i a la representació sindical. 
 

 

Deliberacions 

El senyor Albert Falgueras Cuatrecasas declara: 

Aquest punt és també una autorització de compatibilitat pel Sr. Andrés Pérez Bustos. 

El Sr. Andrés Pérez, també treballador del nostre Ajuntament, ens sol·licita que li 
reconeguem la compatibilitat per l’exercici d’activitats enginyeria geomàtica i topografia. 

Igual que en l’anterior punt, recordem que haurà d’exercir la seva activitat professional 
sense incórrer en cap de les prohibicions generals o específiques previstes. 

I també per aquest motiu proposem al Ple que adopti l’acord d’aprovar aquesta 
compatibilitat. 

 

El senyor Luís Villa Carbó declara: 

Tal com vaig fer a la comissió, ho dic de cara a la informació de tothom i sobretot dels 
veïns que ens escolten. 

Últimament estem aprovant molts temes de compatibilitat, quan vaig reclamar a la 
comissió lo d’aquest senyor, es va dir que era un tema de treball temporal, aquest senyor 
estava treballant temporalment a l’Ajuntament, i que no se li podia fer una altra cosa. 

Fins i tot al nostre grup ens preocupa la quantitat de compatibilitats que estem donant i la 
quantitat de treballadors de l’Ajuntament que tenen feines a altres llocs. Sense entrar em 
detall, no vull fer cap denúncia rara, però que tinguem clar que a l’Ajuntament hi ha molta 
feina i tots tenim molts problemes. 

Sóc conscient que a Alcaldia hi ha un moment que hi  havia molta feina, molta tasca, 
només això res més. 

Que tinguem present que hi ha aquesta problemàtica i que lligat també a aquella 
comanda que feia que saber quanta gent tenim Ajuntament? en quins llocs de treball 
estan? Com està? Doncs bé, tot això lligat una mica al meu comentari. 
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La senyora Elisabeth Oliveras i Jorba declara: 

Les compatibilitats és una activitat que està regulada, que diu quan, en quin horari i de 
quina manera es poden dur a terme, sempre no poden lesionar ni entrar en col·lisió amb 
els interessos en el lloc de treball que desenvolupa aquella persona, ni poden fer perdre 
la capacitat de treball d’aquella persona. 

La majoria de les compatibilitats que es demanen darrerament són per docència, perquè 
són persones que s’han especialitzat molt en el seu àmbit laboral i que poden participar 
de la docència, habitualment a l’àmbit públic. 

I bé és hàbit d’aquesta casa atorgar-les sempre. 

Entenc el que ens diu perquè són plenament conscient del que costa a vegades 
aconseguir, però jo li diria que no és pas per les hores de compatibilitat sinó pel volum de 
feina que hi ha i la impossibilitat de contractar altres persones, gràcies a la llei que té 
l’Estat espanyol imposada. 

I per tant en la mesura que vostè pugui, doncs ja sap a qui ha de tocar la barbeta i dir-los 
que ens deixin començar a ampliar plantilles en els ajuntaments. 

 

Votació 

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

 

 

10. Modificació inicial de la plantilla i del catàleg de llocs de treball de l'Ajuntament 
de Sant Quirze del Vallès.  

ANTECEDENTS DE FET 

 
1. Vist que l’article 25 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, diu: “La plantilla de personal 
de les entitats locals ha d’estar integrada per la relació detallada per cossos, escales, 
subescales, classes i categories de les places en què s’integren els funcionaris, el 
personal laboral i l’eventual agrupades, indicant la denominació d’aquests, el nombre de 
places que les constitueixen, el nombre de les que es trobin vacants i el grup a què 
pertanyen, d’acord amb la titulació exigida per al seu ingrés.” 

2. Vist que l’article 29 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, defineix: “1. La relació de 
llocs de treball, com a expressió ordenada del conjunt de llocs de treball que pertanyen 
a una entitat local, inclou la totalitat dels existents a l'organització i correspon tant a 
funcionaris com al personal eventual i al laboral” i “2. Mitjançant les relacions de llocs de 
treball s'assignen les funcions, atribucions i comeses que ha de realitzar el personal que 
ocupa els respectius llocs de treball, i es determinen, en el cas de personal funcionari, 
l'escala, la subescala, la classe i la categoria a què ha de pertànyer la persona que ocupa 
cada lloc de treball.” 
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3. L’ajuntament de Sant Quirze del Vallès no  té a data d’avui una relació de llocs de 
treball aprovada, sinó que disposa d’un catàleg, que es troba publicat al BOP de 17 de 
febrer de 2015 ( aprovat definitivament el 29 de desembre de 2014). 

4. La plantilla de llocs de treball de l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès es va aprovar 
definitivament en data 28 de gener del 2016, i es va publicar al BOP en data 9 de març 
del 2016. 

5. Vist que l’article 27.1 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, disposa que: “La plantilla es 
pot modificar amb posterioritat a l’aprovació del pressupost durant l’any de la seva 
vigència, per respondre a l’establiment de nous serveis, per a l’ampliació, supressió o 
millora dels existents que no admetin demora per l’exercici següent, com també si respon 
a criteris d’organització administrativa interna.” 

6. Atès l’article anterior, la Regidoria de Serveis Econòmics i Recursos Humans, per 
donar resposta a criteris d’organització administrativa interna, considera necessari 
modificar la titulació necessària per accedir a la plaça que actualment està configurada en 
el catàleg com de Cap d’Àrea de Desenvolupament urbà i sostenibilitat. 

7. Atès el requeriment enviat per la Direcció General d’Administració Local el mes de 
maig de 2016, mitjançant el qual sol·liciten a l’Ajuntament de Sant Quirze la modificació 
de la plantilla i de la relació de llocs de treball pel que fa al lloc de treball de Tresoreria, 
per tal de que passi a ser un lloc reservat a funcionaris de l’administració local amb 
habilitació de caràcter nacional. 

8. Atès que no és necessària l'aprovació de l'expedient de modificació de crèdits del 
pressupost, ja que l'article 27.2 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, estableix que: “La 
modificació de la plantilla requerirà que s'aprovi l'expedient de modificació de crèdits del 
pressupost quan la despesa de la modificació per ampliació no es pugui compensar amb 
la despesa de la modificació per reducció, o per la disponibilitat de consignacions 
destinades a llocs vacants que no es pretenguin proveir en l'exercici, i atenent que les 
reduccions compensen les ampliacions.” 

9. Vista l’acta signada pel Comitè Unitari de data 15 de juliol de 2016. 

FONAMENTS DE DRET 

Vist l’article 22.2.i) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, en el qual es disposa que el Ple és 
l’òrgan competent per aprovar la plantilla de personal i la relació de llocs de treball. 
 
En virtut de tot el que s’ha exposat, es proposa al Ple de la corporació l’adopció dels 
acords següents: 
 

DISPOSICIÓ 

S’adopta l’acord següent:  

Primer.  Aprovar inicialment la modificació la plantilla de personal funcionari i laboral en el 
sentit següent: d’incorporar les places per a donar compliment a les modificacions de 
llocs de treball següents: 
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a) On diu: 

Ocupades   Vacants   Total   A extingir 
 
Cossos d’habilitació nacional 

Interventor/a       1                0              1 

Secretari/ària                                     1                0             1 

Total habilitats/des nacionals              2                0             2 

 

 

Ha de dir: 

     Ocupades   Vacants   Total   A extingir 

Cossos d’habilitació nacional 

Interventor/a      1                0              1 

Secretari/ària                                    1                 0              1 

Tresorer/a                                          0                1 

Total habilitats/des nacionals             2                1              3 

 

 

b) On diu: 

 

     Ocupades   Vacants   Total   A extingir 

Administració General 

TAG        3                2              5 

... 

Administració Especial 

Arquitecte/a      2                  1             3 
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Ha de dir: 

 

Ocupades   Vacants   Total   A extingir 

Administració General 

TAG        3                3              6 

... 

Administració Especial 

Arquitecte/a       1                 1             2 

 

Segon. Aprovar inicialment la modificació del catàleg de llocs de treball en el sentit 
següent: 
 
a) Crear la Plaça de Tresoreria reservada a funcionaris amb habilitació de caràcter 

nacional: 
 

ECONOMIA 
Denominació lloc Tipus Plaça    Grup      CD  CE  Llocs 
Tresorer/a             F        Tresorer/FHN               A1          28    35    1 
 

b) Modificar la Plaça de Tresoreria ( en el sentit que la denominació del lloc i la plaça 
coincideixen):  
 

ECONOMIA 
Denominació lloc Tipus Plaça    Grup      CD  CE  Llocs 
Tresorer/a             F        TAG Economista          A1          28    35    1 
 
ECONOMIA 
Denominació lloc Tipus Plaça   Grup      CD  CE  Llocs 
TAG              F         TAG Economista         A1           28    35    1 
 

 
c) Modificar la plaça de Cap d’Àrea de Desenvolupament Urbà i Sostenibilitat ( en el 

sentit que la titulació exigida sigui de llicenciat/da o titulació superior). 
 

ÀREA DE DESENVOLUPAMENT URBÀ I SOSTENIBILITAT 
Denominació lloc Tipus Plaça   Grup CD  CE  Llocs 
Cap àrea Des...           F        Arquitecte       A1        28   31   1 
 
 
ÀREA DE DESENVOLUPAMENT URBÀ I SOSTENIBILITAT 
Denominació lloc Tipus Plaça                  Grup CD  CE  Llocs 
Cap àrea Des...           F      Llicenciat o titulat superior    A1  28   31   1 
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Tercer. Publicar l’acord al BOP i a l’e-Tauler, pel termini de 15 dies hàbils, a l’objecte que 
els interessats pugin examinar-lo i presentar-hi les reclamacions que considerin 
oportunes davant el Ple de l’Ajuntament. 
 
L’acord es considerarà definitivament aprovat si durant el termini esmentat no es 
presenten reclamacions, i s’elevarà a definitiu, el qual serà publicat al BOP. 
 
En el cas que es presentin al·legacions s’elevarà, en el termini d’un mes, al Ple de 
l’Ajuntament, la proposta d’estimació o desestimació de les reclamacions i d’aprovació 
definitiva de la modificació de la plantilla i del catàleg de llocs de treball. 
 
 
Deliberacions 

La senyora Mercè Vallès Corominas declara: 

Bon vespre. 

Com a portaveu del meu grup municipal, pels veïns i veïnes que ens estan seguint i tots 
vostès, que sàpiguen que la Sra. Mundi s’absentarà d’aquesta votació per motius 
d’incompatibilitats perquè el requeriment que es va fer des de Funció Pública a 
l’Ajuntament, en compliment de la LRSAL pels municipis menors de 20.000 habitants, tots 
els tresorers han de ser habilitats de l’Estat i per tant s’ha de crear plaça. I en funció 
també per recomanacions de la pròpia secretària de l’Ajuntament, la Sra. Mundi 
s’absentarà d’aquesta votació per un tema d’incompatibilitats. 

 

El senyor Albert Falgueras Cuatrecasas declara: 

La plantilla de personal es pot modificar en posterioritat a l’aprovació del pressupost 
durant l’any de la seva vigència. Per respondre a l’establiment de nous serveis, per 
l’ampliació, supressió o millora dels existents, que no admetin demora per a l’exercici 
següent, com també si respon a criteris d’organització administrativa interna. 

En data 26 de maig es va rebre un requeriment enviat per la Direcció General 
d’Administració Local, mitjançant el qual sol·liciten a l’Ajuntament de Sant Quirze la 
modificació de la plantilla, i de la relació de llocs de treball, pel que fa al lloc de treball de 
Tresoreria, per tal de què passi a ser un lloc reservat a funcionaris de l’administració local 
amb habilitació de caràcter nacional. 

I per tal de donar resposta a criteris d’organització administrativa interna es considera 
necessari modificar la titulació necessària per accedir a la plaça que actualment està 
configurada en el catàleg com a cap d’Àrea de Desenvolupament Urbà i Sostenibilitat. 

Per atendreu es proposa al Ple que s’aprovi inicialment la modificació de la plantilla de 
personal funcionari i laboral en el sentit d’incorporar les places per a donar compliment a 
les modificacions de llocs de treball i que s’aprovi la modificació del catàleg dels llocs de 
treball en el sentit següent: 
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Crear la plaça de Tresoreria reservada a funcionaris amb habilitació de caràcter nacional. 

Modificar la plaça de Tresoreria en el sentit de denominació que lloc i plaça coincideixin. 

Modificar la plaça de cap d’Àrea de Desenvolupament Urbà i Sostenibilitat, en el sentit 
que la titulació exigida sigui de llicenciat/ada  o titulació superior. 

Per tot això exposat, d’acord amb l’informe de Secretaria i un cop passat per la Mesa 
General de Negociació, ho posem a la consideració de tots vostès per a la seva 
aprovació. 

 

El senyor David Sánchez Mancebo declara: 

Moltes gràcies per les explicacions, que adjunta a la documentació, que ha fet el Sr. 
Falgueras. 

Una vegada vist tot el catàleg de llocs de treball, hem observat que s’ha eliminat, si vaig 
mal encaminat després em corregeix. 

Però manca diguéssim una plaça d’arquitecte, abans hi havia 3, ara veiem que hi ha 2, 
em sembla que és cert això. 

Entenem que en el moment, i el punt que hem tractat abans i d’altres que segur que en 
aquest mandat seran, i l’any que ve, precisament seran de vital importància. Entenem 
que no s’ajusta potser als criteris més òptims de feina. 

Potser té una explicació política que no sabem, l’altre dia vam tenir l’ocasió de veure que 
hi ha hagut canvis, que hi ha hagut noves incorporacions, però potser o jo no les tinc, no 
tenim aquestes explicacions polítiques del perquè s’ha fet aquesta modificació. 

En qualsevol cas, vist tot el catàleg, etc. nosaltres ens abstindrem, sempre esperant que 
la documentació que vostès ens puguin donar sigui del tot convincent i puguem 
possiblement o no canviar el nostre vot al sentit afirmatiu. 

 

La senyora Sílvia Peralta Valdivia declara: 

Bon vespre de nou. 

Una mica en la línia que planteja el Sr. Sánchez, nosaltres també volíem saber quina 
justificació hi havia per eliminar la plaça d’arquitecte com a cap de Desenvolupament 
Urbà. 

Lògicament el lloc de treball continua sent cap de Desenvolupament Urbà, però es canvia 
la titulació, i per tant es pensa doncs que una titulació, un titulat superior o similar doncs 
és adequat a aquest tipus de lloc de treball. 
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Nosaltres considerem que per la plaça i pel lloc de treball que és, sí que seria adequat 
que continués sent una persona titulada com a arquitecte, doncs no deixa de ser el cap 
de Territori o la cap de Territori. 

I per tant com diu el Sr. Sánchez, en la plantilla surt que dels 3 llocs de treball d’arquitecte 
es passen a 2. 

Bé nosaltres considerem que precisament per la situació urbanística i la complexitat 
urbanística que tenim a Sant Quirze, a l’inici, que vostès mateixos han aprovat, d’iniciar la 
revisió del Pla urbanístic, no és molt coherent prendre aquesta decisió, doncs creiem que 
treure una plaça d’arquitecte precisament en aquests moments és una mica incongruent 
amb el procés que vostès porten. 

Nosaltres volíem trobar alguna justificació, algun argument del perquè, mirant l’expedient, 
no l’hem trobat, hem trobat l’informe de Secretaria que el que ens explica lògicament és 
com s’ha de fer una modificació de catàleg i de llocs de treball, però l’únic que hem trobat 
és que diu des de la Regidoria d’Economia i Serveis Interns, i en virtut de la facultat 
d’autoorganització que disposa la Corporació, es proposa adequar la titulació necessària 
per accedir a la plaça de cap de Desenvolupament Urbà. 

Per tant veient que ha estat una decisió estrictament política, sense argumentació, 
justificada en la facultat d’autoorganització que té l’equip de govern, lògicament totalment 
respectable, només faltaria. Nosaltres també la vam utilitzar en el seu moment, tot i que 
moltes vegades qüestionada aquesta facultat d’autoorganització, però la tenen com equip 
de govern, i per tant com dic totalment respectable, però no hem trobat el perquè, el 
perquè es fa aquest canvi de titulació i per tant s’elimina una plaça d’arquitecte del nostre 
Ajuntament que creiem que és del tot necessària i més com a responsable de l’Àrea de 
Territori. 

En aquesta proposta contempla també i també s’ha dit, i per això la Sra. Mundi està 
asseguda allà, perquè s’ha d’habilitar al tresorer, per llei, això sí que és una exigència 
legal, com a habilitat nacional, com una plaça d’habilitat nacional. Aquí totalment d’acord, 
amb aquesta proposta que també ens porta conjuntament amb l’altra, però que en aquest 
cas clar com que no podem votar per separat, ja ens agradaria votar una que sí i l’altra 
que no o abstenir-nos, doncs ens haurem d’abstenir a la proposta conjunta. 

També hem mirat a l’acta de la Mesa General de Negociació, per veure si als sindicats 
potser se’ls hi havia donat alguna argumentació més del que no trobem en l’expedient, 
però tampoc l’hem trobat, perquè l’acta literalment diu: “L’alcaldessa informa als 
representants sindicals que s’ha d’aprovar al juliol la modificació de la plantilla i catàleg i 
que prèviament ha de passar per la Mesa General de Negociació. Es deixa llegir a la 
representació sindical la proposta d’acord que s’ha preparat pel Ple. La representació 
sindical queda informada dels canvis.” I no diu res més, per tant clar tampoc no sabem si 
s’ha argumentat o s’ha justificat d’alguna altra manera cara a la representació sindical. 

En tot cas i perquè quedi clar, és una decisió política que vostès estan autoritzats a 
prendre-la en funció de la seva capacitat d’autoorganització i per tant la respectem però 
no la compartim, així que ens abstindrem. 
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La senyora Mercè Vallès Corominas declara: 

Bon vespre de nou. 

El nostre grup subscriu plenament les paraules que la Sra. Peralta ha explicat, repetiré 
perquè consti en acta també quin és el nostre posicionament. 

Dues consideracions, com bé ha dit ens hagués agradat que hi hagués hagut una votació 
separada del que és la creació de la plaça de tresorer, perquè és una obligació de llei, 
una obligació que la LRSAL als municipis de menys de 20.000 habitants obliga a fer-ho, 
per tant amb les exigències de la llei res a dir. Li haguéssim donat suport perquè 
evidentment és un requeriment que cal complir. 

El que no compartim és l’altra aspecte, i és que compartim plenament que respon 
bàsicament a posicionaments polítics perquè com bé ha comentat al Sra. Peralta, estem 
en un moment que vostès porten i tiren endavant la revisió del planejament i no acabem 
d’entendre que davant d’una situació així, passem de tenir 3 arquitectes a 2, certament és 
molt complex revisar el planejament, vostès ho saben, acaben d’aprovar vostès, nosaltres 
no hi hem donat suport, el que van ser uns treballs, estudis previs que ens hi hem gastat 
molts diners, i resulta que probablement no serviran massa. 

