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Caràcter: Ordinària 
Data:  26 d'octubre de 2017 
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RELACIÓ DE MEMBRES CORPORATIUS 

Assistents 
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David Caminal Caparrós JUNTS-AM 
Elena Sabater Sánchez JUNTS-AM 
Francesc Fernandez Lugo JUNTS-AM 
Maria Domingo Soler JUNTS-AM 
Mercè Vallès Corominas PDeCAT 
Miriam Casaramona Massana PDeCAT 
Josep Antoni Delgado Rivera PDeCAT 
Manuel Cáceres Castaño PSC-CP 
Carles Gilabert Cardona PSC-CP 
David Sánchez Mancebo C'S 
Luís Villa Carbó C'S 
Marta Baldrich Caselles ICV 

Absents sense justificació 

Cap 

Absents amb justificació 

Montserrat Mundi i Mas PDeCAT 

PRESIDENTA 

Elisabeth Oliveras i Jorba. 
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SECRETARIA 

Helena Muñoz Amorós. 

QUÒRUM 

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

CONVOCATÒRIA 

Primera. 

ASSUMPTES CONEGUTS 

1. Aprovació actes 

S’aproven les actes del Ple de l’Ajuntament següents: sessió ordinària de 25 de maig de 
2017, sessió extraordinària i urgent de 21 de juny de 2017 i sessió ordinària de 29 de juny 
de 2017. 

 

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

 

2. Informes de Presidència 

El primer que volem fer és felicitar a les dues escoles que enguany fan 10 anys. Tenim 
una escola, el Lola Anglada que enguany fa 10 anys que va néixer i que ha crescut força i 
que ja té alguna generació que està començant a anar a l’IES i per tant doncs felicitar per 
la tasca que s’ha fet, pels bons professionals i les persones que la fan possible, per les 
famílies i especialment als alumnes que en gaudeixen d’ella. 

També volem felicitar-nos com a poble perquè enguany la nostra escola bressol fa 10 
anys, durant aquest curs anirem celebrant-los, de moment ha començat l’AMPA però com 
a poble doncs va començar a caminar just ara, a l’octubre del 2007. Per tant doncs també 
felicitar-nos perquè doncs una part de l’educació que no teníem coberta la vam assolir 
doncs ara fa 10 anys. 

També posats a felicitar, volíem felicitar al regidor Sr. Brossa pel Simpòsium que avui ha 
dut a terme al Barcelona Moda Centre, amb  les 200 empreses, l’economia circular, una 
visió nova, nova no crec però sí necessària i urgent d’aplicació dins del món econòmic en 
aquest pol que està sent el Vallès, amb la tasca que estan duent a terme conjuntament 
amb l’Ajuntament de Sabadell especialment, d’anar avançant visions estratègiques de 
comarca i no tant només de poble. Per tant doncs agrair-li la dedicació i felicitar-lo per 
l’èxit, ens consta que portar 200 empreses no és fàcil i tenir-les totes allà i arribar a 
consensos. Per tant doncs felicitar-nos com a poble també per aquesta feina. 

Recordar-vos que dissabte fem el taller participatiu del POUM, està obert a qualsevol veí 
o veïna que vulgui anar, la idea és una jornada de tot el dia, però si algú només pot 
assistir matí o tarda també ho podrà fer, per participar o dels debats o de les 
deliberacions. Estem en plena revisió de Pla general i ara el que estem fent és un taller 
que parla de la diagnosi, és a dir en aquesta sessió tenim el poble, en quin punt de 
desenvolupament tenim el Pla general que es va aprovar al 2000 i quins punts febles i 
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quins punts forts té, és a dir de moment només estem en aquest procés, encara no estem 
ni en l’avanç, sinó que estem preparant tot això per poder fer l’avanç. Es celebra a la 
masia de Can Barra, a l’escola de formació d’adults. Per tant qui vulgui venir hi sereu ben 
vinguts. 

També recordar-vos que la Castanyada s’acosta, no només pel que està passant al 
Senat, sinó perquè aquí en aquest poble i tot arreu, l’1 de novembre tenim el costum de 
celebrar la Castanyada, el dia 31 a la masia de Can Feliu hi ha diferents grups, hi ha una 
castanyada familiar. I el dia 1 el GHISQ fa el taller de castanyes i a més a més els diables 
fan el passatge del terror que enguany el fan a la masia de Can Feliu per poder tenir més 
capacitat i més espai per poder moure’s. 

I dir-vos que en aquests moments, avui també, s’està fent un cicle de cinema feminista 
que s’està duent a terme a la biblioteca, que val molt la pena seguir-lo, que forma i ajuda 
a veure el món a través dels ulls de les dones que fan cinema i que és molt interessant 
per poder entendre l’altra 50% d’aquest món que molts cops queda silenciat. 

    

 

3. Donar compte de decrets 

Es dóna compte al Ple dels decrets realitzats durant el mes de setembre de 2017, que 
van del núm. 20172156 al núm. 20172401. 

 

Deliberacions 
El senyor Luís Villa Carbó declara: 
Bona nit a tothom. 

Aclarir el tema de poder anar a veure els decrets, quina és la frontera que passen a estar 
en arxiu informàtic i quina és la frontera que encara estan en papers. A partir de quina 
data. 

 

La senyora Elisabeth Oliveras i Jorba declara: 
Em comenta la Sra. secretària que és qui porta tot el control de l’administració electrònica 
a la casa, que a la comissió us explicarà exactament, no recordo en quina data vam 
començar a funcionar ja directament amb decrets només electrònics, ara no us sé dir 
quina és la data. Diguem aquest any segur que tenim un llibre que conviu entre el físic i 
l’electrònic, perquè tenim decrets que van i per tant doncs el que podeu fer és parlar amb 
ella directament i us dirà exactament quin és el procés o com ho heu de fer per poder 
accedir. 

Recordeu que vam quedar que. Em diu que us enviarà un correu a tots els regidors per 
explicar una mica al veïnat que està passant, l’Administració General de l’Estat i la 
Generalitat van aprovar una Llei d’administració en la que s’han de fer tots els 
procediments en format electrònic. Això el que fa és que tot allò, això que portem aquí 
sobre en paper doncs acabi sent només en pantalla com fan alguns regidors que ja fan 
cas de la Llei i d’altres que no en fem tant en aquest cas. 

Per tant hi ha regidors que ja treballeu amb l’ordinador i que per tant doncs ja ho porteu 
bé i d’altres que encara som de la vella escola i anem amb notes, llapis i aquestes coses. 



 4/52 

En tot cas a la consulta dels expedients ara ha de ser a través, és electrònica. Encara no? 
Però bé alguns decrets sí que són així, aleshores des de l’administració hem de trobar la 
manera de poder fer perquè sens diu que hem de fer, però no se’ns diu amb quines 
eines, és allò de les trampes quan es dóna una norma però no s’explica tota. 

Per tant en aquest cas hem de fer possible que tots els regidors i regidores tinguem accés 
a tota la documentació, de la mateixa manera que la que està en exposició pública, quan 
tota sigui electrònica també hi puguin accedir els veïns i veïnes per poder-la consultar. 

Tot aquest procés s’està desenvolupant per tant des de Secretaria us enviaran un correu i 
trobarem la fórmula per poder tots tenir l’eina adequada per poder-los consultar. 

   

 

 

4. Informes tercer trimestre 2017, en relació a l'establert en els articles quatre i 
cinc de la Llei 3/2014.  

 
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. 

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 
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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 tercer trimestre de l’exercici 2017 i de l’indicador 
del PMP que declararà al Ministeri d’Economia i Administracions Públiques, referit al 
mateix període que queda fixat en 20,84 dies. 
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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 compte al ple de les obligacions de pagament corresponents al trimestre 
natural que hem finalitat. 
 
Aquests informes són emesos per la Intervenció i la Tresoreria de l’Ajuntament, en format 
de tres quadres que s’incorporen físicament a l’expedient. 
 
En el primer quadre s’identifiquen els pagaments realitzats en concepte d’interessos de 
demora. I en aquest trimestre, mantenint la mateixa línia de tot l’any passat i enguany, no 
n’hem tingut cap. 
 
En el segon quadre, s’expliquen les factures o documents justificatius pendents de 
pagament a 30 de setembre, amb un total de 582 operacions que sumaven, en números 
rodons 941.000 euros, dels quals 734.000 euros estaven dins del període legal de 
pagament i 207.000 euros fora d’ell. 
 
En el tercer quadre, es fa referència als pagaments realitzats en el trimestre.  Es van fer 
efectius 568 pagaments en un període mig de 53,47 dies i que sumaven, en números 
rodons, 1.357.000 euros, dels quals 1.110.000 euros van estar dins del període legal de 
pagament i 247.000 euros fora d’ell. 
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També es dóna compte al Ple del càlcul del rati del Període Mig de Pagament, 
determinant per la classificació de l’entitat en prudència financera i calculat segons el 
previst en el RD 635/2014, de 25 de juliol. 
 
En aquest tercer trimestre ha quedat fixat en 20,84 dies. 
 

 

5. Modificació pressupostària 13/2017 mitjançant crèdit extraordinari, 
transferència de crèdit i creació partida 

ANTECEDENTS DE FET 
 
Vistes les sol·licituds de modificacions pressupostàries de l’àrea de Territori i de la 
regidoria de Cooperació:  

Primer.- Mitjançant decret 20172130 de 10/08/17, es va aprovar inicialment la Memòria 
valorada i l’estudi bàsic de seguretat i salut per la renovació de l’equipament escènic de la 
sala històrica de la Patronal, amb un pressupost total de 251.483,28€ (IVA inclòs). 
L’aprovació inicial esdevindrà definitiva si durant el termini d’exposició pública, que 
s’acaba el 02/10/17, no es presenten al·legacions. Altrament, manca la contractació de la 
direcció d’obra i coordinació de seguretat i salut pel que es preveu una necessitat de 
257.595,24 Euros. 
 
Segon.- Mitjançant decret 20172153 de 31/08/17 s’ha aprovat la Memòria valorada 
corresponent a la construcció de nova tanca de la Masia del conjunt de Can Barra, pel 
que per fer efectiva la contractació i construcció de la mateixa es proposa una modificació 
per transferència de crèdit 
 
Tercer.-  Vista la necessitat de crear la partida pressupostària 1300/2314/780000  Sub. 
Proj. “Maternitat i dispensari Thiobon” d’ Acció Solidària. 
 
Quart.- Vist l’informe 90/2017 de la intervenció municipal. 
 

FONAMENTS DE DRET 

 

- Articles 177, 179 i 180 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual 
s’aprova el Text Refós de la  Llei Reguladora de les Hisendes Locals. 

 
- Articles 35 a 38 i 40 a 42 del Reial Decret 500/1990. 
 
- Articles 10 i 12 de les Bases d’Execució del Pressupost. 
 
- Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat 

Financera. 
 

DISPOSICIÓ 

S’adopta l’acord següent:  
 
Primer .- Aprovar la modificació pressupostària per crèdit extraordinari següent: 
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Partida creada 
5000/3310/6230000 Millores dependències culturals: maquinaria i instal·lacions 257.595,24 €  

Partides reduïdes mitjançant baixa
6102/1720/6310003 Millora Parc Can Feliu 110.000,00 €  
1301/2322/6220000 Millora construccions Centre Cívic Can Feliu      33.000,00 € 
3020/3340/6320000 Millores Patronal    114.595,24 € 

Total disminucions 257.595,24 €   

Segon.- Aprovar la modificació pressupostària per transferència de crèdit següent: 

Partides augmentades
1700/3200/6320001 Millora edifici Can Barra obra 52.453,65 €    

Total increments 52.453,65 €    

Partides reduïdes
1301/2322/6220000 Millora construccions Centre Cívic Can Feliu 52.453,65 €    

Total disminucions 52.453,65 €     

Tercer.- Crear una nova partida de despesa, identificada amb la següent codificació i 
denominació: 

Partida
1300/2314/780000        Sub. Proj. “Maternitat i dispensari Thiobon” d’ Acció Solidària  

Deliberacions 
El senyor Albert Falgueras Cuatrecasas declara: 

Des de l’Àrea de Territori, i davant la necessitat d’executar els projectes d’inversió 
d’instal·lacions a l’edifici municipal de la Patronal i el de la construcció de la tanca 
perimetral de la Masia de Barra, proposem al ple la modificació pressupostària següent: 
 
La creació, mitjançant crèdit extraordinari, de la partida “Millores dependències culturals: 
maquinària i instal·lacions” per tal d’atendre la necessitat d’executar el projecte d’inversió 
de la instal·lació d’unes noves graderies a la Patronal i fer algunes millores en la zona 
escènica actual. Aquesta partida es dotaria amb 257.595,24 € i es proposa finançar-la 
amb la reducció de les partides “Millora Parc Can Feliu” (110.000,00 €), “Millora 
construccions Centre Cívic Can Feliu” (33.000,00 €) i “Millores Patronal” (114.595,24 €) 
un cop s’ha comprovat que el crèdit està disponible i no prové de cap subvenció finalista. 
 
La transferència de crèdit, a la partida “Millora edifici Can Barra obra” per fer efectiva la 
contractació i construcció de la nova tanca. L’import, d’acord amb la Memòria valorada 
aprovada, seria de 52.453,65 € i es compensaria també amb la reducció de la partida 
“Millora construccions Centre Cívic Can Feliu”. 
 
I també, des de la Regidoria de Cooperació s’ha requerit la creació d’una nova partida de 
despesa al Capítol 7, anomenada Subvencions Projecte Maternitat i dispensari Thiobon 
d’Acció Solidària. 
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La creació d’aquesta partida no comporta cap dotació pressupostària, atès que aquesta 
es farà efectiva mitjançant una modificació pressupostària de transferència de crèdit 
posterior. 
 
Aquest projecte no és de nova creació, sinó que té caràcter plurianual per la seva 
dimensió i les dificultats climatològiques que fan que no es pugui executar de forma 
continuada en el temps.  
 
Per tant, és d’interès municipal, seguir apostant per aquest projecte fins a la seva 
finalització, atès que en anualitats anteriors ja s’ha obtingut recursos públics i el fet de no 
continuar pot comportar el deteriorament de la part ja executada o l’endarreriment de la 
seva finalització. 
 
Per tant proposem al ple l’aprovació d’aquesta modificació pressupostària. 
 

El senyor Luís Villa Carbó declara: 

Bona nit a tothom. 

Aquí estem amb la modificació pressupostària del trimestre, i ja torno a repetir el que dic 
sempre, que al final el seu pressupost, el pressupost de l’equip de govern, no se sembla 
en res a l’original que es va aprovar en el seu moment. I com a oposició que som, poder 
dir que al final arribarà final d’any i se semblaria més al nostre que al vostre. 

Jo entenc que aquí s’han agafat unes quantitats per fer un reajustament i tal, però bé jo hi 
ha coses que, el tema del parc de Can Feliu, doncs està amb molts dèficits i aquí li treuen 
quantitats i bé no volia entrar en el detall de les diferents partides, però donar constància 
de què el pressupost està per complir-lo, i està  bé que hi hagi una modificació 
pressupostària, però és que no hi ha trimestre que no hi hagi una modificació 
pressupostària, jo crec que això és dolent per tots. 

 

La senyora Elisabeth Oliveras i Jorba declara: 

Miri Sr. Villa, hi ha diferents partides, una és que amb les millores de La Patronal va sorgir 
la possibilitat de poder fer la part de dins, de dotar-la perquè doncs podem dir que tenim i 
gaudim d’un teatre doncs com fa anys que voldríem tenir. 

El parc de Can Feliu té una dotació pressupostària per l’any vinent, amb una segona fase 
perquè ja vam explicar que era una obra que tenia dues anualitats en la que es treballa la 
natura, la natura només la podem treballar en una època de l’any perquè evidentment no 
podem plantar ni moure arbrat durant l’estiu, aquesta setmana tornen a recomençar les 
obres, si el temps és bo i ens acompanya anirem més despresa, si això no passa haurem 
d’anar esperant l’època de poder moure els arbres i que aquests no pateixin. 

En tot cas el fet de tenir romanents aparcats que no es mouen, l’únic que fa és que tenim 
diners destinats a alguna cosa que el poble no en rendeix i per tant allò que saps que 
aquest any no pots executar i tens un altre projecte que sí que el pots executar, doncs és 
el que hem fet, és a dir senzillament proposar destinar-ho a una millora que en aquest 
cas doncs tindrà una conseqüència més ràpida i que deixarà acabat el que és La 
Patronal. 

L’altra és que el mur de Can Barra va caure i això és una realitat objectiva, és a dir es va 
ensorrar i s’ha de refer i té un cost. Un cop s’ha fet el projecte, doncs s’han de buscar els 
diners, són diners d’obres sobrevingudes que no les podem imaginar i que per tant doncs 
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en aquest cas l’obligació és reparar-lo i reparar-lo d’una manera adequada i garantir-nos 
que Can Barra torna a quedar ben tancada i amb un aspecte prou sa. 

I el fet de la modificació pressupostària de la maternitat i dispensari, bé és una 
interpretació, és una necessitat que en aquest moment l’interventor ha considerat que ha 
de ser així per complir amb la Llei de subvencions i per ser estrictes amb el que pertoca i 
que ens hem d’adequar. 

