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ACTA SESSIÓ DE PLE 

Número: 2016000006 
Caràcter: Ordinària 
Data:  26 de maig de 2016 
Constitució: 19:53 
Aixecament: 21:24 

RELACIÓ DE MEMBRES CORPORATIUS 

Assistents 

Elisabeth Oliveras i Jorba JUNTS-AM 
Albert Falgueras Cuatrecasas JUNTS-AM 
Anna Canes i Urbano JUNTS-AM 
Àlex Brossa Enrique JUNTS-AM 
David Caminal Caparrós JUNTS-AM 
Elena Sabater Sánchez JUNTS-AM 
Francesc Fernandez Lugo JUNTS-AM 
Maria Domingo Soler JUNTS-AM 
Montserrat Mundi i Mas CIU 
Mercè Vallès Corominas CIU 
Miriam Casaramona Massana CIU 
Josep Antoni Delgado Rivera CIU 
Sílvia Peralta i Valdívia 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 

Cap  

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 acta 

S’aprova l’acta de la sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament de 31 de març de 2016. 

Deliberacions 
La senyora Montserrat Mundi i Mas declara:  

Un prec, nosaltres perquè estàvem fent una altra feina, però ens agradaria, si pogués ser, 
en l’acta, el dia que es facin els punts de l’ordre del dia, quan posem: aprovem acta de 
sessió anterior, posar la data de l’acta que aprovem. 

 

La senyora Elisabeth Oliveras i Jorba declara: 

Assumptes coneguts: Aprovació d’acta, punt 1:  es passa a aprovació l’acta de la sessió 
ordinària del Ple de l’Ajuntament de 31 de març de 2016. 

Estic llegint la preacta de sessió, perquè l’acta d’aquest mes no l’aprovarem 
probablement fins el setembre. 

L’acta que parla la Sra. Mundi és la del mes de febrer, que es va espatllar la taula de so, i 
el so el tenim a través de streamming i llavors l’estem transcrivint seguint el vídeo i això 
és lent. 

 

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

 

 

2. Informes de Presidència 

La senyora Elisabeth Oliveras i Jorba declara: 

Començarà la Sra. secretària que ens donarà compte de dues sentències. 
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La senyora Helena Muñoz Amorós, secretària municipal declara: 

En primer lloc la sentència d’apel·lació al recurs 322/2012. 

En data 21 d’abril de 2016 ens han notificat la sentència del Tribunal Superior de Justícia 
que en apel·lació confirma la sentència de primera instància del Jutjat contenciós 
administratiu 6 de Barcelona en el recurs judicial 322/2012. Que era un expedient de 
disciplina urbanística per obres al carrer Pintor Vila Puig. 

En concret l’actora pretenia l’anul·lació del decret d’Alcaldia de 18 de maig de 2012, que li 
ordenava enderrocar un volum disconforme íntegrament reconstruït a aquest immoble, en 
concret a la planta baix. L’actora havia demanat llicència d’obres però aquesta no 
contemplava la reconstrucció d’aquest volum, el qual és il·legal d’acord amb la Llei 
d’urbanisme, que en volums disconformes disposa que només permet obres de 
conservació, manteniment i consolidació, però no la reconstrucció. 

El Tribunal Superior de Justícia confirma la sentència d’instància, que donava la raó a 
l’Ajuntament, i condemna en costes a la part actora fins al màxim de 500€. Aquesta 
sentència és ferma. 

I d’altra banda hi ha una altra sentència. Sentència d’apel·lació al recurs núm. 554/2010, 
amb Construcciones Lahoz, SL. 

Aquesta sentència ens ha sigut notificada a través del procurador, però no formalment pel 
Jutjat. La sentència del recurs d’apel·lació promogut per Construcciones Lahoz, SL contra 
la sentència en primera instància del recurs 554/2010 que desestimava la demanda que 
ara apel·lem. 

El Jutjat Contenciós Administratiu número 7 desestima la demanda en sentència de 3 de 
juny de 2013, i es presenta un recurs d’apel·lació per part de la part actora, mitjançant el 
qual es demana que es revoqui la sentència i es declari el dret de Construcciones Lahoz, 
SL a què l’Ajuntament li aboni la quantitat d’1.652.142,88€ per restituir l’equilibri econòmic 
financer de la concessió. 

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en sentència de 8 d’abril de 2016, estima 
parcialment el recurs presentat per l’actora i reconeix el seu dret a rebre de l’Ajuntament 
una compensació de 28.293,13€, corresponents únicament a un dels conceptes 
reclamats, que és el cost de la modificació del projecte d’obres de l’aparcament per 
reforçar l’estructura del mateix per rebre l’edifici de l’Ajuntament. 

Aquesta sentència és inapel·lable i estima parcialment el que demanava. 

 

La senyora Elisabeth Oliveras i Jorba declara: 

Moltes gràcies. 

Continuem amb els informes de Presidència. 
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El dia 11 de maig i fins aquest diumenge, hem pogut gaudir, i encara poden fer-ho, de 
l’exposició dels artistes a les escoles. Que és un treball conjunt dels artistes del nostre 
poble, amb el professorat de les escoles, des de les llars d’infants fins a l’escola de 
formació d’adults i els IES. 

Amb aquest treball conjunt el que es pretén és fer arribar als infants la creativitat dels 
artistes que viuen a Sant Quirze, que explorin tot aquell llenguatge plàstic que ens fan 
arribar i alhora n’aprenguin i en valorin tots els valors i se n’omplin de projectes i de 
capacitat de desenvolupar la imaginació. 

Sant Quirze com saben tots és ric en artistes i en infants i aquesta conjunció fa que sigui 
una proposta molt i molt interessant. 

Cal, com em va demanar la Sra. Mundi, agrair aquesta iniciativa, que va iniciar l’any 
passat el seu equip i que per tant ha estat ben reeixida i així ho farem. 

El 13 de maig vam fer un plenari del Consorci de la TDT, vostès saben que el nostra 
Ajuntament conjuntament amb 8 ajuntaments més, érem i encara som membres, d’un 
consorci que es va crear quan es va establir la TDT, fa una pila d’anys. I aquest Consorci 
portava uns anys inactiu fins que ens va arribar una sentència que obligava a liquidar uns 
diners, que una part, un operador havia presentat una denúncia per competència i el 
Jutjat va fallar a favor d’aquest operador, i havia un import que s’havia de pagar. 

Sant Quirze era qui presidia i continua presidint encara aquesta Consorci, per tant es va 
convocar a tots els alcaldes d’aquests pobles, vam fer el plenari, en el que es va resoldre 
pagar, evidentment doncs la sentència que ens obliga com a Consorci. Vam acordar 
depurar tots els comptes que hi ha en aquest moment i iniciar el procés de liquidació 
d’aquest Consorci, quer s’acabarà a final d’any, amb un nou plenari aprovant, amb 
l’aprovació d’acta i la dissolució total d’aquest Consorci. 

Els hi vam fer arribar la documentació a tothom. 

Durant aquests mesos de maig i juny, tots els clubs esportius del nostre poble, tots des 
de patinatge, handbol, bàsquet, tots estan fent diferents competicions o per pujar de 
categoria o per actes de final de curs. Des d’aquí fer-los arribar l’acompanyament del 
nostre Consistori i l’agraïment sobretot de les famílies que organitzen tots aquests clubs, i 
de les juntes per l’esforç que fan, per mantenir els valors de l’esport ben presents i 
sobretot per portar el nom de Sant Quirze ben lluny. 

Seguint amb la cultura kilòmetre zero, el 19 de maig vam iniciar la nova edició del Pati de 
Contes, amb un recital de poesia de l’escriptora quirzetenca Laia Prat. 

El dia 20 vam poder gaudir de l’obra de teatre de L’adulador, que també hi actua un altre 
veí nostre en Martí Ruiz. 

I el dia 16 de juny, gaudirem d’un altre recital de poesia, fet per l’actor quirzetenc Josep 
Puig, en el marc també del Pati de Contes. 

També durant aquest cap de setmana hem gaudit del 3r Festival de Contes, organitzat 
per Rialles a la masia de Can Barra, absolutament consolidat i que està creixent molt i 
molt. 

Aquest cap de setmana s’inicien els actes, ja es va fer el passat, la graduació dels 
alumnes de 2n batxillerat. I ja comencen tots els actes de final de curs de les escoles. 

El dia 23 de juny és el dia, que d’acord amb els diferents col·lectius del món de 
l’ensenyament, s’ha acordat celebrar el final de curs conjunt i l’acte d’homenatge dels 
mestres que es jubilen. 
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Dins del marc del Dia internacional de la salut de les dones, que és el dia 28, o sigui 
demà passat, ahir es va fer un docufòrum, sobre la menopàusia rebel parlant de la 
Teresa Clerc, que era una militant feminista, una persona que a partir del maig del 68 va 
iniciar el que era la defensa dels drets de la dona, la llibertat sexual. Va ser un 
documental molt interessant. Aquests actes del Dia de la salut de les dones finalitzaran el 
diumenge juntament amb la Festa del Comerç Just i la banca ètica, on hi haurà un taller 
d’automassatge. En aquesta festa ja saben que es llegeixen els resultats del concurs de 
Contes solidaris, que tenim una regidora que hem de felicitar per aquí a la vora. I bé és 
un dia prou interessant, que els convidem vinguin a gaudir. 

El dia 5 de juny es celebra la festa del Medi Ambient. 

I els recordem que del 4 al 12 de juny es celebra el Tasta Sant Quirze, on més de 20 
restauradors fan propostes molt interessants, doncs ja sigui amb menús o sigui amb 
diferents pinxos o platets. 

Recordem que durant aquests dies també hi haurà el 1r Festival de Música Negre, que 
continuem amb kilòmetre zero, doncs es fa amb els nostres grups de Sant Quirze. Un  
Festival que els animem a participar-hi i a gaudir-ne. 

 

 

3. Donar compte de decrets 

Es dóna compte al Ple dels decrets realitzats durant els mesos de febrer, març i abril de 
2016, que van del núm. 2016000182 al núm. 2016001057 i que s’adjunten a aquesta 
acta. 

 

 

4. Adhesió a la 3a pròrroga de l'Acord marc de subministrament d'energia 
elèctrica destinat als ens locals de Catalunya, adjudicat pel Consorci Català pel 
Desenvolupament Local de l'ACM  a l'empresa Endesa Energia SAU 

 

ANTECEDENTS DE FET 

1. El Ple del  29 de maig de 2014 va aprovar l’adhesió per part de l’Ajuntament de Sant 
Quirze del Vallès a l’Acord Marc de subministrament d’energia elèctrica destinat a ens 
locals de Catalunya membres del Consorci Català pel Desenvolupament Local de l’ACM, 
tenint en compte que la vigència de l’adhesió seria del 1 d’agost de 2014 fins el 31 de 
març de 2015. 
 
2. El Ple del 30 d’abril de 2015 va aprovar l’adhesió per part de l’Ajuntament a la 2a 
pròrroga de l’Acord Marc de subministrament d’energia elèctrica destinat a ens locals de 
Catalunya membres del Consorci Català pel Desenvolupament Local de l’ACM, per un 
termini de 12 mesos, que anava de l’1 d’abril de 2015 al 31 de març de 2016. 
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3. El 19 de febrer de 2016, l’ACM ha aprovat la proposta d’acord relativa a la tercera 
pròrroga de l’acord marc de subministrament d’energia elèctrica amb destinació a les 
entitats locals de Catalunya, per un termini de nou mesos, des de l’1 d’abril de 2016 al 31 
de desembre de 2016, havent- se notificat prèviament a l’adjudicatària l’oferta de pròrroga 
la qual va mostrar la seva conformitat dins el període d’audiència establert a la clàusula 
setena del PCAP.  

Les condicions econòmiques acordades són les següents: 

 

Terme d´energia Terme de potència 

       Preus (€/MWh) Preus (€/kW i any) 

P1 P2 P3 P1 P2 P3 

115,002 96,809 69,217 Sublot 1 (3.0A) 40,728885 24,437330 16,291555 

  141,560   Sublot 2 (2.1A) 44,444710     

163,494   85,352 Sublot 3 (2.1 DHA) 44,444710     

  125,265   Sublot 4 (2.0 A) 42,043426     

144,809   65,076 Sublot 5 (2.0DHA) 42,043426     

 

Tal i com disposa la clàusula vint-i-sisena del PCAP, s’aplicaran als preus les corresponents 
actualitzacions que el Ministerio de Industria, Energía y Turismo pugui dictar en relació a les parts 
de preu regulades en cada moment, que afectin al terme d’energia i que siguin directament 
aplicables als consumidors finals de l’energia. 