Per tant no acabem de compartir el que vostès fan en aquest sentit, doncs no ho 
compatim i per tant ens hi abstindrem. 

I per tant repeteixo, que ens hagués agradat que hi hagués hagut una votació separada 
perquè vostès ho estan posant tot junt i sembla que tot respongui a compliments legals i 
només hi ha una part que és un compliment legal, que és la plaça de tresorer, però la 
resta respon única i exclusivament a criteris polític que tampoc ens han acabat de 
justificar. Simplement ens van dir que el cap de Territori a part de ser arquitecte podia ser 
altres coses, però tampoc hi vam trobar una fonamentació i una explicació convincent, 
com perquè hi poguéssim donar suport. 

 

El senyor Albert Falgueras Cuatrecasas declara: 

Tal i com estava fins ara estava acotada la plaça de cap d’Àrea a ser arquitecte, ara el 
que fem és obrir-la, l’Equip de Govern el que decideix és que pot ser qualsevol persona 
amb titulació superior, o llicenciat, pot ser un arquitecte, pot ser un enginyer, pot ser 
qualsevol persona llicenciada. L’únic que fem és obrir, si aquest equip de govern més 
endavant, o un altre equip de govern posterior decideix que el cap d’Àrea sigui arquitecte, 
doncs estem en el mateix, no hi ha cap tipus de problema. 

A més a més tenim una segona plaça d’arquitecte que en aquests moments no està 
ocupada. 

També altres cap d’àrea dins de la casa, tampoc tenen acotat el tipus de titulació que 
tenen, poden ser, normalment sempre solen ser titulats superiors o llicenciat o llicenciada. 

 

La senyora Mercè Vallès Corominas declara: 
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Simplement volia dir-li Sr. Falgueras que no es faci trampes al solitari, vostès ara tenen 
una nova, diguéssim, en una comissió de serveis, una persona que volen que sigui cap 
de Territori, que a part és advocada, no sé si ho estan fent a mida o no. Amb això no estic 
dient que estiguen fent res il·legal, simplement estan condicionant tot el que són els llocs 
de treball, per una persona que tenen en comissió de serveis, i per tant no es faci 
trampes al solitari, ja ens està bé. 

Si volen vostès que sigui ella, per nosaltres cap problema, però per tant les coses pel seu 
nom. 

 

La senyora Elisabeth Oliveras i Jorba declara: 

Bé doncs tenim dues persones que estaran en comissió de serveis: una comença el dia 1 
d’agost que serà la nova cap de Recursos Humans. I n’hi ha una altra que va començar el 
dia 1 de juny com a cap de Territori, també en comissió de serveis. Són les places que es 
van donar i l’únic que fem és autoorganitzar-nos nosaltres. 

A l’Ajuntament hi havia 3 places d’arquitecte: una estava lligada al cap d’Àrea, i en aquest 
cas s’allibera i es deixen les dues d’arquitecte, perquè si es volen dotar es puguin dotar. 

Saben vostès que cada any només poden donar, malauradament gràcies a la LRSAL, 
només es poden contractar la meitat de les persones que s’han jubilat, a final d’any quan 
sabrem quantes persones s’han jubilat podrem saber quantes places podrem tornar a 
dotar i som plenament conscients de la feina que engegarem i de les necessitats que 
tenim. 

 

La senyora Mercè Vallès Corominas declara: 

I llavors podríem saber qui són aquestes persones que ocuparan les places de Recursos 
Humans, cap de Recursos Humans, ho podem saber? O encara no ho saben. 

 

La senyora Elisabeth Oliveras i Jorba declara: 

Sí i tant, la persona que ocuparà la plaça de Recursos Humans és una senyora que es 
diu Antonia Reches, que ve en comissió de serveis des de l’Ajuntament de Cerdanyola, i 
la que està ocupant la plaça de TAG de Territori, també ve en comissió de serveis de 
l’Ajuntament de Cerdanyola també. Estem buidant l’Ajuntament de Cerdanyola. 

 

La senyora Mercè Vallès Corominas declara: 

Volia que ens ho comentés perquè ens havia arribat, però casualment aquesta comissió 
de serveis que ve de cap de Recursos Humans, anava a les llistes d’IC a Sant Quirze. 
Curiós si més no, quan vostès ens van martiritzar i acusar durant 8 anys, etc. 
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I ara veig que vostès no tenen cap tipus d’inconvenient, comissió de serveis, sí, però a les 
llistes d’IC a Sant Quirze. Si més no, no deixa de ser curiós que allò que vostès havien 
criticat tant, ara ho facin, i li recordo que nosaltres en comissió de serveis no havia vingut 
mai ningú, que hi anés a les nostres llistes. Era un apunt. 

 

La senyora Elisabeth Oliveras i Jorba declara: 

Miri, les comissions de serveis les fas públiques i s’hi apunta qui creu que l’interessa. Si 
haguéssim tingut la voluntat de fer això que vostè està manifestant, no hauríem estat un 
any sense cap de Recursos Humans, li puc ben assegurar, perquè fa un any aquesta 
persona ja hauria entrat. 

Per tant el procés és natural, hi ha hagut oferta pública, s’ha exàmens, ha quedat desert, 
s’ha anat fent i un cop doncs a dins del mateix equip jurídic, han començat a avaluar les 
possibilitats, hi ha hagut algú que s’ha enganxat al carro nostre. 

I en aquest cas espero que funcioni, en cap cas és un càrrec eventual. No, comissió de 
serveis no n’hi havia, però la història és llarga i els càrrecs també i si vol un dia entrem en 
aquest debat, que pot ser com molt distret, però li puc assegurar que no es passa 
especialment un any malament, voluntàriament per arribar aquí, el que vostè vol fer-nos 
creure que hem pres com a decisió, perquè si fos així jo entenc que els companys d’IC, si 
hagués estat la seva voluntat, ho haurien posat a la taula el primer dia i ara faria un any 
que tindríem a Recursos Humans molt més al dia i la nostra secretària general hauria 
pogut dedicar-se molt més temps a la seva pròpia feina, que Deu n’hi do! el que ha patit 
durant aquest any. 

Per tant li puc ben assegurar que no ha estat una acció ni buscada ni premeditada perquè 
un no ho passa malament voluntàriament durant 13 mesos per arribar aquí. 

 

La senyora Mercè Vallès Corominas declara: 

Jo en cap moment li estava dient que era premeditat, simplement estava fent una 
observació, en cap moment li he dit que no estigués complint la legalitat, que estès 
entrant en il·legalitat, el que passa que moltes vegades la llei i l’ètica no van de la mà i en 
aquest cas crec que no hi van. 

I per molt que digui que ha estat un any buscant-lo, a vegades els processos s’alenteixen, 
la burocràcia administrativa s’alenteix, sabem de què va, a vegades una comissió de 
serveis perquè acabi sent efectiva es pot allargar i molt, potser la voluntat la tenien, s’ha 
acabat allargant i molt, això ja ho saben vostès i no m’hi posaré, em crec el que em diuen, 
doncs que han estat un any patint en aquest sentit, però no ens vulgui confondre, jo en 
cap moment l’he acusat de res, simplement l’he posat sobre la taula una observació que 
he fet, que allò que vostès tant ens criticaven, ara ho fan, vostès em diran que és una 
comissió de serveis i que no són càrrecs de confiança, entraríem en aquell debat que 
tampoc ens posaríem d’acord i no portaria a res, simplement he fet una constatació i em 
repeteixo sovint, la legalitat i l’ètica estan renyides. 
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La senyora Elisabeth Oliveras i Jorba declara: 

Miri la Sra. Baldrich que és aquí, apel·la directament, diu que no hi vol entrar. Jo li puc dir 
que de legalitat i ètica n’he fet un màster en aquest Ple, durant els anys que fa que hi sóc. 

Per tant, si em volen donar lliçons els hi costarà una mica d’arribar-hi. 

 

La senyora Mercè Vallès Corominas declara: 

No pretenc donar lliçons a ningú Sra. Oliveras, mai ho he fet i mai ho faré, i si algun dia 
ho faig li demano disculpes i crec que ara no ho he fet. 

 

El senyor David Sánchez Mancebo declara: 

Nosaltres no anirem pel tema moral – ètic, en el sentit de què crec que de ara al ciutadà, 
que és savi, doncs que faci les pròpies conjuntures, les que siguin eh, vull dir en aquest 
cas, com vostè deia, situacions que haguessin pogut valorar al llarg de tots aquests anys, 
cadascú que aprengui, doncs l’opinió o sensibilitat que vulgui. Això per suposat i sempre 
que sigui una cosa legal, doncs evidentment no hi ha res més a dir. 

El que sí que ens sobta, sí que li hem de dir, tant la Sra. Baldrich que ens ha comentat 
aquest detall, en un cas jo diria excepcional, de què sigui una persona que anava a la 
seva llista i que evidentment compleix tots els requisits, en això no hi pensem entrar. 

Però sí que és curiós, que si potser no hi diu la Sra. Vallès avui, les dos o tres preguntes 
que ha fet directes, i s’han respost, que també això evidentment s’agraeix, que es 
respongui de manera tant directe també. 

Doncs potser ens haguéssim anat de vacances sense tenir aquests detall, que torno a 
insistir, la situació és, sense valorar-la, però diguéssim que és excepcional. Permeti’m 
que li digui que la podem catalogar en aquest sentit. 

I més quan, doncs recentment tenim comissions en les que a vegades, tractem temes 
que són possiblement tràmits que no cal llegir el que posa en un paper, sinó que 
possiblement, ja ho he dit jo, aquesta mateixa opinió d’altres etapes d’aquest Ajuntament, 
que crec que no és necessari quan una cosa és una informació, doncs es dóna i ja està.  

I potser temes que sí que són més de potser fer aquella pedagogia de perquè s’ha pres 
aquesta decisió o explicar de manera natural qualsevol esdeveniment, doncs sembla que 
no trobem el fòrum per fer-ho de manera adequada. 

Home, nosaltres comentàvem amb el meu company, jo li dic tu sabies alguna cosa no? El 
que sí que ens sap greu, que en un ple, de manera sobtada i per una pregunta de 
l’oposició, doncs ens assabentem de coses. Creiem que prou importants per 
l’organització, la direcció, les persones que formen diguéssim el moll de l’os del nostre 
Ajuntament. 
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A veure, ja dic, en una urgència de comentari, dir que nosaltres el que sí que demanem 
que en properes ocasions, dins de la confiança que crec que ens tenim, i que crec que 
evidentment no és una cosa que ni vulguin ni es pugui amargar, diguéssim en el temps, 
és una cosa que tard o d’hora s’hagués sabut. Insisteixo que no entrarem, però sí que 
home!, es diria que ens informa, home! si resulta que es va decidir ahir, doncs tot ho 
retiro. 

Però si parlem d’un any, estem parlant d’un any, no d’aquesta persona que acabem de 
dir, de tot el procediment. Entenc que no va ser ahir la culminació de la decisió. 

Fer aquesta reflexió, és a dir en “aras” de la transparència, del treball que vostès moltes 
vegades demanem i que nosaltres agafem la mà de la col·laboració, del treball pel bé de 
tots, que moltes vegades ens posem d’acord si no toquem temes que ja sabem que no 
estarem d’acord, perquè són coses que possiblement no ens posarem mai d’acord, però 
sí en temes de funcionament, de progrés, etc., sí que crec que és bo que ens ho diguin, 
en els llocs que crec que s’han de dir, que un ple també és sobirà per dir aquestes coses. 

Crec que a pregunta d’un membre de l’oposició, no sé, una mica estrany. Però bé,  en 
qualsevol cas, jo sí que m’agradaria que la transparència fos realment efectiva. 

 

La senyora Sílvia Peralta Valdivia declara: 

No pensava parlar perquè ja havíem deixat clar el nostre posicionament en el punt, i és 
una cosa extra a la proposta d’acord, però com què ha sortit així de sobta també 
expressar la nostra sorpresa. I volem que consti en acta i que quedi així que nosaltres 
també, el grup municipal socialista ens hem assabentat ara mateix de què entra una 
persona en comissió de serveis com a cap de Recursos Humans, que es diu aquesta 
senyora, jo no diré el nom, que anava en les llistes d’IC, que és una comissió de serveis, 
em sembla molt bé. Però el que ha dit el Sr. Sánchez, no entenem perquè d’alguna 
manera s’ha ocultat aquesta informació, o ha sortit ara perquè de manera indirecte en 
aquest tema, quan hem fet una Junta de Portaveus fa 2 dies i tenim com diem tots els 
mecanismes per informar-nos, no és cap cosa que s’hagi d’ocultar. 

Per tant també expressem la nostra sorpresa de què ara sí de manera sobtada doncs 
hagi sortit aquest tema, esperem que s’utilitzin els mecanismes i els òrgans 
corresponents per donar la informació que correspon, perquè sinó estem parlant de 
transparència i d’obertura i diem una cosa i fem totalment la contrària. 

Per tant si us plau siguin coherents amb el seu plantejament i això, informi’ns de coses 
que a veure no entenem perquè no s’han d’informar en el seu moment. 

 

La senyora Marta Baldrich Caselles declara: 

No volia intervenir, però al final com surt moltes vegades IC, en cap moment, mai s’ha 
plantejat de portar persones de confiança a l’Ajuntament de Sant Quirze, mai s’ho ha 
plantejat. 
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Coherents i transparents, jo penso que sí. El procés de poder tenir un cap d’Àrea, que 
hem patit durant aquest any i pico, vostès saben que ho hem intentat moltes vegades. 

Aquesta persona és veritat anava a les llistes d’IC com a simpatitzant d’IC, té el mateix 
dret que qualsevol persona per presentar-se a ocupar aquesta plaça. A part de què té el 
dret, ha de tenir les mateixes oportunitats, i a més no haig de justificar. Això va sorgir, 
perquè va sorgir així, a finals de juny i es va comentar, em sembla que vostè va fer una 
pregunta en el ple i va dir que estàvem intentant solucionar-ho, no teníem res confirmat, 
aquesta persona es va presentar i es va presentar perquè ella va voler. És que jo ni ho 
sabia. 

I ara, potser en aquell moment no hi vam pensar, però aquesta persona està pels seus 
mèrits, no perquè sigui d’IC, és igual de quin partit, tampoc se li va preguntar quan es va 
presentar. Es va presentar com qualsevol altre persona que es podia presentar en 
aquesta comissió de serveis. 

I a veure, que sigui d’IC, a mi m’és igual que sigui d’IC, que sigui del PP, de C’s, de 
Convergència, el que importa és que faci la seva feina. Tampoc està a l’Àrea que ocupa 
IC i per tant poca influència podem fer nosaltres. A mi en dóna la sensació que no haig de 
justificar res i per tant ho acabo aquí i tampoc entraré més enllà del que en altres anys i 
en altres moments ha hagut a l’Ajuntament de Sant Quirze. 

 

La senyora Mercè Vallès Corominas declara: 

Sra. Baldrich si jo tampoc dic, a mi també m’és igual que sigui del PP, de C’s, de qui 
sigui, tothom té dret a militar on sigui i si és vàlid i professional cap problema. 

El problema està, és el que vostès diuen i fan, quan ho fan els altres, aquest és el 
problema, aquest és el problema, sí, sí no rigui Sra. Baldrich. 

Ens hem sentit dir quan nosaltres vam portar en comissió de serveis un cap de l’Àrea de 
Serveis a les Persones, i el van crucificar, directament. I venia d’on venia, i era qui era, i 
recordo que no anava a les llistes d’en lloc. 

Vostès són els primers en criticar i en dir i en fer, i després quan vostès ho fan tot és molt 
legal i tot està súper bé, bé sincerament no. Perquè a la Junta de Portaveus a vegades 
estem molta estona parlant de moltes coses i temes importants se’ls escapen, conscient 
o inconscientment no ho sé, però els hi demano i faig un prec, que temes tant importants 
com aquest, que a més a més em diuen que recentment s’incorporarà aquesta persona, 
no tinguin aquests oblits passatgers i ens ho expliquin, perquè certament doncs no ens 
agrada assabentar-nos per altres i que hagi de ser en  un ple, que com ha dit el company 
de C’s és sobirà, però tenim altres llocs també per poder tenir aquest debat o no, o 
simplement informar-nos, però jo reitero, legal ho és tot, si no ho qüestionem pas, faltaria 
més. 

Però sí que certament no compartim ni les formes i aquest secretisme que vostès ho han 
portat, que si no arriba a ser perquè faig una pregunta, doncs ningú se n’assabenta, per 
tant simplement dir això. Ja veig que no es vol justificar, perquè no ho necessita, però 
veig que no té masses coses a dir potser, no per favor no Sra. Baldrich, jo m’agradaria 



 44/86 

que vostè s’apliqués que quan uns altres ho fan critica molt i quan vostès ho fan tot és, sí 
sí i tant molt, però quan vostès ho fan hem de callar i no dir res, això és el que nosaltres 
no compartim. 

 

La senyora Elisabeth Oliveras i Jorba declara: 

El dia 6 a la tarda a òrgans de seguiment, una de les persones que vindrà a fer 
l’explicació i que coneixeran serà la cap d’Àrea perquè el dia 1 d’agost s’incorpora, hi ha 
un període de vacances entre mig, i és la primera reunió que hi haurà, i vam pensar que 
tothom la coneixeria perquè era el primer mes que estaria realment en ple procés laboral. 
Perquè ara hi ha un procés de vacances que fins i tot el té compartit amb els dos 
ajuntaments, perquè marxa d’un i arriba a l’altra i per tant. 

En tot cas, deixem-ho aquí, en podrem parlar a òrgans de seguiment si volen. 

 

Votació 

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

Vots a favor: 9 (Junts-ERC-AM i ICV-EUiA-E) 
  Vots en contra: 0 
  Abstencions: 7 (Convergència, PSC-CP i C’s) 
 

 

11. Pròrroga del contracte de la concessió administrativa per a la gestió indirecta 
dels serveis de l'escola Bressol Municipal i aprovació de les tarifes per al curs 
2016-2017.  

ANTECEDENTS DE FET 

 
Mitjançant acord del Ple de l’Ajuntament, en sessió ordinària de data 25 d’abril de 2013, 
es va adjudicar a l’empresa CLECE, SA”, amb NIF A80364243, el contracte per a la 
gestió indirecta, en règim de concessió administrativa, del servei de l’Escola Bressol 
Municipal, El Patufet. 