I a partir de l’any vinent ja veuran que ja hem contemplat amb la proposta que comencem 
a treballar aquest mes de pressupost, doncs que ja hem obert una partida amb aquest 
concepte a Capítol VII, perquè pot ser que l’any vinent quan les entitats de Cooperació 
presentin les seves propostes de treball al Sud, doncs hi hagi altres entitats, i també 
segurament haurem de fer una modificació perquè probablement com què no sabem 
quants diners són, no ens podem imaginar quants diners ens demanaran, hi hauran dues 
partides i potser n’hi hauran prous amb una o l’altra i els haurem de moure en funció 
perquè és molt difícil saber quins diners les entitats destinaran. Penseu que aquesta 
proposta és nominal, és a dir, va destinada, no és un concepte obert, sinó que només va 
destinada en aquesta entitat, per tant l’any vinent nosaltres estimarem que possiblement 
pot passar alguna cosa però les entitats presentaran el que ells creguin i si ho hem 
endevinat perfecte, però si no ho haurem d’adequar i això és una necessitat per poder 
sobretot pagar les subvencions que han demanat. 

El pressupost en aquest cas les demandes que es fan no són ni per ordinaris, són per 
millores que en aquest cas són directes a la gestió i en benefici directe de la població. La 
idea de tenir uns diners destinats a una partida aturats en el banc mentre hi ha coses que 
es podrien estar fent, doncs no ens sembla bé i ens ha semblat que era millor destinar-les 
a poder acabar aquest edifici, que com aquest necessita reparacions. 

Sí alguna cosa s’ha de resoldre amb la Sala de Plens, bé la Sala de Plens també saben 
que es contempla de moment haver-la de solucionar. 

 

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

Vots a favor:  Junts-ERC-AM, ICV-EUiA-E i PSC-CP 
Vots en contra: 0 
Abstencions:  PDeCat i C’s 

 

 
6. Adhesió a la contractació centralitzada de serveis de telecomunicacions 

LOCALRET 

ANTECEDENTS DE FET 
 
I. El Consorci LOCALRET, que agrupa municipis de tot Catalunya i entitats 
municipalistes, té atribuïdes com a funcions estatutàries, entre d'altres, la contractació 
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centralitzada i/o la gestió de la prestació de serveis de telecomunicacions, amb la finalitat 
d’optimitzar les xarxes de comunicacions electròniques i potenciar l’estalvi econòmic 
d’aquests serveis. 

II. El 6 de juliol de 2017 el Consorci LOCALRET i la Diputació de Barcelona han signat un 
conveni de col·laboració l’objecte del qual és establir les bases i condicions en què es 
portarà a terme la contractació agregada dels serveis de telecomunicacions,  
conjuntament amb tots aquells ens locals de la demarcació de Barcelona, i ens 
dependents d'aquests, que s’hi adhereixin, a fi d’obtenir un benefici tant tècnic, com de 
gestió de procediments i econòmic. 

III. Vist l'interès de l’AJUNTAMENT DE SANT QUIRZE DEL VALLÈS d’adherir-se al citat 
conveni i que l’any 2018 preveu una despesa estimada de 125.000€/any per a la 
contractació centralitzada de serveis de telecomunicacions, mitjançant Decret  número 
20172400 , l’Alcaldessa, mitjançant avocació puntual de la competència delegada a la 
Junta de Govern Local, va aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès al 
referit conveni subscrit pel Consorci LOCALRET i la Diputació de Barcelona. 

FONAMENTS DE DRET 

Article 22 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local. 

Article 52 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la 
Llei Municipal i Règim Local de Catalunya. 

Article 174 del RD 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el Text de la Llei Reguladora 
de les Hisendes Locals (TRLHL). 

Articles 80 a 84 del RD 500/1990, de 20 d’abril, pel que es desenvolupa el reglament de 
les hisendes locals (RHL). 

 Malgrat que la formalització d’aquesta adhesió encara no ha implicat el reconeixement 
de cap moviment pressupostari, ni present ni futur, cal concloure que sí ho farà per la 
naturalesa de l’objecte que el motiva, pel que cal considerar el que estableix la clàusula 
novena del conveni, reguladora de la durada del conveni. Així doncs, segons el redactat 
d’aquesta clàusula, es contempla que una durada inicial és de quatre anys, prorrogables 
a dos anys addicionals, pel que aquest fet xoca frontalment amb el nombre d’anualitats 
màximes, previstes en l’article 174.3 del TRHL i 81 del RHL, en que l’Ajuntament pot 
comprometre’s per l’execució de despeses de caràcter plurianual, que són quatre 
exercicis. 

No obstant això, el punt 5 de mateix article 174 del TRHL i l’article 84 del RHL,  preveuen 
que per casos excepcionals el Ple de la corporació podrà incrementar aquest nombre 
d’anualitats.  

 

DISPOSICIÓ 

S’adopta l’acord següent:  
 
Primera.- Ratificar, mitjançant autorització expressa per poder comprometre fins a sis 
anualitats la partida pressupostària del contracte que se’n derivarà de la compra 
agregada pel servei de telefonia i telecomunicacions,  l’adhesió al conveni signat entre el 
Consorci LOCALRET i la Diputació de Barcelona.  

Segona.- Aprovar, segons les previsions realitzades pel propi Consorci LOCALRET, les 
autoritzacions futures següents: 
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Partida Tipus Nº de Document Període Import 
4002/9260/2220000 A_FUT 12017000014067    Any 2018 125.000,00 € 
4002/9260/2220000 A_FUT 12017000014068    Any 2019 125.000,00 € 
4002/9260/2220000 A_FUT 12017000014069    Any 2020 125.000,00 € 
4002/9260/2220000 A_FUT 12017000014070    Any 2021 125.000,00 € 
4002/9260/2220000 A_FUT 12017000014071    Any 2022 125.000,00 € 
4002/9260/2220000 A_FUT 12017000014072    Any 2023 125.000,00 € 

 

Deliberacions 
El senyor Albert Falgueras Cuatrecasas declara: 

El Consorci LOCALRET, s’encarrega, entre d'altres, de la contractació centralitzada de 
serveis de telecomunicacions. Amb la finalitat d’optimitzar les xarxes de comunicacions 
electròniques i facilitar l’obtenció d’un benefici tant tècnic, com de gestió de procediments 
i econòmic d’aquests serveis. 
 
El dia 6 de juliol de 2017 es va signar un conveni de col·laboració entre LOCALRET i la 
Diputació de Barcelona, per portar a terme la contractació agregada dels serveis de 
telecomunicacions, conjuntament amb tots aquells ens locals de la demarcació de 
Barcelona, i ens dependents d'aquests, que s’hi adhereixin. 
 
Davant l'interès del nostre Ajuntament d’adherir-nos a aquest conveni i la previsió d’una 
despesa estimada de 125.000€/any, l’Alcaldessa, mitjançant avocació puntual de la 
competència delegada a la Junta de Govern Local, va aprovar aquesta adhesió 
mitjançant Decret  número 20172400. 
 
D’acord amb el redactat de les clàusules del conveni, es contempla  una durada inicial de 
quatre anys, prorrogables a dos anys addicionals. 
 
Tot i així, el nombre d’anualitats màximes, previstes en l’article 174.3 del Text de la Llei 
reguladora de les hisendes locals i 81 del Reglament de les hisendes locals, l’Ajuntament 
pot comprometre’s per l’execució de despeses de caràcter plurianual, a un màxim de 
quatre exercicis. 
 
No obstant això, el punt 5 de mateix article 174 del TRHL i l’article 84 del RHL,  preveuen 
que per casos excepcionals el Ple de la corporació podrà incrementar aquest nombre 
d’anualitats.  
 
Per aquest motiu proposem a la consideració del Ple la ratificació i l’aprovació de les 
autoritzacions futures pels propers exercicis. 
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Votació 
Sotmesa a votació la proposta dalt transcrita, s’aprova per unanimitat. 

  

 

7. Aprovació del Compte General de 2016  

 

Deliberacions 
La senyora Elisabeth Oliveras i Jorba declara: 

Aquest punt es va dir a la Informativa, si recorden, que si no hi havia al·legacions 
s’inclouria, però s’ha de ratificar la inclusió. 

Per tant ara el que faríem és votar la inclusió del punt en el Ple i després el punt 
pròpiament. 

 

Votació 
Sotmesa a votació la inclusió del punt, s’aprova per unanimitat. 

 

ANTECEDENTS DE FET 
 
1. La Comissió Especial de Comptes es va reunir el 28 de juliol de 2017, aprovant per 

unanimitat l’Informe - proposta del Compte General de 2016 en els seus termes 
inicials.  

2. Publicat l’anunci al BOP el 18 de setembre de 2017, durant el termini d’exposició al 
públic i de presentació d’al·legacions contra aquest dictamen i el Compte General, que 
va finalitzar el 20 d’octubre, no s’han presentat al•legacions. 

FONAMENTS DE DRET 

- Articles 209 a 212 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el 
Text Refós de la LIei Reguladora de les Hisendes Locals. 

- Articles 97 a 101 de l’Ordre EHA/4041/2004, de 23 de novembre, per la qual s’aprova la 
Instrucció del model normal de Comptabilitat Local. 

- L’article 212 de del Reial Decret Legislatiu 2/2004, pel qual s’aprova el Text Refós de la 
LIei Reguladora de les Hisendes Locals regula que: 

1. Los estados y cuentas de la entidad local serán rendidas por su presidente antes del 
día 15 de mayo del ejercicio siguiente al que correspondan. Las de los organismos 
autónomos y sociedades mercantiles cuyo capital pertenezca íntegramente a aquélla, 
rendidas y propuestas inicialmente por los órganos competentes de estos, serán 
remitidas a la entidad local en el mismo plazo.  
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2. La cuenta general formada por la Intervención será sometida antes del día 1 de junio a 
informe de la Comisión Especial de Cuentas de la entidad local, que estará constituida 
por miembros de los distintos grupos políticos integrantes de la corporación.  

3. La cuenta general con el informe de la Comisión Especial a que se refiere el apartado 
anterior será expuesta al público por plazo de 15 días, durante los cuales y ocho más los 
interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones. Examinados 
éstos por la Comisión Especial y practicadas por esta cuantas comprobaciones estime 
necesarias, emitirá nuevo informe.  

4. Acompañada de los informes de la Comisión Especial y de las reclamaciones y reparos 
formulados, la cuenta general se someterá al Pleno de la corporación, para que, en su 
caso, pueda ser aprobada antes del día 1 de octubre. 

5. Las entidades locales rendirán al Tribunal de Cuentas la cuenta general debidamente 
aprobada. 

DISPOSICIÓ 

S’adopta l’acord següent:  
 
Primer.- Aprovar el Compte General de 2016 el resum del qual es detalla a continuació: 

AJUNTAMENT 
 
Estats i Comptes Anuals: 
 
- Balanç de Situació al tancament de l’exercici (euros): 
  
Actiu   Passiu 
43.970.396,87  43.970.396,87 
 
- Compte de Resultat Econòmic - Patrimonial al tancament de l’exercici (euros): 
 
Beneficis de 3.310.783,94 
 
- Liquidació del Pressupost al tancament de l’exercici (euros) presenta: 
 
Drets reconeguts nets :  20.790.608,47 
Obligacions reconegudes netes:  18.343.459,24 
Ajustos :          499.985,20 
Resultat Pressupostari ajustat positiu:   2.947.134,43 
 
- Estat del romanent líquid de tresoreria al tancament de l’exercici 2016 presenta: 
 
Existències fons líquids:     4.523.715,67 
Drets pendents de cobrament:   9.808.470,94 
Obligacions pendents de pagament:  -2.410.262,50 
Partides pendents d’aplicació:      213.825,26 
Dubtós cobrament:    -3.663.316,17 
Finançament afectat:    -4.395.816,60 
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Romanent Tres. Desp. Grals.   4.076.616,60 
 
- Estat del Deute al tancament de l’exercici (euros):  
 
Capital pendent d’operacions comercials amb entitats bancàries a llarg termini a 31 de 
desembre: 4.192.120,95 
 
Rati endeutament: 21,49%  
 
Annexos: 
 
- Balanç de Comprovació. 
 
- Estat de modificació de crèdit: en tancar l’exercici hi ha unes modificacions en els crèdits 
pressupostaris per import de 5.337.536,90 euros. 
 
    

COMU SANT QUIRZE DEL VALLES, S.L 
 
Estats i Comptes Anuals: 
 
- Balanç de Situació al tancament de l’exercici (euros): 
  
Actiu   Passiu 
11.009.056,13  11.009.056,13 
 
- Compte de Resultat Econòmic - Patrimonial al tancament de l’exercici (euros): 
 
Beneficis de 275.561,13 

 

Segon .- Aplicar els Resultats del compte econòmic patrimonial i els registrats en el 
compte 130 de resultats d’exercici anteriors al compte 100 de Patrimoni. 

Tercer .- Remetre el Compte General de 2016 als Òrgans de control extern 
competents. 

 

Deliberacions 
El senyor Albert Falgueras Cuatrecasas declara: 

El passat 28 de juliol de 2017, la Comissió Especial de Comptes va aprovar per 
unanimitat l’Informe - proposta del Compte General de 2016. 
 
El divuit de setembre es va publicar l’anunci al BOP. 
 
El període d’exposició al públic i de presentació d’al·legacions contra el corresponent 
dictamen i el Compte General va finalitzar el dia vint d’octubre. 
 
Un cop acabat aquest termini, sense rebre cap al·legació, correspon al Ple l’aprovació 
d’aquest Compte General. 
 
De forma breu, donaré les xifres més significatives: 
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El balanç de situació es va tancar amb un actiu i passiu de 43.970.396,87 €. 
 
El compte de resultats econòmic patrimonial amb uns beneficis de 3.310.783,94 € 
 
I la liquidació del pressupost amb uns drets reconeguts nets de 20.790.608,47 €. 
 
Unes obligacions reconegudes netes de 18.343.459,24 €. 
 
I un cop realitzats els ajustos adients, el resultat pressupostari ajustat positiu queda en 
2.947.134,43 €. 
 
D’altra banda, en quant al romanent líquid de tresoreria, els pendents de cobrament  
pugen 9.808.470,94 €, dels quals ja s’ha fet una dotació com a provisió de dubtós 
cobrament de 3.663.316,17 €. 
 
Unes obligacions pendents de pagament de 2.410.262,50 €. 
 
I un romanent de Tresoreria per a Despeses Generals de 4.076.616,60 €. 
 
Finalment l’estat del deute, dóna un capital pendent de pagament a llarg termini de 
4.192.120,95 €. Que comporta un rati d’endeutament del 21,49%. 
 
També forma part de l’expedient, lògicament, el balanç de comprovació, amb l’estat de 
modificacions de crèdit dutes a terme al llarg de l’exercici que sumen 5.337.536,90 €. 
 
Aquests serien els comptes pròpiament de l’Ajuntament. 
 
I els de la COMU, presenten un actiu i un passiu d’11.009.056,13 €, i un compte de 
resultats amb uns beneficis de 275.561,13 €. 
 
El segon punt de la proposta d’acord seria Aplicar els Resultats del compte econòmic 
patrimonial i els registrats en el compte 130 de resultats d’exercici anteriors al compte 100 
de Patrimoni. 
 
I finalment hi ha la qüestió de tràmit, que és remetre el compte general als òrgans de 
control externs competents. 
 
 
El senyor David Sánchez Mancebo declara: 
 
Bona tarda a tots els que avui estem a la Sala de Plens. 
 
Nosaltres votarem a favor del punt i volem agrair-li també al Sr. Falgueras tota la 
diligència que ha tingut, tant a la presentació en data de la comissió en si, perquè sabem 
que a vegades les dates en aquells mesos són complicades, però va posar tot el seu 
èmfasis perquè es pogués fer. 
 
I també satisfets per aquests comptes que demostren també una brillant suposo i ens 
atrevim evidentment a felicitar l’equip econòmic de la casa. 
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La senyora Elisabeth Oliveras i Jorba declara: 
 
Jo diria que tot l’equip econòmic l’ha sentit perquè està aquí assegut, en aquest cas s’ha 
donat per al·ludit. 
 
 
El senyor Josep Antoni Delgado Rivera declara: 
 
Respecte a aquesta aprovació quant a tràmit comptable, quant a tràmit comptable és 
perfecte, agraïm també la informació que ens ha anat oferint. El que hem hagut de dir pel 
camí respecte a l’execució del pressupost i els criteris d’oportunitat ja ho hem dit en el 
moment de gestionar cada partida. 
 
 
 

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: 3 PDeCat 

 

 
8. Moció presentada pel PSC-CP, per fer de l'educació una eina fonamental per a 

la construcció d'una societat plenament democràtica, socialment cohesionada i 
econòmicament pròspera 

 

Aquesta moció es consensua amb la núm. 12. 

 

Atès, les darreres declaracions i afirmacions qüestionant el model educatiu català i el seu 
sistema d’immersió lingüística per part de ministres del Govern espanyol, i altres 
representants polítics destacats,  

Atès que, a Catalunya, es va optar per un sol model educatiu, perquè per a nosaltres és 
més important treballar la convivència de nens i nenes de forma integral i inclusiva, que 
no pas seguir altres models d’altres comunitats autònomes i països, on la separació per 
llengua i per l’elecció de les famílies entre dos models diferenciats ha acabat establint 
diversos models educatius, 

Atès que, aquest model s’ha demostrat de qualitat, com així ho demostren els resultats 
obtinguts tant en l’adquisició de competències bàsiques com en els resultats de finals de 
cicle i, singularment, en les proves d’accés a la universitat. 

Atès que, l’aportació del sistema educatiu a la integració de persones nouvingudes a la 
nostra societat -tot i els sobre costos i esforços que els centres, els docents i les 
comunitats territorials educatives han hagut d’efectuar-, ha estat cabdal per a la 
consecució de més cohesió social, 
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Atès que, en l’assoliment d’aquests objectius, que el Model Educatiu de Catalunya, 
fonamentat en la LEC, ha ofert i ofereix oportunitats a noves generacions de ciutadanes i 
ciutadans, 

Atès que, el paper de la comunitat educativa, docents, famílies, agents socials i 
professionals esdevé cabdal en el model que compartim i defensem,  

Atès que, l’esperit crític, la capacitat analítica, la tolerància, el respecte, la participació, el 
debat, la llibertat i la pau són els valors generals que ens mouen i esdevenen principis 
pedagògics que compartim i defensem, 

Per tot l'esmentat anteriorment, el Grup Municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya 
proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents acords: 

Primer. Rebutjar les actituds i veus que, de forma hostil, demagògica i falsa, posen en 
qüestió l’acció educativa i el model d’escola catalana. 