PREUS ENERGÍA  (€/MWh) 

T.A. PRODUCTE P1 P2 P3 P4 P5 P6 

3.1A TP-DH3C 100,866 88,530 68,709   -   -   - 

6.1 TP-DH6B 114,754 97,365 92,471 78,696 75,889 64,956 

 

4. El 12 d’abril de 2016 els serveis tècnics municipals de Parcs, Jardins i Via Pública, 
Mobilitat i Serveis  emeten informe tècnic favorable a l’adhesió a la 3a pròrroga de l’Acord 
marc. I el 10 de maig de 2016 l’Interventor Municipal emet informe favorable en relació al 
mateix expedient. 

 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
1. Clàusula setena del plec de clàusules administratives que regula l’Acord marc del 
subministrament d’energia elèctrica i gas natural amb destinació als ens locals de 
Catalunya (Exp. 2012/01) en quan als períodes de pròrroga de la durada del contracte. 
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2. Clàusula trenta-sisena del plec de clàusules administratives que regula l’Acord marc 
del subministrament d’energia elèctrica i gas natural amb destinació als ens locals de 
Catalunya (Exp. 2012/01) en quan a l’adjudicació i formalització dels contractes derivats 
de l’Acord marc. 

3. Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de 
la Llei de contractes del sector públic. 

4. Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, en la redacció 
donada per la Llei 57/2003, de 16 de desembre;  RD 2568/1986, de 26 de novembre, por 
el que s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i  règim jurídic de les entitats 
locals; Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques 
i del procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener;  
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Municipal i 
de Règim local de Catalunya.   

5. Resolució d'Alcaldia número 2015001906, de 29 de juny. 
 
 

Els preceptes legals citats i altres de pertinents aplicació. 

 
 
DISPOSICIÓ 

S’adopta l’acord següent:  

1.  Aprovar l’adhesió per part de l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès a la tercera 
pròrroga de l’Acord marc de subministrament d’energia elèctrica destinat a les entitats 
locals de Catalunya membres del Consorci (Exp. 2012/01), per un termini de nou mesos, 
que va des de l’1 d’abril de 2016 al 31 de desembre de 2016, amb les següents 
condicions econòmiques: 

Terme d´energia Terme de potència 

       Preus (€/MWh) Preus (€/kW i any) 

P1 P2 P3 P1 P2 P3 

115,002 96,809 69,217 Sublot 1 (3.0A) 40,728885 24,437330 16,291555 

  141,560   Sublot 2 (2.1A) 44,444710     

163,494   85,352 Sublot 3 (2.1 DHA) 44,444710     

  125,265   Sublot 4 (2.0 A) 42,043426     

144,809   65,076 Sublot 5 (2.0DHA) 42,043426     
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Tal i com disposa la clàusula vint-i-sisena del PCAP, s’aplicaran als preus les corresponents 
actualitzacions que el Ministerio de Industria, Energía y Turismo pugui dictar en relació a les parts 
de preu regulades en cada moment, que afectin al terme d’energia i que siguin directament 
aplicables als consumidors finals de l’energia. 

 

2. Autoritzar a l’ACM l’accés a les dades de subministrament elèctric d’aquest ens local a 
efectes exclusius de seguiment i control del contracte pel bon fi de la seva execució. 

3. Assabentar d’aquest acord, pels seus efectes i coneixement, a l’Associació Catalana 
de Municipis i Comarques (Carrer València, 231, 6ª, 08007, Barcelona). 

4. Notificar aquest acord a Endesa Energia, SAU (Av. Vilanova 12, 08018, Barcelona) 
com empresa adjudicatària del contracte derivat de l’Acord marc de subministrament 
d’electricitat.  

5. Facultar el Regidor de Parcs, Jardins i Via Pública, Mobilitat i Serveis   perquè pugui 
signar tots els documents pertinents i dictar els actes que siguin necessaris per a 
l’efectivitat dels procedents acords, inclosos els de rectificació i/o esmena per possibles 
errors materials, si es donés el cas. 

 

Deliberacions 
El senyor David Caminal Caparrós declara: 

Bon vespre a totes i a tots. 

El punt número 4 és l’adhesió a la tercera pròrroga de l’acord marc del subministrament 
d’energia elèctrica destinat als ens locals de Catalunya, adjudicat pel Consorci Català del 
Desenvolupament Local de l’ACM, a l’empresa Endesa. 

És l’acord marc que vam subscriure, primer ho vam fer en el ple del 29 de maig, és va 
aprovar l’adhesió per part de l’Ajuntament. Més tard vam fer la primera adhesió, la 
segona, i ara fem la tercera pròrroga de l’acord per tal d’aconseguir uns millors preus de 
l’energia. 

Resposta una mica a la informativa del ple, que el Sr. Villa ens deia sobre la rebaixa dels 
preus de la Generalitat, sí que és cert que va haver-hi una rebaixa, també és cert com li 
vam explicar també aquell dia, que hi ha dos trams, una cosa el peatge que és el mateix 
preu per tots. I una altra cosa és el que és els preus del consum. 

En aquest cas nosaltres alhora de fer aquest acord marc, d’adherir-nos, doncs estem en 
la millor oferta possible que hi havia en aquell moment. Entenem que cap el desembre hi 
haurà una altra tipus d’acord i mirarem si és el millor acord possible pels nostres 
interessos. 

 

El senyor Luís Villa Carbó declara: 

Gràcies Sr. Caminal per la resposta a la pregunta que vaig fer en aquell moment, fins i tot 
torno a insistir, els preus, la tendència ha estat de baixada de més del 10%, i a nosaltres 
només en baixa del 10%. 

Ara entenem que estem tots amb els ulls bens oberts i de cara al desembre intentar 
aconseguir la millor tarifa possible. 
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Fins i tot hi ha 2 temes que tampoc ho veig gaire clar, i un no es parla per en lloc, de la 
rebaixa de l’1,5% en el cost del terme d’energia, pel pagament domiciliat i previ al termini 
establert. I això és un tema que està establert. 

I l’altra tema és que ens venen, que aquesta energia és verda, i m’agradaria que em 
poguessin demostrar, amb evidències clares, aquest tema. Sense discussió que el nostre 
grup votarà a favor d’aquesta pròrroga. I que quedi clar que estarem atents a què es faci 
ben fet i acabarem al desembre, per veure d’aconseguir tot allò que ara en aquest 
moment no hem pogut aconseguir pel que sigui. 

 

La senyora Elisabeth Oliveras i Jorba declara: 

Recordo que quan vam fer aquesta concessió, en aquell moment nosaltres estàvem a 
l’oposició, i vam demanar si es podia accedir a Som Energia o a algun altre operador que 
utilitzi energia verda, i en aquell moment se’ns va dir que no podíem anar a licitar 
directament a un sol operador. 

Tenim converses amb Som Energia, estem intentant d’alguna manera començar a 
treballar, en aquest cas amb una cooperativa que a més a més treballa amb energia 
verda, però hi ha la dificultat de l’oferta. És a dir en el moment en què sortim, haurem 
d’ofertar, que podrem prioritzar que l’energia sigui verda i tal, però jo entenc que en 
aquest cas, en el que es van adherir, deuen utilitzar el màxim del que pugui ser energia 
verda en el volum de ciutats i pobles que estan adherits a la Xarxa, se’m fa difícil de 
creure que tota ella sigui d’aquest origen perquè són molts pobles que estem adherits. 
Però sí que és veritat que fins el desembre estem en aquesta xarxa, mentre tant 
continuem treballant, hi ha diferents cooperatives, en aquest cas, ja li dic que les 
converses les hem mantingut amb aquesta cooperativa perquè és la més coneguda, la 
més propera. I doncs bé, però hi ha una qüestió d’oferta que a aquesta estarem sotmesos 
tots. 

 

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

 

5. Aprovació del Pla de prevenció de la violència masclista a Sant Quirze del 
Vallès (2016-2019)  

ANTECEDENTS DE FET 
  
1. La legislació vigent atorga a les administracions públiques la responsabilitat d’impulsar 

accions de prevenció, detecció, atenció i recuperació davant la violència masclista, 
com a manifestació més extrema de les desigualtats de gènere. 

2. En aquest sentit, el II Pla municipal d’igualtat de gènere a Sant Quirze del Vallès, 
aprovat per Ple el dia 30 d’abril de 2015, té la lluita contra la violència masclista com 
una de les línies prioritàries d’actuació. 
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3. Amb l’objectiu de reforçar les accions de prevenció de la violència masclista al municipi 
i d’implicar al conjunt de la ciutadania, l’any 2015 es va sol·licitar suport tècnic a la 
Diputació de Barcelona per dissenyar un pla estratègic de prevenció de la violència 
masclista, recurs que va ser aprovat mitjançant decret de la Presidència de l’Àrea 
d’Atenció a les Persones de la Diputació. 

4. El pla ha estat elaborat amb la participació de la ciutadania, de les entitats i del 
personal tècnic i polític de l’Ajuntament, i recull les accions estratègiques a 
desenvolupar en matèria de prevenció de la violència masclista durant el període 
2016-2019, al municipi. 

5. D’acord amb l’informe tècnic emès el 12 de maig de 2016. 

FONAMENTS DE DRET 

Llei Orgànica 6/2006 de Reforma de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya 

Llei Orgànica 3/2007 per a la igualtat efectiva de dones i homes 

Llei 5/2008 del dret de les dones per a l’eradicació de la violència masclista  

Llei Orgànica 1/2004 de mesures de protecció integral contra la violència de gènere 

Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril que aprova el Text refós de la Llei municipal i de 
règim local de Catalunya. 

 

DISPOSICIÓ 

S’adopta l’acord següent:  
 
Primer .- Aprovar el Pla de prevenció de la violència masclista a Sant Quirze del Vallès 
(2016-2019) següent: 

 

Pla de prevenció de la violència masclista a Sant Quirze del Vallès (2016-
2019) 

1. Introducció 

L’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès, té un ferm compromís amb les polítiques 
d’igualtat de gènere, implementades a través de la Regidoria de Coeducació i 
Polítiques de gènere i de manera específica des del SIAD - Servei d’Informació i 
Atenció a les dones. 

El desenvolupament de les polítiques de gènere es du a terme principalment al 
Centre Municipal d’Informació i Recursos per a Dones (CMIRD), equipament on 
s’ubica el Servei de Coeducació i Polítiques de Gènere, que coordina també els serveis 
d’informació i atenció a les dones. Situat estratègicament al costat de l’Escola 
d’Adults, el Centre cívic Can Feliu, l’espai Canya Jove i la Biblioteca Municipal, el 
CMIRD és el pal de paller de les polítiques de gènere. 

El compromís amb les polítiques d’igualtat es referma amb la voluntat de continuar 
impulsant, de manera participativa, accions de prevenció i sensibilització de la 
violència masclista. El Pla de Prevenció de la violència masclista, és, doncs, un 
pas més en aquest compromís per una societat més igualitària i lliure de violència. 
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A l’actualitat l’ajuntament de Sant Quirze disposa d’una Atenció integral a dones en 
situació de violència masclista i té en marxa tots els dispositius necessaris per a la 
protecció i recuperació integral de la dona i la dels seus fills i/o filles.   

A partir del Protocol municipal contra la violència masclista del 2008 i 
l’actualització del 2011, els serveis municipals intervenen de manera coordinada a 
través del Circuit contra la violència de Sant Quirze del Vallès, constituït pel 
Centre d'Informació i Recursos per a Dones, la Policia Local, els Mossos d'Esquadra, el 
Col·legi d’Advocats de Sabadell, el Centre d'Atenció Primària de Sant Quirze i els 
Serveis de Coeducació i Polítiques de Gènere, d'Educació i de Benestar Social, i es 
coordina a través de la Comissió de Protocol contra la violència masclista. 

Les accions de prevenció i sensibilització ciutadanes s’impulsen bàsicament a través 
del CIRD i l’Àrea de Joventut.  

El Pla de Prevenció de la violència masclista compta amb una primera part de 
descripció i anàlisi de les polítiques de prevenció de la violència masclista que 
actualment existeixen a Sant Quirze. En aquesta primera part s’hi especifica el 
funcionament del Protocol i Circuit d’atenció envers la violència masclista, els serveis 
amb els que el municipi compta per detectar i atendre els casos de violència, les 
accions de sensibilització que desenvolupa i una valoració final del desenvolupament 
de totes aquestes polítiques. 

A partir d’aquesta anàlisi, es presenta el Pla d’accions de Prevenció de la violència 
masclista a Sant Quirze que especifica les línies estratègiques a seguir i les 
actuacions a dur a terme per millorar la prevenció i l’atenció de la violència masclista 
al municipi. 

2. Metodologia 

Per realitzar el Pla de Prevenció de la violència masclista a Sant Quirze es 
preveuen dos moment metodològics:   
 
1. La fase de diagnosi de la violència masclista té els següents objectius: 

• Cercar, identificar, recollir i analitzar les accions que s’estan duent a 
terme des del municipi vers les violència masclista.  

• Recollir de quina manera la ciutadania coneix els programes de 
prevenció de la violència masclista. 