En data 12 d’abril de 2016, l’empresa concessionària ha presentat escrit (núm. de registre 
d’entrada a l’Ajuntament: 2016005084, pel qual sol·licita la pròrroga del contracte i la 
proposta de tarifes pel curs escolar 2016-2017, d’acord amb el que disposa la clàusula 13 
i 22. del Plec de clàusules administratives particulars i l’article 23 del Real Decret 
Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre del text Refós de la Llei de Contractes dels Sector 
Públic. Per la tramitació de la prorroga se l’ha demanat la documentació:  

- Avançament del Compte de Resultat de setembre de 2015 a març de 2016 
- Els certificats d’estar al corrent com mercantil: CLECE, SA”, amb NIF A80364243, de 
les obligacions tributàries davant AEAT i socials davant la Seguretat Social. 
- Còpia de la pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil i el rebut de pagament. 
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Aquesta documentació ha estat presentada per e-mail en data 4 de maig de 2016 

D’acord amb la documentació presentada pel concessionari a efecte de donar 
compliment al que es preveu al contracte administratiu i al Plec de clàusules 
administratives particulars que ha de regir el contracte de gestió del servei municipal de 
l’escola bressol municipal, El Patufet de Sant Quirze del Vallès, Clàusula 13. Durada de la 
concessió i 22. Remuneració del concessionari. I havent estat acordada la pròrroga en la 
Comissió de Seguiment de data 17 de maig de 2016. Es proposa la pròrroga per un any 
de l’1 de setembre de 2016 al 31 d’agost de 2017. 

 

FONAMENTS DE DRET 

- L’article 23 del Real Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre del text Refós de la 
Llei de Contractes dels Sector Públic. 

- Reglament General de la Llei de contractes de les administracions públiques aprovat per 
Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, en allò que no s’oposi a la Llei 30/2007. 
 

- Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 

30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic. 
 
- La Llei reguladora de les bases de règim local (redactada conforme a la Llei 7/1985, de 
2 d’abril, amb la incorporació de les modificacions vigents introduïdes per les lleis 
orgàniques 1/2003, de 10 de març, 14/2003, de 20 de novembre i 2/2011, de 28 de 
gener, per les lleis 34/1988, de 7 d’octubre, 11/1999, de 21 d’abril, 55/1999, de 29 de 
desembre, 14/2000, de 29 de desembre, 57/2003, de 16 de desembre, 25/2009, de 22 de 
desembre i 2/2011, de 4 de març, i del Reial Decret legislatiu 2/2000, de 16 de juny) i pels 
preceptes de naturalesa bàsica del Text refós de les disposicions legals vigents en 
matèria de règim local (aprovat pel Reial Decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, i 
modificat per les lleis 39/1988, de 28 de desembre, 10/1993, de 21 d’abril, 42/1994, de 30 
de desembre, 4/1996, de 10 de gener, 53/2002, de 30 de desembre, 62/2003, de 30 de 
desembre, 30/2007, de 30 d’octubre, 31/2007 de 30 d’octubre, per l’EHA/3875/2007, de 
27 de desembre i pel Reial Decret legislatiu 2/1994, de 25 de juny, i interpretada quant als 
preceptes afectats, per la sentència 385/1993, de 23 de desembre, del Tribunal 
Constitucional). El desenvolupament es conté a la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya. 

- El Plec de clàusules administratives particulars que regeix el contracte de gestió del 
servei municipal de l’escola bressol municipal. 

DISPOSICIÓ 

S’adopta l’acord següent:  
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Primer.- Aprovar la pròrroga del contracte de la concessió administrativa per a la gestió 
indirecta dels serveis de l’Escola Bressol Municipal, El Patufet, a l’empresa: CLECE, SA”, 
amb NIF A80364243, per una durada d’un any de l’1 de setembre de 2016 fins al 31 
d’agost de 2017. 

Segon.- Aprovar l’autorització i disposició de la despesa per l’exercici 2016 de 18.333,33 
€ i l’autorització i disposició per a pressupostos futurs per l’exercici 2017 de 36.666,67, en 
concepte d’aportació municipal. 

Tercer.- Aprovar les tarifes proposades: 

       Tarifes ordinàries: 

Servei escolarització Preu unitari Mesos 

Matrícula infants nous 125,00  

Jornada 5 hores 175,00 11 

Jornada 6 hores 185,00 11 

Jornada 7 hores 190,00 11 

Jornada 8 hores 195,00 11 

Jornada 9 hores 210,00 11 

  

Serveis complementaris Preu unitari 

Menjador fix (dinar+ 
berenar) 

120,00 

Menjadors esporàdics 6,50 

Berenar a facturar 1,20 

Acollida de matí i tarda 0,50 

Hores complementàries 1,75 

 

Retorns Preu unitari 

Menjador justificat 1,84 

Berenars justificats 0,30 

 

   Bonificacions que s’aplicaran sobre la quota mensual en concepte tarifa social: 
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Bonificacions a aplicar sobre les quotes 
mensuals  

    

Membres  RENDES FAMILIARS 

Unitat 
Familiar 

fins a 
23903 

Entre 23903,01 i 
31870,00 

Entre 31870,01 
i 39838,00 

Entre 39838,01 
i 47806,00 

2 
membres 

5% 0 0 0 

3 
membres 

10% 5% 0 0 

4 
membres 

15% 10% 5% 0 

5 
membres 

20% 15% 10% 5% 

6 
membres 

25% 20% 15% 10% 

Mes de 6 
membres 

30% 25% 20% 15% 

 

Bonificacions que s’aplicaran sobre la quota mensual en concepte de tarifa 
específica: 

Per optar a aquests ajuts s’haurà d’acreditar que la família es troba en els casos 

següents:  

En cas de família nombrosa o monoparental 

L'import dels ajuts, per infant i mes, serà del 20 % de l’import de la quota 

mensual. 

Alumnes amb discapacitat 

L’import dels ajuts serà del 20% de l’import de la quota mensual, pels alumnes 

que documentin una discapacitat reconeguda. 

En cas de tenir més d’un fill al centre. 

L'import dels ajuts, pel segon o més fills, serà del 50% de l’import de la quota 

mensual. 

L’import total de les bonificacions mensuals aplicades en concepte d’ajuts 

generals i/o específiques no podrà excedir del 50% de la quota mensual 

corresponent. 
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Quart .- Comunicar aquest acord a l’empresa CLECE, SA, i als Serveis econòmics de 
l’Ajuntament. 

 

Deliberacions 

La senyora Maria Domingo Soler declara: 

Bona nit. 

L’any 2013 es va adjudicar a l’empresa CLECE, SA el contracte per a la gestió indirecte 
en règim de concessió administrativa, el servei de l’escola bressol municipal El Patufet. 

El contracte deia que eren 2 anys prorrogables a 1 un més, i aquest punt fa referència a 
aquest del 2016 al 2017. 

És per això que proposem al Ple aprovar la pròrroga del contracte de la concessió per a 
la gestió indirecte de serveis a l’escola municipal El Patufet, a l’empresa CLECE SA. Per 
una durada d’un any: de l’1 de setembre de 2016 fins al 31 d’agost del 2017. 

També es proposa aprovar l’autorització i la disposició de les despeses de l’exercici 2016 
i 2017 en concepte d’aportació municipal. 

S’aproven les tarifes també proposades, que queden més o menys com l’any passat, i 
s’inclouen les bonificacions per tarifes socials: per família nombrosa monoparental, per 
discapacitat i per segon fill al centre. 

 

Votació 

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

  

 

12. Moció presentada pel PSC-CP, per exigir un salari de referència 

Atès que la crisis dels darrers anys ha impactat negativament en la vida de moltes 
persones a Catalunya, Espanya i Europa.  
 
Atès que la reforma laboral aprovada pel Partit Popular, ha incrementat la taxa d'atur 
alhora que ha augmentat la precarietat al mon laboral de molts treballadors i treballadores 
a l'Estat espanyol, els quals han vist reduir els seus salaris fins el 30-40%. 
 
Atès que al Vallès Occidental, amb un índex d’atur del 15,59% (66.093 persones 
aturades), ha disminuït el poder adquisitiu dels ciutadans i ciutadanes, alhora que s’han 
vist incrementades les situacions de vulnerabilitat i/o iniquitat social. 
 
Atès que diferents experts i expertes del món acadèmic i sindical asseguren que el salari 
de referència s’hauria de situar entorn el 60% del sou mig (24.254 €), el que significaria 
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una retribució anual de com a mínim 15.000 € (amb un salari mensual de 1.071,4 € i 14 
pagues). 
 
Atès que des del Grup Municipal Socialista creiem fermament que un salari de referència 
facilitaria, a més d’assegurar les necessitats bàsiques, una major estabilitat a les plantilles 
i als mercats locals, alhora que milloraria l’eficiència, la productivitat i la qualitat, 
incrementaria el consum i faria del Vallès Occidental una comarca més competitiva, 
inclusiva i cohesionada.  
 
Atès tot l’esmentat anteriorment, s’adopta l’acord següent: 
 

1. Participar activament en la creació d'un espai territorial de diàleg i debat amb els 
sindicats, les patronals, la resta d'administracions i forces polítiques entorn el 
Salari Mínim de Referència. 
 

2. Instar la Generalitat de Catalunya a continuar treballant per consensuar un salari 
mínim català en el marc del Consell de Relacions Laborals de Catalunya. Així 
mateix, instar la Generalitat a continuar avançant per ampliar fins a 1.000 euros el 
sou mínim dels programes de col·locació de persones desocupades. 

 

 

3. Instar la Generalitat de Catalunya que promogui i apliqui un acord sobre el salari 
de referència i aprovar els pressupostos adequats per fer-hi front als contractes 
públics i als delegats en altres administracions locals i comarcals. 
 

4. Instar a les diferents administracions municipals i supramunicipals a què 
promoguin l'ús de clàusules socials en general, i l'aplicació del salari de referència 
en particular, a la contractació pública. 
 

5. Avançar cap a l’objectiu d’assegurar que els salaris del personal al servei de 
l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès no siguin inferiors a 1.000 euros mensuals 
durant aquest mandat. 
 

6. L’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès informarà de les mesures adoptades per 
fer possibles aquests objectius, i treballarà amb les empreses que es presentin a 
licitacions públiques per tal de millorar les condicions salarials dels treballadors i 
treballadores amb sous més baixos per tendir al mínim de 1.000 euros. En aquest 
sentit, estudiar i si s’escau adoptar les mesures normatives que incentivin les 
empreses subcontractades o receptores de recursos municipals a adoptar el SM 
de 1.000 euros entre el seu personal contractat, sempre que sigui compatible amb 
altres mesures socials. 
 

7. Traslladar aquests acords al Parlament de Catalunya,  a la Consellera de Treball, 
Afers Socials i Famílies, al Conseller d'Empresa i Coneixement, i al Conseller 
d'Economia i Hisenda, a la Federació de Municipis de Catalunya i a l'Associació 
Catalana de Municipis. 

 

Deliberacions 

La senyora Sílvia Peralta Valdivia declara: 
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Bona tarda de nou. 

Primer de tot agrair als grups municipals de Junts per Sant Quirze, IC i de Convergència 
que s’hagin sumat a aquesta moció. 

Considerem que és un tema prou important per anar sumant adhesions d’alguna manera, 
doncs tots som conscients de la precarietat que els treballadors i treballadores hem patit 
durant aquests anys de crisis econòmica, incrementada més per la reforma laboral del PP 
i que ha comportat una reducció dels salaris en aquests anys, entre un 30 i un 40%. 

Nosaltres, el Vallès Occidental, tenim un índex d’atur d’una mitjana d’un 15% i també ha 
comportat una disminució del poder adquisitiu als treballadors, comportant més situacions 
de vulnerabilitat i de crear una nova classe social, malauradament, que s’anomena 
precariat, que és una cosa que no s’havia donat, i és que els treballadors i treballadores 
no tenen suficient del seu salari, no els arriba ni a final de mes i per tenir una vida 
mínimament digne. 

I per tant en base a aquest anàlisis i aquesta situació, aquesta necessitat patent a la 
nostra societat, es considera que un salari digne ha de ser un 60% del sou mig del país. 
En aquest cas una retribució anual,el 60% serien uns 15.000€ anuals, els quals significa 
uns 1.071€ al mes per 14 pagues. 

Per tant considerem que és un debat que hem d’obrir, hem d’obrir paral·lelament i no 
confonguem amb el salari mínim interprofessional, però sí que és una manera de 
pressionar perquè realment es reconegui en quina situació econòmica es troba la classe 
treballadora i quin és el mínim digne per viure actualment. 

Per tant el que portem al Ple serien els següents acords: 

 
1. Participar activament en la creació d'un espai territorial de diàleg i debat amb els 

sindicats, les patronals, la resta d'administracions i forces polítiques entorn el 
Salari Mínim de Referència. 
 

2. Instar la Generalitat de Catalunya a continuar treballant per consensuar un salari 
mínim català en el marc del Consell de Relacions Laborals de Catalunya. Així 
mateix, instar la Generalitat a continuar avançant per ampliar fins a 1.000 euros el 
sou mínim dels programes de col·locació de persones desocupades. 

 

3. Instar la Generalitat de Catalunya que promogui i apliqui un acord sobre el salari 
de referència i aprovar els pressupostos adequats per fer-hi front als contractes 
públics i als delegats en altres administracions locals i comarcals. 
 

4. Instar a les diferents administracions municipals i supramunicipals a què 
promoguin l'ús de clàusules socials en general, i l'aplicació del salari de referència 
en particular, a la contractació pública. 
 

5. Avançar cap a l’objectiu d’assegurar que els salaris del personal al servei de 
l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès no siguin inferiors a 1.000 euros mensuals 
durant aquest mandat. 
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6. L’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès informarà de les mesures adoptades per 
fer possibles aquests objectius, i treballarà amb les empreses que es presentin a 
licitacions públiques per tal de millorar les condicions salarials dels treballadors i 
treballadores amb sous més baixos per tendir al mínim de 1.000 euros. En aquest 
sentit, estudiar i si s’escau adoptar les mesures normatives que incentivin les 
empreses subcontractades o receptores de recursos municipals a adoptar el SM 
de 1.000 euros entre el seu personal contractat, sempre que sigui compatible amb 
altres mesures socials. 
 

7. Traslladar aquests acords al Parlament de Catalunya,  a la Consellera de Treball, 
Afers Socials i Famílies, al Conseller d'Empresa i Coneixement, i al Conseller 
d'Economia i Hisenda, a la Federació de Municipis de Catalunya i a l'Associació 
Catalana de Municipis. 

 

El senyor David Sánchez Mancebo declara: 

Nosaltres ens hem llegit amb molt deteniment la moció que a instàncies del PSC i 
després s’han sumat d’altres formacions en relació al salari de referència. Valorem molts 
punts que diuen i evidentment l’explicació, la part expositiva, compartim moltes de les 
afirmacions que s’indiquen.  

El que passa que si ens centrem en el fons econòmic de la proposta, en el salari de 
referència, entenem que afectaria o pot afectar al que seria el teixit industrial, el teixit 
empresarial, potser acceptaria aquesta mesura d’una manera negativa, m’explico. 

El fet de potser posar un salari en aquest sentit, que evident tal i com està la vida, no 
estem parlant d’un salari exagerat, correcte. 

Però tot i així en aquests moments que estem a nivell econòmic i de conjuntura, seria 
potser perjudicial per algunes empreses quant a què potser no es podria fomentar 
aquesta contractació partint d’aquest mínim, no vol dir que sigui evidentment un horitzó 
desitjable, per suposat, “ojalà” estiguéssim parlant fins i tot de més quantitat econòmica. 

Però entenem en el fons d’una mesura concreta, dir que no amb alegria, sinó amb una 
proposta segur que ben pensada, però entenem que el lloc de crear o de mantenir llocs 
de treball el que pot provocar o el que podria provocar és tot el contrari, malauradament. 

Per tant entenem que és un debat molt profund, que s’han d’establir per part de tots 
agents d’una societat, com poden ser els empresaris, els treballadors, el sector públic, el 
sector privat, tot allò que intervingui en el que és la renda d’un treballador, la renda pel 
treball.  

I per tant el que farem és abstenir-nos en “aras” d’aquest necessari consens d’aquests 
agents econòmics del país. 

Però insisteixo, no veiem una moció, com vostès comprendran, contrària, el nostre vot no 
és una abstenció contrària, ara està molt de moda lo de l’abstenció tècnica, que hem 
posat de moda nosaltres, que és molt “xic”. Doncs ara podem dir que és una abstenció, 
diguéssim positiva. 
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La senyora Sílvia Peralta Valdivia declara: 

Primer de tot agrair-li l’abstenció “xic” positiva, i estan convidats lògicament a obrir aquest 
debat i aquest diàleg entorn a aquesta proposta, que com diem entenem que tots els 
agents econòmics i socials han de debatre i han de posar damunt de la taula i dir-li al Sr. 
David que no pateixi perquè els efectes respecte a l’economia del teixit empresarial són 
molt més beneficiosos que no pas perjudicial. 

Primer el que surt beneficiat lògicament, no és que surti beneficiat, un mínim de 
condicions dignes per viure cap el treballador. En el moment en què s’incrementa el 
poder adquisitiu del treballador, qui surt beneficiat lògicament és el teixit econòmic i així 
existeix en altres països europeus, i els indicadors econòmics així ho avalen. 

Per tant al final tota la societat surt beneficiada que és del que es tracta. 

 

Votació 

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

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

  

13. Moció presentada per Junts-ERC-AM i ICV-EUiA-E, proposada per la 
Coordinadora d'Associacions per la Llengua, de suport al Correllengua 2016  

La normalització plena de la nostra llengua és una tasca que requereix l’esforç de tothom, 
ja que només d’aquesta manera podrem garantir que el català sigui una llengua viva i 
amb futur en un món cada cop més globalitzat. Per aquest motiu, des de la 
Coordinadora d’Associacions per la Llengua Catalana (CAL) volem donar-hi un nou 
impuls per mitjà de la 20a edició del Correllengua. Des de la CAL considerem que seria 
molt important la presentació, a tots els municipis i comarques, de la Moció que redactem 
a continuació i l’aprovació de la totalitat o d’una part dels acords proposats.  
 

CAL, Països Catalans, juliol de 2016  
 
 
Exposició de motius 
 
Atesa la necessitat d’assolir la plena normalització de la llengua catalana arreu del 
territori, convertint-la en la llengua vehicular i comuna de la nostra societat i en l’element 
d’integració de les persones nouvingudes,  
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Atesa la marginació que rep el català per part de les institucions estatals, cada cop més 
recentralitzadores. Des de la sentència del Tribunal Constitucional de 2010, que 
menysprea la llengua i la nació catalanes, fins a la Llei Wert que dinamita els fonaments 
del nostre sistema educatiu,  
 
Atès el desig d’una gran majoria del poble català d’assolir l’estat propi, que ens obrirà un 
futur de més llibertat i de millores socials, polítiques, econòmiques i lingüístiques,  
 
Atesa la consolidació que després de 20 anys està assolint la iniciativa cívica del 
Correllengua gràcies al suport d’ajuntaments, consells comarcals, associacions i societat 
civil en general,  
 
Atesa la voluntat de la Coordinadora d’Associacions per la Llengua Catalana (CAL), 
organitzadora del Correllengua, de ratificar i augmentar aquest suport i arribar a tots els 
municipis i comarques de parla catalana,  
 
Atès el compromís amb la llengua catalana que sempre ha caracteritzat aquest municipi, 
 
S’adopten els següents  
 
ACORDS 
 
Primer.- Donar suport al Correllengua 2016 com a instrument reivindicatiu de la societat a 
favor de la plena normalització en l’ús social de la llengua arreu dels territoris de parla 
catalana i a favor de la seva unitat.  
 