Segon. Instar al Ministeri d’Educació a la retirada dels seus requeriments sobre  suposats 
"adoctrinament ideològics" que havia sol.licitat a la Conselleria d’Ensenyament, però que 
no tenen cap base fonamentada i sols venen motivats per la situació política que viu el 
país.  

Tercer. Instar a la Conselleria d’Ensenyament a prendre les mesures necessàries per 
mantenir la cohesió i convivència dins a les escoles en el marc del model educatiu que 
ens hem donat. 

Quart. Vetllar per preservar els i les alumnes de tota possible simplificació de missatges 
mancada de respecte, agressivitat i assetjament que pugui aparèixer en els centres 
educatius. 

Cinquè. Traslladar aquests acords a la Conselleria d’Ensenyament, al Parlament de 
Catalunya, al Ministeri d’Educació, a les Corts Espanyoles, a la Federació de Municipis de 
Catalunya, l’Associació de Municipis de Catalunya, i a les entitats educatives del municipi. 

 

 

9. Moció presentada per ICV-EUiA-E, en suport a l'exercici ple del dret a 
l'autodeterminació de Catalunya 

 

Aquesta moció decau i es deixa sobre la taula. 

 

El dia 1 d’octubre Catalunya va fer un pas de gran transcendència en l’exercici de la seva 
sobirania tantes vegades proclamada pel Parlament de Catalunya, amb la celebració d’un 
referèndum que no reunia les garanties democràtiques exigibles, per l’obstrucció 
sistemàtica de l’Estat. No obstant, el fet de celebrar-lo, malgrat l’oposició dels poders 
estatals i la repressió policial, demostra  la voluntat inequívoca d’exercir el Dret a 
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l’Autodeterminació. Aquest és un punt que posa d’acord a una amplíssima majoria social 
de Catalunya i que, mantenint la idea de “Catalunya un sol poble”, dóna la força 
necessària per enfrontar-se a l’immobilisme de l’Estat, crear aliances fora de Catalunya i 
facilitar el suport internacional a les legítimes aspiracions de gran part del poble de 
Catalunya. 

Per tots aquests motius, el grup d’Iniciativa per Catalunya Verds a l’Ajuntament de St. 
Quirze del Vallès proposa d’adopció dels següents 

ACORDS 

Primer. Donar suport a les iniciatives parlamentaries i mobilitzacions democràtiques que  
es duguin a terme en defensa del Dret a Decidir, per al seu exercici real, i per a la 
resolució pacífica i democràtica del conflicte que en aquests moments representa la 
relació de Catalunya amb l’Estat espanyol. 

Segon. Manifestar la voluntat de diàleg de Catalunya a través de la mediació 
internacional. 

Tercer. Instar a la comunitat internacional i les autoritats de la Unió Europea a intervenir 
per aturar la violació de drets civils i polítics en curs, i a fer el seguiment del procés 
negociador amb l’Estat espanyol i ser-ne testimonis.  

Quart. Fer una crida a la ciutadania a fer-nos dignes de la llibertat que ens hem donat i a 
construir un Estat que tradueixi en acció i conducta les aspiracions col·lectives. 

Cinquè. Exigir la posada en llibertat de Jordi Cuixart i Jordi Sànchez, investigats per un  
delicte inexistent per un tribunal sense competència. Reclamar la retirada dels 
contingents policials enviats a Catalunya i aturar l’espiral repressiva que s’amaga en la 
interpretació esbiaixada del marc jurídic espanyol. 

Sisè. Proclamar que l’aplicació de l’article 155 de la Constitució és un greu error polític. 

Setè. Comunicar aquest acord a l’Associació Catalana de Municipis, a l’Associació de 
Municipis per la Independència, a la Generalitat de Catalunya i al Parlament. 

 
Deliberacions 
La senyora Marta Baldrich Caselles declara: 

Com bé ha anunciat la Sra. alcaldessa, hi ha alguna moció que decau, la deixem sobre la 
taula a l’espera d’un proper ple que es pugui realitzar en pocs dies. 

Aquesta moció l’havia presentat el grup d’IC en suport a l’exercici pel dret a 
l’autodeterminació de Catalunya, però en deferència i a favor del debat el deixarem 
damunt de la taula. 

 

El senyor David Sánchez Mancebo declara: 

Bé com ja veig l’anunci que potser ens estan citant ja en un altre proper ple, bé espero 
que no sigui avui, no? Avui no serà. Si és a partir de demà, sí esperem, l’únic que els hi 
demano és que, com som 5 portaveus que parlem, això que demanem tant, doncs que 
puguem debatre l’hora, el dia i realment també si és urgent el motiu de tornar-nos a 
veure, que no és que no els vulgui veure, però vull dir seria ja la quarta vegada al mes 
d’octubre. 
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La senyora Elisabeth Oliveras i Jorba declara: 

La veritat és que estem fent un curs intensiu de convivència tots plegats, a dins d’aquesta 
sala, s’ha de tenir ganes d’estar junts perquè és una mica intens estar aquí dins amb 
l’espai que hi ha, no per la companyia, sinó per l’espai que compartim. 

Bé en tot cas com els hi ha dit la Sra. Baldrich, la moció que vam presentar també com a 
punt núm. 10, també la deixem sobre la taula. La vam presentar conjuntament amb el 
PDeCat, són dues mocions que donaven suport a la declaració d’independència, que això 
no ho hem dit, les deixen sobre la taula en espera del que passi en aquestes properes 
hores, doncs per poder-les convertir, doncs això, amb alguna moció que sigui debatuda ja 
i aprovada definitivament, esperem-ho. 

 

 

10. Moció presentada per Junts-ERC-AM, de suport a la Declaració d'Independència 

 
Aquesta moció es deixa sobre la taula 
 
 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
El dia 10 d’octubre Catalunya va fer el pas definitiu cap a la llibertat, culminant un procés 
llarg impulsat pels ciutadans i ciutadanes. El Parlament català obeint el mandat 
democràtic de la ciutadania i recollint el sentiment del poble expressat a les urnes al 
referèndum d’autodeterminació del dia 1 d’octubre va declarar que Catalunya esdevé un 
Estat independent en forma de república. La declaració feta pel president de la 
Generalitat, Carles Puigdemont, és l’única sortida per protegir la ciutadania, els seus 
drets fonamentals i les institucions catalanes. Posteriorment, per fer palesa la mà estesa 
permanent al diàleg i el tarannà del poble de Catalunya, la implantació de la república va 
quedar en suspens per facilitar un procés de mediació i diàleg internacional que ha de 
tenir lloc les properes setmanes.  
 
El mateix dia 10 al vespre, un cop acabat el Ple, el president i els consellers i conselleres 
de la Generalitat així com la presidenta del Parlament i la majoria absoluta dels diputats i 
diputades varen signar la “Declaració dels representats de Catalunya”. El text, declara la 
constitució de la República catalana, com a Estat independent i sobirà, de dret, 
democràtic i social i inicia el procés constituent, democràtic, de base ciutadana, 
transversal, participatiu i vinculant. La declaració d’independència també disposa 
l’entrada en vigor de la Llei de transitorietat jurídica i fundacional de la República i afirma 
la voluntat d’iniciar negociacions amb l’Estat espanyol. 
 
Per tots aquests motius, el grup municipal de Junts per Sant Quirze-ERC-AM a 
l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès proposa l’adopció dels següents 
 
ACORDS 
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Primer. Donar suport a la declaració d’independència signada el dia 10 d’octubre pel 
president i els consellers i conselleres de la Generalitat, per la presidenta del Parlament 
de Catalunya i per la majoria absoluta de diputats i diputades del Parlament. 
 
Segon. Manifestar la voluntat de diàleg de Catalunya a través de la mediació 
internacional. 
 
Tercer. Instar a la comunitat internacional i les autoritats de la Unió Europea a intervenir 
per aturar la violació de drets civils i polítics en curs, i a fer el seguiment del procés 
negociador amb l’Estat espanyol i ser-ne testimonis. 
 
Quart. Fer una crida a la ciutadania a fer-nos dignes de la llibertat que ens hem donat i a 
construir un Estat que tradueixi en acció i conducta les inspiracions col·lectives. 
 
Cinquè. Comunicar aquest acord a l’Associació Catalana de Municipis, a l’Associació de 
Municipis per la Independència, a la Generalitat de Catalunya i al Parlament. 
 
 

 

11. Moció presentada per Junts-ERC-AM i ICV-EUiA-E i  consensuada amb el 
PDeCat, arrel de l'empresonament de Jordi Cuixart i Jordi Sànchez per part de 
l'Audiència Nacional, per exigir la seva llibertat 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 
El passat dilluns 16 d’octubre la justícia espanyola va empresonar els presidents 
d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, i de l'Assemblea Nacional Catalana, Jordi Sánchez. De 
nou, es va judicialitzar un conflicte polític que l’Estat espanyol no sap resoldre amb diàleg 
i negociació. 
 
Un Govern espanyol que, utilitzant tots els mecanismes de què disposa, va tornar a 
creuar una línia vermella en qualsevol democràcia a l'Europa del segle XXI. Empresonar 
persones per manifestar-se pacíficament, tenir idees diferents i donar veu al poble. Un fet 
que posa en greu risc els valors democràtics que crèiem que eren la base de la 
Constitució de 1978.  
 
Les idees són la llibertat més gran que tenen els homes i les dones del segle XXI després 
de lluites incansables de persones anònimes, de col·lectius socials, fins i tot de guerres... 
Avui, per sort, estan protegides en tots els tractats internacionals.  
 
No hi ha estat democràtic al món que jutgi les idees i menys encara que les empresoni; 
que persegueixi les urnes, el vot, la decisió democràtica d’escollir. No hi ha estat 
democràtic al món que persegueixi la llibertat d’expressió; que censuri els mitjans de 
comunicació, que dicti les notícies als periodistes i que coaccioni la llibertat d’informació; 
que privi de la llibertat de reunió i de manifestació. 
 
Quan la democràcia és vulnerada en un país, tot el món ho pateix. Quan algú tolera que 
vulnerin els drets dels catalans, hi perden tots els ciutadans europeus. Quan algú és 
còmplice d’aquesta vulneració és còmplice també d’una forma d’actuar pròpia d’una 
dictadura.  
 
Empresonar representants de la societat civil forma part de l'estratègia de l'Estat per 
tensar, crispar i radicalitzar un conflicte polític. L'objectiu final és desactivar tota la societat 
civil. Volen dividir-nos com a poble i trencar la nostra cohesió social. 
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Per tots aquests motius, els grups municipals de Junts per Sant Quirze-ERC-AM i d’ICV a 
l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès proposen els següents 
 
ACORDS 
 
PRIMER.- Exigir la llibertat immediata dels presidents de l’Assemblea Nacional Catalana, 
Jordi Sànchez, i d’Òmnium Cultural, Jordi Cuixart.  
 
SEGON.- Condemnar  la vulneració de les llibertats de les persones, recollides i 
protegides en tots els tractats internacionals i manifestar la persecució de la lliure 
expressió i del dret a decidir de les persones per part d’un estat que jutja les idees i 
empresona de forma il·legal. 
 
TERCER.- Denunciar, davant la Comissió Europea, la manca d’independència judicial en 
l’Estat espanyol, i la vulneració de la Carta de Drets Fonamentals de la Unió Europea, per 
la manipulació de la informació a la ciutadania i la coacció al mitjans de comunicació, per 
part del Govern de l’Estat espanyol. 
 
QUART.- Instar a les institucions europees (Comissió Europea i Tribunal de Justícia de la 
Unió Europea) que facin valer la supremacia del Dret de la Unió Europea per a 
neutralitzar les accions de l’Estat espanyol, pròpies d’una dictadura, davant els 
esdeveniments de Catalunya. 
 
CINQUÈ.- Comunicar a la Comissió Europea, al Tribunal de Justícia de la Unió Europea, 
al Parlament de Catalunya, a l’Oficina del Parlament Europeu a Barcelona, a l’Oficina de 
l’Alt Comissionat de l’ONU per als Drets Humans (ACNUDH) i al Congrés dels Diputats, 
així com a l’Associació Catalana de Municipis (ACM) i l’Associació de Municipis per la 
Independència (AMI), l’aprovació de la present moció. 
 
Deliberacions 
El senyor Francesc Fernández Lugo declara: 

Bon vespre a tothom. 

“El passat dilluns 16 d’octubre la justícia espanyola va empresonar els presidents 
d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, i de l'Assemblea Nacional Catalana, Jordi Sánchez. De 
nou, es va judicialitzar un conflicte polític que l’Estat espanyol no sap resoldre amb diàleg 
i negociació. 
 
Un Govern espanyol que, utilitzant tots els mecanismes de què disposa, va tornar a 
creuar una línia vermella en qualsevol democràcia a l'Europa del segle XXI. Empresonar 
persones per manifestar-se pacíficament, tenir idees diferents i donar veu al poble. Un fet 
que posa en greu risc els valors democràtics que crèiem que eren la base de la 
Constitució de 1978.  
 
Les idees són la llibertat més gran que tenen els homes i les dones del segle XXI després 
de lluites incanacables de persones anònimes, de col·lectius socials, fins i tot de 
guerres... Avui, per sort, estan protegides en tots els tractats internacionals.  
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No hi ha estat democràtic al món que jutgi les idees i menys encara que les empresoni; 
que persegueixi les urnes, el vot, la decisió democràtica d’escollir. No hi ha estat 
democràtic al món que persegueixi la llibertat d’expressió; que censuri els mitjans de 
comunicació, que dicti les notícies als periodistes i que coaccioni la llibertat d’informació; 
que privi de la llibertat de reunió i de manifestació. 
 
Quan la democràcia és vulnerada en un país, tot el món ho pateix. Quan algú tolera que 
vulnerin els drets dels catalans, hi perden tots els ciutadans europeus. Quan algú és 
còmplice d’aquesta vulneració és còmplice també d’una forma d’actuar pròpia d’una 
dictadura.  
 
Empresonar representants de la societat civil forma part de l'estratègia de l'Estat per 
tensar, crispar i radicalitzar un conflicte polític. L'objectiu final és desactivar tota la societat 
civil. Volen dividir-nos com a poble i trencar la nostra cohesió social. 
 
Per tots aquests motius, els grups municipals de Junts per Sant Quirze-ERC-AM i d’ICV i 
PDeCat a l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès proposen els següents 
 
ACORDS 
 
PRIMER.- Exigir la llibertat immediata dels presidents de l’Assemblea Nacional Catalana, 
Jordi Sànchez, i d’Òmnium Cultural, Jordi Cuixart.  
 
SEGON.- Condemnar  la vulneració de les llibertats de les persones, recollides i 
protegides en tots els tractats internacionals i manifestar la persecució de la lliure 
expressió i del dret a decidir de les persones per part d’un estat que jutja les idees i 
empresona de forma il·legal. 
 
TERCER.- Denunciar, davant la Comissió Europea, la manca d’independència judicial en 
l’Estat espanyol, i la vulneració de la Carta de Drets Fonamentals de la Unió Europea, per 
la manipulació de la informació a la ciutadania i la coacció al mitjans de comunicació, per 
part del Govern de l’Estat espanyol. 
 
QUART.- Instar a les institucions europees (Comissió Europea i Tribunal de Justícia de la 
Unió Europea) que facin valer la supremacia del Dret de la Unió Europea per a 
neutralitzar les accions de l’Estat espanyol, pròpies d’una dictadura, davant els 
esdeveniments de Catalunya. 
 
CINQUÈ.- Comunicar a la Comissió Europea, al Tribunal de Justícia de la Unió Europea, 
al Parlament de Catalunya, a l’Oficina del Parlament Europeu a Barcelona, a l’Oficina de 
l’Alt Comissionat de l’ONU per als Drets Humans (ACNUDH) i al Congrés dels Diputats, 
així com a l’Associació Catalana de Municipis (ACM) i l’Associació de Municipis per la 
Independència (AMI), l’aprovació de la present moció.” 
 

El senyor David Sánchez Mancebo declara: 

En primer lloc corregir Sr. Fernández, corregir l’accent del Sr. Sánchez perquè a part 
d’inventar-se la història, doncs també s’inventen els accents dels cognoms, ho dic perquè 
se’ns enfadarà molt el Sr. Sánchez quan surti algun dia de la presó preventiva, hi ha un 
accent que està ben posat i a ell li molesta. Llavors seria bo modificar aquest accent que 
realment està ben posat, però a ell, insisteixo, li molesta. 

Bé jo penso que hi ha una paraula aquí que és realment insòlita, dir que s’empresona a 
una persona per manifestar-se pacíficament quan, jo no vaig anar a la manifestació, 
potser aquell dia també tenia Ple, no ho recordo, però en qualsevol cas la manifestació de 
pacífica va tenir poc, en el sentit que home jo recordo veure agents de la Guàrdia Civil 
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que no podien sortir d’unes instal·lacions públiques, que inclús hi havia una secretària 
judicial que tampoc podia sortir, que finalment es va solidaritzar amb els agents de la 
Guàrdia Civil. 

També recordo certs vehicles que van acabar, com li agrada dir a la Sra. Baldrich, 
tonejats, però no precisament de vidres negres ni de paraxocs, sinó que van acabar força 
malmesos, això és el que vostès diuen que és pacífic. Bé podríem seguir dient el que és 
una manifestació pacífica, sense entrar evidentment en tots els insults que van haver de 
suportar aquests agents de l’autoritat, etc. 