• Detectar les necessitats dels i les professionals que formen part de la 
Comissió de Protocol contra la violència masclista. 

• Analitzar l’estratègia comunicativa del Consistori vers les violència 
masclista 
 

 La fase d’elaboració del Pla d’Accions té per finalitat:  
 

• Dissenyar un marc d’accions en base als resultats de la diagnosi 
 

Per dur a terme la fase de diagnosi de la violència masclista s’empraran les 
següents tècniques:  
 Tècnica  Objectius  
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 Recollida 
de dades i 
indicadors  

  

• Recull de documentació de la qual disposa Comissió de 
Protocol contra la violència masclista així com de les 
dades i indicadors de referència vers les violència 
masclista al municipi. L’objectiu és recollir i analitzar el 
conjunt de les accions que vers la prevenció de la 
violència masclista s’estan desenvolupant a l’actualitat al 
municipi 

 Entrevistes 
semi-
estructura
des 

• Entrevistes semi-estructurades adreçades tant a 
professionals de la Comissió, com a agents claus en 
matèria de prevenció de la violència masclista. Aquestes 
entrevistes tenen per objectiu apropar-se al coneixement 
de les necessitats dels i les professionals vers les violència 
masclista i cercar un estat crític de reflexió per a proposar 
millores en les accions.  

 Focus 
group 

• L'aplicació d'aquesta tècnica permet aprofundir en la 
diagnosi de gènere així com el Pla d’accions.  
Concretament, s’han realitzat 5 focus grup per tal de 
recollir informació i propostes i també sensibilitzar a les 
persones participants sobre els principals conceptes i 
prejudicis vers les violència masclista. Per tant, es tracta 
d’oferir un espai de reflexió compartida alhora que de 
recollida d’informació.  

 La representativitat sociològica prevista s’ha construït 
en base al sexe i als trams d’edats. 

 Joves 
o Noies adolescents (16-18 anys) 
o Nois adolescents (16-18 anys) 

 Dones 
o Dones adultes 

 
  Entitats del municipi 

o A l’Annex es facilita la relació d’entitats participants 
 

 Per dur a terme cada sessió es prepararà una presentació 
així com material pedagògic per dinamitzar i treballar els 
recursos existents a l’actualitat. 

 

El Pla d’Accions s’ha elaborat a través d’un treball transversal i participatiu amb 
professionals de la Comissió i d’altres vinculats a la prevenció de la violència masclista 
així com amb la ciutadania i entitats implicades en el procés d’elaboració de la 
diagnosi. A més a més, s’ha realitzat específicament un grup de treball amb els i 
les professionals vinculades a l’atenció de la violència masclista. Les persones 
participants en el grup, es detallen a l’Annex. 

3. Les polítiques de prevenció de la violència masclista a Sant Quirze del Vallès  

3.1 Protocol i Circuit d’atenció envers la violència de masclista 

L’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès compta amb un Protocol i un Circuit 
d’atenció envers la violència masclista des de l’any 2008, actualitzats el 2011. 
La coordinació d’aquestes eines s’efectua des de la Comissió del Protocol que està 
coordinada per la unitat de Coeducació i Polítiques de Gènere i hi tenen participació la 
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Policia Local, els Mossos d’Esquadra, Educació, Serveis Socials, el CAP Salut, l’Il·lustre 
Col·legi d’Advocats de Sabadell i la psicòloga del Centre Municipal d’Informació i 
Recursos per a Dones (CMIRD). 

La principal funció d’aquest protocol resideix en la necessitat d’adaptar els 
procediments d’actuació a la realitat vigent. Els canvis socials, econòmics i 
institucionals experimentats d’ençà l’última aprovació del protocol d’intervenció  
demanen noves eines per combatre els casos de violència masclista que es produeixen 
en la nostra societat. Així, el Protocol està actualitzat en base a la Llei 5/2008, de 24 
d'abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista. 

El protocol d’actuació està integrat pels següents serveis i institucions:  

CMIRD Serveis
socials

Policia
Local

Mossos
d'Esquadra

Educació Salut Col·legi
d'advocats

Protocol d'actuació

 

Més concretament, els perfils professionals que actualment formen part de la Comissió 
de Protocol són: 

• La tècnica d’igualtat  
• La psicòloga del SIAD 
• 2 Policies Locals 
• 2 membres del GAV de Mossos d’Esquadra 
• Una treballadora social 
• Una educadora social 
• La tècnica d’Educació 
• La metgessa del CAP Salut  
• Una llevadora del CAP Salut 
• Un advocat/advocada del Col·legi d’Advocats de Sabadell 

 

Hi ha definits quatre grans eixos d’actuació – prevenció, detecció, atenció i 
recuperació – que ordenen les intervencions que han de dur a terme els diferents 
organismes i agents implicats: 

- Prevenció: són les activitats destinades a reduir els factors de risc que 
influeixen en la violència masclista. Per tant, la funció d’aquest eix 
d’actuació consisteix en evitar aquells potencials casos de violència 
masclista que encara no s’han manifestat; o en el cas que ja ho hagin 
fet, evitar-ne la cronicitat. El gran objectiu de la prevenció és influir en 
l’imaginari social per tal d’evitar qualsevol mena de justificació de la 
violència masclista.  
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- Detecció: s’entén per detecció la capacitat d’identificar els problemes 
originats per la violència masclista i conèixer les situacions que 
requereixen intervenció.  
 

- Atenció: fa referència al conjunt d’accions destinades a que la víctima 
superi les situacions d’abús a les quals estava sotmesa. Cal garantir la 
seguretat de la víctima i proporcionar-li una atenció de qualitat que 
l’ajudi a potenciar les seves habilitats personals i evitar la victimització 
secundària1. 

 
- Recuperació: és l’etapa que correspon al restabliment dels àmbits 

danyats de la víctima. Aquesta etapa demana l’acompanyament de la 
víctima amb una persona o equip professional. La seva durada està 
directament relacionada amb la magnitud de la violència patida i la 
capacitat de resiliència2 de la víctima. 

 

 

                                                 

1 Segons el Protocol  de violència de Sant Quirze del Vallès (2011), s’entén: 
 
-  Victimització secundària (o revictimització) com  el maltractament addicional que reben les dones en 
situacions de violència masclista com a conseqüència directa o indirecta dels dèficits –quantitatius i/o 
qualitatius- de les intervencions efectuades pels organismes responsables, així com per les actuacions que 
no han assolit el nivell de coordinació necessària amb altres agents implicats. 
 
2 - Resiliència com la capacitat de les persones per afrontar amb èxit les situacions desfavorables o de risc, i 
per adaptar-se i desenvolupar-se positivament davant les circumstàncies adverses. 
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La taula següent resumeix les actuacions de cadascun dels membres de la Comissió en les diferents fases descrites: 

Taula 1.  Actuació dels membres de la comissió en cadascuna de les fases d’actuació 

 Prevenció Detecció Atenció Recuperació 

CMIRD  

• Coordinació amb entitats i serveis 
municipals per la realització de 
campanyes de prevenció i 
sensibilització adreçades a tota la 
ciutadania. 

• Xerrades, tallers i accions 
formatives sobre equitat de 
gènere i violència masclista 
adreçades a la comunitat 
educativa (professorat, alumnat, 
mares i pares,...). 

• Formació sobre violència 
adreçada a professionals del 
circuït. 
 

 

• Informació sobre els serveis 
municipals d’atenció a les 
víctimes que pateixen o han 
patit violència masclista.  

• Establir indicadors 
físics/psicològics de detecció de 
violència 

• Valorar i determinar les vies 
d’actuació i la seva prioritat en 
funció dels símptomes detectats 
pels indicadors esmentats 
anteriorment 

 

• Primera acollida. 
• Coordinació amb la resta d‘agents 

del protocol per fer les derivacions 
corresponents i activar els 
recursos necessaris per l’atenció 
dels casos. 

• Sessions individuals i grupals 
d’atenció psicològica a les dones. 

• Orientació jurídica a les dones. 
• Atenció psicològica als fills i filles. 
• Ajudar a la dona a restablir i 

enfortir els seus llaços socials. 
• Derivació, si cal, als recursos 

d’acollida d’urgències o de llarga 
estada. 
 

Serveis 
Sanitaris 

• Participació en un programa de 
formació sobre la violència 
masclista.  

• Formació sobre violència 
masclista als professionals de la 
salut. 

• Sensibilitzar a la ciutadania 

• Actitud activa davant la 
possibilitat que les dones que 
visiten els serveis sanitaris hagin 
patit violència.  

• Coneixement per part dels 
professionals dels signes i 
símptomes que indiquen 
presència de violència. 

• Atenció immediata de la dona 
agredida, ja sigui físicament o 
psicològica.  

• Establir contacte immediat amb els 
serveis corresponents (Mossos 
d’Esquadra, serveis jurídics, 
serveis socials...) 

• Valoració objectiva de les lesions i 
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 • Especial atenció a la violència 
psicològica, la qual és la més 
difícil de detectar, però que 
incideix directament en 
l’autoestima de la dona.  

• Valoració acurada de la situació 
en cas de presència d’indicadors 
de sospita positius 

deixar-ne constància a l’historial 
clínic; seguidament, fer una copia 
pel jutjat.  

• Actuació amb els infants de la 
víctima.  

 

 

Serveis socials  • Participació en programes de 
formació sobre la violència 
masclista. 

• Oferir informació a la ciutadania 
sobre els recursos dels quals 
disposen a l’abast.  

• Treball d’equip amb els/les 
professionals per valorar la 
situació de violència 

• Treball interdisciplinari amb els 
altres membres que integren la 
comissió.  

• Aplicació del protocol i posar a 
disposició de la víctima de tots 
els recursos dels quals es 
disposa.  

• Coordinació i/o derivació del cas 
al CMIRD.  

• Suport a la dona i al seu entorn 
amb un pla de treball establert.  

• Tramitació dels recursos 
necessaris per millorar la seva 
situació social.  

• Activar el Protocol d’Urgència 
Social. 

• Implementació del circuit 
d’intervenció integral definit pel 
programa d’igualtat en casos de 
violència.  

Cossos de 
Seguretat 

• Fer xerrades a escoles i instituts 
per prevenir la violència 
masclista.  

• Control diari dels incidents 
relacionats amb la violència 
masclista succeïts a comissaria.  

• Explicacions als brífings per la 
sensibilització de la resta de 
membres del cos.  

 

• Recull de les denúncies 
instruïdes a les OAC de les 
comissaries relacionades amb la 
violència domèstica o de gènere.  

• Recull dels assessoraments 
realitzats per part de les OAC de 
les comissaries d’aquelles 
persones que no volen denunciar 
l’abús però volen saber quins 
drets tenen i de quins recursos 
disposen.  

• Seguiment dels casos amb 
trucades telefòniques o visites 
domiciliàries diàries. 

• Establir proteccions especials en 
casos d’alt risc. 

• Acompanyaments a hospitals i a 
judicis (Mossos d’Esquadra) 

•  Fer les derivacions corresponents. 
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Col·legi 
Advocats 

  • Assistència i defensa de les 
víctimes que ho necessitin en tots 
els casos relacionats amb la 
violència, inclòs divorcis, 
separacions, custòdies dels fills... 
(fins i tot en situació prèvia a la 
denúncia).  

• Defensar, si cal, legalment els fills 
de la víctima 

• Assistència gratuïta sempre i quant 
la víctima no pugui assumir els 
costos de la defensa.  

Educació • Introducció i promoció dels 
programes proposats per Salut, 
Joventut, Igualtat..., als centres 
educatius.  

• Implementació del projecte de 
Coeducació juntament amb 
Igualtat  

• Aplicació dels protocols de 
detecció i atenció davant de 
situacions de maltractament.  

• Implementació del circuit 
d’intervenció integral definit pel 
programa d’igualtat. 
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Els diferents serveis, alhora, participen de la coordinació del Protocol en els següents 
termes, sent el CMIRD qui fa la principal tasca de coordinació de les accions 
municipals al voltant de la violència masclista. 

Taula 2.  Actuació dels membres de la comissió en cadascuna de les fases 
d’actuació 

 Coordinació interdepartamental i interinstitucional 

CMIRD • Coordinar les accions municipals per abordar les situacions de 
violència masclista 

• Coordinació amb tots els serveis municipals que s’ocupen de 
la prevenció, detecció i atenció de la violència masclista.  

• Coordinació de la comissió de seguiment i avaluació del 
protocol de la violència masclista.  

Serveis 
sanitaris 

• Participació en la definició del model municipal d’atenció a les 
dones víctimes de violència masclista 

• Establiment i aplicació dels mecanismes de coordinació amb 
tots els serveis municipals que s’ocupen de la prevenció, 
detecció i atenció de la violència masclista, sempre i quan 
aquesta acció compti amb el ple consentiment de la dona.   