Segon .- Donar suport a les entitats i grups del municipi interessats a organitzar el 
Correllengua i aportar la infraestructura i l’ajuda necessària per al bon desenvolupament 
de les activitats programades.  
 
Tercer.- Fer pública aquesta iniciativa i estendre-la a tots els àmbits que siguin propis 
d’aquesta corporació.  
 
Quart .- Donar suport a les iniciatives de voluntariat promogudes per la CAL i 
encaminades a facilitar l’apropiació i l’ús del català oral entre persones i col·lectius, 
especialment entre la població nouvinguda.  
 
Cinquè.- Fer una aportació econòmica general per a l’organització dels actes i el bon 
funcionament del Correllengua 2016 al compte corrent següent: 
ES37.2100.4742.7902.0000.4867.  
 
Sisè.- Fer arribar aquest acord a la seu nacional de la Coordinadora d’Associacions per la 
Llengua Catalana (CAL), al carrer Muntadas, 24-26 baixos, 08014 de Barcelona, o a 
través del correu electrònic cal@cal.cat. 
 
 
Deliberacions 

La senyora Anna Canes Urbano declara: 

Bon vespre a tots i totes. 
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La CAL va néixer el 23 d’abril del 96 impulsada per la societat civil amb la voluntat 
l’articular una organització autocentrada i arrelada al territori, amb l’objectiu clar i concret 
de treballar per l’assoliment de la plena normalització lingüística cultural  i nacional de la 
nostra llengua. 

I és per això que els acords que demanem que votin a favor són: 

Primer.- Donar suport al Correllengua 2016 com a instrument reivindicatiu de la societat a 
favor de la plena normalització en l’ús social de la llengua arreu dels territoris de parla 
catalana i a favor de la seva unitat.  
 
Segon .- Donar suport a les entitats i grups del municipi interessats a organitzar el 
Correllengua i aportar la infraestructura i l’ajuda necessària per al bon desenvolupament 
de les activitats programades.  
 
Tercer.- Fer pública aquesta iniciativa i estendre-la a tots els àmbits que siguin propis 
d’aquesta corporació.  
 
Quart .- Donar suport a les iniciatives de voluntariat promogudes per la CAL i 
encaminades a facilitar l’apropiació i l’ús del català oral entre persones i col·lectius, 
especialment entre la població nouvinguda.  
 
Cinquè.- Fer una aportació econòmica general per a l’organització dels actes i el bon 
funcionament del Correllengua 2016. 
 
Sisè.- Fer arribar aquest acord a la seu nacional de la Coordinadora d’Associacions per la 
Llengua Catalana. 
 
 
El senyor Luís Villa Carbó declara: 
 
Des del nostre grup de C’s, aquesta moció. El primer que veiem és que no la presenta 
l’Ajuntament, la presenten uns grups de l’Ajuntament, però realment ha vingut posada 
amb calçador des de fora. 
 
Coordinadora d’Associacions per la Llengua Catalana, suposo que deuen ser alguns 
amics que necessiten, bé és igual. 
 
Per nosaltres la normalització de la llengua és un tema fonamental, la llengua s’ha de 
parlar i tothom ha de tenir l’absoluta llibertat per parlar la llengua que ells considerin 
oportú. 
 
Considero important tenir els instruments necessaris perquè la gent pugui parlar el català 
correctament i pugui aprendre a parlar el català correctament. I en aquest tema hi ha una 
experiència personal meva. Una nouvinguda que va venir a veurem, com ho faig? Ves a... 
Això va ser al mes de maig, ves a tal lloc, ves a tal altre. Li van dir que al setembre ja en 
parlarien. 
 
Jo crec que els amics aquests del CAL, vull dir que dins del poble hi ha altres necessitats 
que no són les del CAL. 
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Entenc que aquí es vulgui donar importància al CAL, i si em sembla que la nostra posició 
ha quedat clara, la llibertat important de cada persona a parlar el que vulgui, l’idioma que 
cregui. 
 
I després el més important per mi de tot això, vist les dificultats que hi ha per una nou 
vinguda, que arribi aquí a parlar català, perquè no sap on anar a fer una parella 
lingüística, no ho té clar, i l’envies i li diuen que al setembre ja en parlarem. 
 
Veig que aquí ara el primer que es planteja, hi ha un 5è que diu que l’Ajuntament ha 
d’aportar diners aquí, en aquests amics del CAL, i a sobre no diu quants.  
 
Aquesta és una pregunta a fer, és a dir si l’Ajuntament s’ha de dedicar a donar diners als 
amics del CAL, volem saber almenys de quants diners estem parlant? Perquè són diners 
de tots els veïns i veïnes de Sant Quirze. 
 
I res més, nosaltres votarem en contra d’aquesta moció, perquè realment per nosaltres no 
tenim ni per on s’aguanta aquest tema. 
 
 
La senyora Anna Canes i Urbano declara: 
 
Més que res al Sr. Villa comentar-li que la propera vegada, abans de fer el discurs que 
ens ha fet, que m’escolti, ja li he dit que la CAL va néixer el 23 d’abril del 96, no és una 
cosa que ha sorgit ara. 
 
La segona és que potser també hagués pogut parlar amb el seu company, el Sr. David 
Sánchez i li hagués pogut explicar una mica de què anava la moció i el que era, perquè 
no és el primer cop que la presentem i no serà tampoc l’últim que la presentem. 
 
 
El senyor David Sánchez Mancebo declara: 
 
Bé ja coneixem al Sr. Villa que és molt passional, jo crec que la passió al final, l’ha 
embriagat i ha dit que votarem en contra. No, no, ens abstindrem d’acord, per canviar els 
motius que ja he exposat, que estem a favor evidentment de la llengua catalana i tot el 
representa la cultura i bé no podia ser d’una altra manera, que nosaltres el màxim 
respecte a qualsevol sensibilitat del país, doncs votem amb una abstenció. 
 
 
La senyora Elisabeth Oliveras i Jorba declara: 
 
Sr. Villa jo li aclareixo un parell de temes: les parelles lingüístiques i els cursos es fan, les 
parelles les porta el Consorci de Normalització Lingüística, que ha tancat per vacances i 
torna al setembre, per tant fins el setembre no el poden atendre. 
 
I sinó els cursos de català també es poden anar a fer a l’escola d’adults que també 
comença les seves activitats a finals de setembre. 
 
Els diners fa anys que es destinen de manera indirecte, perquè quan la CAL proposa fer 
una activitat sempre l’Ajuntament col·laborat amb infraestructures o d’alguna manera i per 
tant doncs no es posa la quantitat perquè cada any hi ha actes aquí al poble, normalment 
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cap a la tardor que és quan comença la marxa. I aleshores sigui amb infraestructura o 
sigui pagant un concert, depèn del que se’ns proposi per això no hi ha la quantitat exacta, 
perquè no sabem quina serà la proposta d’enguany de la Coordinadora. 
 
 
El senyor Luís Villa Carbó declara: 
 
Primer demanar disculpes pel lapsus aquest de votar en contra. 
 
Però per l’altra banda el punt cinquè diu molt clarament: “Fer una aportació econòmica 
general per a l’organització dels actes i el bon funcionament del Correllengua 2016 al 
compte corrent tal, tal.” 
 
El que passa que jo realment, m’agradaria que tothom sabés de què estem parlant, 
estem parlant d’un milió d’euros? Estem parlant de 10.000€? Home és important. La 
realitat és aquesta. 
 
 
La senyora Elisabeth Oliveras i Jorba declara: 
 
Segur que no estem parlant ni d’un milió d’euros, poder no arribem ni als 1.000€, és a dir 
la quantitat és en funció del que faci el Correllengua quan passi pel poble i el que ens 
proposin. I això és el que es farà i evidentment se’ls informarà, perquè a més a més són 
actes que es publiciten, que tothom coneix, que es fan en espais públics, que són festius, 
que recuperen tradicions catalanes i per tant es fan perquè tothom pugui participar. 
 
 

Votació 

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

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

 

14. Moció presentada per Junts-ERC-AM i ICV-EUiA-E, proposada per l'ACM i la 
FMC, per millorar el servei de rodalies RENFE a Catalunya 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 
El 2010, mitjançant el Reial Decret 2034/2009, de 30 de desembre, es va fer efectiu el 
traspàs dels serveis de rodalies de Barcelona a la Generalitat de Catalunya, el qual va ser 
ampliat als serveis regionals el 2011, mitjançant el Reial Decret 1598/2010, de 26 de 
novembre. 
 
A partir d’aquell moment la Generalitat es va convertir en titular de tots els serveis 
ferroviaris de rodalies i regionals sobre la xarxa ferroviària d’interès general en l’àmbit de 
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Catalunya i assumia les competències sobre la regulació, la planificació, la gestió, la 
coordinació i la inspecció dels serveis, així com la potestat tarifària.  
 
Mitjançant l’Acord per a la utilització de la capacitat de la infraestructura ferroviària de 
rodalies de Barcelona entre el Ministeri de Foment (MIFO), la Generalitat i Adif, de 8 de 
febrer de 2010, i la seva addenda de 23 de desembre de 2010 per incloure els servies 
regionals, es van assignar a la Generalitat de Catalunya totes les franges horàries 
vinculades a la prestació d’aquests serveis i es determinava la col·laboració entre Adif i la 
Generalitat per programar sols-horaris, freqüències i organització de línies.  
 
El traspàs del conjunt de Rodalies de Catalunya però, va quedar incomplet ja que no es 
van traspassar ni els trens ni la infraestructura, que segueix estan gestionada per 
l’Administració General de l'Estat mitjançant Adif.  
 
Per part del Govern de l'Estat espanyol  s’han incomplert de forma manifesta els 
compromisos derivats del traspàs dels serveis de Rodalies de Catalunya dificultant 
greument a la Generalitat de Catalunya l'exercici de les competències que li corresponen. 
 
Així des del 2010 l’Administració General de l’Estat no ha complert amb la seva obligació 
de fer la consignació pressupostària anual a favor de la Generalitat de Catalunya per 
finançar el dèficit generat pels serveis traspassats, i s’ha compensat directament el dèficit 
dins del marc de relacions Renfe – MIFO – Adif. 
 
Tampoc s’ha arribat a formalitzar  un marc contractual amb Renfe Operadora tot i haver 
estat aprovat pel Govern de la Generalitat de Catalunya ni s’han signat amb Adif 
protocols ni acords addicionals previstos en el traspàs amb relació a la disponibilitat de la 
infraestructura i les estacions. 
 
La infraestructura actual sobre la que circulen els serveis de Rodalies de Catalunya es 
troba en molts punts al límit de la seva capacitat, condicionada pels trams de via única i 
per la manca d’inversions en els darrers anys. Les inversions previstes al Pla 
d’Infraestructures de Rodalia de Barcelona 2008 – 2015 incloïa un programa d’inversions 
per a la modernització de la infraestructura existent, noves infraestructures i millores i 
noves estacions per un total de 4.000 M d’€, però la majoria no s’han dut a terme. Aquest 
fet suposa un baix grau de millora de la fiabilitat de la infraestructura amb conseqüències 
clares sobre la qualitat del servei als usuaris que d’altra banda ha suposat un increment 
de les limitacions temporals de velocitat al conjunt de la xarxa.  
 
Al 2013, per prendre mesures sobre aquesta pèrdua de fiabilitat, es va acordar amb el 
Ministeri de Foment un Pla d’actuacions prioritàries a la RFIG ( Red Ferroviaria de Interés 
General), per a la millora de la seguretat, fiabilitat i funcionalitat del servei de Rodalies de 
Catalunya amb una inversió de 306 M d’€ que el MIFO es comprometia a invertir en el 
període 2014 – 2015. A data de 9 de maig de 2016, el grau de compliment d’aquestes 
inversions, d’acord amb la informació de la que es disposa, és el següent: 1,6% en servei,  
37,9% en fase d’obres (execució o contractació), 46,3% en projecte i 14,3% pendent 
d’impuls.  
 
Al mes d’abril, mitjançant l’operador Renfe Operadora, Adif va traslladar a la Generalitat 
els nous horaris que volia implantar a partir del 12 de juny de 2016 per tal d’adequar els 
horaris a la situació d’explotació actual, molt condicionada i limitada per les seves pròpies 
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característiques (no millorades per la manca d’inversió), per limitacions temporals de 
velocitat (no resoltes també per falta d’inversió), i per nous requeriments de seguretat.  
 
Des d’ADIF s'ha plantejat de forma unilateral la implantació d'uns nous horaris per als 
serveis de Rodalies de Catalunya de competència de la Generalitat de Catalunya que 
repercuteixen en els horaris ofertats als clients. Aquest nous horaris són conseqüència de 
les deficiències i limitacions derivades del mal estat de gestió i conservació de les 
infraestructures ferroviàries de competència de l’Administració General de l’Estat. 
 
Els nous horaris proposats suposen de forma general un increment dels temps de viatge 
de totes les línies i consoliden els retards actuals, sense que s'hagi explicitat cap mesura 
o actuació concreta per a donar solució a aquesta situació i possibilitar una millora dels 
temps de trajecte als usuaris. 
 
La causa d'aquest empitjorament dels temps de viatge que ADIF vol imposar als usuaris 
de Catalunya és el mal estat de la xarxa de rodalies i regionals de Catalunya com a 
conseqüència de dècades de no inversió per la millora de la xarxa de Catalunya. Aquesta 
manca d'inversió, que fins ara s'ha concretat i patit per part dels usuaris de Rodalies en 
forma d'accidents, incidents, averies i una continuada pèrdua de velocitat comercial i 
fiabilitat, ara ADIF la vol portar al límit augmentant els temps de viatge per la reducció de 
velocitat que imposarà als trens que circulin per xarxa de Catalunya afectant a rodalies i 
regionals sense l'adopció de les inversions i mesures correctores corresponents. 
 
En base a l'exposat no es considera que pugui ser acceptable la modificació i 
empitjorament dels horaris dels serveis sense que aquests vagin acompanyats de la 
corresponent explicació de les mesures en execució o que es desenvoluparan les 
actuacions adients per redreçar aquesta situació i permetre una millora de serveis i del 
temps de viatge dels usuaris. 
 
En conseqüència, s'adopta el següent 
 
ACORDS 
 
1. Instar a la Generalitat de Catalunya que no s'accepti cap canvi en els horaris de 
Rodalies de Catalunya que empitjorin els temps de viatge si no es disposa del 
subministrament per part d’ADIF de la informació detallada dels motius del canvi efectuat 
i de les mesures concretes i calendaritzades, en un breu període de temps, de reversió 
de la situació per a recuperar els temps de viatge que afecten negativament als usuaris 
dels serveis de Rodalies de Catalunya. 
 
2. Instar al Govern de l’Estat a la realització amb caràcter urgent de les inversions per 
desactivar les limitacions temporals de velocitat (LTV) existent en els serveis de Rodalies 
de Catalunya per garantir un servei digne als usuaris de Catalunya.  
 
3. Instar al Govern de l’Estat l’execució de les inversions previstes en els diferents acords 
subscrits, en el Pla de Rodalia de Barcelona i en l’acord dels 306 M d’€, així com 
l’execució de la resta d’actuacions demanades en els diferents fòrums de coordinació i 
seguiment d’actuacions estatals a Catalunya entre la Generalitat i l’Estat. 
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4. Instar al Govern de l’Estat a complir amb tots els compromisos derivats del traspàs de 
competències a la Generalitat de Catalunya sobre els serveis de Rodalies de Catalunya i 
específicament a: 
 
- Transferir anualment a la Generalitat de Catalunya els recursos establerts als acords de 
traspàs,  necessaris per a finançar l’explotació dels serveis. 
 
- Impulsar la formalització del contracte de gestió del servei amb l’empresa operadora 
Renfe  
 
- Formalitzar el conveni per a la participació de la Generalitat de Catalunya en la gestió de 
les estacions ferroviàries. 
 
5. Instar al Govern de l’Estat al traspàs de la infraestructura (vies i estacions) per 
completar el traspàs de Rodalies de Catalunya, mitjançant la segregació de la xarxa 
ferroviària d’interès general per tal que la Generalitat pugui assumir la totalitat de 
competències sobre el conjunt del sistema ferroviari de Catalunya. 
 
 

Deliberacions 

El senyor Àlex Brossa i Enrique declara: 

Bona tarda a tothom. 

Un tema no tant alegre com pot ser la defensa del català, com el Correllengua, entrem 
ara en el món de la RENFE. 

Un món que com vostès saben, que ens provoca certes perplexitats, moltes controvèrsies  
i més d’un dia i de dos que la ciutadania estem tots plegats enfadats. 

Abans d’entrar en el cos de la moció, pensem que es bo, per què hem arribat fins aquí? 
En els últims anys, en les últimes dècades hi ha hagut segurament una sobreinversió, pel 
que respecte a la mobilitat privada en detriment del transport públic, això d’una banda. 

Si després comparem allò que hem invertit en el transport públic i ho focalitzem amb els 
trens de rodalies, és a dir aquells trens que agafen més gent per anar a treballar a les 
àrees urbanes, doncs trobem un altre dèficit d’inversions, aquí podríem fer un petit 
parèntesis, amb tot el que l’Estat Espanyol ha invertit en l’alta velocitat. 

És a dir Espanya és dels països del món amb més kilòmetres i més avançats pel que 
respecte en alta velocitat, aquí en unes declaracions, ara consultava, en concret com 
havia dit la frase la ministra, aleshores la Sra. Magdalena Alvárez, que va dir: “estamos 
cosiendo España con cables de acero.” I ella mateixa afirmava que les infraestructures 
tenien ideologia, i tant que en tenen, és a dir de Madrid pots anar a tot arreu, però no pots 
anar de Barcelona a València, o no pots anar de Barcelona  a Bilbao. 

Per tant es potencien alguns eixos econòmics i altres no, i tot això ha anat en detriment, 
una inversió milionària, anat en detriment de tota aquesta xarxa de rodalies que afecta a 
molta, molta gent. 
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Si a més a més anem fent altres comparatives, com ens deia la ministra, com què ens va 
dir això fa uns anys, una ministra per cert del PP, partit amb poca representació municipal 
al llarg del territori català, com és per exemple aquí Sant Quirze que no té cap regidor a 
dia d’avui. 

Si fem la comparativa entre Barcelona i Madrid, veiem que en els últims 20 anys, hi ha 
hagut 0Km a la xarxa Barcelona, respecte els 84 que s’han fet a Madrid, 8 estacions 
noves a Barcelona respecte a les 20 que s’han fet a Madrid i així podríem anar seguir. 

Per tant aquest dèficit d’inversió que ha patit àrea metropolitana de Barcelona és una 
evidència. 

Tot això ha provocat que a dia d’avui, doncs aquestes incidències siguin notables i  
nombroses, avui tenim una moció que el que recull és tots aquests incompliments que 
des del traspàs de l’any 2010 i 2011, part del traspàs que la Generalitat va agafar, no pas 
de les infraestructures, però sí de part del servei, doncs aquesta inversió no ha anat 
acompanyada. 

Darrerament van haver pactats per a l’any 2014 i 2015, 306.000.000€, que tampoc s’han 
acabat de complir. 