Per tant nosaltres amb persones que bé en qualsevol estat democràtic, qualsevol 
persona que realitza uns actes que van en contra de la llei i que després se’ls jutge per 
uns fets o se’ls vol jutjar per uns fets, que bé ja es veurà si realment hi ha alguna 
responsabilitat o no i que nosaltres no entrem a valorar. El que sí que demanem és que 
no s’inventin els relats perquè avui tenim la gran sort de poder veure’ls en directe i no cal 
que ens l’expliquin. La última imatge d’aquest dia va ser aquests dos senyors pujats a 
sobre un cotxe de la Guàrdia Civil, que també estava decorat amb un gust una mica 
peculiar. 

Per tant clar que a nosaltres ens expliquin aquí certes coses i que jo no entro a valorar 
que aquestes persones doncs algun dia evidentment quan els jutgi, doncs si són lliures, si 
no són lliures jo això estic totalment invalidat per comentar-ho, el que passa, insisteixo, 
que ja sé agrada explicar la història d’una manera, els fets d’una manera i tal i qual. 

Nosaltres com pot comprendre lluitar per persones que actuen així i a sobre deixar-los 
com a Sants, doncs ni ens ve de gust, ni senzillament es cenyeix a la realitat. 

Em sap greu ser dur, però és la realitat, aquestes persones no estan a la presó 
preventiva per les seves idees sinó pels seus actes, qui ho vulgui vendre d’una altra 
manera i algú li vulgui comprar, doncs miri nosaltres l’únic que podem fer és repetir 
aquest argument que és la realitat. 

 

El senyor Manuel Cáceres Castaño declara: 

Bona nit a tothom. 

Començaré per dir el que per mi és més important de la moció que és el seu contingut 
central i és la sol·licitud de llibertat pels Srs. Sánchez i Cuixart. 

Nosaltres tampoc volem que el Sr. Sánchez i el Sr. Cuixart estiguin a la presó i des 
d’aquest punt de vista, si la moció tingués només el punt 1, doncs potser la votaríem a 
favor i no ens sembla bé, no perquè no existeixin uns fets que s’han de jutjar, i que s’ha 
de mirar qui és responsable i que ha passat i que no ha passat, sinó perquè entenem que 
s’ha fet un abús de la presó preventiva. La presó preventiva com tothom sap és un recurs 
diguéssim que no és el normal, el normal és que les persones entri a la presó quan són 
condemnades per una sentència ferma. La presó preventiva s’aplica quan hi ha un risc de 
fuga, un risc de destruir proves o una alarma social. Nosaltres entenem que això no 
existeix i des d’aquest punt de vista l’empresonament per nosaltres és exagerat. 
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A veure el que passa és que no és la única vegada que un jutge dicta una resolució amb 
la que no estàs d’acord, qui treballem en el món de la justícia ho sabem i és allò de la 
maledicció, “tengas pleitos y los ganes”, que es deia, doncs una mica això. 

Evidentment hi ha moltes decisions que es prenen, que no estem d’acord, que inclús ens 
molesten, però jo entenc que no per això es pot predicar el que es diu a la resta de la 
moció de tot el sistema judicial espanyol. Es diu que es jutgen les idees i sempre són de 
forma il·legal, a veure jo entenc que no és il·legal, per mi és exagerada. Ha hagut una 
magistrada que ha pensat que es donaven els vicis de la presó provisional i ho ha dit, jo 
reitero, nosaltres no estem d’acord. Però dir que ha estat il·legal jo entenc que tampoc no 
es pot dir, parlar de manca d’independència judicial. A veure hi ha jutges i jutgesses a 
milers a tota Espanya i hi haurà de tot, jo crec que parlar d’independència judicial en un 
país on tenim exministres que han passat per la presó, on tenim, ahir mateix hi havia un 
ple que sortida la fiscal en aquest cas dient ben clar que la Sra. Ana Mato, també 
exministra, s’havia lucrat d’uns fets delictius i que el PP, partit en el govern, també s’havia 
lucrat d’aquests fets delictius.  

Clar jo desqualificar tot el sistema judicial espanyol, ho sento, jo crec que és injust, hi 
haurà jutges segurament que es poden veure afectats per la pressió política, evidentment 
el PP en els casos en què es part doncs també pressiona i fa el que pot dins del que són 
les seves possibilitats, dintre de la legalitat o fora diguéssim, però trobo injust 
desqualificar tot el sistema judicial. 

I finalment crec que la menció de la dictadura, a veure ja entenc que voleu dir, hi ha 
coses que no agraden, però no banalitzem la dictadura, hi ha hagut una resolució en qual 
reitero per tercera vegada, no hi estem d’acord, però dir que els mitjans que fa servir 
l’Estat són propis d’una dictadura, ostres! Una dictadura, tot i que jo quan va acabar 
l’anterior que vam patir diguéssim, era petit, home no és el que està passant aquí, poder 
haver excessos, poden haver coses que no ens agraden, però hi ha manera d’impugnar-
les, és a dir en una dictadura et posen a la presó i els recursos que puguis fer, etc. són 
merament testimonials, és un pur paripé, jo crec que aquí no passa això. Per tant crec 
que això és excessiu i és per això no que nosaltres, com deia, no podem votar a favor de 
la moció, però com què estem d’acord amb el punt principal tampoc no votarem en contra 
i ens abstindrem. 

 

El senyor Francesc Fernández Lugo declara: 

Heu sentit al Sr. Sánchez, ara sentirem la veritat. Més que res Sr. Sánchez perquè 
algunes de les persones que estem en aquest el dia 20 de setembre estàvem en primer 
persona allà i si ara ha de venir vostè a explicar la realitat paral·lela del que ha vist o del 
que li han explicat, doncs jo em sento igual de legitimat per explicar-li ja que juntament ho 
explico a l’alcaldessa i a altres milers de persones, vam passar unes hores allà. 

Per començar, allà no es va trencar ni una paperera, allà hi havia milers de persones i no 
es va trencar ni una paperera. Davant de la porta de la Conselleria, a la Rambla de 
Catalunya, hi havia la Guàrdia Civil a la qual no se li va tocar ni un pèl durant totes les 
hores que va durar la concentració, la pròpia ANC va fer un cordó de seguretat amb 
voluntaris uniformats amb petos verds, protegint a la Guàrdia Civil, a ningú se li va tocar 
un pèl. Els van portar entrepans, que van ser repartits i no es va preguntar si tu ets 
guàrdia civil o mosso d’esquadra, els mateixos voluntaris de l’ANC estaven repartint el 
menjar. 
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Cotxes de la Guàrdia Civil, tot el mal que van patir va ser el tonejament de les 
enganxines, cotxes de la Guàrdia Civil que portaven armes a dins i la Guàrdia Civil 
callada, va tardar 5 hores després a comunicar-ho. 

El Sr. Cuixart i el Sr. Sánchez després de totes les hores que es portava allà, quan pugen 
als cotxes és per demanar a la gent que dissolgui la manifestació, que cordó que havia 
estat durant tot el dia protegeix la sortida de tothom que va voler entrar i sortir de la 
Conselleria, van entrar i sortir mossos, van entrar i sortir guàrdies civils, van entrar i sortir 
personal vestit de civil, que suposem que eren els secretaris judicials o persones, a ningú 
se li va tocar ni un pèl i quan en algun moment, perquè evidentment on hi ha una 
concentració perllongada en el temps de milers de persones, evidentment sempre et 
trobes alguna persona que comença un crit que pot resultar mitjanament ofensiu, la 
mateixa gent de l’Assemblea demanava silenci, i quan dic la gent de l’Assemblea, dic 
també evidentment per sobre de les representacions polítiques que hi pogués haver en 
aquell moment, perquè allà hi havia gent, a part de la gent de l’Assemblea, hi havia gent 
de la CUP, hi havia gent del PDeCat, hi havia gent d’ERC, no va passar absolutament 
res. 

El Sr. Cuixart i el Sr. Sánchez aquella nit van pujar dalt de cotxe, van agafar el megàfon, 
perquè primer van intentar arribar a l’escenari i des d’on estava muntat aquella mena 
d’escenari no se’ls escoltava prou bé a la porta de la Conselleria, el Sr. Cuixart i el Sr. 
Sánchez van pujar als cotxes i van demanar a la gent que ja era molt tard, que eren 
gairebé quarts de dues o les dues, que es dissolgués la manifestació i a més, no només 
això, quan es va començar a dissoldre la manifestació, perquè com sempre passa hi 
havia gent que era més reticent a marxar, encara es va quedar molta més gent, més 
estona, per intentar de convèncer a la gent que no volia marxar, de dir “ei ja hem estat 
aquí unes hores, ara demà el que tocarà serà fer una altra cosa”. Banalitzar tot això és 
d’una misèria moral, o sigui que a mi m’ho expliqui una altra persona val, però a mi que jo 
estava allà a mi, els hi hauria de caure la cara de vergonya de creure’s tot això, què no 
han vist les imatges enregistrades? No han vist les imatges del Sr. Sánchez i del Sr. 
Cuixart, Sr. Sánchez de l’ANC 7 anys de manifestacions milionàries al carrer, milions de 
persones en 7 anys sortint, no s’ha trencat una paperera.  I aquests senyors estan, no sé, 
amb el delicte em sembla que era tumultuari o sedició tumultuària, a veure per l’amor de 
Déu, o sigui en unes altres circumstàncies em costaria de creure però és que vaig estar, 
estava allà, per això no accepto. Allà vostè amb el que vostè vulgui creure, és molt lliure 
evidentment, però no accepto perquè no és la veritat i hi ha dues persones innocents que 
estan a la presó i a l’Estat espanyol li hauria de caure la cara de vergonya i és un motiu 
més de sortir corrents d’aquest Estat, absolutament demofòbic i que l’única resposta que 
ha tingut a les crides de diàleg ha estat posar a la presó a dos homes bons i dos homes 
justos. 

Pel que fa a la resposta, a les paraules que ha comentat el Sr. Cáceres, només en 
referència al que comentava vostè d’independència judicial, evidentment vostè diu “hi ha 
hagut polítics que han entrar a la presó” i és cert evidentment, però sempre que s’ha 
tractat el procés independentista català, aquí sí que no hi ha “vuelta de hoja”, i és més, si 
a un jutge se l’acut fer una pregunta o mig obrir un expedient per l’actuació de l’1 
d’octubre. Aquell jutge rep un clatellot. Quan és del Gurtel i de qualsevol altre cas que 
pugui implicar corrupció o malversació, és cert, i li dono la raó, que hi ha polítics que 
estan jutjats i que han entrat a presó, però quan es fa referència al procés 
independentista, aquí s’ha acabat la independència judicial. 
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I mitjans propis d’una dictadura, si el que vam veure, l’actuació policial de la Guàrdia Civil, 
la Policia espanyola i la Guàrdia Civil l’1 d’octubre no és una intervenció pròpia d’un estat 
dictatorial, doncs no sé si és que ja estem molt lluny, sincerament, perquè l’1 d’octubre si 
no arriba a entrar la Policia i la Guàrdia Civil no passa absolutament res, perquè com 
comentàvem ahir amb el Ple, com comentava el Sr. Brossa, els Mossos d’Esquadra van 
tancar més col·legis que la Policia espanyola i la Guàrdia Civil junts, no va haver ni una 
sola garrotada. A la que van arribar els representants repressius de l’Estat espanyol ja 
sabem el que va succeir. 

 

El senyor David Sánchez Mancebo declara: 

Agraeixo al Sr. Fernández que ens expliqui el que els demés no sabem veure llegint, 
veient la televisió, bé jo crec que hi ha suficients proves per descartar la versió idíl·lica 
que vostè aquí ens explica, una versió de manifestació pacífica, sí, sí molt pacífica i molt 
normal, que uns policies per sortir d’un edifici públic els hagin d’escortar aquell, segons 
vostè, que no a ser així però bé és igual, segons vostè els hagin d’escortar aquells que 
han convocat aquella manifestació, és realment dins de tota aquesta història, la història 
realment té un final molt bonic, i vostè diu que va ser una coda molt normal. Molt normal 
destrossar vehicles policials, molt normal la història que vostè ens explica, que 
senzillament no és real. Sr. Fernández jo a vostè el tinc per una persona seriosa i vostè 
pot anar a manifestar-se on vulgui, pot cridar com vulgui, pot fer el que vostè vulgui, 
sempre que evidentment no trenqui cotxes, suposo que vostè no va trencar els cotxes, no 
els va tonejar, suposo que vostè no va impedir la sortida d’aquests guàrdies civils que li 
estic dient, suposo que vostè no ho va fer oi? Doncs si vostè no ho va fer òbviament, 
potser no ho va veure, si vostè no ho va fer, jo crec miri m’acaba de convèncer, potser no 
ho va veure, però no em digui el que no va passar. 

Escolti però vostè que es pensa, que nosaltres quan veiem certes coses i que ens 
expliquen, hi ha uns informes policials, que tot això és una invenció, no sé, d’una 
pel·lícula d’extraterrestres o què? Escolti vostè potser no ho va veure, vostè allà que 
veuria, veuria el del costa, com jo veig al Sr. Villa, veig al Sr. Cáceres, si aquí tingués una 
altra persona, però vostè estan allà que vol dir que era el notari d’aquell acte, home una 
mica de serietat. Vostè em pot explicar la seva vivència com la vivència de qualsevol 
persona dels milers de persones que hi havia que això és indubtable, que hi havia allà, 
però per favor no s’atorgui la categoria de notari, de cronista de tot el que va passar allà 
perquè escolti’m és que ho hem vist i hem pogut veure durant moltes hores com vostè 
sap, perquè això no va durar 10 minuts, va durar moltes hores, van passar moltes coses i 
això és el que s’està jutjant o el que s’està investigant, perdó, és això. 

Què fem? No investiguem res, ho trobem normal, de veritat ho trobem normal. Per tant 
escolti’m jo li crec la seva versió, el que vostè va veure, però no ho faci extensiu com si 
home allò fos la veritat única que és el que ens ve a dir. Jo el tenia per una persona amb 
una mica més de visió global dels fets, no només el que jo veig és el que va passar, ah 
perfecte, doncs ja està, és que no té més. 

I per tant Sr. Fernández, si tot això que vostè a més ens ha explicat és molt fàcil, que a 
aquests senyors els hi expliquin per a la seva defensa, si és tant clar com vostè diu, que 
no va haver res, de res, de res, del que hem vist, si esborrem totes aquests imatges, tots 
aquests fets, si realment no va passar res, quin perill hi ha? Quin perill hi ha? Però vostè 
sap que no és veritat, que van passar coses que s’estan investigant, per tant una mica de 
serietat, una mica de serietat. 

 

La senyora Marta Baldrich Caselles declara: 
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No anava a intervenir, però és que clar, vostè ahir va parlar de móns paral·lels, i ara sí 
que és veritat que vivim en móns paral·lels, o jo que sé, estratosfèrics, perquè clar vostè 
veu una cosa, nosaltres en veiem una altra, segurament al final m’hauré de creure. A 
veure el que no és normal que ara estiguem defensant a dues persones i vostè digui “és 
que és el que he vist als mitjans de comunicació”. Doncs miri en aquest país el cas 
Gurtel, que ha sigut el cas més greu de corrupció que ha passat en la història d’aquest 
país, ha passat totalment desapercebut pels mitjans de comunicació, quina casualitat, 
quin misteri, sols surt Catalunya, sols surt els imputats, aquests sí que surten imatges. 
Vostè no es planteja també que deu de viure en una altra i què passa que l’altra no surt i 
en canvi això sí. 

Vostè està defensant, no tampoc defensant de què estiguin a la presó, però com si tant 
se li fes. Aquests senyors l’únic que van defensar és la llibertat, la democràcia i en cap 
moment van ni tonejar, com bé vaig dir jo ahir, cap cotxe, ... 

Vostè està parlant amb el Sr. Fernández com si visqués, és veritat, amb dues realitats, 
amb dos móns paral·lels: el seu i el nostre i tenim els mateixos mitjans de comunicació, 
que estrany, no? No ho entenc, és que no ho entenc aquesta posició, fins i tot passota, 
del que han vist i del que no han vist. 

A veure tenim els mateixos ulls, els mateixos ulls no, ... creiem que hen estat educats en 
poder valorar el que és cert i el que no és cert ...   

És veritat el que vostè diu que vivim en móns paral·lels o virtuals ... no ho acabo 
d’entendre com pot defensar això. 

 

El senyor David Sánchez Mancebo declara: 

Molt ràpid, jo no estic defensant res, ... vostès són els que estan venent una moció que si 
això és, que si s’empresona a persones per manifestar-se pacíficament, tenim idees 
diferents i donar la veu al poble, bé vostès aquí expliquen un relat, però està basat en uns 
fets. Però ni estic acusant a cap d’aquests 2 senyors, ni sóc un passota d’aquells 2 
senyors, ni els estic defensant com fan vostès, d’una cosa que s’ha d’investigar i haurà 
una resolució judicial i això és com funciona un estat democràtic. 

Per tant jo demanaria cura a les afirmacions que es fan segons el nostre posicionament, 
quan nosaltres estem donant resposta a un text d’una moció i d’uns fets que escolti’m, no 
sé, tots els fets, jo de moment no parlo pel que veig a la televisió, vull dir hi ha hagut 
persones que s’han entrevistat, diferents imatges, a part són dades comprovables, ja no 
són opinions, hi ha uns fets que són els que s’estan analitzant i com vostè diu cadascú 
que després tingui l’opinió que cregui que ha de tenir, però ens hem de basar en uns fets. 