Serveis 
socials 

• Establiment i aplicació dels mecanismes de coordinació amb 
tots els serveis municipals que s’ocupen de la prevenció, 
detecció i atenció de la violència masclista. 

• Participació en la definició del model municipal d’atenció a les 
dones víctimes de violència masclista 

• Participació en les comissions de protocol de violència 
masclista 

Cossos de 
seguretat 

• Realització d’un treball transversal dins el cos de policia local i 
dels Mossos d’Esquadra, i entre aquests i els altres òrgans de 
l’administració i la comunitat.  

• Des del Departament d’Interior es duu a terme una 
coordinació amb els Departaments de Salut, Acció Social i 
Ciutadania, Educació i Justícia, entre altres. 

Educació • Establiment i aplicació dels mecanismes de coordinació amb 
tots els serveis municipals que s’ocupen de la prevenció, 
detecció i atenció de la violència masclista. 

 

Val a dir que a més dels agents dels quals s’ha detallat la seva actuació en cas de 
violència masclista, hi ha altres agents que també estan implicats en el procés. 
Bàsicament, cal fer referència a les àrees de Joventut i Promoció econòmica, així com 
també altres entitats: 

Joventut 

El servei de Joventut s’encarrega principalment de l’arrelament de la població juvenil 
al municipi en base a l’emancipació i la participació. No obstant això, l’àrea de 
Joventut incorpora de manera estructural la visió de gènere en les seves línies 
estratègiques. En aquest sentit, des de Joventut també es treballa en les tres grans 
fases d’actuació contra la violència masclista: la prevenció, la detecció i l’atenció. 

La seva tasca més rellevant té lloc en la fase de prevenció, ja que és un bon medi de 
difusió de campanyes de conscienciació i sensibilització entre els joves. A més, també 
es disposa d’un servei d’informació que assessora en temes de violència, igualtat 
d’oportunitats i sexualitat. Tanmateix, en cas de detecció d’un cas de violència 
masclista implementa el circuit d’intervenció integral definit en el programa d’igualtat.  

Promoció econòmica 
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L’àrea de Promoció Econòmica és un servei adreçat a la ciutadania responsable 
d’implementar programes d’ocupació i inserció laboral. Aquest departament aborda la 
problemàtica de gènere des de la perspectiva de la igualtat d’oportunitats entre homes 
i dones. En cas de violència o discriminació i abús laboral per motius de sexe cal ho 
comuniqui immediatament al CMIRD.  

Entitats 

Si bé l’àrea de Joventut juga un important paper en la tasca de prevenció, les entitats 
municipals són una eina de gran rellevància en la fase de detecció. És important que 
cada entitat estigui sensibilitzada dins de l’àmbit que ocupa, ja que moltes vegades les 
entitats són un dels pocs llaços de la dona amb la societat, i per tant és un possible 
canal de denúncia. Si les entitats detecten un cas, és important que activin el protocol 
d’actuació i es coordinin amb el CMIRD.  

3.2 Serveis d’atenció a la violència masclista 

El CMIRD és el centre de referència de les polítiques de gènere a Sant Quirze i és on 
s’ubica el Servei de Coeducació i Polítiques de Gènere, l’encarregat de coordinar els 
serveis d’informació i atenció a les dones. En relació a la detecció, atenció i reparació 
de la violència masclista, el CMIRD realitza una primera acollida per part de tècnica 
d’igualtat, qui procedeix a derivar els casos al servei pertinent, sigui propi del CMIRD o 
bé de la resta de serveis implicats en el Circuit. 

En al CMIRD, s’hi vinculen els següents serveis: 

• Primera acollida, realitzada per la tècnica d’igualtat; 
• Servei d’assessorament psicològic, per part d’una psicòloga externa;  
• Servei d’atenció psicològica infantil, per infants en situació de violència, 

separacions conflictives o altres situacions de vulnerabilitat;  
• Servei d’assessorament jurídic; per part de dues juristes externa; 
• Teràpia grupal, per a dones que ja han acudit als serveis individuals.  

 

En total, el CMIRD va atendre 142 dones el 2012, 137 el 2013, 84 el 2014 i 89 dones 
el 2015. En relació al total d’atencions, se’n van realitzar 241 el 2012, 299 el 2013, 
428 el 2014 i 351 el 2015.  

 

 

 

 

Gràfic 1. Dones ateses i atencions realitzades pel Centre Municipal 
d’Informació i Recursos per a Dones (CMIRD) de Sant Quirze del Vallès 
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Font: elaboració pròpia a partir de les dades facilitades pel CMIRD – Ajuntament de 

Sant Quirze del Vallès 

Entre aquestes atencions es comptabilitzen les primeres acollides per part de la 
tècnica d’igualtat i les visites realitzades pel servei psicològic i jurídic. Cal tenir en 
compte que no es comptabilitzen les atencions de seguiment o d’urgència que 
requereixen alguns casos per part de la tècnica d’igualtat, així com tampoc les visites 
concertades no presentades, i que al servei no es disposa d’una eina de recollida 
sistemàtica de dades (Hèstia) fins l’any 2014. 

Pel que fa als Serveis d’Assessorament Psicològic, el 2012 es van atendre 110 dones, 
aquesta xifra va disminuir a 66 el 2013, 54 el 2014, i ha augmentat fins a 86 el 2015. 
El Servei d’Assessorament Jurídic, al seu torn, va atendre 42 dones el 2012, 46 el 
2013, 43 el 2014 i novament 43 el 2015. Els darrers anys existia una tendència a  la 
baixa pel que fa al nombre total de dones ateses, ja que es va passar de 160 el 2012 
a 120 el 2014, però el darrer any 2015, de nou s’ha incrementat fins a 141.  

Gràfic 2. Dones ateses pel Servei d’Assessorament Psicològic i Jurídic del 
CMIRD de Sant Quirze del Vallès 

  

Font: elaboració pròpia a partir de les dades facilitades pel CMIRD – Ajuntament de 
Sant Quirze del Vallès 

 

Pel que fa als casos de violència masclista, es comptabilitzen aquells atesos en tots els 
serveis del CMIRD. El 2012, es van atendre 69 casos de violència masclista, mentre 
que el 2013 se’n van atendre 36, pràcticament la meitat. El 2014, la xifra 
comptabilitzada és de 33, augmentat, novament, al 2015, fins a 40 dones.  

Gràfic 3. Dones usuàries en situació de violència masclista al CMIRD  
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Font: elaboració pròpia a partir de les dades facilitades pel CMIRD – Ajuntament de 
Sant Quirze del Vallès 

 

D’entre els serveis d’atenció i reparació de la violència masclista, és important 
destacar el Grup terapèutic de violència masclista, que es va iniciar l’octubre de 
2011. Durant el primer any, es van realitzar 8 sessions mensuals de 2h. amb un grup 
de 7 dones, ja ateses prèviament al servei de suport psicològic individual. 

Taula 1. Dones ateses i nombre de sessions del Grup terapèutic de violència 
masclista 

 2011 2012 2013 2014 
Dones ateses al Grup 
terapèutic de violència 
masclista 

7 dones 7 dones 10 dones 14 
dones 

Sessions del Grup terapèutic 
de violència masclista 

8 sessions 
de 2h 

9 sessions 
de 2h 

16 
sessions 
de 1’5h 

16 
sessions 
de 1’5h 

Font: elaboració pròpia a partir de les dades facilitades pel CMIRD – Ajuntament de 
Sant Quirze del Vallès 

L’octubre de 2012, es va iniciar un altre grup amb 7 dones, algunes de les quals ja 
havien format part del primer grup. Aquest grup va finalitzar el juny de 2013 amb un 
total de 9 sessions de 2 hores de durada. El 2014 el total de dones va ser de 14. 

El 2013 es va iniciar amb 10 dones, algunes de nova incorporació i d’altres continuant 
de l’any anterior. Aquest any, es va decidir realitzar sessions amb una major 
periodicitat, cada 15 dies, però amb una durada menor: 1’5 hores. Cal esmentar que 
en aquest grup es van incorporar noves participants ja que, per una banda hi havia la 
baixa de dues dones, i per altra la temàtica i contingut d’aquestes van permetre 
incloure dones amb una altra tipologia de necessitats més enllà de la violència 
masclista. 
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Pel que fa a l’atenció psicològica a infants, l’augment progressiu d’hores d’atenció de 8 
hores mensuals l’any 2012 a 20 hores mensuals l’any 2015, ha permès l’augment 
progressiu dels menors que poden ser atesos. La majoria dels infants atesos ho han 
estat per situacions de violència masclista en l’àmbit de la parella. 

Gràfic 4. Infants atesos i atencions realitzades pel Centre Municipal 
d’Informació i Recursos per a Dones (CMIRD) de Sant Quirze del Vallès 

 

 

Font: elaboració pròpia a partir de les dades facilitades pel CMIRD – Ajuntament de 
Sant Quirze del Vallès 

 

A banda de l’anàlisi de dades recollides pel CMIRD, cal tenir en compte la percepció 
dels i les professionals implicades en el Protocol en relació amb l’impacte de la 
violència masclista a Sant Quirze. En aquest sentit, el treball qualitatiu realitzat, 
apunta algunes consideracions: 

• Totes les persones professionals implicades han manifestat la seva 
preocupació per la detecció de casos entre el jovent. En aquest sentit, es 
destaca que es detecten actituds masclistes i una certa normalització de la 
violència. Els i les professionals coincideixen en que hi ha un problema de 
manca d’identificació de la violència masclista, fins i tot per part del 
professorat. Es fa complicat, per tant, que les persones més joves acudeixin als 
serveis existents i cal plantejar estratègies per abordar aquest col·lectiu 
específicament. 
 

• No es detecta un increment o una disminució de casos en els darrers 
anys, si bé és cert que hi ha èpoques on els casos de violència 
masclista repunten, especialment a l’estiu. 
 

• Es tracta d’un fenomen que afecta a dones de totes les edats i classes 
socials. Des de Serveis Socials s’apunta que actualment atenen més famílies 
que anteriorment eren més benestants i ara pateixen dificultats econòmiques i 
suporten càrregues familiars que abans no tenien. 
 

• Malgrat aquesta heterogeneïtat de perfils, el major nombre de casos es 
detecten entre els 20 i els 45 anys; sovint el punt d’inflexió és la 
tinença del primer fill/a. També es detecten casos de dones de mitjana edat 
amb una situació força cronificada i són els fills/es els detonants de la 
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denúncia. En aquest sentit, existeixen casos de violència psicològica en casos 
de parelles separades i custòdia compartida sobre els fills/es a causa, en part, 
que el procediment legal s’ha alentit molt). 
 

• Alguns dels serveis, a més, destaquen els casos de violència entre la població 
nouvinguda. 
 

 

3.3 Accions de sensibilització vers la violència masclista 

El marc de referència de les accions de prevenció i sensibilització de la violència 
masclista a Sant Quirze del Vallès és el II Pla municipal d’igualtat de gènere, aprovat 
l’any 2015. En aquest sentit, la prevenció de la violència no només es realitza amb 
accions específiques de prevenció de la violència masclista sinó que també es fa 
mitjançant les següents accions: 
 
- activitats de sensibilització vers l’equitat de gènere adreçades a tota la ciutadania; 
- introducció de la transversalitat de gènere a les polítiques públiques municipals; 
- promoció de la coeducació com a eina per integrar la perspectiva de gènere en 
l’educació amb accions de formació i sensibilització adreçades a tota la comunitat 
educativa (professorat, alumnat, mares, pares, ....); 
- activitats d’apoderament adreçades a les dones; 
- promoció de l’equitat de gènere dins del propi ajuntament, mitjançant eines com el 
Pla intern d’igualtat (2013) i el Protocol per a l’abordatge de l’assetjament sexual, per 
raó de sexe i per raó de gènere (en procés d’elaboració). 
 
Pel que fa a les que són específicament de prevenció de la violència masclista, tenen 
una elevada rellevància els actes de commemoració del 25 de novembre, que compten 
amb la participació de diferents àrees de l’Ajuntament i de les entitats de Sant Quirze 
del Vallès. 
 
 
A la taula següent es resumeixen els actes que s’han dut a terme en el marc del 25 de 
novembre en els darrers anys: 
 

 

Activitats realitzades l’any 2011 

Lectura del manifest 
del 25 N 

Lectura institucional del manifest a càrrec de dos 
membres de dues entitats del municipi i lectura per part 
de la plantilla de l’Ajuntament, a càrrec d’un treballador 
i una treballadora. 

Taller “Ni prínceps 
blaus ni princeses 
promeses” 

Adreçat a mares i pares per prevenir la violència 
masclista en l’àmbit familiar a través de la coeducació. 
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Taller “Des-educar-
se per a educar”: 
eines per a la 
prevenció de la 
violència de gènere 

Adreçat al professorat de primària, secundària i de 
l’Escola d’Adults. 