I és per això que el que els hi proposem avui és aprovar aquesta moció, àmpliament 
consensuada, que el primer punt ens diu  

“1. Instar a la Generalitat de Catalunya que no s'accepti cap canvi en els horaris de 
Rodalies de Catalunya que empitjorin els temps de viatge si no es disposa del 
subministrament per part d’ADIF de la informació detallada dels motius del canvi efectuat 
i de les mesures concretes i calendaritzades, en un breu període de temps, de reversió 
de la situació per a recuperar els temps de viatge que afecten negativament als usuaris 
dels serveis de Rodalies de Catalunya. 
 
2. Instar al Govern de l’Estat a la realització amb caràcter urgent de les inversions per 
desactivar les limitacions temporals de velocitat (LTV) existent en els serveis de Rodalies 
de Catalunya per garantir un servei digne als usuaris de Catalunya.  
 
3. Instar al Govern de l’Estat l’execució de les inversions previstes en els diferents acords 
subscrits, en el Pla de Rodalia de Barcelona i en l’acord dels 306 M d’€, així com 
l’execució de la resta d’actuacions demanades en els diferents fòrums de coordinació i 
seguiment d’actuacions estatals a Catalunya entre la Generalitat i l’Estat. 
 
4. Instar al Govern de l’Estat a complir amb tots els compromisos derivats del traspàs de 
competències a la Generalitat de Catalunya sobre els serveis de Rodalies de Catalunya i 
específicament a: 
 
- Transferir anualment a la Generalitat de Catalunya els recursos establerts als acords de 
traspàs,  necessaris per a finançar l’explotació dels serveis. 
 
- Impulsar la formalització del contracte de gestió del servei amb l’empresa operadora 
Renfe  
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- Formalitzar el conveni per a la participació de la Generalitat de Catalunya en la gestió de 
les estacions ferroviàries. 
 
5. Instar al Govern de l’Estat al traspàs de la infraestructura (vies i estacions) per 
completar el traspàs de Rodalies de Catalunya, mitjançant la segregació de la xarxa 
ferroviària d’interès general per tal que la Generalitat pugui assumir la totalitat de 
competències sobre el conjunt del sistema ferroviari de Catalunya.” 
 
 
Per tot això, demanem a tots plegats el vot favorable. 
 
 

El senyor Luís Villa Carbó declara: 

Bona nit. 

Aquí tenim una moció que presenten vostès, i proposada també pels amics, però en 
aquest cas els amics que hem deixat, perquè en aquest cas una part dels amics ja no hi 
participem en això... 

De tota la moció hi ha punts que sí i hi ha punts que no, etc. 

El primer punt, ens desconcerta en tant que la gestió horària està depenent en aquest 
moment del govern de la Generalitat, les rodalies, motiu pel qual no entenem que es 
realitzi aquesta autoreclamació, no ho entenem. 

Respecte al segon punt, aquí donem tot el nostre suport, que aquesta instància cap el 
govern de l’Estat,  de millorar les actuals infraestructures, tant de manteniment i el seu 
correcte funcionament i veiem amb bons ulls aquesta demanda. 

Ara també m’agradaria tenir molt clar, tota aquesta política que s’ha seguit 
d’infraestructures durant els últims anys, sempre ha estat recolzada pels diferents 
governs que han hagut a Catalunya. 

Això és així, i si es va fer la línia d’alta velocitat, també va ser recolzada per aquí, igual 
que si parlem d’infraestructures, es pot parlar dels 7.000.000.000€ que va costar 
l’aeroport de Barcelona, que també va ser recolzada per aquí. 

Doncs si en lloc de fer tant aeroport, que és el que volia el “lobby” turístic, s’hagués 
dedicat a diners de manteniment infraestructures ferroviàries de rodalies, doncs potser 
ara no estaríem parlant d’això. 

Potser estaríem parlant de què els avions tenen dificultats. 

El quart punt també mostra una altra complexitat a l’hora de verificar les responsabilitats, 
ja que no queda clar de qui és o qui es fa responsable de. Llavors com aquest tema és un 
tema de completar traspassos, doncs queda una mica en l’aire que no ho tenim gaire clar. 

I per últim el cinquè punt, si analitzem el servei i la gestió, podem veure que podríem 
comparar la gestió dels diferents ferrocarrils que fa la Generalitat i els diferents ferrocarrils 
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que fa rodalies o fa RENFE, i en aquest moment hi ha punt molt clar, que és el tema del 
preu també. El tema del preu és diferencial, jo crec que aquest és un tema important. 

Per tant nosaltres aquí ens abstindrem, perquè podria haver-hi punts que podríem estar 
d’acord, igual que hi ha punts que no podem estar d’acord. 

 

La senyora Mercè Vallès Corominas declara: 

Simplement, no em miri així Sr. Sánchez, no passa res. 

Jo simplement poso a la taula que no estem parlant ni d’avions, ni d’aeroports, estem 
parlant de trens: RENFE, Ferrocarrils de la Generalitat. Ferrocarrils de la Generalitat 
gestionat en la seva totalitat per la Generalitat de Catalunya, funciona, va puntual i no té 
problemes. RENFE no, majoritàriament no té problemes i funciona bé, RENFE no està 
gestionat en la seva totalitat per la Generalitat i cada dia succeeixen esdeveniments, 
retards i la gent que hi va ho pateix i molt. 

Simplement demanem que allò que funciona aquí, que és els Ferrocarrils, ho tinguem 
també amb la RENFE i ho gestionem tot sencer i no tindrem problemes. I una vegada 
més no haurem de dependre de Madrid. 

Simplement és una demanda tant fàcil com aquesta, que ens ho deixin gestionar en la 
seva totalitat, com ja fem amb un servei que és Ferrocarrils, i que hem demostrat 
sobradament que funciona i bé. Simplement és això. No busquem ni aeroports, ni avions, 
ni altres coses. És més fàcil del que sembla. 

 

El senyor Luís Villa Carbó declara: 

Bé jo només comentar que lo de funciona tot molt bé ho dirà per l’estació de Sant Quirze? 
Que aquest tema després el meu company acabarà entrant. 

I per l’altra tema miri, el problema actual de les rodalies, el problema actual de rodalies no 
és de gestió, perquè la gestió la fa la Generalitat. 

El problema actual de rodalies és d’inversió, llavors d’on s’han de treure els diners? Clar, 
tots tenim clar, amb els diners els demés podem fer, sí, sí, aquesta és la realitat. Han 
estat molts anys pactant que aquests diners vagin destinats a altres coses i això no es 
poden posar costat ni girar la cara. Els diners s’han dedicat on han pactat. I ara el que 
s’ha de fer és pactar una altra cosa. 

 

La senyora Montserrat Mundi i Mas declara: 

Sr. Villa, amb l’estima que li tinc, miri jo quan era petita, ho dic perquè li explicaré una 
cosa i llavors si vostè tot aquest discurs el fa perquè ens hem gastat diners, potser en el 
tema d’independència, o en el tema d’altres coses que potser a vostè no li venen tant de 
gust. 
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Jo li explicaré una cosa que la vaig viure jo. 

Jo quan era petita vivia a Premià de Mar, vivia davant de l’estació de Premià i veia la via, 
l’estació i el mar. 

I recordo com si fos ara, li parlo miri jo faré 60 anys, encara que em vegi bé però en faré 
60. Doncs faré 60 anys i recordo com si fos ara el meu pare celebrant, deu fer 55, on 
celebrava que hi havia un planejament nou per treure la via que passava per davant de 
casa. 

Per tant, o sigui tenim per exemple la via del Maresme, que hi ha una sola via, clar fa 59 
anys que jo sàpiga, aquests diners que diu vostè que potser s’han gastat en altres coses, 
no sé en què se’ls han gastat, i no sé a què es refereix. Però li puc dir que això ve de molt 
de lluny i és evident que a Madrid amb el tema de transport no inverteix absolutament res, 
i d’aquí ve el problema, i d’aquí ve aquesta moció. 

Per tant no  barregem els temes, perquè ja li dic en faré 60 i jo recordo al meu pare, que 
jo en deuria tenir 5, que estava encantat de la vida perquè entre d’altres coses hi havia 
soroll, i entre coses hi havia molta gent que moria a la via del tren, i era una solució viable 
per tota la carretera N-2. Continuem tenint la N-2 com la tenim i continuem tenint la via 
del tren com la tenim. 

Per tant jo li dic només per explicar-li. Gràcies. 

 

El senyor Àlex Brossa i Enrique declara: 

Un aclariment respecte als horaris, no hem llegit la part expositiva de la moció, però 
també va alineada amb tot això que estem dient, perquè el Sr. Villa ens deia: com és que 
el punt núm. 1 parlem d’horaris, si ja depenen de la Generalitat? Aquí el que ha passat és 
que com que aquesta mala inversió que vostè mateix comentava, aquesta manca 
d’inversió, ha provocat que ADIF plantegi uns horaris de manera unilateral a la 
Generalitat, és a dir en detriment dels propis usuaris, perquè els trens han d’anar més a 
poc a poc, és a dir que ens trobem amb aquesta situació, amb aquesta paradoxa, que 
com què no hi ha inversió malgrat que la competència horària, que fixa els horaris sigui la 
pròpia administració catalana, doncs no puguem fer ni això. 

I el que sí que li demanaríem Sr. Villa és que no surtin vostès d’aquesta centralitat de 
país, és a dir C’s ha fet amb el seu espai polític una bona tasca, ocupa una posició 
capdavantera en alguns municipis, i té un paper important al propi Parlament de 
Catalunya, però siguin molt contundents a l’hora de denunciar la manca d’inversió a 
Catalunya en infraestructures que s’han patit, no els últims 5 anys 10, sinó els últims 20 
anys, que les comparacions són al·lucinants, per això una part de la població, sembla ser 
que majoritaris segons l’últim CEO ja aposta per la independència, és a dir perquè les 
coses no s’han fer segurament tot allò que havíem de fer, i si parlem de trens, hi ha un 
element que encara és més clarificador al respecte: corredor mediterrani. És a dir quan 
tots els agents econòmics, quan tots els agents per la competitivitat diuen que els trens, 
les infraestructures les hem de fer passar per allà on passen les llums, perquè si invertim 
allà on passen les llums, passen més coses i per tant s’emporten tota la resta. Des de 
governs allò centralistes, van barallant-se per fer passar doncs el tren pels Pirineus, em 
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sembla que volen fer un túnel d’uns 40.000km, i el corredor central i no sé quines coses 
que a Europa encara riuen. 

Però des de l’Estat, com la pròpia ministra abans li comentava “estamos cosiendo 
España con cables de acero”, doncs han provocat manca d’inversió a rodalies a 
Barcelona, induir infraestructures sobredimensionades a altres llocs, etc. Que des d’aquí 
podem fer autocrítica? Que des d’aquí s’han fet segurament coses malament, com a tot 
arreu, segurament. 

Però que des de l’Estat hi ha una política centralista, que ha portat les infraestructures 
catalanes al límit, doncs no baixin d’aquest tren, d’aquesta centralitat de país que 
pràcticament jo diria que excepte el PP,  tothom està alineat amb aquest discurs. 

 

El senyor Luís Villa Carbó declara: 

Només contestar a la Sra. Mundi. 

Jo crec que és obligat dir-li, que no aparenta aquesta edat, és veu molt més jove. 

En referència al tema, quan era petit venia cada any 3 i 5 i 6 vegades de Vilafranca a 
Barcelona, i li puc assegurar que en aquella època, que anàvem quasi en trens 
borreguers, tardàvem el mateix que tardem ara, quasi, quasi el mateix.  

Però clar el que no podem ara és demanar de fer avui per demà, el que durant aquests 
20 anys no s’ha fet. 

Jo ho entenc perfectament, però s’han de planificar bé les coses, s’han de mirar bé les 
coses, i s’han de fer amb calma i tranquil·litat. Res més, moltes gràcies. 

  

Votació 

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

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

 

15. Moció presentada per Junts-ERC-AM i ICV-EUiA-E, sobre el tancament definitiu 
del CIE de Barcelona 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 
Després d'anys de treball permanent per part de diferents organitzacions de defensa de 
Drets Humans i de protecció dels drets de les persones migrants, s'ha aconseguit 
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visibilitzar la realitat dels Centres d'Internament d'Estrangers (CIE) i denunciar l'opacitat i 
impunitat que els envolta. 
 
El darrer any a Catalunya, i a la majoria de municipis del nostre país, s'ha fet un pas 
endavant en relació a la conscienciació i sensibilització de la ciutadania i també les 
institucions sobre l'existència del Centre d'Internament de Barcelona: són un bon exemple 
les mocions presentades als ajuntaments que s’adherien i sumaven a la iniciativa de 
tancament del CIE, el procés que es va iniciar al Parlament de Catalunya i que va 
concloure amb l'aprovació d'una moció pel Ple en la que, entre altres assumptes, 
s'instava al Ministeri de l'Interior a iniciar un procés per a tancar amb la major brevetat 
possible el CIE de Barcelona; així com també les darreres mobilitzacions davant del 
centre. 
 
Amb el propòsit de continuar avançant cap a un canvi de paradigma en les polítiques de 
migració i estrangeria, que comporti deixar d'entendre la immigració com un problema per 
passar a concebre'l com un dret i com un fenomen social complex i consubstancial a 
qualsevol sistema social de qualsevol època històrica, és una primera passa fonamental 
reclamar fermament el tancament dels CIE. El marc normatiu actual de la UE obliga a 
l'Estat a expulsar o regularitzar a les persones que es troben en situació irregular. Així 
s'estableix, en efecte, a la Directiva 2008/115/CE del Parlament Europeu i del Consell, del 
16 de desembre de 2008, relativa a normes i procediments comuns als Estats membres 
pel retorn de nacionals de tercers països en situació irregular (BOE núm. 348, de 24 de 
desembre de 2008), coneguda com Directiva de Retorn. 
 
Però l'article 15.1 d'aquesta mateixa norma, quan regula l'internament previ a l'expulsió, 
per una part, exigeix que s'adoptin «amb eficàcia altres mesures suficients de caràcter 
menys coercitiu»; i, per una altra banda, disposa de caràcter potestatiu, en establir que 
«els Estats membres podran mantenir internats als nacionals de tercers països que siguin 
objecte de procediment de retorn». Per tant, si bé és possible, no és en cap cas obligatori 
que l'Estat espanyol o qualsevol altre estat de la UE compti amb un CIE. Amb respecte 
escrupolós a la legislació europea vigent, demà, amb majoria social i voluntat política, es 
poden tancar tots els CIE immediatament. Aquesta possibilitat esdevé una obligació, 
quan es constata (1) que els CIE resulten ineficients i innecessaris des del punt de vista 
de la funció que els ha estat encomanada; i (2) que als CIE es vulneren els drets més 
bàsics de les persones internes.  
 
Tot i els termes de l'actual política migratòria (que, podria reconsiderar-se), els CIE 
resulten ineficients i innecessaris. Del total de persones internades al 2014, 7340 segons 
dades del Ministeri de l'Interior, tan sols 3483 persones van ser efectivament expulsades, 
el que suposa un 47% del total. La majoria de persones que pateixen el brutal 
internament, son posades en llibertat, i no expulsades. Les dades, per tant, demostren 
que la mesura s'empra de manera abusiva, internant indegudament persones que no són 
expulsables, i per altra banda, resulta ineficaç. Per tant, sense modificar els objectius i 
principis de les polítiques d'estrangeria, es podrien tancar els CIE amb caràcter immediat i 
l'impacte als fluxos migratoris seria pràcticament inexistent. 
 
A tot això se suma la conveniència de tenir en compte els alts costos que s'estan 
destinant a la detenció, internament i deportació de les persones migrants. El Ministeri de 
l'Interior ha reconegut una despesa de 8.8 milions d'euros anuals destinats a la gestió 
dels CIE, als quals s'han de sumar els 11.985.600 euros pressupostats a l'any actual per 
la execució de vols macro de deportació. El cost mitjà per persona internada, tot i que no 
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hi ha dades públiques, se situa en 100 euros diaris, sense comptar el cost de les 
infraestructures. 
 
Però la raó fonamental per exigir el tancament dels CIE es que, al marge de que la seva 
pròpia existència podria considerar-se contraria als Drets Humans, com així ho confirmen 
diverses sentencies del Tribunal Europeu del Drets Humans (TEDH), en que es reconeix 
que determinades condicions d'internament vulneren l'article 3 del CEDH (prohibició de la 
tortura o maltractaments o tractes inhumans o degradants), resulta provat que en aquests 
centres es vulneren sistemàticament els drets més bàsics de les persones internes. Les 
vulneracions, tal i com ha reconegut el propi Govern espanyol, no han cessat amb 
l'aprovació del reglament 162/2014, pel qual es regula el reglament de funcionament i 
règim interior dels Centres d'Internament d'Estrangers aprovat pel Reial Decret el 14 de 
març de 2014 (BOE núm. 64 del 15 de març de 2014). El Reglament no ha comportat cap 
tipus de millora en la garantia dels drets de les persones internes, entre d'altres motius, 
perquè no ha limitat el propi marge d'arbitrarietat atribuït als directors dels CIE, i perquè 
ha fet cas omís d'aspectes essencials que havien tractat de garantir les resolucions dels 
diferents Jutges de Control. 
 
Els CIE constitueixen espais opacs als quals no es garanteixen adequadament drets tan 
bàsics com la salut física i psicològica, la educació o la identitat; però tampoc drets 
fonamentals com són el drets a la vida personal i familiar, a la intimitat, a la integritat 
física, a l'accés a la justícia, o fins i tot a la pròpia vida. Les persones privades de llibertat 
a un CIE, però també les del seu entorn -família, amistats- pateixen una situació personal 
extremadament dolorosa. I aquest patiment, com també altres vulneracions de drets, són 
més greus encara en el cas de les dones. Com afirma l'Associació per la Prevenció de la 
Tortura, les dones s'enfronten a una  major vulnerabilitat i risc que els homes. S'ha provat 
que, entre les dones tancades als CIE, hi ha embarassades, víctimes de tràfic, possibles 
sol·licitants de protecció internacional, o mares que, en ser expulsades, deixaran a 
Espanya els seus fills i filles. També és important destacar que als CIE es continua 
internant a persones amb malalties físiques i psíquiques greus, reduint les possibilitats de 
rebre atenció mèdica especialitzada i continuar amb els tractaments. En aquest punt, no 
podem oblidar a Mohamed Abagui, Idrissa Dialo i Aramis Manukyan, que van morir al CIE 
de Barcelona entre el 2010 i el 2013. Finalment, no podem obviar la connexió que existeix 
entre l’ús de controls policials basats en perfils ètnics, els vols de deportació i la pràctica 
d'expulsions sense les garanties jurídiques adequades, tant des de les comissaries com 
des dels CIE. 
 