Per tant jo crec que el que no hauria de fer vostè també Sra. Baldrich és barrejar uns 
temes amb uns altres, els mitjans de comunicació són lliures de treure els temes que 
vulguin, sí, sí escolti’m són lliures de treure els temes que vulguin, o és que a TV3 durant 
molt de temps hem parlat d’una altra cosa que no fos del procés Sra. Baldrich? 
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No, no, móns paral·lels no, fa 5 anys que TV3 cada dia troba una notícia encara que sigui 
no sé on, per parlar del procés, fa 5 anys. Aquí vostè no s’expressa, no parla de TV3, que 
és una televisió pública, està parlant d’uns mitjans que potser lliurement com fa TV3 té 
una direcció i decideix, però vull dir em sembla molt greu barrejar una cosa amb l’altra, 
quan estem simplement parlant d’una moció, d’uns fets, i d’unes conseqüències que està 
tenint i que per cert nosaltres no desitgem cap cosa negativa a cap persona, faltaria més. 

 

La senyora Elisabeth Oliveras i Jorba declara: 

Miri començo pel final. Em sembla que era del seu partit un senyor amb barba que en una 
sessió plenària ... que com és que no s’havia donat l’ordre de prohibir que els mitjans 
internacionals emetessin les imatges de l’1 d’octubre, de la violència de l’Estat contra els 
votants. 

Per tant aquí la llibertat veiem quin concepte té C’s de la llibertat pels mitjans, és a dir es 
fa una pregunta en seu parlamentària, dient “escoltin vostès com és que no han controlat 
que això no havia de sortir, que no havíem quedat”, la interpretació que fas com a poble 
“que no havíem quedat que això no s’havia de veure”. Home, no ens parlin de llibertat 
d’expressió. 

L’altra és que vostès van néixer com a partit i ens van vendre que eren la modernització 
del sistema, no sé quines frases eren ... ens va jurar i perjurar que no pactaria mai amb el 
Sr. Rajoy, caram! No sé si dormen junts, que l’únic que els hi deu faltar ...  

... i això ja fa temps, el mateix temps del procés, és a dir vostès van passant per allà, amb 
un color que es va adaptant a les necessitats, però allà estan. 

Abans ens deia si el concepte pacífic, jo pregunto: quin és el concepte pacífic de C’s? 
Perquè clar que hi hagi una manifestació espontània de la gent dient que no vol que sigui 
intervinguda la seu d’Hisenda i que s’empresoni, recordem, aquell dia es van empresonar 
16 persones, que no hi havia ordres judicials, que van entrar a habitatges sense que es 
sabés perquè s’entrava, es van vulnerar correus. Aquell dia va passar tot això país i ja ho 
hem debatut, i que sembla que faci molts dies i aquell dia que sembla que durarà anys, 
que és una frase que els independentistes l’arrosseguem amb nosaltres, doncs aquell dia 
només fa un mes i 6 dies que va passar, va ser aquell dia, el 20 de setembre. Aquell dia 
es va vulnerar tot el que era el dret, hi ha gent que els hi van tocar la porta o no, no ho sé, 
i davant els seus fills van entrar i se’ls van endur, fins i tot el van anar a buscar a la dutxa. 
A una altra persona que anava amb els seus fills, amb els infants, davant d’una cosa que 
el Codi Penal diu que no es pot fer, detenir davant de menors, ... 

Tot això ho justifiquen i diuen això és que vostès es van manifestar amb violència perquè 
impedien que la Guàrdia Civil pogués entrar. El concepte doncs, si això era violència, el 
fet d’estar allà drets amb una actitud passiva, i a més a més drets perquè no et podies 
moure. 

Si això és violent, no sé, m’agradaria que em definís a les càrregues policials quin grau li 
posa, perquè si manifestar-nos drets, al carrer, dient “no estem d’acord amb el que està 
passant”, és a dir manifestar així en veu alta és això. Veure l’acció policial en contra de 
persones que porten una butlleta per anar a votar a la mà, doncs si la violència és la 
manifestació, jo no sé quin títol li deu posar C’s al fet de la càrrega policial, no sé són 
conceptes diferents. 

L’altra és que ens deia: “és una manifestació violenta”. Miri jo les úniques imatges que he 
vist on s’ha esbatussat la gent, on s’ha trencat mobiliari urbà i on s’ha insultat o agredit, 
intentat agredir o s’ha fet malbé vehicles de periodistes, ha estat a les manifestacions on 
el seu partit i el PP i partits que en un país normal i civilitzat estarien prohibits perquè són 
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partits no, constitucionals ja no ho són perquè aquesta Constitució s’aguanta per on 
s’aguanta, però que són partits que van a favor de la dictadura, és a dir partits feixistes 
directament. Ostres, doncs en aquestes manifestacions hi ha hagut violència, guaita tu, 
en aquests sí, uns es van dedicar a esbatussar allà al Zurich, que no sabien que fer i van 
dir calla tu, desmuntem-lo, que no està ben ordena això. Tot el que ha passat que hi ha 
hagut violència no ho han fet les persones que han sortit de casa a tocar la cassola o que 
han anat a manifestar-se amb una espelma, no ha passat res. I el dia 20 ja li puc dir jo, a 
vostè els hi sembla que és violència, però és que ja li dic que la violència la va exercir 
l’Estat inicialment, entrant en vivendes de persones que encara ara es deuen està 
preguntant perquè van entrar, perquè jo que sàpiga ningú té l’ordre judicial d’allò que va 
haver de patir a casa seva o en el seu lloc de feina. 

Per tant els conceptes, partim de conceptes molt diferents, per vostès, el que vostès en 
diuen democràcia, nosaltres és la continuació d’una dictadura, doncs bé que es va anar 
convertint en alguna cosa que després uns la van raspallar, els altres se la van ventilar i 
els altres se la van vendre amb un hotel. És a dir és alguna cosa que tard o d’hora, hi han 
anat intervenint molts, molts, ahir vam estar parlant, el Sr. Brossa els hi parlava 
d’oligarquia, no sé. Hi ha hagut diferents actors que l’han anat transformant aquesta 
realitat però que realment estem en un estat on qui no combrega amb la roda major, 
doncs ja se li fa saber que l’opció és aquesta: l’esbatussar. 

Si en algun moment hi hagués hagut algun fet de càrrega que vostès poguessin justificar 
o poguessin dir: “ostres és que s’ha trencat tot això”, com deia el Sr. Cáceres, que en 
aquest cas coincideixo totalment. Hi ha processos administratius de sancionar, però no 
cal posar la gent a la presó perquè no hi ha perill, aquestes dues persones tenen unes 
feines, unes vides i segur que no s’anirien perquè a més a més han donat sempre la cara. 
Privar a la gent de la seva llibertat per uns suposats actes que tothom, fins i tot, bé és que 
ministres mentin, la conversa que vam tenir ahir i el Ple que vam tenir ahir. Ostres jo diria, 
com els hi ha dit la Sra. Baldrich, vostès viuen en realitats absolutament paral·leles i que 
serà molt difícil que ens puguem posar d’acord perquè el que nosaltres veiem i com ho 
llegim, vostès ni ho veuen ni ho llegeixen. En tot cas ningú té el poder de la veritat 
absoluta perquè és impossible tenir-la, però que sí que li podem dir és que, quan una 
acció no té ... hem sortit durant 7 anys molts cops al carrer i mai ha hagut problemes, mai. 

Vostès surten un dia o dos al carrer i renoi ... vostè tant el PP i malauradament amb 
alguns representants del PSC, dic malauradament perquè aquella imatge fa molt mal, 
però vam haver unes imatges ben tristes i no les han donat els independentistes, en 
aquest cas eren les persones que han anat a defensar la llibertat de les administracions. 

 

El senyor David Sánchez Mancebo declara: 

Miri començaré pel final, nosaltres Sra. alcaldessa no sortim 2 o 3 dies al carrer, sortim 
cada dia al carrer, si es refereix als demòcrates, a les persones del nostre partit i que 
pensen com nosaltres, li ben asseguro que sortim cada dia al carrer, no estem amagats, 
no sortim 2 o 3 cops com vostè diu, al carrer sortim cada dia i veiem com està el país i 
parlem amb la gent, la gent parla amb nosaltres i això la veritat paral·lela evidentment no 
la inventem nosaltres, si vostès volen insistir en aquest terme, que és meravellós i que 
crec que reflexa molt bé la situació actual, nosaltres no creem aquesta realitat paral·lela, 
no ens inventem la història, no manipulem els mitjans públics, nosaltres això no ho fem, 



 

 32/52 

en qualsevol cas ho faran uns altres, per tant no ens adjudiqui a sobre també la culpa de 
nosaltres crear una realitat paral·lela perquè evidentment nosaltres sortim cada dia, cada 
dia al carrer. 

Miri en relació al que vostè comenta de manera una mica dramàtica, que si hi havia nens, 
que si estava a la dutxa, bé en qualsevol cas aquestes persones, aquests guàrdies civils, 
aquests policies, aquests funcionaris van entrar amb una ordre judicial per emprendre 
una investigació judicial i jo no ho estic defensant, és que li estic dient el que va passar, 
és que aquests són els fets, és que no té més tema, vull dir van complir la seva obligació, 
com la policia realitza cada dia amb milions de casos i han de fer-ho, que han de fer, han 
de fer una cosa especial per detenir o fer aquesta investigació, s’ha de realitzar un 
procediment diferent, no ho sé. 

Jo en cap cas he dit i vostè ho ha dit, jo no he dit que la manifestació de la que estem 
parlant fos violenta, no, no escolti jo sé les meves paraules i el que dic i en cap cas he dit 
que fos violenta, és més li he dit al Sr. Fernández: “potser vostè com no va veure res, es 
va manifestar pacíficament”, però no he catalogat si aquesta manifestació va ser o es pot 
considerar de manera violenta en general, que va haver-hi fets violents és obvi, això 
insisteixo és obvi no hi ha més. 

I per acabar, que vostè avui, vostè sé que és d’un partit polític al qual jo respecto 
profundament com és ERC, que vostè avui em digui i demani coherència per decisions 
que s’ha pogut canviar fruit de la negociació política i dels esdeveniments polítics, que 
vostè avui ens demani coherència, o que ens retregui coherència, amb el que estem 
aguantant entre tots, que no sabem si anem o venim i potser no som ... com vostè diu, ni 
vostè ni jo, ni d’altres que no saben si van, si venen, si convoco, si desconvoco, en fi per 
favor, que vostè ens demani coherència, que ens la pot demanar, perfectament també 
crec que l’han d’exercir vostès amb el govern, amb el partit que vostè representa i que 
està portant això d’una manera absolutament descontrolada i que no respecta en absolut 
el tarannà lògic de la política normal, democràtica, serena, que vostès demanin 
coherència, quan no sabem on estem, també ho trobo una mica curiós. 

 

El senyor Luís Villa Carbó declara: 

Per qüestió d’ordre, per les seves paraules, ha pronunciat una paraula que m’ha insultat 
molt ...                                                         

  

La senyora Elisabeth Oliveras i Jorba declara: 

Ara li aclareixo, no li he dit a vostè. 

 

El senyor Luís Villa Carbó declara: 

No, no,  a mi no, ha dit al partit. 

 

La senyora Elisabeth Oliveras i Jorba declara: 

No, no, he dit que es manifestaven grups feixistes conjuntament amb el seu partit i és 
cert, hi havia persones que portaven banderes que en altres països doncs no podrien ser 
i per tant és una realitat també, són imatges que també les hem vist tots, de persones que 
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tenen una, bé i feien la salutació feixista i se’n feien ostentació i cridaven a la gent, la 
increpaven i li demanaven, a Ciutat Vella allà on veien algú doncs l’esbroncaven, i per 
tant això va passar aquells dies, no li dic que el seu partit ho fes, li dic que allò va passar 
aquell dia en aquella manifestació. 

 

El senyor Luís Villa Carbó declara: 

Em molesta molt que ens barregi amb aquest tema, perquè sempre el ... entenc que 
estan passant coses, però és que sempre sentim ... arriba un moment que a mi em 
preocupa realment ... que si seguim així només quedaran vostès, perquè els demés 
marxaran tots ... 

 

La senyora Elisabeth Oliveras i Jorba declara: 

Miri sap què passa? Jo li haig de dir una, estic convençuda que el meu partit no fa un bon 
relat del que fa perquè jo aquí represento Junts per Sant Quirze, però vostè m’està 
parlant del grup on milito, per tant ara em trasllado a ERC i li puc dir que ERC nacional 
molts cops no fa un bon relat del que fa perquè normalment ... entremig de dos, perquè 
un i l’altre acaben decidint que nosaltres no hem fet o hem deixat de fer. 

Per tant li puc ben dir que molts cops jo mateixa com a membre penso que ens porten 
molts cops a l’era i anem despistats, o no sabem explicar que no estàvem despistats 
perquè per la ... per tant ja li puc dir que el relat és el que és. 

El que sí li puc dir, com deia el Sr. Sánchez abans, de coherents en som i força, som un 
partit que des de sempre hem estat independentistes, que ens hem manifestat així, que 
hem dit que volíem la república, que som republicans, va ser l’últim partit a ser legalitzat 
perquè es veu que la república feia molta pupa i a les primeres eleccions a l’Estat 
espanyol nosaltres com a partit no ens vam poder presentar perquè va haver algú altre 
que va preferir que es legalitzessin altres coses i els republicans vam haver de passar 
una temporada més a l’exili i sense cap mena de dret a sentir-nos representats. 

I coherents en som perquè sempre hem fet el camí i hem anat cap allà on volem anar, per 
tant no em demani coherència a mi, i penso que sí que en puc parlar.  Jo parlo del meu 
partit per tant em quedo aquí. 

El que em deien vostès dels mitjans de comunicació, miri, els mateixos treballadors de 
TVE a Sant Cugat van manifestar que els estaven assetjant, que hi havia policies a dins i 
que no els deixaven fer les capçaleres com ells volien o explicar o fer relat del que ells 
veien que passava. 

En canvi hi ha hagut una pila de mitjans europeus que han donat suport als mitjans de 
comunicació catalans: TV3, la Ràdio, perquè creuen que sí que fan el relat, i és veritat fa 
molts anys que parlem del mateix, perquè fa molts anys que el poble s’ha empoderat i ha 
decidit parlar d’això i cada dos per tres sortim al carrer, ara toquem la cassola i la tenim el 
kit de l’independentista i tots anem allà a una i la gent ha decidit. I el que fan els mitjans 
és relatar, relatar, anar explicant, i dir ara passa això, ara hi ha una concentració aquí, ara 
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hi ha una allà i al pas que anem aniran ... El que no és normal és que un mitjà de 
comunicació obviï una realitat, s’oblidi d’explicar que hi ha 2 milions de persones, o un 
mitjà de comunicació s’oblida d’explicar que s’està cremant tota una comunitat autònoma 
mentre s’està emetent una pel·lícula, doncs bé perquè la TVE va decidir que no era 
important el que estava passant a Galícia en aquell moment i la gent ens en vam 
assabentar a través del twitter. I a mida que el twitter va anar bullint, de cop i volta 
gairebé totes les televisions menys la de l’Estat espanyol s’estava retransmeten en 
directe el drama que s’estava vivint a Galícia. Que els hi ha anat molt bé el soroll que 
passa a  Catalunya perquè això ha passat, tenim la secretària del PP que l’acaben 
d’etiquetar, un senyor que de cop i volta se’ls hi mort tot sol, el foc allà i tot va passant, 
pim pam anem fent i qui dia passa any empeny. I llavors anem acompanyant al PP i 
quedem doncs la mar de bé. 

Ja li dic jo que els mitjans públics, penso que fan la funció que han de fer i així ho han 
demostrat, ahir va haver una roda de premsa conjunta de tots els mitjans públics que van 
manifestar obertament el que ells creien i a mi em sembla que allà no hi havia ningú que 
els hi deia que havien de dir o com ho havien de dir. 

És clar que no ens posarem d’acord, això ho tenim tant clar perquè vivim en posicions 
molt oposades, en aquest cas molts cops coincidim amb accions al poble i això és 
satisfactori i ens acompanya perquè realment ens hem presentat com a regidors i el 
debat que nosaltres sempre hem de dur a terme és el del poble i aquí sí que ens trobem, i 
per tant doncs sumem, però està clar que quan parlem a nivell nacional nosaltres partim 
de diferents temes, vostès perceben una acció, nosaltres percebem una altra, i per tants 
doncs com són dues realitats absolutament oposades és molt difícil que coincidim o que 
ens convencem els uns als altres. 

El que sí celebro és que puguem parlar-ho, que puguem mantenir el to absolutament 
col·loquial i que puguem avançar, almenys com a mínim en aquesta representació i donar 
veu a tothom. 

En tot cas, el que sí hem de dir és que avui és la desena nit que els Jordis passen a la 
presó, que no hi estem d’acord, que l’Estat no demostra la voluntat de diàleg ni de 
consens amb accions com aquestes  i que dues persones innocents estan passant un 
tràngol familiar i un tràngol personal absolutament innecessari, i com ells malauradament 
n’hi ha d’altres, que tampoc no han fet res en especial, sinó que l’Estat va engegar la 
maquinària i la va posar. 

I el que és trist és que un partit que era nou, que era jove, que semblava que havia de 
canviar el sistema, s’hagi afegit a aquest sistema absolutament arcaic i corrupte en el 
segle XIX. 