Concurs Carta a un 
maltractador 

L’objectiu del concurs és promoure la sensibilització, la 
reflexió i el debat com a eines de prevenció de la 
violència contra les dones entre el jovent.  
 
Es tracta d’una activitat que s’emmarca dins la 
campanya “Talla amb els mals rotllos” i es realitza en 
col·laboració amb l’Institut Sant Quirze i el Centre de 
Formació d’Adults Municipal l’Olivera. 

Tallers de prevenció 
de la violència a 
alumnat de 3er 
d’ESO 

 
Es tracta de la facilitació de tallers d’una hora de durada 
als instituts de Sant Quirze del Vallès amb l’objectiu de 
prevenir i sensibilitzar vers la violència masclista. Per 
part del personal tècnic es va fer una bona valoració de 
l’acció però es considera que caldria dedicar més temps 
a la prevenció de la violència entre l’adolescència. 
L’acció s’adreça a 5 grups classe d’alumnat de 3er 
d’ESO. 
 

Presentació pública 
del Protocol per a la 
prevenció i 
l’abordatge de la 
violència masclista 
a Sant Quirze del 
Vallès 

El 2011 es va presentar públicament el Protocol per a 
l’abordatge de la violència masclista a Sant Quirze, a 
càrrec de tots els membres de la Comissió de violència 
en una taula rodona.: Policia Local, Igualtat, Col·legi 
d’Advocats de Sabadell, Mossos d’esquadra, Serveis 
Socials, CAP Salut, Educació, Promoció econòmica i 
Joventut. 
L’acte es va iniciar amb la lectura del manifest a càrrec 
de representants de les entitats de dones del municipi.  

 

 

Activitats realitzades l’any 2012 

Lectura del 
manifest del 25 N  
 

Realització de dues lectures del manifest, una al matí 
realitzada per un treballador i una treballadora de 
l’Ajuntament, i una altra a la tarda, realitzada per les 
entitats de dones del municipi.  

Concurs Carta a un 
maltractador 

Es realitza la mateixa activitat adreçada al jovent que 
l’any 2011. 

Tallers de 
prevenció de la 
violència a 
alumnat de 3er 
d’ESO 

El 2012 s’amplien les hores del taller (d’1 a 2 hores). Per 
part del personal tècnic  es valora molt positivament i es 
considera que és una activitat que s’ha consolidat i que 
en aquests moments el professorat la valora com a 
necessària.  
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Xerrada Policia 
Local. “La violència 
masclista a Espanya i 
Europa. Estat de la 
qüestió” 

L’Inspector Cap de la Policia Local i el sergent referent en 
violència masclista van dur a terme una xerrada sobre 
legislació vers la violència masclista així com sobre la 
intervenció policial al municipi. L’assistència a la jornada 
va ser d’una quarantena de persones, majoritàriament 
dones.  

Tallers 
autodefensa per a 
dones 

En col·laboració amb Policia Local, es van realitzar dos 
tallers d’autodefensa adreçat a dones adultes, una al 
barri de Les Fonts i l’altre a Sant Quirze. Els tallers han 
anat a càrrec de dos agents de policia, un home i una 
dona, amb resultat positiu.  
Hi van participar un total de 40 dones, una vintena per 
grup.  

Xerrada "La 
violència envers les 
dones: perspectiva 
legal i mecanismes 
de protecció" 

Es tracta d’una xerrada oberta a la ciutadania, tot i que 
en un principi estava plantejada per a professionals. 
L’assistència es va valorar com a baixa, 12 persones (11 
dones i 1 home), si bé es va comptar amb la participació 
de les entitats de dones i membres de l’oficina d’atenció a 
la víctima dels Mossos d’esquadra. La xerrada va anar a 
càrrec de de Raúl García Barroso, advocat i membre de 
la Comissió del protocol de violència masclista de 
l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès del torn d’ofici de 
l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Sabadell.  

 

Activitats realitzades l’any 2013 

Taller 
d’autodefensa per 
a noies  
 

Taller adreçat a noies de 14 a 25 anys, organitzat per 
Igualtat i Joventut i impartit per la Policia Local i realitzat 
al CMIRD, amb l’objectiu que les dones joves coneguin 
l’equipament, els serveis d’atenció a les dones i els 
recursos de què disposem (fons de documentació, etc.). 
Hi van participar 13 noies, que el van valorar molt 
positivament.  

Jornada Diem prou 
a la violència 
envers les dones 

Jornada organitzada conjuntament per les entitats de 
dones i el servei de Coeducació i Polítiques de Gènere 
municipal. La jornada es va iniciar amb la mostra del 
curtmetratge Te quiero mal de Mireia Giró, que va donar 
peu a introduir la presentació del llibre Ni príncipes ni 
perdices a càrrec de l’associació Tamaia. Hi va participar 
un cor de dones de Cerdanyola, que es va iniciar com a 
procés de superació personal i d’apoderament, van actuar 
davant de la cinquantena d’assistents a l’acte. 
Acompanyant al cor, van actuar, amb una petita 
representació, les dones del taller d’expressió teatral. 



 

 26/67 

Taller d’expressió 
teatral 

Aquest taller es va realitzar de setembre a novembre, i 
va permetre treballar la violència masclista i les relacions 
equitatives entre dones i homes, a través del teatre 
social. Tot i que el taller estava adreçat a dones i homes, 
només es van inscriure dones (12 en total).  

Lectura del 
manifest del 25 N 

Com és habitual, el 2013 es van realitzar 2 lectures del 
manifest. 

Concurs Carta a un 
maltractador  Quarta edició del concurs “Carta a un maltractador” 

Tallers de 
prevenció de la 
violència a 
alumnat de 3er 
d’ESO 

El 2013 es va tornar a decidir dedicar només una hora de 
taller a cada grup.  

Gimkana El 
25...que no t’agafi 
el masclisme! 

Gimcana adreçada al jovent i organitzada conjuntament 
entre Igualtat i Joventut. Es valora positivament el 
contingut i els resultats de l’activitat, tot i que la 
participació va ser molt baixa, amb només 10 
participants, 7 nois i 3 noies. 

Graffiti mural 
contra la violència 
envers les dones 

Amb la col·laboració d’un artista local i del professorat 
d’educació visual i plàstica de l’IES, es va confeccionar 
aquest mural amb la participació de l’alumnat de 4rt curs 
d’ESO. Aquesta activitat va ser una iniciativa del servei 
de Joventut de l’Ajuntament. 

Tallers 
autodefensa per a 
dones 

Es repeteix l’activitat del 2013, amb una participació total 
de 40 dones, una vintena per grup. 

Exposició Dones, 
cuidem-nos el cor 

Amb l’objectiu de visualitzar la creació artística de les 
dones i sensibilitzar envers la violència masclista, es va 
comptar amb l’artista i especialista en gènere, Núria 
Moreno. Les obres van estar exposades durant quinze 
dies al Centre Municipal d’Informació i Recursos per a 
Dones. 

 

Activitats realitzades l’any 2014  
Tallers de 
prevenció de la 
violència masclista 
i d’autodefensa 

Realització del taller de prevenció de la violència 
masclista i autodefensa “Les dones diem prou!” de 3 
jornades de 2 hores. Paral·lelament, també es va 
realitzar un altre taller d’autodefensa per a dones. 

Campanya de 
sensibilització 
“Talla amb els mal 
rotllos” 

En el marc del 25 de novembre, es va realitzar una 
campanya de sensibilització adreçada al jovent “Talla 
amb els mal rotllos” tant al Centre Cívic Can Feliu com a 
través del programa PIDCES. També es va dur a terme 
un graffiti “Talla amb els mal rotllos” i una performance a 
càrrec de la Companyia TEA3 

Vídeo – fòrum “A 
tres metres sobre 
el cel” 

Durant la setmana del 25 de novembre es va organitzar 
un vídeo-fòrum de la pel·lícula “A tres metres sobre el 
cel” al Centre Cívic Can Feliu 

Violència masclista 
i custòdia 

Presentació de la trilogia escrita per la metgessa i 
terapeuta en violència masclista, Consuelo Barea. 

Lectura del 
manifest 
institucional i 

Per tal de commemorar el 25 de novembre, es va fer una 
lectura del manifest institucional a la plaça de la vila i el 
dia 29 es va fer una marxa pel municipi contra la 
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marxa contra la 
violència masclista 

violència masclista. 

Lliurament de 
premis al concurs 
“Carta a un 
maltractador” 

5è edició del Concurs “Carta a un maltractador” i 
lliurament de premis acompanyada de la performance 
“Talla amb els mal rotllos” a càrrec de la Companyia 
TEA3.  

Tallers de 
prevenció de la 
violència masclista 

Com cada any, es van realitzar els tallers de prevenció de 
la violència masclista als instituts de Sant Quirze. 
Enguany els tallers són de 2 hores i s’amplia al 
professorat. 
 
Enguany es fan també dos tallers adreçats a l’alumnat de 
l’Escola d’Adults. 

 

Activitats realitzades l’any 2015  
Com puc parlar de 
relacions afectives 
i sexuals amb els 
meus fills i filles? 

Taller dirigit a famílies de joves de secundària per la 
prevenció de la violència masclista a través de l’educació 
afectiva i sexual.  

Conferència 
inaugural de 
l’exposició No nos 
cabe tanta muerte. 
Memorial de 
Ciudad Juárez.  

Conferència a càrrec de Patsili Toledo, jurista i activista 
pels drets de les dones a l’estat de Chiguagua (Mèxic) i 
Xile, i Paula Laverde Austin, artista i comissària de 
l’exposició.  

Lectura del 
manifest del Dia 
Internacional per 
l’eliminació de la 
violència contra les 
dones.  

Per tal de commemorar el dia 25 de novembre es realitza 
un acte institucional on es llegeix un manifest que 
condemna la violència masclista.  

Concurs Mobilitza’t 
contra la violència 
masclista.  

Es substitueix el concurs Carta a un maltractador per un 
concurs de curtmetratges contra la violència masclista, 
organitzat pel Servei de Joventut i el Servei de 
Coeducació i Polítiques de Gènere.  

Presentació del 
llibre La niña y el 
lobo.  

Amparo Sánchez, vocalista ex-líder d’Amparanoia 
presenta el seu llibre on narra la seva experiència 
personal com a víctima de violència masclista.  

Tallers 
d’autodefensa per 
a dones 

Com cada any el CMIRD realitza activitats adreçades a 
dones majors de 18 anys per prevenir la violència 
masclista.  

Tallers de 
prevenció adreçats 
als joves 

Aquests tallers inclouen una sessió de prevenció de la 
violència masclista adreçat a alumnes de 3r ESO i una 
altra d’autoprotecció per a noies. Per últim es realitza un 
taller de graffiti titulat “talla amb els mals rotllos”.  

 

En paral·lel a les activitats realitzades per la prevenció de la violència masclista i el 
foment de l’equitat de gènere, entre els anys 2010-2015 s’han dut a terme les 
següents activitats formatives específiques en violència masclista:  
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• Violència masclista: elements per a la intervenció, a càrrec de Consuelo 
Barea. Adreçat a tot el personal del CAP Sant Quirze, 3 hores. 

• Claus per a l'acompanyament a dones que han patit o pateixen 
violència masclista, a càrrec de Fil a l’agulla, adreçat a professionals del 
circuït de violència masclista, 9 hores. 

• Marc i impacte de la llei per a l'eradicació de la violència masclista als 
ajuntaments, a càrrec de Marisa Fernández, adreçat al personal de 
l’Ajuntament, 2 hores. 

• Què podem fer les entitats davant el fenomen de la violència 
masclista? A càrrec de Fil a l'agulla, 6 hores.  

• Prevenció de l'abús sexual a menors, a càrrec de Fundació Vicky Bernadet, 
adreçat a professorat i professionals de l’educació, 2 hores.  

• Prevenció i abordatge de l’assetjament sexual i per raó de sexe, a 
càrrec de Neuronit, adreçat a treballadors i treballadores de l’Ajuntament de 
Sant Quirze, 12 hores. 

• Pautes d’intervenció amb dones i fills/es en situació de violència 
masclista, a càrrec de Montse Plaza (Conexus), adreçat a professionals del 
circuït i personal Ajuntament,12 hores. 

• Pautes d’intervenció amb homes que exerceixen violència masclista, a 
càrrec de Álvaro Ponce (Conexus), adreçat a professionals del circuït i personal 
Ajuntament, 12 hores. 

 

3.4 Valoració de la prevenció de la violència masclista a Sant Quirze  

A través de l’anàlisi realitzada del Protocol i Circuit d’atenció envers la violència 
masclista, de les dades i de les actuacions en relació amb l’atenció a la violència així 
com del treball qualitatiu realitzat, el present apartat fa una valoració de la prevenció 
de la violència masclista a Sant Quirze a través d’un seguit de punts forts i punts a 
millorar.    