En primer lloc, els controls basats en perfils ètnics son il·legítims, discriminatoris, racistes 
i injustos, vulneren els drets fonamentals, atempten contra la dignitat, contra el dret a la 
lliure circulació i incompleixen els criteris fixats a la legalitat vigent, soscavant els principis 
de l'Estat de Dret. Amés, generen un imaginari estigmatitzador que relaciona migració i 
delinqüència, presentant la població migrada com malfactors i enemics, sempre sota 
sospita, el que origina xenofòbia i racisme social; reforçant també la sensació 
d'inseguretat i provoca una alarma social fabricada artificialment, degradant la 
convivència i la cohesió social als barris. 
 
Per una altra part, als vols de deportació no es garanteixen els drets fonamentals de les 
persones deportades. La prova més evident és que el Protocol de Deportació del Ministeri 
de l'Interior, de 2007, autoritza a la sedació forçosa de les persones que seran 
deportades, així com la seva immobilització amb brides, cordes o manilles, quan no amb 
camises de força. Finalment, també interessa posar de manifest l'ús, cada cop més 
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generalitzat, de les expulsions des de comissaria (expulsions exprés), sent aquest un 
mecanisme que limita severament les garanties processals. Aquest tipus d'expulsió 
genera una forta indefensió, entre altres coses perquè no sempre és possible l'assistència 
lletrada durant la detenció, perquè el breu termini de temps del que es disposa pot 
vulnerar la tutela judicial efectiva (at. 24.1 CE) i perquè no es realitza una valoració 
individual de les circumstàncies particulars de les persones. En definitiva, resulta 
imprescindible entendre que el procediment d'expulsió forçosa exigeix, en tot cas, al 
menys defensa lletrada i revisió jurisdiccional de la pròpia ordre d'expulsió (que ha pogut 
ser dictada anys enrere). 
 
Per tant, amb els antecedents descrits, i a partir de la proposta que han fet arribar al món 
local les entitats SOS RACISME, la FUNDACIÓ MIGRA STUDIUM i els promotors i 
promotores de la CAMPANYA PEL TANCAMENT DELS CENTRES D’INTERNAMENT 
PER A ESTRANGERS, s’adopten els següents  
 
ACORDS 
 
Primer.- Manifestar el compromís de l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès de treballar 
per l'eradicació del racisme al municipi i de garantir la igualtat de drets i oportunitats de 
tots els seus ciutadans i ciutadanes.  
 
Segon.- Instar el Govern de l'Estat espanyol a que iniciï un procés que condueixi al 
tancament dels Centres d'Internament d'Estrangers. 
 
Tercer.- Instar al Govern de l’Estat espanyol a la no reobertura del Centre d’Internament 
d’Estrangers de la Zona Franca, actualment en obres. 
 
Quart.- Instar el Govern espanyol què cessin les deportacions exprés, mitjançant les 
quals la policia deporta veïns i veïnes dels nostres municipis sota un règim de detenció de 
72 hores, sense previ avís i, en molts casos, sense cap tipus d'assistència lletrada. 
Tanmateix, instar a que s’efectuï un desplegament normatiu de mesures cautelars 
alternatives a l’internament i a les expulsions exprés. 
 
Cinquè.- Instar el Ministeri de l'Interior per a que derogui, per vulneració dels drets 
fonamentals dels veïns i veïnes del municipi, el Protocol de Deportació de la Policia 
Nacional de 2007, que permet, entre d'altres mesures vulneradores de drets, la sedació 
forçosa, la immobilització mitjançant camises de força, brides o corretges de les persones 
que seran deportades.  
 
Sisè.- Instar el Ministeri de l'Interior què no es realitzin deportacions en vols col•lectius, 
en tant que s'ha constatat un gran nombre de situacions de vulneració de drets, tant al 
procediment que s'empra per completar les places de cada aeronau, com als propis vols. 
 
Setè.- Comunicar els presents acords al govern de l’Estat espanyol,  els grups polítics del 
Congrés dels Diputats i del Parlament de Catalunya, SOS Racisme, Fundació Migra 
Studium i als promotors i promotores de la Campanya pel Tancament dels Centres 
d’Internament per a Estrangers, Tanquem els CIE.   
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Deliberacions 

La senyora Marta Baldrich Caselles declara: 

Sr. Villa estigui atent que aquest també té amics. També ens han ajudat amics a fer 
aquesta moció. 

És una moció molt llarga i faré un resum molt ràpid. 

Després d’anys de treball permanent per part de diferents organitzacions de defensa dels 
drets humans i de protecció dels drets de persones migrants, s’han aconseguit visibilitzar 
la realitat dels Centres d’Internament d’Estrangers i denunciar l’opacitat i impunitat que 
els envolta. 

El darrer any a Catalunya, i a la majoria de municipis del nostre país, s'ha fet un pas 
endavant i molt important en relació a la conscienciació i sensibilització de la ciutadania i 
també de les institucions sobre l'existència del Centre d'Internament de Barcelona: són un 
bon exemple totes aquestes mocions que s’han anat presentant arreu d’altres municipis 
com avui nosaltres ho fem també. 
 
Com a propòsit de continuar avançant cap a un canvi en les polítiques de migració i 
estrangeria, que comporti deixar d'entendre la immigració com un problema per passar a 
concebre'l com un dret i com un fenomen social complex i consubstancial a qualsevol 
sistema social de qualsevol època històrica, és una primera passa fonamental reclamar 
fermament el tancament dels CIE. 
 
La raó fonamenta per d’altres, per exigir el tancament dels CIEs, és que al marge de la 
seva pròpia existència, podria considerar-se contrari als drets humans, com així ho 
confirmen diverses sentències del Tribunal Europeu dels Drets Humans, en que es 
reconeix que determinades condicions d'internament vulneren l'article 3 del CEDH (que 
és la prohibició de la tortura o maltractaments o tractes inhumans o degradants, entre 
d’altres). 
 
Els CIE constitueixen també espais opacs als quals no es garanteixen adequadament 
drets tan bàsics com la salut física i psicològica, l’educació o la identitat; però tampoc 
drets fonamentals com són el drets a la vida personal i familiar, a la intimitat, a la integritat 
física, a l'accés a la justícia, o fins i tot a la pròpia vida. Les persones privades de llibertat 
a un CIE, però també les del seu entorn -família, amistats- pateixen una situació personal 
extremadament dolorosa. I aquest patiment, com també altres vulneracions de drets. 
 
També és important destacar que als CIEs es continuïn internant a persones amb 
malalties psíquiques i psíquiques greus, reduint les possibilitats de rebre atenció mèdica 
especialitzada i continuar amb els tractaments. 
    
Per tant, amb aquests antecedents i d’altres que no he esmentat, perquè era molt llarga 
la moció, i a partir de la proposta que han fet arribar al món local les entitats SOS 
RACISME, la FUNDACIÓ MIGRA STUDIUM i els promotors i promotores de la 
CAMPANYA PEL TANCAMENT DELS CENTRES D’INTERNAMENT PER A 
ESTRANGERS, proposem al Ple els següents  
 
ACORDS 
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Primer.- Manifestar el compromís de l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès de treballar 
per l'eradicació del racisme al municipi i de garantir la igualtat de drets i oportunitats de 
tots els seus ciutadans i ciutadanes.  
 
Segon.- Instar el Govern de l'Estat espanyol a que iniciï un procés que condueixi al 
tancament dels Centres d'Internament d'Estrangers. 
 
Tercer.- Instar al Govern de l’Estat espanyol a la no reobertura del Centre d’Internament 
d’Estrangers de la Zona Franca, actualment en obres. 
 
Quart.- Instar el Govern espanyol què cessin les deportacions exprés, mitjançant les 
quals la policia deporta veïns i veïnes dels nostres municipis sota un règim de detenció de 
72 hores, sense previ avís i, en molts casos, sense cap tipus d'assistència lletrada. 
Tanmateix, instar a que s’efectuï un desplegament normatiu de mesures cautelars 
alternatives a l’internament i a les expulsions exprés. 
 
Cinquè.- Instar el Ministeri de l'Interior per a que derogui, per vulneració dels drets 
fonamentals dels veïns i veïnes del municipi, el Protocol de Deportació de la Policia 
Nacional de 2007, que permet, entre d'altres mesures vulneradores de drets, la sedació 
forçosa, la immobilització mitjançant camises de força, brides o corretges de les persones 
que seran deportades.  
 
Sisè.- Instar el Ministeri de l'Interior què no es realitzin deportacions en vols col•lectius, 
en tant que s'ha constatat un gran nombre de situacions de vulneració de drets, tant al 
procediment que s'empra per completar les places de cada aeronau, com als propis vols. 
 
Setè.- Comunicar els presents acords al govern de l’Estat espanyol,  els grups polítics del 
Congrés dels Diputats i del Parlament de Catalunya, SOS Racisme, Fundació Migra 
Studium i als promotors i promotores de la Campanya pel Tancament dels Centres 
d’Internament per a Estrangers, Tanquem els CIE.   
 
 
El senyor Luís Villa Carbó declara: 
 
Dir-li a la Sra. Baldrich que jo quan parlo d’amics, parlo de què reben diners, perquè se 
m’entengui. 
 
En sembla que aquests que hi ha aquí, aquestes plataformes que hi ha aquí, no estan 
finançades per l’Ajuntament, perquè quedi clar el tema. 
 
De tot això nosaltres, bé com tot, el primer per suposat que estem completament d’acord, 
estem d’acord i treballem per ell, pel tema de garantir la igualtat de drets i oportunitats a 
tots els ciutadans i ciutadanes, això és fonamental per nosaltres i l’eradicació del racisme 
més encara. 
 
El que instem al Govern Espanyol a què inici un procés que condueixi al tancament dels 
centres, doncs bé això ja no ho tenim tant clar, perquè amb aquestes persones s’ha de 
fer alguna cosa, no és poden deixar en un núvol esperant a veure que passa. 
 
Aquest tema no el podem assumir. 
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Les deportacions, jo crec que és un tema que se’ns escapa, perquè no sabem ni com, ni 
quan, no ho tinc gaire clar jo. 
 
I per lo demés, res més, dir que és un tema que hi ha un problema, aquest problema s’ha 
de solucionar, és un problema molt greu, la gent en general fa el que pot, cadascú a casa 
seva sap el que fa, però clar l’Estat ha de tenir una mida per fer les coses i esperar que si 
alguna vegada el nostre grup pot fer polítiques de govern, aquest tema podem assegurar 
que quedarà perfectament solucionat al gust de tothom. 
 
 
La senyora Marta Baldrich Caselles declara: 
 
Miri Sr. Villa, quan deia lo dels amics, és que m’he quedat tant parada quan ha dit el que 
ha dit, penso que això no ho podia dir perquè, lo dels amics que reben diners, perquè hi 
ha moltes entitats que reben diners, i vostè ho sap, i també col·laboren amb l’Ajuntament, 
i no passa res perquè col·laborin i rebin diners. 
 
Per tant hem de mirar-ho tot amb el mateix raser. 
 
 
La senyora Elisabeth Oliveras i Jorba declara: 
 
Sr. Villa jo li vaig dir en el passat ple, que miri de canviar els seus mitjans d’informació, 
però li puc ben dir que el maltractament a les persones, la vulneració dels drets humans 
s’està duent a terme constantment i a més a més dins de l’Estat Espanyol que encara ens 
genera més malestar a tots plegats i d’aquí la moció. 
 
 

Votació 

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

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

 

16. Assumptes sobrevinguts 

Deliberacions 

La senyora Elisabeth Oliveras i Jorba declara: 

Abans de passar a precs i preguntes teníem una moció que es va presentar a Junta de 
Portaveus a través del sindicat de CCOO, per proposar que Sant Quirze sigui una ciutat 
feminista. 
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La vam debatre dins de la Junta de Portaveus, s’ha consensuat amb tots els grups que 
així la portàvem i l’aprovaríem, però primer hem de votar la inclusió de la moció a l’ordre 
del dia del Ple. 

 

Votació 

Sotmesa a votació la inclusió de la moció a l’ordre del dia, s’aprova per unanimitat. 

 

 

16.1. Moció per declarar Sant Quirze del Vallès "Municipi Feminista" 

Volem que Sant Quirze del Vallès  sigui declarada “municipi  feminista”, entenent que el 
feminisme és un moviment reivindicatiu de caràcter inclusiu, que busca la igualtat entre 
sexes, i afavorir els interessos de les dones en situacions de submissió al poder masculí 
per tal de modificar posicions de desigualtat i abolir la violència envers les dones en totes 

les seves formes i vessants. 
 
Sant Quirze del Vallès  és un municipi referent pel que fa a les polítiques de gènere. I 
creiem que sempre ha mantingut un compromís ferm per aconseguir una societat més 
justa i realment igualitària. Avui ens plantegem poder fer un pas més cap a aquest 
objectiu que molts i moltes compartim.  
 
Declarar Sant Quirze del Vallès  “municipi  feminista” suposaria reafirmar-nos en aquesta 
lluita compartida tan per l’administració com per les entitats, els sindicats, les 
associacions i tot el teixit ciutadà. Perquè tot i que els avenços són molts, i són ben 
visibles, encara ens queda molta feina per fer. Cal que repensem la ciutat des d’una 
perspectiva feminista i això suposo modificar estereotips i transformar molts dels 
aspectes que avui fan funcionar el nostre municipi, com la gran majoria de poblacions, 
sota uns cànons que ens vénen marcats per una societat teixida des de la perspectiva 
patriarcal, amb predomini clar del sexe masculí.  
 
Sortosament, avui alguns  mandats de gènere ja són caducs i a partir d’aquesta idea 
podem construir tots i totes una altra mena de ciutat. Un Sant Quirze del Vallès  que 
continuï avançant cap a una compaginació horària que fomenti uns millors usos del temps 
dels seus ciutadans i ciutadanes. Una ciutat que garanteixi la perspectiva de gènere en 
tots els àmbits, la paritat real i la igualtat entre homes i dones, ja que només a partir de la 
igualtat real i efectiva aconseguirem garantir els nostres drets i així, garantim la nostra 
llibertat individual i col·lectiva.  
 
La declaració com a “municipi feminista” situaria Sant Quirze, al capdavant de la 
reivindicació per una igualtat efectiva i reiteraria el seu compromís amb la consecució 
d'una societat més justa i igualitària. Els reptes que hem d’assolir encara són molts, 
alguns de ben destacats com l'eradicació de la divisió sexual del treball i de la bretxa 
salarial; un millor repartiment del treball no remunerat, la coeducació dels nostres fills i 
filles o la defensa dels drets de salut sexual i reproductiva de les dones, així com la 
necessitat de l'accés lliure i gratuït als mètodes anticonceptius. 
 
 

https://ca.wikipedia.org/wiki/Dones
https://ca.wikipedia.org/wiki/Submissi%C3%B3
https://ca.wikipedia.org/w/index.php?title=Viol%C3%A8ncia_envers_les_dones&action=edit&redlink=1
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Treballar en un model d’escola pública, laica i coeducadora que avanci cap al desitjat 
model social d'igualtat i el rebuig frontal a la discriminació, sigui quin sigui el seu origen 
també són objectius clars.  
 
Declarar Sant Quirze del Vallès “Municipi Feminista” significaria reafirmar-nos en la lluita 
contra la discriminació de gènere i la LGTBIfòbia en tots els àmbit de la vida, 
especialment focalitzant l’atenció en l’àmbit laboral i educatiu. 
 
Volem que Sant Quirze sigui una ciutat lliure de violències masclistes, sigui quina sigui la 
seva expressió. Cal que despleguem totes les mesures possibles en matèria de 
prevenció i atenció per eradicar la violència de gènere i donar suport a les dones que la 
pateixen. Cal ampliar els recursos  destinats a la lluita contra les violències masclistes en 
la Llei de pressupostos generals de l’Estat per al 2016 així com recuperar el Programa de 
seguretat contra la violència masclista.  
 
Per tot l’ anteriorment exposat en aquesta proposta, s’adopten els següents: 
 

ACORDS 
 
Primer- Declarar Sant Quirze “municipi feminista” 
 
Segon- Continuar desplegant el Reglament municipal per a la igualtat de gènere, que 
contempla normes específiques, de caràcter obligacional i amb vocació de durabilitat. 
 
Tercer- Difondre entre la ciutadania aquesta tasca i promoure la igualtat entre homes i 
dones en tots els àmbits, tant personal com laboral. 
 
Quart- Garantir la lluita contra la discriminació i contra qualsevol forma de violència.  
 
Cinquè - Integrar la perspectiva de gènere en el conjunt de polítiques locals.  
 

 

Deliberacions 

La senyora Elisabeth Oliveras i Jorba declara: 

Passarem a resumir. 

Amb la voluntat que Sant Quirze esdevingui una ciutat feminista entenent que el 
feminisme és un moviment reivindicatiu de caràcter inclusiu, que busca la igualtat entre 
sexes, i afavorir els interessos de les dones en situacions de submissió al poder masculí 
per tal de modificar posicions de desigualtat i abolir la violència envers les dones en totes 
les seves formes i vessants. 

La declaració com a ciutat feminista situaria Sant Quirze, al capdavant de la reivindicació 
per una igualtat efectiva i reiteraria el seu compromís amb la consecució d'una societat 
més justa i igualitària. Els reptes que hem d’assolir encara són molts, alguns de ben 
destacats com l'eradicació de la divisió sexual del treball i de la bretxa salarial; un millor 
repartiment del treball no remunerat, la coeducació dels nostres fills i filles o la defensa 
dels drets de salut sexual i reproductiva de les dones, així com la necessitat de l'accés 
lliure i gratuït als mètodes anticonceptius. 

https://ca.wikipedia.org/wiki/Dones
https://ca.wikipedia.org/wiki/Submissi%C3%B3
https://ca.wikipedia.org/w/index.php?title=Viol%C3%A8ncia_envers_les_dones&action=edit&redlink=1
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Per tant tots els grups proposem declarar Sant Quirze “municipi feminista”, significaria 
també reafirmar-nos en la lluita contra la discriminació del gènere i la LGTBIfòbia em tots 
els àmbits de la vida, especialment focalitzant l’atenció en l’àmbit laboral i educatiu. 
 
Volem que Sant Quirze sigui una ciutat lliure de violències masclistes sigui quina sigui la 
seva expressió. 
 
Cal que despleguem totes les mesures possibles en matèria de prevenció i atenció i 
eradicar la violència de gènere i donar suport a les dones que la pateixen. 
 
Llegeixo els acords: 
  
 
“Primer- Declarar Sant Quirze “municipi feminista” 
 
Segon- Continuar desplegant el Reglament municipal per a la igualtat de gènere, que 
contempla normes específiques, de caràcter obligacional i amb vocació de durabilitat. 
 
Tercer- Difondre entre la ciutadania aquesta tasca i promoure la igualtat entre homes i 
dones en tots els àmbits, tant personal com laboral. 
 
Quart- Garantir la lluita contra la discriminació i contra qualsevol forma de violència.  
 
Cinquè - Integrar la perspectiva de gènere en el conjunt de polítiques locals.” 
 
Aquesta moció ha estat presentada en el Ple per Junts, IC, PSC i C’s i ara Convergència 
ens farà el seu argumentari. 
 