 

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

Vots a favor:  12 Junts-ERC-AM, ICV-EUiA-E i PDeCAT 
Vots en contra: 2 C’s 
Abstencions:  2 PSC-CP 

 

 

12. Moció presentada per Junts-ERC-AM i ICV-EUiA-E, de suport a l'escola catalana 
i en defensa de l'educació com a eina de cohesió 
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EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 
El desenvolupament d’una Educació pública, inclusiva i de qualitat a Catalunya ha estat 
un objectiu compartit per una majoria de la societat catalana i per una majoria dels partits 
polítics catalans en els darrers 40 anys de democràcia. La construcció d’una única xarxa 
educativa que incorporés la diversitat social, cultural i lingüística de Catalunya com un 
valor que permet reforçar la comunitat ha evitat la creació de segregació educativa i, per 
tant, de major exclusió social. Que, tot i les retallades patides a l’educació pública i la 
manca de recursos suficients com per fer un model més potent d’escola inclusiva, 
Catalunya avui tingui un bon model educatiu i d’immersió lingüística reconegut 
internacionalment és un èxit compartit per tota la comunitat educativa catalana dels 
darrers 40 anys.  
 
És gràcies, entre d’altres coses, a l’educació que les persones podem ser més 
autònomes, més critiques i més felices. L’educació a Catalunya ha estat una eina de 
promoció i de cohesió social com poques ha tingut Europa les darreres dècades. Per 
exemple, avui, les escoles catalanes són una de les principals vies d’integració de les 
famílies nouvingudes d’arreu del món. En aquest sentit, és indubtable que tot i que els 
fets socials i polítics que Catalunya està vivint afecten la dinàmica educativa dels nostres 
centres cal fer de nou confiança en la capacitat pedagògica de les educadores i els 
educadors perquè puguin seguir educant els nostres infants i joves de la millor manera 
possible.  
 
Per això, les declaracions formulades els darrers dies per destacats membres del govern 
espanyol i de les formacions polítiques del PP i C’s, per boca del ministre d’Afers 
Exteriors, Alfonso Dastis i del ministre d’Educació, Íñigo Méndez de Vigo, entre d’altres 
personalitats a través dels mitjans de comunicació, en què es titlla el sistema educatiu a 
Catalunya com un sistema adoctrinador de l’independentisme i de l’antiespanyolisme, són 
un atac al sistema educatiu que hem construït amb tant d’esforç. No és raonable amagar 
la incapacitat del govern central i els seus socis per resoldre el conflicte polític entre 
Catalunya i Espanya de manera dialogada fent una ofensiva de crítica generalitzada 
contra el sistema educatiu català.  
 
Un atac que afecta greument a un sistema educatiu ja prou sensible per l’impacte de la 
situació social i política en que estem vivint d’ençà de l’inici de la crisi el 2009, i que 
només demostra un alt nivell d’ignorància sobre el funcionament del sistema educatiu, el 
currículum del qual ve predeterminat en més de dues terceres parts pel govern central. Si 
el model curricular a Catalunya és adoctrinador, aleshores el principal responsable hauria 
de ser el Ministeri d’Educació, Cultura i Esports.  
 
Constatem que no existeixen evidències consistents, més enllà d’un anecdotari breu 
impossible de generalitzar, que les escoles a Catalunya siguin adoctrinadores o que 
estiguin generant cap segregació dels nens i nenes en funció de l’opinió política dels seus 
pares i mares.  
 
Cap informe ni estudi, nacional o internacional, així ho constata. Els resultats del Servei 
Educatiu de Catalunya i l’adquisició de les competències bàsiques són un exemple de 
transparència amb la supervisió del Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu. 
Són molts els informes i estudis que reflecteixen l’èxit reconegut internacionalment de 
l’escola catalana i en català. D’allò que sí tenim evidències és dels intents adoctrinadors 
que el govern espanyol del PP, i ara amb el suport de C’s, pretén fer a les escoles 
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catalanes. La LOMCE és un instrument que va néixer, entre d’altres, amb aquesta 
voluntat: només cal recordar les paraules del ministre Wert en seu parlamentària ja al 
2012, quan va afirmar que l’objectiu d’aquesta llei era “espanyolitzar els infants catalans”. 
Les sospites infundades d’adoctrinament sovint es relacionen amb el model d’immersió 
lingüística català. Aquestes declaracions públiques, que en el marc actual no fan cap bon 
servei a la convivència i l’èxit educatiu a les escoles, resulten tota una provocació 
innecessària. Novament es fereix un sistema educatiu que, en un termini molt curt de 
temps, ha hagut de gestionar la complexitat dels efectes d’un terrible atemptat terrorista, i 
d’una violència brutal sense precedents als seus equipaments per part de les forces de 
seguretat de l’estat.  
 
A més a més, val a dir que al llarg de tots aquests anys, els alumnes catalans han assolit 
els objectius lingüístics del coneixement de les dues llengües oficials del nostre país, el 
català i el castellà. En aquest segon cas, fins i tot milloren la mitjana estatal per sobre de 
comunitats monolingües, dades del mateix ministeri d’educació de l’Estat. I és que són els 
mestres i professors els que han de determinar pedagògicament com assolir els objectius 
lingüístics! Fins a dia d’avui s’ha demostrat la validesa d’aquesta tasca docent. 
 
Malgrat tot, des de l’Estat fa anys que hi ha una ofensiva contra la nostra llengua: s’han 
eliminat hores lectives de català a través de sentències judicials i s’han substituït les 
raons pedagògiques més bàsiques i fonamentals.  
 
Ara, el setge s’estreny més i se senten afirmacions falses, infundades i amb la voluntat 
clara d’enganyar i manipular l’opinió pública.  
 
Afirmem de forma contundent que la instrumentalització de l’educació amb fins partidistes 
hauria de ser una línia vermella que mai hauria de traspassar-se, i s’allunyen encara més 
les oportunitats d’arribar al tan necessari pacte educatiu. En definitiva, l’escola catalana 
és convivència: la garanteix i la treballa dia a dia amb tots i cadascun dels components de 
la comunitat educativa. Els atacs externs intenten trencar-la i afavorir interessos polítics, 
mai pedagògics.  
 
Per tots aquests motius, s’adopten els següents  
 
ACORDS  
 
Primer.- Afirmem que el sistema educatiu català és un exemple de llibertat, convivència, 
democràcia i plurilingüisme que ens ha de permetre treballar per la igualtat, l’èxit educatiu 
i la formació de persones critiques, lliures i autònomes. L’escola catalana és i ha estat 
una eina de cohesió i promoció social indispensable a Catalunya.  
 
Segon.- Defensem la professionalitat dels equips educatius i afirmem que conjuntament 
amb l’autonomia de centre i la participació de la comunitat educativa són el puntal del 
sistema educatiu de Catalunya i garanteixen la pluralitat d’aquest.  
 
Tercer.- Demanem la rectificació dels ministres Dastis i Méndez de Vigo i la disculpa 
pública d’aquells dirigents polítics i mitjans de comunicació que han mentit 
deliberadament. 
 
Quart.- Manifestem el suport a les institucions catalanes en la presa de decisions que 
garanteixin preservar el model històric d’escola catalana davant la voluntat clara de 
desprestigiar l’escola, i sol·licitem al Departament d’Ensenyament de la Generalitat de 
Catalunya que emprenguin les accions judicials necessàries contra els autors dels 
esmentats atacs. 
 
Cinquè.- Instem a la Conselleria d’Ensenyament a continuar vetllant per tal que es 
mantinguin la cohesió i la convivència dins de les escoles en el marc del model educatiu 
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que en hem donat, i preservant els i les alumnes de tota possible simplificació de 
missatges mancada de respecte, agressivitat i assetjament que pugui aparèixer en els 
centres educatius. 
 
Sisè.- Expressem el suport d’aquesta corporació al model d’escola catalana en llengua i 
continguts així com a tota la comunitat educativa davant d’aquests intents de descrèdit 
malintencionats.  
 
Setè.- Donar trasllat d’aquests acords al Departament d’Ensenyament de la Generalitat 
de Catalunya, als Grups parlamentaris del Congrés, al Parlament de Catalunya, a les 
Associacions de mares i pares, al Consell escolar del (municipi) i a les direccions dels 
centres educatius del municipi, a l’AMI i a l’ACM, a CCOO, UGT i USTEC i a 
Somescola.cat.  
 
Deliberacions 
La senyora Maria Domingo Soler declara: 

Bona nit. 

És gràcies a l’educació que les persones podem ser més autònomes, més crítiques i més 
felices. 

L’educació a Catalunya ha estat una eina de promoció i de cohesió social com poques ha 
tingut Europa les darreres dècades.  

És indubtable que els fets socials i polítics que Catalunya està vivint afecten la dinàmica 
educativa dels nostres centres, cal fer de nou confiança en la capacitat pedagògica de les 
educadores i els educadors perquè puguin seguir educant als nostre infants i joves de la 
millor manera possible. 

Constatem que no existeixen evidències consistents, més allà d’un anecdotari breu 
impossible de generalitzar, que les escoles a Catalunya siguin adoctrinades o que 
estiguin generant cap segregació dels nens i les nenes en funció de l’opinió política de la 
seva família. 

D’allò que sí que tenim evidències és dels intents adoctrinadors que el govern espanyol 
del PP i ara amb el suport de C’s pretén fer a les escoles catalanes. 

La LOMCE és un instrument que va néixer, entre d’altres, amb aquesta voluntat: només 
cal recordar les paraules el ministre Wert en seu parlamentària ja al 2012, quan va 
afirmar que l’objectiu d’aquesta llei era “espanyolitzar els infants catalans”.  

Val a dir que al llarg de tots aquests anys, els alumnes catalans han assolit els objectius 
lingüístics del coneixement de les dues llengües oficials del nostre país, el català i el 
castellà. En aquest segon cas, fins i tot milloren la mitjana estatal per sobre de comunitats 
monolingües, dades del mateix Ministeri d’Educació de l’Estat. I és que són els mestres i 
professors els que han de determinar pedagògicament com assolir els objectius 
lingüístics. Fins a dia d’avui s’ha demostrat la validesa d’aquesta tasca docent. 
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Malgrat tot, des de l’Estat fa anys que hi ha una ofensiva contra la nostra llengua: s’han 
eliminat hores lectives de català a través de sentències judicials i s’han substituït les 
raons pedagògiques més bàsiques i fonamentals. 

Ara, el setge s’estreny més i se senten afirmacions falses, infundades i amb la voluntat 
clara d’enganyar i manipular l’opinió pública. 

Afirmem de forma contundent que la instrumentalització de l’educació amb fins partidistes 
hauria de ser una línia vermella que mai hauria de traspassar-se. 

Per tots aquests motius, els grups municipals de Junts per Sant Quirze, IC, PDeCat i 
PSC, proposem al Ple els següents acords: 

Primer.- Afirmem que el sistema educatiu català és un exemple de llibertat, convivència, 
democràcia i plurilingüisme que ens ha de permetre treballar per la igualtat, l’èxit educatiu 
i la formació de persones critiques, lliures i autònomes. L’escola catalana és i ha estat 
una eina de cohesió i promoció social indispensable a Catalunya.  
 
Segon.- Defensem la professionalitat dels equips educatius i afirmem que conjuntament 
amb l’autonomia de centre i la participació de la comunitat educativa són el puntal del 
sistema educatiu de Catalunya i garanteixen la pluralitat d’aquest.  
 
Tercer.- Demanem la rectificació dels ministres Dastis i Méndez de Vigo i la disculpa 
pública d’aquells dirigents polítics i mitjans de comunicació que han mentit 
deliberadament. 
 
Quart.- Manifestem el suport a les institucions catalanes en la presa de decisions que 
garanteixin preservar el model històric d’escola catalana davant la voluntat clara de 
desprestigiar l’escola, i sol·licitem al Departament d’Ensenyament de la Generalitat de 
Catalunya que emprenguin les accions judicials necessàries contra els autors dels 
esmentats atacs. 
 
Cinquè.- Instem a la Conselleria d’Ensenyament a continuar vetllant per tal que es 
mantinguin la cohesió i la convivència dins de les escoles en el marc del model educatiu, i 
preservant els i les alumnes de tota possible simplificació de missatges mancada de 
respecte, agressivitat i assetjament que pugui aparèixer en els centres educatius. 
 
Sisè.- Expressem el suport d’aquesta corporació al model d’escola catalana en llengua i 
continguts així com a tota la comunitat educativa davant d’aquests intents de descrèdit 
malintencionats.  
 
Setè.- Donar trasllat d’aquests acords al Departament d’Ensenyament de la Generalitat 
de Catalunya, als Grups parlamentaris del Congrés, al Parlament de Catalunya, a les 
Associacions de mares i pares, al Consell escolar del (municipi) i a les direccions dels 
centres educatius del municipi, a l’AMI i a l’ACM, a CCOO, UGT i USTEC i a 
Somescola.cat.  
 

 

El senyor Luís Villa Carbó declara: 

Bona nit. 

Catalunya avui té un bon model educatiu, no dubtin que és per la lluita dels pares i mares 
perquè fos pública i catòlica. 
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Aquí els partits politics s’ho han trobat bastant fet ja, entenc que molts no coneixen de 
què parlo, els hi demano que miri les llistes del CEPEC, busquin la paraula CEPEC i allà 
veuran que és un col·lectiu d’escoles per l’escola pública catalana. 

Va ser una organització creada al desembre del 78, estic parlant desembre del 78, durant 
la transició espanyola. Amb 80 escoles catalanes creades com a cooperatives de pares o 
de mestres en la dècada de 1960. I des de la dècada del 1980 s’han integrat gradualment 
a la Xarxa d’Escoles Públiques de Catalunya. Apuntin aquesta dada per més endavant 
també. 

I en aquest sistema de Rosa Sensat que estaven totes comptades, s’ha anat fent una 
llavor de creença per totes les escoles públiques i catalanes. 

Sé del que parlo perquè en una d’aquestes escoles, aquest membre de C’s, el grup 
municipal de C’s va estar en les lluites, particularment de l’escola Itaca de Barcelona. 

Estem d’acord que gràcies a l’educació les persones podem ser més autònomes i més 
crítiques i també que l’educació té que servir per ensenyar-los a pensar, no a què pensar. 
Això és una cosa que és important. 

Sobre les manifestacions de C’s sobre l’adoctrinament de l’independentisme i en contra 
de l’espanyolisme, quan ho fem és perquè considerem que és real i negar-lo per 
nosaltres està fora de lloc. 

Sobre aquest tema creiem que s’està jugant amb l’astúcia, com si hagués proposat que 
l’astut, sabeu que és l’astut?  

Només recordar quatre coses: estelades penjades a les escoles i ara estic parlant de 
l’escola de Catalunya, no de l’escola de Sant Quirze. Estelades penjades a les escoles ... 
tenim rètols de benvinguda a la República, rètols de amb la República més gelat, perquè 
clar els nens podran menjar més gelats amb la República, ara no poden menjar gelat. 
Espanya la vergonya a Europa, això alliçonant a nens, dibuixos de nens, que imagineu-
vos que els han tingut d’ensenyar, que tenen fent un tir a un espanyol i un t’estimo a  un 
català. On haurà sortit això? Això ha de ser adoctrinament, no pot ser altra cosa. 

Després s’han enviat als pares autoritzacions per portar el nen a manifestacions 
polítiques, com es pot portar un nen a una manifestació i a sobre que l’escola demani per 
escrit  que els pares autoritzin. Informar als pares que aquest dia els nens s’han de 
quedar a casa perquè hi ha una vaga de l’administració ... 

... quan diem que si el model curricular a Catalunya ... miri amb això podem no estar 
d’acord, però durant aquests anys gràcies als acords de Convergència amb el PP i el 
PSOE i estic parlant dels anys 80 cap aquí. Gràcies als acords de Convergència amb el 
PP i el PSOE, l’Estat espanyol ... i ara en aquest moment comença  a ser necessari ... 
política i bons pactes amb tots els partits, sempre que els ciutadans treguin ... podem 
donar-li la volta. 

Miri si és important aquest punt que el Govern de l’Estat i l’alta inspecció en aquest 
moment, ho dic per la crítica a l’adoctrinament, miri si és important aquest punt que el 
Govern de l’Estat i l’alta inspecció ha posat en marxa un correu per poder denunciar 
l’incompliment de la llei. No estem parlant d’adoctrinament, estem parlant de compliment 
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de la llei. De veritat per nosaltres el compliment de la llei, el compliment de les regles del 
joc són fonamentals sense elles no anem enlloc. És altainspeccion.cat@correu.com  

Recorden quan deien vostès, particularment els de Convergència, som necessaris ... 

Aquesta va ser una de les importants causes de posar en marxa el nostre partit, per 
trencar aquesta dependència de l’Estat espanyol de sensacionalista i que comportava la 
desaparició de l’Estat espanyol a Catalunya. 

La realitat és que dins de les mesures del pacte polític nostre, i això ara ja estic parlant 
d’ara, torno a repetir, la realitat és que dins de les mesures de pacte polític nostre amb el 
PSOE i amb el PP dins d’aquesta legislatura i l’anterior, hi ha un punt d’una nova llei 
educativa perquè duri molts anys, pactada amb educadors, partits, pares i mares, etc. i 
que ensenyem a pensar als nens. 

Per cert, si els de Podem, ja sigui en aquest cas, hagués estat d’acord, això ja estaria en 
marxa. El Sr. Rajoy i l’oligarquia que tant es queixava ahir el Sr. Brossa, s’haurien de 
posar al costat de tots nosaltres si no ... 

Això és una realitat, no m’estic inventant res. 

Entrem en el tema de les hores de castellà, cosa que també li preocupa molt a la 
regidora. Aquí ja entrem en el compliment de la llei, vostè ho ha dit, sentències judicials, 
si vostè no vol complir la llei doncs fem un carnet de Nàrnia o del País d’Itaca, Catalunya i 
Espanya. O sigui que en hores de castellà aquí entrem en el compliment de la llei, que 
vostès no volen interpretar correctament i aquest és el problema, perquè la llei potser 
s’interpreta d’una manera o s’interpreta d’una altra. I estem parlant de les hores de 
castellà i que també fa èmfasis en un dels paràgrafs de la moció. 