 

PUNTS FORTS 

• En primer lloc cal destacar que Sant Quirze compta amb un equipament 
específic per a les polítiques d’igualtat de gènere, el Centre Municipal 
d’Informació i Recursos per a Dones (CMIRD), fet que permet avançar 
fermament en la visibilització i desenvolupament de les polítiques de gènere, 
en general, i de lluita contra la violència masclista, en particular. 

• Sant Quirze disposa d’una atenció integral a dones en situació de violència 
masclista que es plasma a través del Protocol municipal contra la violència 
masclista i es coordina amb el Circuit contra la violència de Sant Quirze 
del Vallès. El Protocol i el Circuit són elements indispensables i el pal de paller 
de les polítiques per a l’eradicació de la violència masclista a nivell local. 

• En relació al Protocol i el Circuit, val a dir que els i les professionals vinculades 
valoren positivament el seu funcionament, que en general sol ser eficaç i amb 



 

 29/67 

bona coordinació. En aquest sentit, algunes professionals destaquen el fet de 
ser un municipi petit fa que la coordinació de casos sigui més eficaç. 

• El Circuit contra la violència també és ben valorat per part de la ciutadania, si 
més no per aquella que el coneix o s’hi vincula de forma indirecta (per exemple 
les entitats que hi deriven casos). 

• El CMIRD compta amb diversos serveis d’atenció i reparació de la violència 
masclista. En aquest sentit, cal destacar el Grup terapèutic de violència 
masclista, per la seva funció no només de recuperació per a dones que han 
patit violència sinó també per a la seva detecció i sensibilització. En aquest 
sentit, les sessions grupals no s’enfoquen com un espai específic per al 
tractament de la violència masclista sinó més aviat com un grup al voltant de 
les relacions de parella i les seves problemàtiques.  

• També és destacable com a punt fort les diverses activitats que, any rere any, 
s’organitzen al voltant del 25 de novembre, Dia Internacional contra la 
violència masclista, pel seu impacte en la visibilització i sensibilització vers la 
violència contra les dones. 

• En relació a la prevenció entre el jovent, a banda de les activitats vinculades 
al 25 de novembre, a escoles de primària i secundària es realitzen tallers 
d’igualtat i sobre violència masclista tant per a l’alumnat com per al 
professorat.  

• A més a més, és rellevant l’existència d’una Comissió de coeducació amb 
una representant per cada institut que vetllen per impulsar la coeducació als 
centres educatius respectius i l'equitat de gènere en l'àmbit educatiu.  

• Com a serveis de detecció de violència masclista, els i les professionals han 
destacat especialment la tasca del Centre d’Atenció Primària i els Serveis 
Socials, per ser els serveis des d’on es deriven més casos al CMIRD. 

 

 

 

PUNTS DE MILLORA 

• Es detecta preocupació per una certa normalització de la violència entre el 
jovent.  

• Durant els tallers que es realitzen de prevenció de la violència s’ha detectat que 
l’alumnat presenta dificultats a l’hora d’identificar què és i què no és 
violència masclista. Fins i tot el professorat en determinats casos presenta 
mancances d’eines d’identificació. 

• Els i les professionals, a més afirmen que és difícil que el jovent acudeixin 
als serveis municipals per demanar informació i atenció en casos de 
violència masclista.  
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• En aquest sentit, cal una major difusió dels serveis del CMIRD tant entre el 
jovent com en el conjunt de la població. En la realització dels grups de 
discussió s’ha identificat que manca coneixement sobre quins serveis 
proporciona. És, per tant, necessari, donar a conèixer el CMIRD i la resta de 
serveis d’atenció a la violència masclista, tant entre la ciutadania com també a 
nivell intern, entre el personal de l’Ajuntament. 

• A més a més, alguns/es professionals han apuntat que el fet que Sant Quirze 
presenti un nivell de renda per càpita relativament elevada, provoca una 
menor tendència a acudir a un servei públic. Aquesta situació, doncs, es 
presentaria com un element negatiu en la possibilitat dels serveis del Circuit a 
l’hora de detectar casos de violència masclista. 

• A banda d’una millora a nivell de difusió, també caldria una major 
conscienciació i sensibilització al voltant de la violència masclista. 
Sovint es percep aquesta problemàtica com a quelcom llunyà que no forma 
part de la pròpia realitat i sobre el què no es pot intervenir.  

• S’ha detectat, alhora, que cal una major formació i sensibilització sobre la 
identificació de la violència masclista en la seva diversitat de tipologies 
entre el personal de l’Ajuntament i també entre el propi personal del Circuit. 

• Part dels i les professionals han apuntat que la violència que es dóna amb 
major freqüència és la psicològica que, alhora, és la més complicada de 
denunciar. 

• A nivell de recopilació de dades, s’ha detectat que cada servei implicat en el 
Circuit recull, en major o menor mesura, dades en relació a les dones ateses 
per casos de violència masclista. No existeix, però, una recollida 
sistemàtica i coordinada d’aquestes dades que permeti dimensionar millor 
la realitat de la violència a Sant Quirze, planificar polítiques d’acord amb 
aquesta realitat i facilitar la pròpia tasca del personal implicat. 

4. Pla d’accions, Prevenció de la violència masclista a Sant Quirze del Vallès, 2016-
2019 
 

 

1) Sensibilització i prevenció vers les violència masclista 

Objectius generals 
 

1. Incrementar la sensibilització vers les violència masclista entre la ciutadania i 
adequar les actuacions per a diferents públics objectius 

2. Millorar la comunicació de les actuacions destinades a la prevenció vers les 
violència masclista 

3. Continuar treballant per a la coeducació i la prevenció de la violència masclista a 
les escoles i instituts 

4. Implicar més agents en la lluita contra les violència masclista 
 
Acció Any Agents 

implicats 

1 

Organitzar un cicle de xerrades, col·loquis, tallers per a la 
sensibilització i a la prevenció de la violència masclista 
adequades per a diferents perfils (jovent, pares i mares, gent 
gran etc.). 

2016 
CIRD, Joventut, 

Educació, Serveis 
Socials, Ocupació 
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2 Mantenir les activitats organitzades per la commemoració del 
25N. 2016 

CIRD, Serveis 
Socials, 

Cooperació  

3 
Posar en marxa accions de sensibilització en espais de trobada i 
oci habituals entre la ciutadania al llarg de tot l’any i no només 
pel 25N i el 8M. 

2016 CIRD, Cooperació 

4 
Emetre programes de ràdio especials sobre violència masclista 
de forma periòdica (trimestral o quadrimestral) i cunyes 
publicitàries amb diferents eslògans contra la violència. 

2016 CIRD, 
Comunicació 

5 Realitzar un Pacte d’Entitats contra les violència masclista. 2016 

CIRD, Cultura, 
Joventut, 

Esports, Gent 
Gran, Participació 

6 Incloure totes les actuacions de coeducació en el Pla Educatiu de 
Ciutat. 2016 CIRD, Educació 

7 

Crear una Taula amb agents institucionals, entitats i ciutadania 
(com els grups de dones del municipi, l’associació Joventut 
Activa, les AMPAs o el departament de Cooperació) que proposin 
i dinamitzin les accions de sensibilització. 

2016 

CIRD, Cultura, 
Joventut, 

Esports, Gent 
Gran, 

Participació, 
Salut 

8 
Declarar l’Ajuntament “lliure de violència” amb compromisos 
concrets per tal de refermar la implicació del Consistori contra les 
violència masclista. 

2016 Alcaldia 

9 
Realitzar accions formatives en violència masclista a les entitats, 
per tal de crear una xarxa d’agents preventius al teixit 
associatiu. 

2017 CIRD, 
Participació 

10 

Elaborar material de difusió i promoció de la igualtat 
(merchandising) cada any per tal de sensibilitzar vers la igualtat 
de gènere i la prevenció de la violència (per exemple, polseres, 
imants, etc.). 

2017 CIRD, 
Comunicació 

11 Elaborar una estratègia comunicativa diferenciada per targets a 
l’hora de fer difusió dels actes de sensibilització i prevenció. 2017 

CIRD, 
Comunicació, 

Joventut, Gent 
Gran 

12 
Distribuir el material de difusió i promoció de la igualtat i 
violència masclista zero, a tots els actes municipals, festa major, 
fira comerç, comerç just.. etc. 

2017 

CIRD, Cultura, 
Joventut, 

Esports, Gent 
Gran, Participació 

13 
Plantejar accions formatives específiques per al professorat que 
facilitin l’aplicació de les estratègies preventives vers les violència 
masclista. 

2017 CIRD, Educació, 
Esports 

14 

Potenciar la sensibilització vers les violència masclista i 
l’assetjament sexual a les empreses i comerços a través 
d’actuacions específiques (xerrades, difusió de documentació, 
bones pràctiques, etc.). 

2018 CIRD, Promoció 
Econòmica 

15 

Recollir mesures específiques de prevenció de la violència 
masclista per a les mares i pares de les AMPAS i de coeducació 
per tal d’elaborar una Guia de Prevenció de la violència 
masclista. 

2018 CIRD, Educació 
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16 
Plantejar actuacions de sensibilització vinculades amb l’oci (per 
exemple, teatre) tant per a infants com per a joves i persones 
adultes. 

2018 CIRD, Joventut, 
Cultura 

17 
Dissenyar un banner de prevenció de la violència masclista 
específic per a joves per tal de fer-ne difusió a les xarxes socials, 
fent incidència en la detecció dels micromasclismes. 

2018 
CIRD, 

Comunicació, 
Joventut 

18 
Vetllar perquè tots els materials de difusió i sensibilització siguin 
accessibles per a persones cegues tant en format paper com on-
line. 

2019 CIRD, 
Comunicació 

19 
Incloure dins del plec de clàusules tècniques del complex 
esportiu, mesures que ajudin a prevenir la violència masclista 
entre el jovent . 

2019 Serveis Jurídics, 
Esports, Joventut  

 

2) Detecció i atenció a les víctimes de violència masclista 

Objectius generals 

1. Proporcionar una atenció integral a les dones víctimes de la violència masclista 
2. Mantenir els serveis d’atenció a fills i filles víctimes de violència masclista 
3. Incrementar el coneixement dels recursos institucionals contra les violència 

masclista entre diversos col·lectius 

Acció Any Agents 
implicats 

1 Mantenir els serveis d’atenció integral a les dones víctimes de 
violència masclista. 2016 

CIRD, Serveis 
Socials, Policia 
Local, Mossos 

d’Esquadra, CAP 

2 Tenir en compte altres tipus de violència masclista més enllà de la 
parella en els serveis d’atenció (per exemple, agressions sexuals). 2016 

CIRD, Serveis 
Socials, Policia 
Local, Mossos 

d’Esquadra, CAP 

3 

Dissenyar una estratègia comunicativa per fer difusió dels recursos 
contra les violència masclista amb actuacions específiques per a 
cada target (jovent, persones adultes, gent gran, etc.) i 
calendaritzar-la. 

2016 

CIRD, 
Comunicació, 

Joventut, Gent 
gran 

4 Difusió i revisió de la guia d’intervenció en casos de maltractament 
infantil. 2016 

CIRD, Serveis 
Socials, 

Educació, Policia 
Local, Salut, 
Comunicació, 

OAC 

5 Mantenir el servei d’atenció fills i filles víctimes de dones que 
pateixen o han patit violència masclista. 2016 CIRD 

6 
Incrementar i adequar l’oferta de formació i inserció laboral a les 
necessitats de les dones que pateixen o han patit violència 
masclista. 

2016 

CIRD, 
Ocupació/Promoc

ió Econòmica 
/Emprenedoria  

7 Incloure la prevenció de la violència masclista en els programes de 
prevenció per la salut. 2016 CIRD, Salut 

8 
Distribuir el material de sensibilització i de difusió dels serveis al lloc 
de treball i en els espais d’ús quotidià: mercats, forns de pa, 
farmàcies, perruqueries, comerços, escoles, etc. 

2017 
CIRD, 

Comunicació, 
Comerç 

5 Plantejar una acció de divulgació innovadora específica per al jovent. 2017 
CIRD, 

Comunicació, 
Joventut 
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10 

Treballar coordinadament amb Salut per desenvolupar estratègies 
conjuntes (com formació, recollida de dades, protocol de salut, etc.) 
de prevenció, detecció precoç i reparació de les situacions de 
violència contra les dones. 

2017 CIRD, Salut 

11 
Plantejar actuacions (per exemple. Grups d’Ajuda Mútua) per 
treballar amb l’entorn de les dones que pateixen o han patit 
violència masclista. 

2017 CIRD 

12 
Incorporar al Protocol de prevenció de l’assetjament sexual i per raó 
de sexe de l’Ajuntament, mesures de protecció per a treballadores 
en situació de violència masclista. 

2017 CIRD, Recursos 
Humans 

13 
Treballar conjuntament amb Serveis Socials per detectar possibles 
casos de violència masclista en dones amb mobilitat reduïda o 
diversitat funcional. 