 
La senyora Mercè Vallès Corominas declara: 
 
Explico, ens pensàvem que aquesta moció entraria al proper ple, no vaig entendre-ho bé, 
vaig entendre que la presentaven Junts, IC i PSC, confusió meva, llavors serà al proper 
ple, cap problema, l’entrem en aquest, de fet hem votat a favor de la inclusió, d’acord 
perquè hi estàvem d’acord. 
 
Nosaltres a la Junta de Portaveus, inicialment era una moció que s’havia presentat a 
instàncies d’una altra entitat, vam mostrar el nostre posicionament al respecte, però bé 
com jo ara li dic com a portaveu i el company Delgado ja ha dit que no s’estranyin si 
suscita cert debat en el propi grup, hi ha opinions diverses, i per tant com què no tenim un 
posicionament comú en aquest, perquè el que sí evidentment compartim tot el que s’ha 
engegat des d’aquest Ajuntament, ja s’havia fet en el passat mandat, el Pla d’igualtat i 
compartim plenament que s’ha de treballar per lluitar contra aquesta sacra. Sí que també 
pensem que anar a declarar municipi feminista, LGTBI, tal, tal, doncs no acabem de 
compartir aquesta filosofia, ja li dic no tots els membres del grup i que per tant en un tema 
així que no tenim un consens, el que farem és abstenir-nos, per no fer ni contents a uns 
ni als altres, simplement és la posició que tenim, per tant compartim evidentment que s’ha 
de treballar per la igualtat i contra la violència, però no compartim que haguem d’anar 
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declarant el municipi temàticament sobre qüestions que potser no són el més important 
pel dia a dia de la ciutadania, sinó que el que volen és que fem accions, que executem, 
que veritablement  posem en marxa aquest Pla d’igualtat i que funcioni, més enllà d’anar-
nos declarant substantivament diferents coses, ideologies i posicionaments. 
 
Per tant una mica intentar explicar el nostre posicionament, que serà l’abstenció. 
 
 

Votació 

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

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

 
El senyor Luís Villa Carbó declara: 
 
Amb les preguntes del Ple, avui en tenim unes quantes. 
 
La primera és referent a un tema que ens preocupa molt, perquè ens han arribat queixes 
que en el contractes per a la brigada, s’ha contractat gent que estava treballant. 
Particularment amb una empresa que treballa per a l’Ajuntament, que és Clece. 
 
Quan entenen nosaltres que la brigada és un dels espais que es podia fer treballar gent 
que no té feina al poble. 
 
Llavors la pregunta és, si és correcte això que dic?  Perquè les queixes ens han arribat i 
no són d’una sola persona i si és correcte, què s’ha de fer per canviar això? 
 
Un altre tema important també, que ens han arribat queixes, jo particularment no ho 
conec molt a fons, però bé els pares que s’han queixat, ens han fet arribar el comentari, 
que al Lola Anglada es va produir un cas d’enterovirus i en aquest cas no es va seguir el 
protocol que havia establert. 
 
Llavors voldríem saber si l’Ajuntament va estar informat, i quines mesures s’han pres des 
de la Direcció del Col·legi i a través del Departament? 
 
L’altra pregunta era sobre el tema de Festa Major: ens consta a la comissió de festes es 
va ampliar l’horari de les barraques. Llavors la meva pregunta és: aquesta ampliació 
d’horari està dins de l’Ordenança Municipal? I com és un tema conflictiu, any rere any, si 
aquest tema s’ha portat a consultat a tots els veïns? O almenys a les associacions de 
veïns. 
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Ja sé que potser algú podria dir que és un tema ja discutit, parlat, però bé jo vull que 
quedi formalment establert aquí al ple i que els veïns i veïnes que ens segueixin, o que 
ens llegeixin, o que ens vegin, doncs que ho tinguin clar. 
 
 
El senyor David Sánchez Mancebo declara: 
 
Tinc una pregunta i un prec. 
   
La pregunta: bé com abans ha sortit també això dels ferrocarrils, que la pantalla 
informativa no funciona, i ja va ser objecte d’una pregunta per part nostra farà, si no 
recordo malament, al maig o al juny. Ens van  respondre, amb la  diligència corresponent, 
però sembla que no hi ha solucions. M’agradaria saber una mica si hi ha calendari? Quin 
contactes poden tenir? 
 
I llavors bé, com ja marxem una mica de vacances, volia fer-li un prec al grup de 
Convergència, a la Sra. Mundi, que ha tonejat els cartells, però s’ha oblidat del seu. Ha 
tonejat els seus cartells, però encara té la “CiU”. Només que els posem tots de la mateixa 
manera. 
 
I bé, bones vacances a tots. 
 
 
La senyora Sílvia Peralta Valdivia declara: 
 
Bé nosaltres avui no farem precs ni preguntes, en “aras” d’iniciar l’estiu amb bones 
maneres. 
 
I desitjar a tots un bon estiu i que ens retrobem per la Festa Major i que la gaudim tots 
plegats. 
 
 
El senyor Josep Antoni Delgado Rivera declara: 
 
Els hem de felicitar, ens hem de felicitar per una campanya que s’ha fet recentment 
d’informació de prevenció d’incendis de les zones urbanes properes a la massa forestal 
que tenim en el municipi. 
 
Però crec que s’ha obviat l’acotament temporal d’aquesta prohibició. L’acotament 
temporal jo crec que legalment, a no ser que estigui equivocat, ha d’anar del mes de 
març, del 15 de març al 15 d’octubre. I allà al meu barri els veïns estan llançant a les 
escombraries les barbacoes, pensant que mai més, perquè no hi ha hagut un acotament 
temporal. En el fulletó que s’ha repartit, els hi queda prohibit això, però no es diu de tal 
data a tal altra. Crec que seria interessant rectificar-ho. 
 
 
La senyora Míriam Casaramona Massana declara: 
 
Avui faria un prec i demanaria la màxima celeritat amb la mesa de Cooperació i 
Solidaritat, que al mes de setembre es pogués realitzar els pagaments i poder fer doncs 
que això, això ha fet que es pugui endarrerir la previsió del curs 2016-2017 i recolzar la 
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gran tasca que fan totes aquestes entitats que estan representades a la mesa de 
solidaritat. 
 
 
La senyora Montserrat Mundi i Mas declara: 
 
Una felicitació a la Sra. Baldrich. Jo dic perquè en el punt d’abans m’he tingut d’absentar. 
Home jo la vull felicitar, perquè escolti veig que potser algun dia podem govern juntes. Ho 
dic perquè clar, veig que tot allò que em criticava a mi, ara ho veu vostè i una mica pitjor, 
perquè és el que dèiem, legal ho és, evidentment suposo que aquesta persona té tots els 
coneixements i espero que els ajudi molt i que funcioni, però ètic no.  
 
I com què jo m’havia sentit tantes vegades el tema de què portàvem comissió de serveis 
en aquest ajuntament, que era legal igual, que era gent preparada igual, però que sempre 
se’m criticava i que a més a més tenia de fons la música  dels sindicats, cosa important: 
quan no feien una nota de premsa, o quan no feien opinions en algun diari, o ho enviaven 
així. Doncs bé jo de tota manera la felicito, perquè és més hàbil que jo. I la felicito perquè 
veig de cada vegada s’acosta més a la meva manera de pensar, que jo ja li deia, que era 
bo i que era legal. I a més a més m’obra les portes de què si un dia torno a governar, no 
tindré miraments, podré posar una persona en comissió de serveis i a més a més que 
vagi a la meva llista. Per tant res a dir, jo espero que funcioni. 
 
Després una pregunta que tinc referent al que deia abans el Sr. Fernández, que li he 
preguntat. Ho dic perquè l’altra dia em vaig trobar uns veïns del municipi, una mica 
queixosos, perquè jo els hi havia dit que havia deixat l’expedient a punt de tancar, que era 
el tema del C. Pompeu Fabra. I em van dir que els havia enganyat. I jo els hi vaig dir que 
no, que jo no els havia enganyat, que jo havia deixat l’expedient a punt de fer la resolució 
i que si tenien algun problema havien d’anar a l’Ajuntament i parlar amb la Sra. 
alcaldessa del perquè no. Ha passat un any, i del perquè no s’ha arribat a resoldre aquest 
expedient. 
 
I l’altra és que malauradament segueix sense arribar l’Informem. Jo l’Informem l’agafo a 
les botigues, o sigui a casa meva no arriba mai. I clar jo també em vaig haver de sentir 
moltes vegades, i al final vaig dir: escolti! Quasi que agafaré una motxilla i l’aniré a 
repartir jo directament. Però home tampoc és tant lluny. I no jo, sinó que molts veïns d’on 
vivim nosaltres no el tenim mai. I en canvi la Sra. Casaramona diu que ella en té dos. 
 
I després un altra tema, fa temps que els hi volia dir, i em resistia, em resistia perquè 
penso que. Però clar la pregunta va cap el regidor de Medi Natural, que és el Sr. 
Fernández.  
 
Pregunto si hi ha alguna intenció de redecorar els boscos amb tanques de color groc de 
l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès. Ho dic perquè hi ha unes quantes i moltes que 
s’han integrat al paisatge urbà i que ja estan tapades per les males herbes. Jo demanaria 
si us plau que ja que són tant ecologistes i cuiden tant el medi natural i ja que a més a 
més intentem, intentem perquè no ho aconseguim, tenir els espais verds en condicions. 
Home que si més no, vostè com a regidor, o com a tinent d’alcalde hauria de vetllar 
perquè les feines en aquest municipi, en el tema de Medi Ambient, es comenci i s’acabin. 
 
Per tant li demano si us plau que facin una revisió exhaustiva de totes les tanques que 
tenen, que semblen camps de mines, que hi ha alguna que no la trobarà perquè està 
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ensorrada a sota les males herbes, i francament són llocs on hi passa molta gent i la 
deixadesa, la brutícia i la poca cura és molt greu. 
 
Això és una queixa que fan els veïns i també li dic jo, perquè hi camino, hi passejo i 
perquè francament fa una mica de fàstic caminar per segons on. 
 
 
La senyora Mercè Vallès Corominas declara: 
 
La meva pregunta és en relació a l’escrit que el nostre grup va entrar, i que avui ens hem 
trobat la resposta aquí al Ple. L’he estat llegint i certament m’ha desconcertat bastant, i 
més enllà de respondre, encara m’ha generat més dubtes, més neguit i també una mica 
de malestar. 
 
I li explicaré: el nostre grup va entrar una pregunta perquè la gent sàpiga exactament de 
què anava. Era una pregunta en relació al que el passat 16 de juny l’Ajuntament de Sant 
Quirze del Vallès va rebre la visita de Guàrdia Civil, que portava un requeriment de 
documentació de la Fiscalia de l’Àrea de Sabadell, corresponent a les diligències 
d’investigació penal núm. 9/16. Aquesta petició de documentació que es referia al 
pàrquing, a la llicència d’obres majors atorgada a Construcciones Lahoz, no va ser motiu 
de cap nota pública, cap comunicació al web, ni cap nota de premsa als mitjans. 
 
I si més no, el nostre grup va fer una observació, pregunta, una constatació, doncs que 
ho trobàvem força estrany, que uns mesos enrere la Guàrdia Civil també va venir en 
aquest Ajuntament a fer una sèrie de requeriments, i és cert que aquell dia hi havia 
prèviament mitjans de comunicació, però l’Ajuntament no va tardar massa en fer un 
comunicat, que més enllà d’aclarir els fets, semblava que anés tirant més, empastifés una 
mica més tot el tema. 
 
Quan nosaltres vam saber que la Guàrdia Civil també hi havia vingut, i que això no havia 
sigut motiu de cap comunicat, ni cap nota de premsa, doncs certament ho vam trobar 
doncs curiós i no ho vam acabar d’entendre. I per això el nostre grup va entrar una 
pregunta, una mica demanant explicacions, o ben bé perquè aquestes diferències. 
 
I la resposta, que ve directament d’Alcaldia, perquè certament l’escrit anava dirigit a 
l’Alcaldia, doncs no contestat el que nosaltres dèiem, no ens diu per quins motius no es 
va fer cap nota, ni es va informar a la ciutadania degudament d’aquest nou registre o 
aquesta demanda d’informació que va venir a fer la Guàrdia Civil. 
 
I el que ens diu l’alcaldessa és: “Benvolguda Sra. En resposta a les preguntes realitzades 
per vostè mitjançant escrit adreçat a aquesta Alcaldia, en data 16 de juliol, voldria fer-vos 
arribar dues consideracions que estic segura vostè entendrà com a mesures bàsiques en 
relació a l’àmbit pel que estat interpel·lada. 
 
Des d’Alcaldia es creu convenient que tots aquells afers relacionats amb actuacions 
judicials gaudeixin d’entrada d’aquestes mesures en el seu tractament: 
 
Primer. Mantenir a totes i tots els representants legítims del poble de Sant Quirze al 
corrent de les diferents actuacions judicials que afecten la nostra institució. (Doncs aquí ja 
no és així, perquè tampoc ho van informar). Així com dels tràmits que l’equip de govern 
municipal realitza en la defensa dels interessos del poble. 
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Com ha pogut comprovar en els darrers mesos, aquesta referència genèrica a totes i tots 
els representants legítims els afecta a vostès com a grup municipal, és per això que he 
actuat amb celeritat i transparència per tal d’informar-los de diferents fronts, permeti’m 
l’expressió, que tenim oberts al respecte. 
 
Sé que aquesta nova forma d’actuar, em refereixo al fet de tenir-los informats des d’un 
bon principi de les actuacions judicials que ens afecten com a Ajuntament, els pot 
sorprendre, si prenen com a referència altres moments de la nostra història recent. (no, 
no ens sorprèn, perquè nosaltres també informàvem degudament). 
 
Diu: la segona mesura de tractament té a veure en seguir escrupolosament les 
indicacions, recomanacions o bé directament la pròpia llei, en aspectes inherents a 
qualsevol procediment o iniciativa judicial. Es tracta de garantir l’acompliment de 
preceptes i conceptes com el secret de sumari, l’honorabilitat de les persones, la no 
interferència en procediments judicials, etc.  
 
Aquesta mesura s’aplica doncs, a partir d’una prudència comunicativa que precisament 
esdevingui efectiva per tal de complir amb els preceptes abans esmentats. 
 
D’acord, aquesta prudència vostè se l’apliquen, però no l’aplicaven anteriorment, curiós. 
 
Ara bé com crec que convindran amb mi, aquesta mesura té uns límits que podem situar 
en l’àmbit de la vetlla pel nom del nostre poble i per la necessària actuació de la nostra 
institució quan es pot generar una certa alarma entre el veïnat. I aquesta és en primera 
persona obligació indefugible de l’Alcaldia. 
Aquest és el motiu, que com ja vàrem tenir ocasió de parlar en els dies immediatament 
posteriors al 19 de gener, va portar l’equip de govern municipal a emetre un comunicat de 
premsa al que vostès fan referència. 
 
No cal oblidar, malgrat vostès no fan referència en el relat de la seva pregunta, que a 
primera hora del matí diversos mitjans de comunicació ja s’havien fet ressò de la 
presència d’efectius de la Guàrdia Civil, etc.” 
 
Jo només li recordo, vostè diu que s’ha de tenir en compte l’honorabilitat de les persones, 
la no interferència. En el seu comunicat que van fer el 19 de gener, em sap molt greu 
haver-lo de tornar a treure, perquè ja en vam parlar, però és que en la seva resposta 
m’he vist obligada, en el tercer punt deia que “l’equip de govern actual, que respon a una 
altra majoria i conformació diferent a l’anterior mandat es mostra especialment preocupat 
en veure com el nostre Ajuntament es pot veure afectat en el marc d’investigacions 
judicials de les que es pot desprendre que diners públics del nostre municipi han estat 
utilitzats amb finalitats il·lícites.” 
 
Digui’m vostès si amb aquest comunicat, en aquest tercer punt, no posaven en dubte 
l’honorabilitat dels regidors de l’anterior mandat. 
 
És que està ple de contradiccions, vostès diuen però després no fan. 
 
I segueixo amb la seva resposta, que diu: “sobre el caràcter tendenciós del comunicat 
que vostès insinuen (és a dir nosaltres els hi dèiem que havien fet vostès un comunicat 
tendenciós) vostè ens diu que creu sincerament que no pot basar-se en el fet que les 
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actuacions policíaques responien a un requeriment i no a un escorcoll. Ja que en aquest 
cas també caldria fer un exercici, diu un pel esperpèntic, de valorar el conjunt i caràcter 
de les actuacions i demandes dels agents durant aquell llarg dia. 
 
Sí, sí d’acord, però en tot cas és un requeriment de la Fiscalia, en el seu moment 
demanava els expedients de Teyco i ara li vam venir a demanar els expedients del 
pàrquing del Sr. Lahoz. 
 
“Valguin aquestes consideracions genèriques, prova de suficientment explícites, com a 
resposta a les seves preguntes i reflexions prèvies.” 
 
Ja li dic que en tot això que els hi està dient, no em respon al que nosaltres li dèiem, 
perquè si el 19 de gener van emetre un comunicat dient que la Guàrdia Civil havia vingut, 
i ara no ho van fer, van fer un registre. 
 
I vostè ens diu: “La responsabilitat única i màxima de la política comunicativa de l’equip 
de govern municipal és de l’alcaldessa, per tant en cap cas s’ha de buscar responsables 
polítics i molt menys tècnics, com potser era pràctica en altres moments en aquest 
Ajuntament, atesa la responsabilitat final i assumida abans esmentada.” 
 
Sra. alcaldessa, li fem una pregunta i el que fa vostè és atacar-nos. Doncs miri llàstima 
que no estigui gravat i que no hi hagi acta, però aquell mateix 19 de gener vam tenir una 
reunió i jo ja li vaig expressar el malestar personal del nostre grup en vers el comunicat 
que l’Ajuntament havia emès en relació al que havia vingut a fer la Guàrdia Civil, i vostè 
em va dir, crec que hi havia algun altre portaveu, vostè em va dir que no sabia el 
comunicat que s’havia emès des de l’Ajuntament i que per tant no en tenia constància. 
 
 
I jo li vaig dir: “doncs realment té un problema, si vostè no sap el que emet l’Ajuntament.” 
 
Si ara vostès m’està dient que la política comunicativa emana directament d’Alcaldia, com 
em pot respondre això, sabent el que em va dir vostè el 19 de gener, que és que no sabia 
que aquell comunicat qui l’havia escrit i com s’havia fet. 
 
Tot plegat és una mica contradictori i certament no m’agrada haver rebut aquesta 
resposta, perquè al final aquí estem per informar, per saber, per explicar, doncs que si les 
coses s’han fet, creiem que durant tots els anys s’han fet bé. En tot cas serà la justícia qui 
dirà el contrari, no som jutges nosaltres. Però en tot cas el vostre deure i la vostra 
obligació, és que aquelles coses que passen a l’Ajuntament s’expliquin, i s’expliquin tant 
si van passar aleshores com si han passat ara, perquès vostès recordaran que els hi 
estan demanant uns expedients que recorden el 2006, quan vostè estava l’alcaldessa. 
 