Entrant en els acords, al primer paràgraf dels acords trobem a faltar la llibertat dels pares 
i mares d’educar els seus fills. Les escoles del PP a l’any 78 es van crear amb total 
llibertat, amb una condició, vam haver de pagar ... i perquè els nostres fills poguessin 
estudiar en català vam haver de rascar-nos les butxaques ... 

Segon paràgraf, igualment falta de llibertat ... 

... 

Amb el sisè podem estar d’acord sempre ... 

 

La senyora Mercè Vallès Corominas declara: 

... perdoni però amb tots els respectes del món, però el que acaba de dir vostès ... 

... 

 

La senyora Elisabeth Oliveras i Jorba declara: 

... que es van fundar, que eren unes escoles que tenien una formació en valors 
impressionant, que ja pensava en un model d’escola molt semblant al que tenim ara i que 
malauradament va veure estroncat aquest procés, va tirar enrere segles gairebé i vam 
tornar a començar. 

mailto:altainspeccion.cat@correu.com
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Per tant celebro que vostè i especialment pels seus fills que van poder gaudir d’un bon 
ensenyament hi visqués. 

El que no puc entendre és que algú que ha viscut el naixement d’aquest tipus d’escola 
ara cregui que en aquest tipus d’escola  o en un model d’escola com aquesta s’adoctrina. 
O vostè quan la va crear ja adoctrinava o ara que continuem fent exactament el que feien 
abans, clar perquè vostès em diu: “Jo era allà i vaig militar i vaig lluitar perquè es creessin 
aquestes escoles i que poguessin ensenyar en català i...” Molt bé són drets, és que 
continuem parlant d’això, a les escoles no hi passa res, és a dir allà es forma als infants, 
se’ls hi dóna informació, i els infants viuen en un món actual, sí que és veritat que ha 
canviat la situació dels infants. Abans els infants, la infància que és un dels grans 
problemes que tenim com a societat, la infància dura molt menys, els infants creixen molt 
de presa, arriben molt aviat a tenir molta informació perquè la informació està arreu i ells 
hi tenen molt accés, aquests aparells tant fantàstics que tenim que es diuen mòbils, ells i 
elles els prenen a utilitzar, amb mesos ja saben estirar un ditet i moure la pantalla i veuen 
moltes imatges i per tant sovint les famílies han d’explicar coses que abans potser com 
els infants estaven més aliens a tota aquesta informació, perquè si no hi havia la televisió 
engegada a casa no ens arribava, doncs potser aquests procés d’infantesa era més llarg. 
I és veritat que els infants viuen la realitat de la societat perquè són part de la societat, 
són persones petites, no els hi passa res més que això, que han de créixer. I per tant com 
què són persones petites que tenen ulls i tenen capacitat d’observar, de valorar i de jutjar 
perquè ja se’ls hi ha ensenyat a l’escola això que vostès deia, se’ls hi ha ensenyat a 
pensar i a tenir un pensament crític i lliure, l’utilitzen. 

I pot ser que hi hagi algun infant que expressi les seves inquietuds, però no sé si aquest 
dibuix que ens ha ensenyat és de l’escola, de quina escola és, de quin dibuix és, a qui fa 
referència, a quina escola, quina edat té, en quin context es va dibuixar. Com què no ho 
sabem i els educadors si tenim alguna cosa és que si el manulístic no ens funciona no 
podem avaluar, si no sabem tot el que hi ha a l’entorn d’aquell infant no el podem jutjar, 
per mi és descontextualitzar-lo totalment, és a dir no sé que vol dir això, perquè no sé en 
quin sentit aquest infant expressava això. 

Potser va veure una pel·lícula de por, potser va veure una situació determinada, no sé no 
tinc ni idea, o sigui aquest infant que va fer... 

... el felicito perquè deuria ser realment apassionant fer aquestes assemblees de pares i 
poder fer aquestes escoles, potser a la gent que ens importa especialment l’educació, en 
aquell moment deuria ser realment apassionant poder-ho fer, per tant el felicito que pugui 
escollir lliure aquest procés. 

Si en aquell moment vostè lluitava davant d’un procés que era una transició i que exigia 
que els seus fills poguessin formar-se en català, doncs ara no entenc perquè li sembla 
que allò que vostè feia, les famílies d’avui en dia, que tenen tota la llibertat de triar a quina 
escola volen anar, l’únic que el Departament organitza, doncs les capacitats que té 
d’absorbir cada centre, per tant el que marca doncs aquí es matriculen els d’aquesta zona 
i allà els de l’altra, perquè sinó tindríem escoles excessivament plenes que a vegades ja 
ens passa, especialment en aquest poble. 

Aprofitem per reivindicar que ens falta un institut. 
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Per tant a mi em sembla que vostès estan utilitzant un discurs que no s’aguanta i que a 
més a més vostè m’està dient... 

 

El senyor Luís Villa Carbó declara: 

...   no pot ser que vulguem defensar una ideologia de parís a l’escola, això jo ho trobo 
una incongruència total. Que hi hagi pares que vulguin, doncs que facin... el primer ha de 
ser la llibertat. 

Jo de veritat comparar el moment actual, que estic una mica al marge de l’escola, encara 
que estic participant perquè estic al Consell Escolar, tinc els nets. Però jo en aquest 
moment trobo a faltar aquesta llibertat que en aquell moment tenia. A l’any 78 amb aquest 
tema teníem una empenta i teníem unes ganes i teníem una il·lusió i teníem una d’allò, 
que en aquest moment la gent... endavant pu, pu, pu, perquè algú els hi diu que ha de ser 
allò, perquè allò és el que necessita el país.  

Només això, vull que se m’entengui. 

Que després vostès diguin: “no escolti nosaltres som majoria i...” Doncs molt bé, que vol 
que li digui, jo haig de defensar les meves idees. 

 

La senyora Elisabeth Oliveras i Jorba declara: 

Miri si en alguna cosa coincidim tots 17, jo diria que és que tots volem la llibertat 
individual i col·lectiva, aquesta és la primera premissa que tots volem. 

I l’altra, el que vostè també ens diu i que segurament tots coincidim, és que les famílies 
han de poder triar el model d’escola. I en aquest cas trien el que tenen, perquè si no el 
volguessin així ens ho farien saber i el transformaríem. Ahir les famílies van sortir al 
carrer i van manifestar-se i van dir que no volien que els hi toquessin les seves escoles. I 
aquí és on tenim la resposta, la gent vol que les escoles continuïn funcionant com 
funcionen. 

Per tant jo diria que hi ha una translació del discurs polític, en aquest cas si que vostès el 
traslladen a dins de les escoles i allà on no hi ha discurs polític, que és el que està 
passant perquè el que s’està fent. En definitiva educar és fer política, perquè estàs 
formant a persones que seran persones que tindran un, clar evidentment però els hi estàs 
ensenyant a gestionar-la i a poder-la utilitzar i tenen pensament crític i a construir un 
discurs i saber-lo rebatre, per tant evidentment que pot ser més repressiu o menys, pot 
ser més punible o menys, en aquest cas doncs les escoles cada cop més ensenyen als 
infants a funcionar de manera autogestionada, a reunir-se en aquest cas amb delegats, a 
tenir representants, a delegar la veu.  

Per tant aquests infants evidentment que s’estan formant en una societat democràtica, 
oberta i plural, però això no vol dir que se’ls estigui adoctrinant, se’ls hi estan donant totes 
les eines perquè quan siguin adults sàpiguen gestionar tot això. 

En tot cas jo li diria que passés, de veritat les escoles del poble funcionen molt bé, que 
són les que conec, si vol  un dia anem a donar un volt a qualsevol de les escoles, anem 
junts, i veurà i pregunti al infants i parli amb ells i veurà que la realitat que vostè s’imagina 
i la que tenim no té res a veure, perquè no la trobarem, per sort. O sigui els infants són 
tant lliures com les seves pròpies famílies. 
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El senyor Luís Villa Carbó declara: 

Per acabar. No estàvem parlant de Sant Quirze, em consta que l’educació a Sant Quirze 
és una de les punteres. Ara també li he de dir, que a una de les escoles, una sèrie de 
pares de l’escola, que marxen en manifestació ... però no tots els pares de l’escola, 
potser en aquella escola hi ha pares que volen altre tipus d’educació pels seus fills, però 
és que en aquest moment no tenen altre possibilitat. Vull que entengui això ... 

 

La senyora Elisabeth Oliveras i Jorba declara: 

... tenim un model d’escola de qualitat, que funciona, que cohesiona a la societat i 
transformar-lo ara vol dir trencar un dels eixos principals de la nostra societat i en aquest 
cas tots creiem que el model que tenim és l’adequat i que és aquest el que hem de 
defensar. I aquí ens hi trobaran a tots nosaltres, defensant allò que sí que funciona i que 
s’ha demostrat generació darrera generació que avança i que és inclusiu i que ens 
apropa.  

Que està evidentment reclamant recursos per poder fer-ho millor, perquè els educadors i 
les educadores el que volem és que els infants cada cop estiguin més ben atesos, que és 
el que hem volgut sempre, però cada vegada es demana més. I que també aquestes 
persones que treballen en els centres escolars tinguin més temps de formar-se i de crear 
nous currículums i nous discursos, però tot de cara als aprenentatges, perquè aquests 
infants estan en una generació nova que han canviat el procés d’aprenentatge i per tant 
l’hem de poder adaptar. Estem parlant més de com aprenen els infants o que és el que 
els motiva per aprendre i no tant de què és el que aprenen. 

La comunitat educativa estem més en el “com ho fem”, i que els cridi l’atenció, que els 
càpiga, que no els avorreixi, que no se’ns escapi, que no els vegis avorrits, perquè són 
infants que reben informació molt ràpida, són infants que creixen en un ritme gratuït 
gairebé, allò de què la informació ha de ser curta i molt breu i molt clara. I potser doncs 
aquella informació, o que estaven acostumats els mestres de tota la vida, doncs l’han de 
canviar perquè el sistema està canviant, perquè els infants ho estan demanant, i aquí és 
on la comunitat educativa hi estem aturats, aquí sí que hi som, perquè no podem 
contemplar l’augment pics, de nens amb TDA, una sèrie de situacions que les hem de 
retrobar i hem de pensar perquè ens està passant, perquè tenim tants infants que tenen 
necessitats especials, potser és que nosaltres tampoc no estem educant de la manera 
que aquests infants han d’aprendre. 

I per tant tot això, en aquest debat sí que ens hi trobaran sempre. El què passa a les 
escoles? És coincident amb la gran majoria. 

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

Vots a favor:  14 Junts-ERC-AM, ICV-EUiA-E, PDeCAT i PSC-CP 
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Vots en contra: 2 C’s 
Abstencions:  0 
 

 

 

13. Moció presentada per Junts-ERC-AM i ICV-EUiA-E, perquè l'Ajuntament de Sant 
Quirze del Vallès s'adhereixi al programa d'homogeneïtzació dels processos i 
mecanismes interns de tramitació dels tributs i cotitzacions socials  

 
Aquesta moció es deixa sobre la taula. 
 
 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 
El desplegament de les competències de l’Agència Tributària de Catalunya (ATC) forma 
part del Pla de Govern de l’XI Legislatura que preveu crear la hisenda pròpia de 
Catalunya sota els paràmetres de l’administració tributària del segle XXI,amb un model 
d’administració més propera i una relació de confiança entre administració i ciutadania. 
Els darrers mesos, el Govern ha dotat l’ATC dels mecanismes que li han de permetre 
assumir directament la gestió dels diferents tributs, propis i cedits, en totes les seves 
fases, així com ampliar la col·laboració administrativa amb tots els ens locals i altres 
entitats del sector públic que ho sol·licitin, segons el marc competencial vigent. Alhora, es 
troba en tramitació al Parlament de Catalunya la Llei de l’Agència Catalana de Protecció 
social, que ha de ser l’ens que gestioni en el futur el gran gruix de la protecció social que 
sigui competència de la Generalitat de Catalunya en cada moment. 
 
L’adequació de l’estructura organitzativa i el desplegament territorial de la hisenda 
catalana i de l’Agència de Protecció Social de Catalunya permetran la seva consolidació 
per adaptar-la als nous reptes i requeriments a què ha de fer front una administració 
moderna. 
 
En el marc de col·laboració entre administracions, el Govern està desenvolupant una 
estratègia d’optimització, homogeneïtzació i simplificació dels processos de presentació i 
pagament dels tributs estatals i les cotitzacions socials que les administracions públiques 
de Catalunya han de satisfer a l’Agència Estatal d’Administració Tributària (AEAT) i a la 
Tresoreria General de la seguretat Social (TGSS). L’objectiu principal és facilitar els 
processos i millorar l’eficiència de tots els agents implicats en base al component 
tecnològic i les economies d’escala que es poden assolir amb aquesta col·laboració. 
 
Atès que la Generalitat ha creat el Programa d’homogeneïtzació dels processos i 
mecanismes interns de tramitació dels tributs i les cotitzacions socials que ingressa el 
sector públic de la Generalitat a l’Estat mitjançant Acord de Govern de 25 d’abril de 2017, 
complementat per Acord del Govern de data 11 de juliol de 2017. 
 
Atès que segons l’article 2.1 f) de la Llei 7/2007, de 17 de juliol, de l’Agència Tributària, li 
corresponen a l’ATC les funcions que li siguin atribuïdes per conveni administratiu, per 
encàrrec de gestió o per qualsevol altra fórmula jurídica establerta per la normativa 
vigent. 
 
Atès que l’Agència Catalana de Protecció social serà l’encarregada de la tramitació de les 
cotitzacions socials a la que es refereix el Programa. I que mentre no estigui creada 
correspon a la Direcció General de Protecció Social del Departament de Treball, Afers 
Socials i Famílies. 
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Atès que en el marc de Tributs de Catalunya s’està desplegant una intensa col·laboració 
de l’administració tributària del Govern de la Generalitat i els conjunt de les 
administracions locals del nostre país, amb la voluntat de prestar servei, de cercar 
economies d’escala i de millorar l’eficiència del conjunt de les administracions tributàries 
catalanes. 
 
Atès que el Programa d’homogeneïtzació dels processos i mecanismes interns de 
tramitació dels tributs i les cotitzacions socials que ingressa el sector públic de la 
Generalitat a l’Estat permet l’adhesió voluntària de tots els ens locals i les entitats del seu 
sector públic que en vulguin formar part. 
 
Per tots aquests motius, ELS Grups Municipals de Junts per Sant Quirze-ERC-AM i 
d’ICV, proposen l’adopció dels següents 
 
ACORDS 
 
Primer.- Que l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès subscrigui amb l’Agència Tributària 
de Catalunya el Conveni que s’adjunta com a annex I, per a l’homogeneïtzació dels 
processos i mecanismes interns de tramitació dels tributs que ingressa el sector públic de 
la Generalitat i altres ens públics de Catalunya a l’Agència Estatal de l’Administració 
Tributària. 
 
Segon.- Que l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès subscrigui amb el Departament de 
Treball, Afers Socials i Famílies el Conveni que s’adjunta com a annex II, per a 
l’homogeneïtzació dels processos i mecanismes interns de tramitació de les cotitzacions 
socials que ingressa el sector públic de la Generalitat i altres ens públics de Catalunya a 
la Tresoreria General de la Seguretat Social. 
 
Tercer. Traslladar l’acord d’adhesió al programa a les entitats que depenen d’aquest ens 
per impulsar la subscripció dels convenis per part seva: Organismes autònoms locals, les 
entitats públiques empresarials locals, les societats mercantils locals i qualsevol altre ens 
o entitat local amb personalitat jurídica pròpia que formi part del sector públic d’aquest 
Ajuntament. 
 
Quart. Comunicar a la Secretaria d’Hisenda de la Generalitat de Catalunya i a la 
Secretaria General de Treball, Afers Socials i Famílies, així com a les entitats 
municipalistes (Associació Catalana de Municipis i Associació de Municipis per la 
Independència) l’aprovació de la present moció. 
 
 
 

14. Moció presentada per C's i consensuada per tots els grups municipals, en 
defensa dels veïns afectats per ocupacions especulatives incíviques 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 
Tots els grups que conformem l'Ajuntament de Sant Quirze del Vallès, en diverses 
ocasions des de l’inici del mandat, ha mostrat el seu suport a les persones i famílies 
afectades pels desnonaments. Aquest suport s'ha concretat en diverses propostes: 
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proveir d'habitatge a famílies i persones en situació de dificultat financera aguda; aplicació 
de la llei 24/2015 de pobresa energètica i habitatge, etc. 
 
La llei 24/2015, de mesures urgents per afrontar l'emergència en l'àmbit de l'habitatge i la 
pobresa energètica, va ser aprovada pel Parlament el 23 de juliol. Tots els partits de 
l'hemicicle van votar-hi a favor per unanimitat, i aquell dia tothom va coincidir a assenyalar 
que es tractava d'una jornada "històrica". Més tard el TC va suspendre parcialment la llei 
sorgida de la ILP Habitatge i només deixa vigent la part de pobresa energètica i les 
obligacions que recauen en l'administració. 
 
Amb tot el Govern de la Generalitat de Catalunya no està aplicant la part no suspesa i 
està deixant desemparats a tots aquells que necessiten l'ajuda de l'administració. 
 
Des dels ajuntaments s'han desplegat un ampli ventall de mesures, com a resposta 
política i municipal per intentar pal·liar la gravetat de la crisi que encara estem patint. Una 
resposta adequada a una preocupació social real. 
 
Malauradament, encara existeix la preocupació social al voltant dels desnonaments per 
motius socials i a l'ombra d'aquestes necessitats han aparegut persones que ocupen 
habitatges propietat de persones físiques i jurídiques amb finalitats lucratives. 
 