2018 CIRD, Serveis 
Socials 

14 

Dissenyar accions efectives de detecció i visibilització de violència 
masclista i assessorament posterior adreçat a les dones i els homes 
joves per aconseguir models de relacions personals basats en la 
llibertat i el respecte.  

2018 CIRD, Joventut 

15 
Formar a joves per tal que esdevinguin referents igualitaris per a 
l’alumnat de l’Institut i siguin agents per a la prevenció de la 
violència masclista.  

2018 CIRD, Educació, 
Joventut 

 

3) Coordinació institucional i capacitació professional 

Objectius generals 

1. Fomentar la coordinació entre totes les institucions municipals i supramunicipals 
implicades en la prevenció i actuació vers les violència masclista 

2. Vetllar per la capacitació professional de tots els agents implicats en la lluita contra 
les violència masclista 

3. Sistematitzar i centralitzar la recopilació de dades referents a les violència masclista 
4. Promoure la difusió de la realitat de l’impacte de la violència masclista a Sant Quirze 

del Vallès per tal d’incrementar la sensibilització 

Acció Any Agents 
implicats 

1 

Crear un espai de trobada trimestral per tal de compartir i crear 
estratègies de reflexió i treball entre els i les professionals implicades 
per la unificació i la sistematizació de recopilació de dades referents a 
la prevenció i atenció de les violències. 

2016 

CIRD, Serveis 
Socials, Policia 
Local, Mossos 
d’Esquadra, 

CAP, Joventut, 
Educació, 
Ocupació 

2 
Impartir formació en perspectiva de gènere a totes i tots els 
professionals que treballen amb dones en situació de violència 
(serveis socials, sanitat, justícia, educació, policia...). 

2016 CIRD 

3 
Impartir formació en metodologia i recollida de dades per a totes les 
persones professionals que treballen amb dones en situació de 
violència masclista. 

2016 CIRD, Recursos 
Humans 
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4 

Dur a terme una supervisió professional externa amb una periodicitat 
trimestral amb l’objectiu d’establir una millora contínua en els serveis 
de prevenció i atenció de la violència masclista i de tenir cura de la 
salut dels i les professionals que hi treballen. 

2016 CIRD 

5 
Creació d'una base de dades comuna per a totes les persones 
professionals implicades en la prevenció i atenció de la violència 
masclista. 

2017 
CIRD, Serveis 
Informàtics, 

Serveis jurídics 

6 Establir un sistema d’indicadors quantitatius i qualitatius que 
reflecteixi l’impacte de la violència masclista a Sant Quirze del Vallès. 2017 

CIRD, Serveis 
Socials, Policia 
Local, Mossos 
d’Esquadra, 

CAP 

7 Realitzar un informe d’impacte de la violència masclista a Sant Quirze. 2017 

CIRD, Serveis 
Socials, Policia 
Local, Mossos 
d’Esquadra, 

CAP 

8 Plantejar accions de difusió de l’Informe d’impacte de la violència 
masclista a Sant Quirze. 2018 CIRD, 

Comunicació 

9 
Donar suport a les jornades d’intercanvi entre els i les professionals 
que treballen amb dones en situació de violència tant a Sant Quirze 
com en altres municipis o a nivell supralocal. 

2017 CIRD 

10 
Introduir mecanismes d’avaluació de la formació rebuda pels/per les 
professionals, tant pel que fa als cursos, com a les actituds per tal de 
plantejar possibles millores en les estratègies de formació. 

2017 CIRD 

11 
Oferir recursos a les persones professionals implicades segons les 
seves necessitats, que facin referència a eines pedagògics, formació, 
infraestructures o recolzament tècnic. 

2017 CIRD 

12 
Crear un conveni de pràctiques amb el Postgrau de Gènere i Igualtat 
de la UAB per tal que l’alumnat pugui desenvolupar les seves 
pràctiques al CIRD de Sant Quirze. 

2017 

CIRD, Serveis 
Jurídics,  
Recursos 
Humans 

13 Prevenció de comportaments abusius entre infància, especialment en 
hores de lleure formant al monitoratge en trencar estereotips sexistes. 2018 Educació, CIRD 

14 Elaborar un informe d’avaluació final dels resultats i els impactes vers 
professionals i ciutadania. 2019 CIRD 
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5. Annex 

Annex 1. Actuació del Protocol Municipal per a l’abordatge de la Violència 
Masclista de Sant Quirze del Vallès  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annex 2. Documentació analitzada 

‐ 2014 Memòria Sant Quirze (servei Atenció Psicològica) 
‐ Memòria 2010 CIRD 
‐ Memòria 2011 CMIRD 
‐ Memòria 2012 CMIRD 
‐ Memòria 2013 CMIRD 
‐ Memòria ICD 2014 (dades Hèstia) 
‐ Memòria ICD 2015 (dades Hèstia) 
‐ Protocol Municipal per a l’abordatge de la Violència Masclista de Sant Quirze del 

Vallès 
‐ Resum dades quantitatives 2012 i 2013 
‐ Programació activitats 25 de novembre de 2011- 2015 
‐ Tríptic informatiu violència masclista Sant Quirze del Vallès 

 

Annex 3. Relació d’entrevistes realitzades a professionals del circuït de 
violència masclista 

- Imma Enfedaque Montes i Yolanda Rico Palomas (GAV-Mossos d’Esquadra   
Sabadell)   
- Anna Oliva Prim i Montse Gil Bladé ( Serveis socials) 
- Immaculada Garcia Domínguez i Juan Esteban Lopera Torrebejano (Policia 
Local) 
- Jose Miguel Garcia Gallego (Il·Lustre Col·legi d’Advocats de Sabadell) 
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- Carolina Palau Oltra (Psicòloga CMIRD) 
- Soledad Rodríguez Carmona (tècnica d’igualtat CMIRD) 

 

Annex 4. Relació d’entitats participants en el Focus group 

‐ Professorat de l’IES de Sant Quirze del Vallès 
‐ AMPA de l’IES de Sant Quirze del Vallès 
‐ Associació Joventut Activa 
‐ Entitat social “Las personas primero” 
‐ Associació de Dones de Sant Quirze 

 

Annex 5. Relació de professionals participants en el grup de treball del Pla de 
prevenció de la violència masclista 

− Ruth Claramunt Reinaldos (Tècnica de Joventut) 
− Joana Melero Rejas (Tècnica de Participació) 
− Núria Canto Ruestes (Educació) 
− Albert Morera Morales (Esports) 
− Estel Basegaña Boixasa (Tècnica d’Ocupació) 
− María José López Plaza (Tècnica de Salut) 
− Juan Esteban Lopera Torrebejano (Policia Local) 
− Anna Oliva Prim (Coordinadora Serveis Socials) 
− Immaculada García Domínguez (Policia Local) 
− Marta Fernández Comas (Cooperació) 
− Elisabeth Fernández Pérez (tècnica AODL) 
− Eva Garcia Juan (Tècnica d'emprenedoria) 
− Sole Rodríguez (Tècnica d'igualtat) 

 

 

Deliberacions 
La senyora Elisabeth Oliveras i Jorba declara: 

Saben que Sant Quirze del Vallès ja compta amb un protocol aprovat prèviament. Que la 
responsabilitat de l’administració sempre, en aquest cas és la de prevenció, detecció i 
atenció i recuperació davant de la violència masclista. 

Aquesta violència masclista mata anualment un volum molt important de dones, excessiu, 
innecessari. 

És una violència que neix en un model de societat una mica arcaic, o una visió de la 
societat molt arcaica i molt patriarcal. 

Aquest Pla és el que ens regularà o ens ajudarà a emprendre accions del 2016 al 2019, 
neix a través d’un anàlisis que ha fet la Diputació durant el 2015 i en el que el que es 
preveu és emprendre accions de sensibilització i també accions directes 
d’acompanyament a les víctimes i evidentment a la societat per pal·liar i fer desaparèixer 
aquesta violència. 

En el nostre poble hi ha diferents moments de punta, però sí que és veritat que ens 
mantenim, va desaparèixer, desaparèixer no malauradament, però va baixar una mica 
durant 2 anys, i aquest darrer any al 2014 va tornar a despuntar, ens falten les dades del 
2015. 

Sí que és veritat que en els punts febles se’ns diu que cada vegada més és una cosa que 
ens preocupa especialment, als joves els hi costa molt de dir, de saber entendre que 
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estan sotmesos en aquell moment a una acció de violència masclista, perquè donen per 
bons algunes de les accions, sobretot la psicològica, doncs els hi sembla que és com un 
joc  i no entenen que en aquell moment ja s’estan prenent i també és veritat que la nostra 
societat, el nostre poble, és un poble mitjanament alt econòmicament parlant i que per 
tant molts cops les persones que estan sotmeses a aquesta situació no fan ús de l’espai 
públic i per tant tampoc no tenim totes les dades per diagnosticar de les persones a les 
que realment afecta, en el poble tenim una part, però no la totalitat, no tenim aquesta foto 
sencera, perquè o doncs per desconeixement o perquè ho poden resoldre a través de 
l’àmbit privat no ens arriba a poder treballar. 

En el nostre poble ja fa anys que hi ha un protocol, hi ha un circuit que es treballa, que 
acompanya, que el que necessita és adaptar els procediments a la realitat. Es la 
prevenció i la detecció, atenció i recuperació. Un circuit que està format per la tècnica 
d’Igualtat, la psicòleg, 2 policies locals, 2 membres del cap de Mossos d’Esquadra, una 
treballadora social, una educadora social, una tècnica d’Educació, una metgessa del CAP 
Salut, una llevadora i un advocat i una advocada del Col·legi d’Advocats. 

Aquesta comissió funciona constantment, s’activa cada vegada que és necessari d’una 
manera periòdica, o per urgència o per emergències o de manera continuada. I després 
amb aquest protocol el que pretenem és a través del cronograma que se’ns presenta, 
anar assolint. 

Com qualsevol protocol mereix la seva revisió constant, veure que no ens estem desviant 
en cap moment dels objectius que ens hem marcat amb ell, i evidentment l’haurem d’anar 
readaptant doncs perquè són 3 anys i tant de bo la societat es comenci a sensibilitzar, i hi 
hagin accions de sensibilització que hagin de baixar i que cada cop hi hagin menys 
accions d’acompanyament perquè ..., però en aquest cas no pinta massa per aquí. 

El vam treballar conjuntament amb la comissió, es van afegir les esmenes que es van 
suggerir, totes de millora per fer-lo més transparent. Aquest protocol s’ha treballat amb 
les entitats, s’ha treballat amb els tècnics del poble, amb la part política. I bé el posem a 
consideració de tots vostès, perquè sigui aprovat. 

 

El senyor Luís Villa Carbó declara: 

Bon vespre Sra. alcaldessa. 

Des de C’s avancem que el nostre vot serà favorable a l’aprovació del Pla, fins i tot 
m’agradaria deixar uns quants conceptes, que la gent entengui que possiblement es pot 
perdre amb la definició. 

Nosaltres preferim utilitzar, tant en el nostre programa com en les diferents nocions el 
gènere, el concepte de violència de gènere, en vers de la violència masclista. En el fons 
la violència masclista és un subgènere del de gènere. 

Des de C’s ja vam apostar clarament amb tots els fets, des del Congrés dels Diputats, 
com a ferma voluntat d’acabar amb la lacra de la violència de gènere de la nostra 
societat, reafirmant el compromís de tots els grups institucionals del nostre partit. Vull dir 
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Parlament, grups parlamentaris de les diferents institucions, grups municipals. Tots estem 
treballant en aquest tema. 

Una de les nostres propostes dins del treball de tot l’Estat, era crear la unitat de 
coordinació en cada institució. Per tant donem per bo aquest Pla que s’està fent aquí, 
com què ja és una unitat de coordinació, i per suposat ens adherim a aquesta tasca pel 
període 2016-2019. I que quedi clar que el nostre grup sempre estarà al costat de les 
persones i entitats que ho treballin. 

Torno a dir el que vaig dir el dia de la comissió, trobo a faltar l’adhesió al conveni sobretot 
en les formes de discriminació de la dona de la FEDAP i el conveni del Consell d’Europa 
sobre prevenció i lluita contra la violència contra la dona, i la violència domèstica, del 
conveni d’Estambul, que el nostre país ha ratificat i en canvi aquí al document no consta. 

I després fer la proposta des del nostre grup de C’s, de revisió, aprofitant les paraules que 
deia la Sra. alcaldessa de què és un tema viu, i que s’ha de revisar, posar com a revisió a 
primers de novembre de cada any, uns dies abans de la commemoració del dia 25, doncs 
fer una mica de resum de com ha anat el tema, com ha anat l’any, i que és el que podem 
millorar de cara al proper any. 

 

La senyora Sílvia Peralta Valdivia declara: 

 Bona tarda a tots i totes. 