Per tant el que li pregaríem és aquesta transparència, que vostès tant ens en fan ressò, 
però que en coses com el que estem avui explicant, doncs no succeeixen. I certament 
quan agafes l’Informem, a la pàgina 5 posa: “compliment a la sentència referent a 
l’aparcament d’Anselm Clavé”. 
 
Estant complint una sentència i al final hi ha un paràgraf que parlar: “Acusacions, malgrat 
l’Ajuntament dóna absolut compliment a les sentències, ha rebut reiterades acusacions 
dirigides a funcionaris i càrrecs polítics d’haver comès delictes tipificats en el codi penal, 
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com ara la falsedat documental, la coacció, la prevaricació, o la malversació de cabdal 
públics.” 
 
En definitiva vostè s’està com justificant de les acusacions que rep, no, no, simplement si 
el 19 de gener va venir la Guàrdia Civil a fer un registre i un escorcoll per demanar uns 
decrets i una sèrie d’informació sobre Teyco. Per què no va fer el mateix? quan ara el 
passat 16 juny la Guàrdia Civil també va venir a l’Ajuntament per demanar una sèrie 
d’informació, expedients i decrets, sobre la construcció del pàrquing. 
 
És el que nosaltres li preguntàvem, per què aleshores van emetre un comunicat, com el 
que vam emetre, que ha vam tenir llargament doncs debat, posicionaments contraris a la 
manera en què vostès havien actuat com equip de govern, que enteníem que aquell 
comunicat no afavoria gens l’honorabilitat que vostè es referia. 
 
I ara, sorpresa, el 16 de juny ve la Guàrdia Civil a requerir uns expedients que li 
incumbeixen quan vostè va ser alcaldessa, li demanem i l’únic que fa es contradir-se, de 
la manera que parla i de la manera que actua, perquè amb això de la comunicació li he 
posat un exemple molt clar, i vostè mateixa d’alguna manera l’ha vessada, perquè diu 
que és responsabilitat d’Alcaldia i aleshores ens va dir que aquell vostè no l’havia vist. 
Per tant si és responsabilitat seva com pot ser que no l’hagi vist? 
 
Per tant jo no riuria gaire Sra. Oliveras, perquè al final quan fem preguntes és per intentar 
esbrinar les coses, saber el que, i que realment ens contestin amb un cert respecte. 
 
I certament aquesta resposta que vostè ens ha donat, doncs no ens ha satisfet en cap 
cas, no entenem quins criteris utilitza, en algunes vegades sí i algunes vegades no, i tot 
això que diu vostè de l’honorabilitat, del secret de sumari, que ara doncs ho fa servir. El 
19 de gener se li va oblidar molt ràpid perquè al final es tractava de tirar, i si em perdona 
l’expressió molt col·loquial, de tirar merda sobre els altres. 
 
I ara vostè, que es veu que potser té algun problema, no diu res, no anuncia res, no 
explica res. I hem de ser des de l’oposició que a través d’una pregunta, potser hi ha hagut 
algun ciutadà que se n’ha assabentat que la Guàrdia Civil també va venir aquí a demanar 
expedients. 
 
Simplement no ho estem intentant, ni embrutar el nom de res, simplement estem intentant 
doncs que les coses es tractin objectivament sempre amb la delicadesa i transparència 
que requereixen. I em sap greu, però amb la resposta que vostè ens ha donat, doncs no 
ens ha transmès aquesta voluntat que nosaltres volíem que és que ens respongués al 
perquè, i el que ha fet és precisament enfadar-nos una mica, perquè ens hem sentit que 
no estàvem ben tractat en la seva resposta i que no donava els arguments prou concís 
per quedar satisfet. 
 
 
La senyora Elisabeth Oliveras i Jorba declara: 
 
Sr. Villa, he intentat entendre que les queixes que vostè ens deia que algú s’ha 
contractat, pot ser que vinguin originades per algun contracte de pla d’ocupació? És que 
hem intentat processar-ho, ho preguntarem perquè els orígens de les persones venen, a 
veure perquè la persona pugui estar contractada hi ha d’haver uns requisits determinats i 
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s’han de seguir, perquè a més a més s’ha de notificar i tal. Per tant ho preguntarem 
perquè deu ser una cosa així, perquè no hem contractat a ningú més. 
 
 
El senyor Luís Villa Carbó declara: 
 
És que el tema greu és que aquest senyor estava treballant, va plegar per entrar a la 
brigada. Això és la informació que jo tinc. Llavors pregaria que ho miressin. 
 
 
La senyora Elisabeth Oliveras i Jorba declara: 
 
Ho revisarem perquè les condicions dels plans d’ocupació són molt acotades, igual que 
les del SOC. El que podria ser potser és que malauradament estès treballant en negre o 
que no estès donat d’alta, això ja és una alta situació. Però bé, en tot cas ho controlarem. 
 
En el Lola Anglada sí que va haver un cas d’anterovirus, ens va informar la família a 
l’Ajuntament, es va demanar si s’havia d’activar el protocol, però els pediatres que 
seguien a l’infant, com que no estava en un procés greu, era un procés molt lleu, van 
considerar que no, i també van informar a l’escola. Tenim aquí una de les regidores que 
és mestre de l’escola, i també van estar informats. I donava la poca duresa o la poca 
gravetat que tenia van considerar que no s’havia de fer el tractament als altres infants. 
Per tant va estar assabentat tant l’Ajuntament com l’escola. 
 
 
El senyor Luís Villa Carbó declara: 
 
En aquest tema una mica la pregunta nostra era, per què des de la Direcció de l’escola 
no s’havia comunicat al Departament ni a l’Ajuntament? 
 
Per què es va informar primer per part de la família, és aquí on hi ha el conflicte. 
 
 
La senyora Elisabeth Oliveras i Jorba declara: 
                
És que el protocol estableix una privacitat i un respecte, hi ha uns passos que s’han de 
seguir en qualsevol dels procediments i la família primer va informar a l’escola i després 
va informar a l’Ajuntament.  Però nosaltres l’únic que vam fer és preguntar a l’escola si 
estava informada, ens van dir que sí, que ja estaven seguint el  protocol, el CAP ja ho 
sabia, per tant nosaltres ja no hi podíem fer res més. És un protocol que està molt regulat 
i que el que s’ha de fer és informar a l’escola. 
 
L’horari de barraques, doncs està consensuat, tot i que ha variat una mica a la baixa, en 
el programa ho poden veure perquè no hi ha tants grups com pensàvem que tocarien i 
per tant acabaran una mica abans del que van negociar. 
 
I evidentment les ordenances municipals de so estan suspeses durant el període de 
Festa Major o les d’horaris, de la mateixa manera que hi ha un ban que autoritza que les 
terrasses dels bars estiguin obertes fins més tard, perquè són dies excepcionals, igual 
que la revetlla de Sant Joan, o la nit de cap d’any, que són nits en les que hi ha una sèrie 
de suspensions que s’apliquen perquè sinó no les compliríem. 
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L’estació, deute de Ferrocarrils, de què no estan treballant amb la celeritat que van dir, 
però tot i això els dos regidors estan a sobre, però jo diria que és una qüestió de 
pressupostos de la Generalitat o d’alguna situació, perquè el que van fer és recuperar la 
línia, però no estan posant els equipaments al dia com haurien d’haver fet. 
 
Els cartells, quan ja tinguem el nom oficial els hi farem nous, perquè ja no ens hi cabrà 
potser. 
 
 
La senyora Mercè Vallès Corominas declara: 
 
És que el nom de Partit Demòcrata Català encara no està registrat, per això nosaltres no 
podem fer el canvi encara a l’Ajuntament. Tan bon punt estigui registrat ho farem. 
 
 
La senyora Elisabeth Oliveras i Jorba declara: 
 
Aleshores comprarem moltes lletres i les enganxarem. 
 
Estava veient que els dos regidors tenien una conversa sobre cartells, entenc que ja han 
trobat que la informació de l’Informem sí que deia. 
 
 
El senyor Francesc Fernández Lugo declara: 
 
Ara estàvem parlant amb el Sr. Delgado, que l’Informem posa 1 de setembre, però és cert 
que ell es referia al fulletons que es van bustiar, i als de les bústies sí que no hi ha 
aquesta referència temporal, tot i que és una referència que sí que figura. 
 
 
La senyora Elisabeth Oliveras i Jorba declara: 
 
El que sí és veritat, és que hem de recordar que tothom que viu a menys de 500m del 
bosc ha de tenir mataguspires a les seves barbacoes, perquè sinó sí que pot generar, 
encara que no estiguem en període d’estiu, per tant haurem de tornar a fer la informació 
més acotada, de què sí i que no, i les dates, però aquesta sí que el que no podem fer és 
que ara tothom canviï la barbacoa, però tothom que se’n vagi fent hauran de tenir, 
contemplant que han de portar el barret perquè sinó un dia amb una ventada, encara que 
sigui ple hivern podem tenir un disgust. 
 
La Mesa de Cooperació, jo també m’ha mirat al Sr. interventor, moltes gràcies Sra. 
Casaramona. Jo diria que el nostre interventor va una mica més amunt del que pot arribar 
a assumir aquest dies i tornant de vacances estarà ja preparat. 
 
L’expedient del C. Pompeu Fabra ha anat seguint un procediment, els hi farem arribar 
tota la documentació que s’ha anat fent arribar i en quin punt està ara. 
 
L’Informem, m’he apuntat perquè estem fent sondejos als barris i la majoria ha anat 
millorant, però ens falta aquest. 
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La senyora Montserrat Mundi i Mas declara: 
 
Ni els fulletons que parla el Sr. Fernández tampoc. 
 
 
La senyora Elisabeth Oliveras i Jorba declara: 
 
Bé doncs és bo saber-ho, perquè és la mateixa empresa i per tant, i al Castellet tampoc?  
 
Les tanques les buscarem amb entusiasme durant aquest estiu i encomanarem la tasca 
de què les retirin. Amb entusiasme no, perquè no em fa cap mena d’il·lusió que hi hagi 
material urbà repartit, però sí que els dos regidors tant de Via Pública com Medi Ambient, 
doncs sí que les recolliran. 
 
Miri la resposta que els hi hem fet, no era pas ni per agradar-los i per deixar-los 
d’agradar, era una resposta que el que pretenia era dir-los com hem actuat. 
 
D’entrada hem fet arribar la pregunta i la resposta a tots els grups municipals perquè 
tothom estès al cas del que se’ns havia demanat. Miri ara tinc només aquí les demandes 
d’informació que hem rebut al mes de juny: 4, que les tenen tots vostès, perquè cada 
vegada que ens en va arribant alguna, ja anem fent aquests i els anem enviant el que 
se’ns ha demanat. 
 
Aquests tant especial va arribar entre mig de dues visites, perquè primer vam anar la 
secretària i jo, un altre dia va anar la secretària amb Fiscalia per temes del Sr. Lahoz. I 
quan vam rebre la visita, el Diari de Sant Quirze ja havia tingut l’amabilitat fins i tot de 
publicar la denúncia. I quan va venir la Guàrdia Civil i va veure que teníem nosaltres la 
denúncia, gairebé ens van dir perquè teníem aquella documentació si no la podíem tenir, 
perquè just venien a requerir-nos en aquell moment. 
 
Els hi vam explicar que allò que s’havia fet públic, i la fiscal ens va recomanar que féssim 
un escrit explicant el procediment i que ens aturéssim aquí i que no féssim més 
informació pública. 
 
Més ganes tenim d’explicar-ho nosaltres però estem en ple procés, els hi pot ben 
assegurar la Sra. secretària, que ha tingut diverses i llargues converses amb la fiscal i en 
la que ha estat  bastant dens aconseguir poder fer una informació bastant clara. 
 
La voluntat de comunicació és tota, tanta com perquè cada vegada que ens arriba una 
informació, o una demanda d’informació, els hi fem arribar, i estan al dia. Si no hi hagués 
la voluntat d’informar no. Tot i que hi ha diaris privats d’aquests poble o no sé si dir-los 
diaris o mitjans de comunicació o ben bé com es pot definir el mitjà, doncs que n’han fet 
públic part d’algu que en aquest cas era part d’un procediment, encara no judicial, en el 
que doncs s’ha trencat alguna de les normes i en la que se’ns ha demanat a nosaltres 
certa curositat     
       
En tot cas, l’únic dia que s’ha fet comunicat, venint les informacions, ha estat el del gener 
i perquè ja estava al carrer la comunicació i ja els hi vam reconèixer que la informació va 
anar com va anar i que pot ser hauríem d’haver estat més agusats i vaig cridar al Sr. 
Fernández, jo a la tarda vaig anar a un enterrament i per no vaig participar de l’elaboració 
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del comunicat i el vaig llegir com tots vostès, que no és cap mena d’excusa, sinó que és 
la veritat. 
 
El que sí els hi puc dir, és que hem tingut moltes visites reiterades demanant ampliació de 
documentació i en cap moment cap grup ha quedat mancat d’informació del que se’ns ha 
demanat, fins i tot quan se’ns ha demanat doncs que se’ls hi faci arribar alguna 
documentació per part de Secretaria s’ha fet. I tenen tot l’accés. 
 
No hi ha voluntat d’amagar cap mena d’informació, no sé si el que vostès diuen, si 
nosaltres o jo ara tinc problemes, no sé ben bé a què es refereix la Sra. Vallès, però sí 
que és veritat que el to de la seva carta doncs tampoc era molt conciliador i en tot cas el 
que volia era doncs posar dubtes de qui decidia o quan i en aquest cas jo li he dit que 
l’assumeixo jo, com a mínim de fa un temps cap a aquí, és la responsabilitat directe 
d’Alcaldia, quan són en aquests temes, especialment perquè estem sotmesos al que 
se’ns diu des de Fiscalia. 
 
Per tant entenc que no els hi pot haver agradat el to de les respostes, si volen alguna 
ampliació els hi donarem, això està claríssim, però el que hem intentat és contestar. 
 
Sense més aixequem el Ple. Que vol dir que no? 
 
 
La senyora Montserrat Mundi i Mas declara: 
 
Doncs que vull preguntar una cosa. 
 
 
La senyora Elisabeth Oliveras i Jorba declara: 
 
Però és que ja hem acabat el torn de preguntes i ara anava a felicitar les vacances a 
tothom. 
 
A veure Sra. Mundi estem jugant sempre a aquest frec a frec, a veure on arribem al 
marge. En aquest cas ho sento en l’ànima però si vol fer alguna altra pregunta me la pot 
fer per escrit, estic tot l’agost. 
 
Sra. Mundi vostè el que pretén és que li retiri la paraula i jo diria que vostè coneix prou 
perquè ha estat 8 anys presidint un ple, i sap perfectament que quan l’alcalde li diu que 
s’ha acabat el torn de paraula, doncs hem arribat aquí. 
 
 
La senyora Montserrat Mundi i Mas declara: 
 
Recordo haver-ho fet una vegada i vostè ho va criticar molt Sra. Oliveras. Jo creia que 
vostè era diferent. 
 
 
La senyora Elisabeth Oliveras i Jorba declara: 
 
Miri ja veu que se’ns han encomanat uns quants tics aquí. Ara ja som totes dues que no 
som diferents. 
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La senyora Montserrat Mundi i Mas declara: 
 
Ho dic de veritat no em talli la paraula si us plau, perquè crec que estem parlant d’un 
tema. 
 
 
La senyora Elisabeth Oliveras i Jorba declara: 
 
Miri les amenaces són molt cansades, és el segon ple que tenim aquest to. Digui el que 
hagi de dir i acabem el Ple, si us plau. 
 
 
La senyora Montserrat Mundi i Mas declara: 
 
Sra. Oliveras a veure, jo entenc que estigui molesta, entenc que no sàpiga que respondre 
davant de la resposta que ens ha fet d’una pregunta molt clara, que és tant clara com dir: 
escolti quin és el criteri que segueix aquest govern que vostè presideix, tant i quant la 
Guàrdia Civil entra de la mateixa forma per demanar, per un tema que per un altre. Era 
tant fàcil com respondre això. I vostè no respon, i vostè se’n va “por los cerros de Ubeda”, 
i diu no sé que, i de comunicació, i que tots tenim les preguntes. 
 
No, no escolti, és que la pregunta és molt clara: quin és el criteri que vostè utilitza per dir 
a la ciutadania de Sant Quirze que la Guàrdia Civil ha fet un registre o un escorcoll? 
Perquè ja li vaig dir aquell dia, els escorcoll venen amb “xaleco” de color groc i amb 
caixes de cartró, i que jo sàpiga, ni per un tema de Teyco, ni per un tema del pàrquing del 
Sr. Lahoz, és que li repeteixo, de quan vostè era l’alcaldessa, que això sí que em sobta 
que vostè no ho digui, doncs clar resulta que és el mateix, venen igual, i resulta que vostè 
no ho publica igual. 
 
I carai una altra cosa, ara hem sentit per primera vegada, no sé si els altres ho saben, 
però jo tampoc sabia que vostès havien anat a parlar amb la Sra. fiscal a Sabadell, què 
no fan Juntes de Portaveus? Us ho havien explicat? Tampoc. Per tant és l’opacitat 
absoluta Sra. Oliveras. És l’opacitat del seu govern absolut, de manca de transparència, 
d’allò que vostè n’ha fet bandera tant i tant temps, i que francament no segueix el que 
vostè deia en campanya, simplement això, vostè sabrà el que fa. 
 
 
La senyora Elisabeth Oliveras i Jorba declara: 
 
Miri darrera amenaça del dia i de l’any, li repeteixo Sra. Mundi, sé perfectament el que 
faig, sóc molt rigorosa respectant les normes que se m’imposen, això no vol dir que hi 
estigui d’acord o m’agradin. No m’agrada el to que vostè utilitza en el ple, no li tornaré a 
donar la paraula Sra. Mundi, no li tornaré a donar la paraula, és l’últim cop que parlem 
avui en aquest Ple, ja li ben dic. 
 
És que té com una mena d’obsessió, és persecució, és a dir està en un procés d’aquests 
que. Sra. Mundi no torni a demanar la paraula, deixi’m acomiadar als veïns, d’opacitat ni 
una, li ben asseguro. 
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La senyora Montserrat Mundi i Mas declara: 
 
A mi tampoc m’agrada que m’amenacin Sra. Oliveras. No li faré cap més pregunta, ja els 
hi he fet i jo crec que la gent que ens escolta ja els hi ha quedat molt clar que vostè no 
respon a allò que se li pregunta. Gràcies. 
 
 
La senyora Elisabeth Oliveras i Jorba declara: 
 
Miri que no li agradin les respostes de l’equip de govern, no vol dir que no se li hagi 
respost. Per tant d’opacitat ni una, les respostes són públiques, qui les vulgui consultar 
aquí les té, podrà llegir les dues cartes i la resposta. 
 
I la informació que vostè diu que no hem donat, ja se’n va cuidar un mitjà de fer-la pública 
fins i tot quan no era publicable i per tant fins aquí podem parlar, de moment aquest 
Ajuntament. 
 
Tanquem el Ple, desitjant a tots els veïns unes bones vacances i moltes gràcies per la 
paciència que tenen d’escoltar-nos. 
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