Aquestes màfies entren en els pisos, hi canvien el pany i tot seguit cedeixen l'espai a 
canvi de diners. Al mateix temps, i dintre del paquet de serveis para-immobiliaris, aquests 
grups manipulen les escomeses de llum i d'electricitat. És evident que operacions 
d'aquesta mena, dutes a terme per les esmentades màfies, ni són el fruit de la necessitat, 
ni s'improvisen. 
 
És freqüent que aquestes ocupacions tinguin lloc en immobles propietat de persones 
jurídiques (grans tenidors) les quals, en ser mers tenidors de propietats, però sense cap 
tipus de vincle amb l’entorn, es despreocupen dels efectes de la situació generada. 
Aquesta actitud de deixadesa palesa una forma de negligència deliberada pels efectes 
calamitosos sobre la convivència que genera en el seu entorn. Si aquests grans tenidors 
d’immobles no actuen amb diligència i denuncien les ocupacions per part de les màfies 
dels seus immobles, el problema sofreix una cronificació. 
 
Els medis humans i materials que la ciutat ha de dedicar a resoldre els conflictes generats 
per la desídia dels grans tenidors suposen una despesa que paguem entre tots i que, per 
desgràcia, no es pot facturar als responsables últims d’aquesta situació. 
 
En primer lloc, la comunitat de propietaris on es troben els ocupants i els grans tenidors 
dels quals no se senten part de l’espai que ocupen; no contribueixen al sosteniment de 
les despeses comunitàries; i sovint fan malbé el mobiliari comú (bústies, portes, 
ascensors...) o no el mantenen, i posen en perill la seguretat de la resta de veïns en 
manipular les escomeses. 
 
Aquesta situació té molts perjudicats: 
 
En primer lloc, la comunitat de propietaris on es troben els ocupants, els quals no se 
senten part de l’espai que ocupen; no contribueixen al sosteniment de les despeses 
comunitàries; i sovint fan malbé el mobiliari comú (bústies, portes, ascensors...) i posen 
en perill la seguretat de la resta de veïns en manipular les escomeses. 
 
En segon lloc, creen problemes de convivència amb els veïns de la zona afectada i, per 
extensió, a la mateixa ciutat, ja que els pisos ocupats no ho han estat per motius socials 
de necessitat, sinó merament especulatius. 
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En tercer lloc, els petits propietaris, als quals el manquen els recursos legals o la potència 
econòmica suficient per portar a judici les situacions d'ocupació il·legal dels habitatges 
per part de xarxes organitzades que ho fan amb caràcter lucratiu. 
 
És per tot l'anterior, amb l'objectiu d'evitar la usurpació d'habitatges ocupats il·legalment 
el Ple de la Corporació, adopta els següents, 
 
ACORDS 
 
Primer.- Manifestar el suport i els medis legals en disposició de l'Ajuntament de Sant 
Quirze del Vallès a les comunitats de veïns i als veïns de la ciutat que sofreixen els 
perjudicis de l'ocupació il·legal mitjançant l'especulació realitzada per màfies, que 
s'aprofiten de la situació de precarietat d'algunes famílies. 
 
Segon.- Sol·licitar a la Generalitat de Catalunya l'aprovació de normes per posar en 
marxar un protocol de comunicació, perquè els grans tenidors que tinguin constància que 
les seves propietats han estat ocupades per grups organitzats mafiosos prenguin amb 
celeritat les mesures legals oportunes, per denunciar-ne l’ocupació i coordinin les seves 
accions legals, amb total transparència, amb els serveis municipals. 
 
Tercer.- Que els Mossos d'Esquadra i la Policia Municipal de cada municipi mitjançant la 
Taula de Seguretat posin en comú aquells casos que tinguin constància i treballin de 
manera conjunta en la investigació, intervenció i valoració per evitar delictes de venda de 
claus d'habitatges i, que informin exhaustivament, al Consell Municipal de Seguretat 
Ciutadana Municipal. 
 
Quart.- Instar l’aplicació de la Llei 18/2007 en aquells casos en què es constati manifesta 
inacció per part dels grans tenidors d’habitatges pel que fa al manteniment i cura dels 
immobles de la seva propietat o es constati manca de diligència a l’hora de denunciar-ne 
ocupacions. 
 
Cinquè.- Donar trasllat d'aquests acords a las Cortes Generales, a l'Agencia de 
l'Habitatge de Catalunya, a la Generalitat de Catalunya, al Parlament de Catalunya i fer 
difusió pels medis municipals d'aquesta Declaració Política. 
 
 
Deliberacions 
El senyor David Sánchez Mancebo declara: 

La veritat és que amb el que ens va costar arribar a acords el dimarts a la tarda a la Junta 
de Portaveus, hagués estat una pena no debatre aquest punt i votar-lo en qualsevol cas. 

Per tant en primer lloc, com som el partit que com vostè deia vam presentar inicialment 
aquesta moció i que és la darrera del Ple d’avui. Doncs evidentment agrair tot el debat 
tant interessant que es produir a la Junta de Portaveus que va provocar que ens 
poséssim d’acord i que la filosofia de la moció no decaigués, perquè evidentment la 
voluntat era que tirés endavant i el nostre agraïment doncs més sincer per aquesta moció 
que al final ha sigut consensuada. 
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Bé pel que ens escolten per la ràdio i els que estan encara presents a la Sala Plens, si els 
hi sembla llegirem el títol, llegirem els 2 primers paràgrafs de la moció i anirem als acords 
perquè ja són prou explícits llegint aquesta informació. 

“Moció consensuada per tots els grups municipals, en defensa dels veïns afectats per 
ocupacions especulatives incíviques. 
 
Tots els grups que conformem l'Ajuntament de Sant Quirze del Vallès, en diverses 
ocasions des de l’inici del mandat, ha mostrat el seu suport a les persones i famílies 
afectades pels desnonaments. Aquest suport s'ha concretat en diverses propostes: 
proveir d'habitatge a famílies i persones en situació de dificultat financera aguda; aplicació 
de la llei 24/2015 de pobresa energètica i habitatge, etc. 
 
La llei 24/2015, de mesures urgents per afrontar l'emergència en l'àmbit de l'habitatge i la 
pobresa energètica, va ser aprovada pel Parlament el 23 de juliol. Tots els partits de 
l'hemicicle van votar-hi a favor per unanimitat, i aquell dia tothom va coincidir a assenyalar 
que es tractava d'una jornada "històrica". Més tard el TC va suspendre parcialment la llei 
sorgida de la ILP Habitatge i només deixa vigent la part de pobresa energètica i les 
obligacions que recauen en l'administració. 
 
ACORDS 
 
Primer.- Manifestar el suport i els medis legals en disposició de l'Ajuntament de Sant 
Quirze del Vallès a les comunitats de veïns i als veïns de la ciutat que sofreixen els 
perjudicis de l'ocupació il·legal mitjançant l'especulació realitzada per màfies, que 
s'aprofiten de la situació de precarietat d'algunes famílies. 
 
Segon.- Sol·licitar a la Generalitat de Catalunya l'aprovació de normes per posar en 
marxar un protocol de comunicació, perquè els grans tenidors que tinguin constància que 
les seves propietats han estat ocupades per grups organitzats mafiosos prenguin amb 
celeritat les mesures legals oportunes, per denunciar-ne l’ocupació i coordinin les seves 
accions legals, amb total transparència, amb els serveis municipals. 
 
Tercer.- Que els Mossos d'Esquadra i la Policia Municipal de cada municipi mitjançant la 
Taula de Seguretat posin en comú aquells casos que tinguin constància i treballin de 
manera conjunta en la investigació, intervenció i valoració per evitar delictes de venda de 
claus d'habitatges i, que informin exhaustivament, al Consell Municipal de Seguretat 
Ciutadana Municipal. 
 
Quart.- Instar l’aplicació de la Llei 18/2007 en aquells casos en què es constati manifesta 
inacció per part dels grans tenidors d’habitatges pel que fa al manteniment i cura dels 
immobles de la seva propietat o es constati manca de diligència a l’hora de denunciar-ne 
ocupacions. 
 
Cinquè.- Donar trasllat d'aquests acords a las Cortes Generales, a l'Agencia de 
l'Habitatge de Catalunya, a la Generalitat de Catalunya, al Parlament de Catalunya i fer 
difusió pels medis municipals d'aquesta Declaració Política.” 
 

La senyora Elisabeth Oliveras i Jorba declara: 

En tot cas dir que tots vam donar suport a aquesta moció perquè realment aquests grups 
organitzats fan realment estralls en la convivència i és una manera més d’amagar doncs 
un negoci de lucre davant de la precarietat que és l’accés a l’habitatge que en aquest 
moment tenim en el nostre país. 

Per tant per això tots vam donar-hi suport. 
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Votació 
Sotmesa a votació la proposta dalt transcrita, s’aprova per unanimitat. 

  

15. Precs i preguntes 

El senyor Luís Villa Carbó declara: 

Bona nit a tothom, el nostre grup municipal de C’s fa els següents precs i preguntes: 

Proposició per posar un sistema d’aigua perquè els animals puguin beure al parc de Can 
Feliu perquè els gossos a l’espai de socialització puguin beure i estar atesos amb aigua. 

La segona pregunta és la mateixa de cada mes, que cada Ple li penso fer, no em rendiré: 
Quan complirà l’acord de la Junta de Portaveus sobre la posició de la banderes de 
l’Ajuntament?  

I ara li afegiré una coletilla, i no s’escudi en el personal.  

Tercera pregunta: què passa amb les propostes del pressupost participatiu del 2017, amb 
el tema de la zona blava. Que es va parlar, es va parlar, però va quedar parat. 

Els carrers, això ja li vaig fer la proposta jo, la pregunta, li vaig fer el prec, els carrers 
estan plens d’herbes, les voreres estan plenes d’herbes i el fil del tema, sobre el tema de 
la neteja, recordi que hi ha barris del poble que els està netejant la màquina cada dia i hi 
ha altres barris que no veuen la màquina mai. 

I vostè em va dir que estava esperant que portessin els GPS de les màquines. Bé crec 
que tot el poble ha d’estar net igual, no sé perquè la màquina està cada dia al mateix lloc, 
al mateix carrer i a la mateixa hora, és que encara no ho entenc. I en canvi hi ha carrers 
que no veuen la màquina mai. 

 

El senyor David Sánchez Mancebo declara: 

Tinc només una pregunta o un prec, no sé com considerar-ho, potser és més un prec: en 
els últims temps hem observat que les façanes, els elements del paisatge urbà s’han 
embrutat una mica, vull dir embrutat quant a què s’hagin embrutat pel que pugui posar, 
que evidentment no entrarem, però sí que és cert que es veu doncs aquesta deixadesa 
per una part de la població que ens manifesta aquest neguit. 

Nosaltres des de C’s ja saben que aquest tema ens preocupa, que ho hem fet evident en 
diferents ocasions, doncs que les pintades siguin en façanes, en mobiliari urbà, senyals 
de trànsit, ara es pinta també el terra. També veiem una reiterada enganxada de cartells 
que no treuen quan passa l’acte o qualsevol altre propaganda o manifestació. I doncs 
hem tingut moltes i moltes queixes indicant que és un poble que cada vegada està més 
brut i que potser doncs també adduint a aquest possible incivisme. 
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Tinc aquí fotografies, que per oblit meu, ja em coneixen, les he imprès i me les he deixat, 
però tindré a bé enviar-li per correu i evidentment nosaltres també a les nostres 
informacions que fem als mitjans, doncs també que sàpiguen que s’adjuntaran, vull dir 
que les tinc aquí, però ho farem d’aquesta manera perquè no les porto impreses. 

Volem recordar a aquest Ple que fa un any justament, tots els que estem aquí, ja sé que 
sóc pesat en el recordar mocions que aprovem i que llavors no serveixen potser per gaire 
cosa. Però fa un any vam aprovar una moció en crear un protocol d’actuació, d’acord amb 
una normativa legislativa vigent, per agilitar la neteja, l’adaptació de les façanes i altres 
elements. “Nunca más se supo o si se supo no nos hemos enterado”. 

Per tant jo crec que ara sí que seria el moment en què el poble no només per qüestió de 
gamberrades, permeti’m dir-ho així, sinó per qüestions potser que s’informa als veïns a 
certs actes polítics, etc. o d’opinions sobre certes idees polítiques, sí que hauríem 
d’intentar posar un procediment que si es produeix aquesta propaganda també doncs es 
tingui la rapida perquè realment el poble està molt deixat, molt brut i això no ajuda a 
aquesta imatge que es vol donar i que és la que tenim d’un poble net, responsable i 
evidentment compromès amb allò que pensi. 

Per tant jo els insto que a la propera Junta de Portaveus o a la propera Comissió 
Informativa, si és que vostès tenen més informació, des d’òrgans de seguiment de 
govern, ens informi’m com està aquest tema i quines proposaran si és que no ens ho 
poden respondre ara. 

 

El senyor Manuel Cáceres Castaño declara: 

Bona nit. 

Tinc una pregunta, que per ser la primera va referida al barri de Les Fonts, no podia ser 
d’altra forma, i és la següent: derivada de les manifestacions d’alguns veïns, que ens han 
comentat que havien demanat a l’Ajuntament això que jo ara li preguntaré, però bé no sé 
si no ho han demanat per la via adequada o potser s’ha valorat i s’ha valorat que no era 
necessari. I ve referit a les queixes que han expressat alguns veïns, i la pregunta és si a 
l’Ajuntament li consten per excessos de velocitat en alguns carrers de Les Fonts, 
concretament en refereixo a dos, un és el carrer Baix Riera, és el carrer que enllaça amb 
la carretera que va a la depuradora, coneguda pel nom de camí del bonys i l’altra referit al 
carrer Verge de la Mercè, que és el que va del camí de Can Corbera i surt darrera la 
benzinera Petrocat, surt a la carretera a la zona entre Rubí i Les Fonts. Hi ha queixes de 
què sovint passen per allà vehicles amb velocitat excessiva. La meva pregunta era si 
l’Ajuntament això li consta, si li consta, si s’ha fet algun estudi sobre la possibilitat de 
posar elements reductors de velocitat i si no li consta, doncs posar-ho en coneixement de 
l’Ajuntament i que es faci, si és possible, aquest estudi per veure si la situació dels carrers 
fa aconsellable la instal·lació d’algun element de reducció de velocitat. 

 

La senyora Mírian Casaramona Massana declara: 

... algun tipus d’actuació perquè totes les voreres estan malmeses hi ha moltes plantes,  
si dins d’aquesta reorganització dels polígons industrials de Sant Quirze, estaria també 
doncs la neteja i el manteniment una mica dels terres. 

Després l’altra, voldria demanar un informe que ja vaig demanar fa aproximadament un 
any, d’una fuita d’aigua que va haver-hi al carrer Vallcorba, vaig reclamar a principis 
d’any, se’m va dir que sí i a dia d’avui no l’he tingut, no l’he rebut. 
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... 

La senyora Elisabeth Oliveras i Jorba declara: 

La proposta de posar una font a la zona d’esbarjo dels gossos ja està contemplada. 

La zona blava és un dels temes que ha quedat pendent en la licitació, és cert que es va 
dir que havia quedat desert i que s’ha de tornar a emprendre. 

La coincidència entre les voreres, els carrers, parterres i tot als polígons, als polígons la 
contractació que hi ha feta del servei de recollida d’escombraries no contempla la neteja 
dels polígons, és a dir això ja és un contracte que ja té un temps i que no hi és. En aquest 
any s’està preparant i en el pressupost també veuran la proposta que estem preparant, 
que hi hagi una part de convivència entre els empresaris i l’Ajuntament per poder-los 
mantenir, és a dir arribar a un acord on ens repartirem les funcions. El desbrossat no, és 
que hi ha diferents, però en tot cas per una banda hi ha la necessitat de desbrossar i 
d’anar recollint, començaven ara aquesta setmana a anar retallant aniran fent tots els 
barris i veuran que aniran desapareixent les herbes i per l’altra banda l’empresa que es 
va contractar en el seu moment, en el contracte que hi ha no contempla la netejada dels 
polígons, aquesta neteja puja més de 100.000€, ja ho hem calculat i dimarts just és quan 
ens assentem tots per fer la valoració i també juntament amb Intervenció i Secretaria per 
poder saber de quina manera hem d’establir aquesta relació amb els empresaris que es 
volen fer càrrec d’una part d’aquest cost i l’Ajuntament com ho fa, perquè també hem de 
veure aquests 100.000€ dins de la facturació i del contracte i la pròrroga, si això seria una 
modificació del contracte, s’ha de valorar tot això, és a dir ho hem de calcular exactament 
per posar-ho damunt la taula, s’està valorant si es pot modificar el contracte, o el seu 
import... o una nova contractació encara que sigui per aquella zona. 

I això és el que en aquests moments Via Pública està valorant i ho traslladarem, dimarts 
tenim una reunió tècnica amb la part d’empresa i Via Pública per acabar de marcar i quan 
ja tinguem la proposta, el dibuix del que necessitem, doncs ho traslladarem dimarts al 
migdia a Intervenció i Secretaria perquè ens diguin de quina manera ho podem gestionar. 
Però ja hi estem treballant. 

És veritat estem preparant l’Ordenança de regulació de neteja i així com divendres passat 
en vam fer dues, anirem fent convocatòries de més ordenances i aniran arribant els 
documents, però bé és una ordenança que és àmplia, un ventall ben ampli del que fa 
referència a la via pública. 

A Les Fonts, sí que vam anar, vam anar a veure Baix Riera amb els veïns, aquell carrer 
té diferents dificultats per poder regular perquè segons quin sistema posis i tal, però la 
policia ja està en el tema. 

I el carrer de dalt encara és més perillós... 

L’informe de la fuita ja el demanarem i l’informe dels arbres tallats i replantats els hi 
passarem el contracte que es va fer amb l’empresa de jardineria ... 
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DECLARACIÓ DE FE PÚBLICA 

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