En primer lloc dir que nosaltres ens felicitem i crec que ens podem felicitar tots i totes, per 
portar avui aquest Pla, que és una de les eines de treball que considerem més importants 
en les polítiques de prevenció de la violència masclista. 

A Sant Quirze com ha dit bé la Sra. alcaldessa, ja portem molts anys sent un referent en 
el desenvolupament d’accions de sensibilització i de prevenció de la violència masclista, 

Vam ser un dels primers ajuntaments, a l’any 2008, que van desenvolupar un protocol 
municipal en el que participen, també s’ha fet menció, tots els serveis municipals implicats 
i també extramunicipals, per treballar de manera transversal dels casos que tenim al 
municipi malauradament de violència masclista. 

Fins i tot dir que aquest protocol ha estat referent i ha estat utilitzat de model, inclús a 
nivell de protocol comarcal. Però tots i totes sabem que això no és suficient, per eradicar 
definitivament aquest problema, que malauradament està enquistat en la nostra societat, 
és necessària la implicació, el compromís i la coresponsabilitat de tota la ciutadania. Del 
teixit associatiu, de les entitats i de tots els veïns i veïnes. I aquest Pla considerem que és 
una eina fonamental per aconseguir aquest objectiu i esperem que es pugui concretar 
aviat, també precisament per treballar en la prevenció i en la sensibilització, i com deia 
també el company de C’s, que creem la taula contra la violència masclista, que és una de 
les accions que està prevista en el Pla  i que creiem que ha de ser la primera acció a 
desenvolupar precisament per treballar tots aquests temes. 

A la comissió que vam fer del 26 d’abril, també vam parlar de fer un acord de portaveus, 
que portaríem en aquest ple. Jo demanaria que ja que no ho hem portat, que ho portem 
en el proper ple, per declarar l’Ajuntament de Sant Quirze lliure de violència masclista. 
Crec que és el primer pas que hem de donar a nivell polític, i ja ho vam acordar d’aquesta 
manera, i la conseqüència final de tot aquest procés hauria de ser declarar Sant Quirze 
lliure de violència masclista. Això significaria que hem aconseguit l’objectiu. 
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Agraint que les consideracions que va fer el grup municipal socialista s’hagin incorporat, i 
sobretot agraïm molt especialment que tota la configuració del Pla es conceptualitzi en el 
tema de violència masclista. 

I ara li respondre al Sr. Villa, si m’escolta. 

Nosaltres agraïm especialment que el Pla es digui Pla de prevenció contra la violència 
masclista, perquè les paraules són molt importants i han d’expressar realment el que 
significa. 

I bé per argumentar perquè, per què s’ha de dir així? I no s’ha de dir de cap altra manera, 
ni violència de gènere, ni violència domèstica. Només cal llegir el preàmbul de la Llei 
5/2008, de 24 d’abril, que és la Llei aprovada per unanimitat en el Parlament de 
Catalunya, que és la Llei del dret de les dones a eradicar la violència masclista. I el 
preàmbul ens diu: les violències exercides contra les dones han estat anomenades en 
diferents termes: violència sexista, violència patriarcal, violència viril o violència de gènere 
entre d’altres. En tots els casos la terminologia indica que es tracta d’un fenomen amb 
característiques diferents d’altres formes de violència, és una violència que pateixen les 
dones pel sol fet de ser-ho, en el marc d’unes relacions de poder desiguals entre dones i 
homes.  

Aquesta Llei reconeix el caràcter específic i diferenciat d’aquesta violència. La Llei utilitza 
l’expressió violència masclista perquè el masclisme és el concepte que de forma més 
general defineix les conductes de domini, control i abús de poder dels homes sobre les 
dones, i que alhora ha imposat un model de masculinitat que encara és valorat per una 
part de la societat com a superior. 

La violència contra les dones és l’expressió més greu i devastadora d’aquesta cultura, 
que no només destrueix vides, sinó que impedeix el desenvolupament dels drets, la 
igualtat d’oportunitats i les llibertats de les dones. Per això el dret no pot tractar aquest 
problema social des d’una perspectiva falsament neutral, sinó que els instruments legals 
han de reconèixer aquesta realitat. 

Per tant crec que queda suficientment justificat perquè s’utilitza específicament el 
concepte de violència masclista, perquè és el Pla que va dirigit a accions de prevenció i 
d’actuació contra aquest tipus de violència i no altres, perquè altres línies de violència, i ja 
ho vam parlar també en la comissió, la violència domèstica, la violència entre familiars, la 
violència contra determinats col·lectius, els col·lectius de lesbianes, gays, transsexuals i 
bisexuals, van per una altra línia, no van el aquest Pla. 

En tot cas s’haurà de definir un altre protocol, una altra actuació, un altra Pla per anar 
contra aquest tipus de violència. Però específicament aquest és el Pla contra la violència 
masclista. I per tant donarem tot el nostre recolzament. 

 

La senyora Míriam Casaramona declara: 

Bon vespres a tothom. 
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Nosaltres ens afegirem també amb vot afirmatiu, per tal com ha dit la nostra companya, 
del protocol referent comarcal. I també instar a seguir treballant amb els més joves, 
sobretot penso que el nostre futur, són els nostre joves i crec que és molt important el fet 
de prevenir i sensibilitzar. 

I també doncs això, com bé vam dir a la reunió, ens sumem a declarar l’Ajuntament de 
Sant Quirze lliure de violència masclista. 

 

La senyora Elisabeth Oliveras i Jorba declara: 

Moltes gràcies a tots pel seu vot afirmatiu. 

Dir-los que l’acord de declarar l’Ajuntament lliure de violència masclista l’acompanyarem 
amb, saben vostès que a finals del mes de juny se celebra un altre dia, que és el dia que 
vostè ha fet referència ara en un altre col·lectiu, que també viu altres tipus d’assetjament i 
per tant aprofitarem per ajuntar els dos i poder-nos declarar actius en els dos àmbits i així 
acompanyarem i donarem més pes i més voluntat conjunta. 

Agrair a la Sra. Peralta l’aclariment que li ha fet al Sr. Villa, compartim totalment l’utilitzar 
paraules que transformem, o que amaguen una realitat no la fa més suau ni més 
agradable, la realitat és que hi ha malauradament anualment un munt de dones que són 
assassinades pels seus companys i també infants i una pila de famílies que estan patint 
les conseqüències, i quan no arribem a aquesta situació tant greu, hi ha la situació de 
l’assetjament psicològic, que aquest és molt devastador perquè aquest anul·la les 
persones de per vida també. Per tant no és tant visible, no és tant conegut perquè, però 
aquest existeix i d’aquest en patim molt en el nostre poble i per tant hem de treballar. 

Jo els animo a què es sumin a tots els actes que es van fent constantment, no només els 
del 25 de novembre, actes com el que vam fer ahir, en el que l’autoafirmació de les dones 
en un moment en què comença una vida nova, que és la de l’alliberament personal, quan 
arriba la maduresa, també fa que també s’alliberin d’aquestes càrregues feixugues i 
puguin sortir d’una vegada d’aquesta situació de violència sotmeses a casa. 

Per tant doncs, com què sé que comptaré amb tots vostès al proper acte, els animo a què 
vinguin tots i totes, especialment tots, que totes ja hi som gairebé sempre, i que fem 
possible aquest canvi. 

 

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

 

 

6. Autorització compatibilitat Juan Antonio González Moratalla 

ANTECEDENTS DE FET 
 
1. En data 12 de maig de 2016 (NRE 2016006443) el Sr. Juan Antonio González 
Moratalla, funcionari de carrera de l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès, sol·licita li sigui 
declarada la compatibilitat a fi de poder desenvolupar activitats de docència. 

3. Vist l’informe número 29/2016 de la secretària municipal de data 13 de maig de 2016. 



 

 41/67 

FONAMENTS DE DRET 

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

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

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

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

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

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

 

DISPOSICIÓ 

S’adopta l’acord següent:  
 
Primer. Reconèixer al  Sr. Juan Antonio González Moratalla la compatibilitat per a 
l’exercici d’activitats de docència, amb total respecte a la normativa sobre 
incompatibilitats, la qual cosa comportarà  que haurà d’exercir la seva activitat 
professional sense incórrer en cap de les prohibicions generals o de les específiques 
enumerades següents: 

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

- Les activitats privades que realitzi no podran impedir o menyscabar l’estricte 
compliment dels seus deures o comprometre la seva imparcialitat o 
independència. 

- Les activitats privades que realitzi no podran superar en còmput setmanal la 
meitat de la jornada ordinària del lloc de treball a l’Ajuntament. 

- No podrà desenvolupar activitats privades en els assumptes en què intervingui o 
hagi intervingut en els dos darrers anys o en els que hagi d’intervenir per raó del 
lloc públic. 
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Segon. S’ha de fer avinent que l’incompliment de les normes sobre compatibilitat 
comportaran la responsabilitat disciplinària corresponent en funció de la infracció comesa. 

Tercer.- Notificar el present acord a la persona interessada i a la representació del 
Comitè Unitari de Personal. 
 

 
Deliberacions 
El senyor Albert Falgueras Cuatrecasas declara: 

Gràcies Sra. alcaldessa. 

Autorització compatibilitat Juan Antonio González Moratalla. 

Bona tarda a tothom. 

El Sr. Juan Antonio González Moratalla, treballador del nostre Ajuntament ens sol·licita 
que li reconeixem la compatibilitat per a l’exercici d’activitats de docència. 

Recordem que d’acord amb la normativa sobre incompatibilitats, haurà d’exercir la seva 
activitat professional sense incórrer en cap de les prohibicions generals o específiques 
previstes. 

Així doncs proposem al Ple l’aprovació d’aquest reconeixement de compatibilitat. 

 

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

 

 

7. Adhesió al programa de Catalunya Regió Europea de la Gastronomia 2016 

ANTECEDENTS DE FET 
 
1. Atès que Catalunya ha estat designada Regió Europea de la Gastronomia 2016. 
Aquest és un reconeixement pioner que s’inicia en el marc d’Europa. L’elecció de 
Catalunya suposa una gran oportunitat per posar més en valor i promoure el patrimoni 
agroalimentari i gastronòmic català 

2. Atès que la candidatura l’ha promogut la Generalitat de Catalunya, mitjançant els 
Departaments d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, Alimentació i Medi Natural, i d’Empresa i 
Ocupació, a través de l’Agència Catalana de Turisme, conjuntament amb entitats, agents 
i personalitats del país. 

3. Atès que Catalunya Regió Europea de la Gastronomia 2016 és un projecte viu i es vol 
que sigui el més inclusiu possible. El sector agroalimentari i gastronòmic català abraça un 
amplíssim i divers teixit d’iniciatives, produccions i elaboracions agroalimentàries de 
qualitat, fires i mercats, rutes i experiències turístiques, festes i campanyes 
gastronòmiques, col·lectius de cuina, gremis.... així com centres de recerca i formació, 
equipaments, organitzacions professionals, associacions, etc... 
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4. Atès que la celebració el 2016 de Catalunya com a Regió Europea de la Gastronomia 
vol contribuir a sumar esforços entre totes aquestes iniciatives i agents, enfortir i 
consolidar el marc de col·laboracions, i donar-los major visibilitat a Catalunya, Europa i al 
món 

5. Atès que Catalunya Regió Europea de la Gastronomia 2016 comparteix els objectius 
de la Plataforma European Regions of Gastronomy que, són els de destacar les diferents 
cultures alimentàries europees, estendre l’educació per a una alimentació saludable i 
sostenible fomentar la innovació gastronòmica i en definitiva contribuir a una millor 
qualitat de vida de les persones. 

6. Des de Catalunya es posarà especial atenció en la relació entre els productes 
agroalimentaris locals, la cuina el paisatge, com elements interconnectats i vectors de la 
identitat i el desenvolupament sostenible d’un territori, posicionant tanmateix Catalunya 
com a destinació turística enogastronòmica. El propòsit  és també compartir coneixement 
i experiències amb els altres socis participants de la Plataforma European Regions of 
Gastronomy 

7. Atès que Sant Quirze del Vallès des de fa 15 edicions celebra la Mostra Gastronòmica i 
enguany acull un nou concepte amb l’organització del Tasta SQ- Setmana Gastronòmica 

8. Atès que uns dels objectius de la regidoria de Desenvolupament Econòmic i Local és 
promocionar i promoure la restauració local 

DISPOSICIÓ 

S’adopta l’acord següent:  
 
Primer.- Fer partícip a Catalunya Regió Europea de la Gastronomia 2016 de tots els 
actes, esdeveniments i activitats previstos a Sant Quirze del Vallès pel 2016 que es 
puguin incloure dins aquesta iniciativa, com la celebració del Tasta SQ 

Segon .- Aportar coneixement i expertesa amb la finalitat que el reconeixement de 
Catalunya Regió Europea de la Gastronomia 2016 tingui el millor impacte possible a curt, 
mig i llarg termini. 

Tercer .- Contribuir a la difusió de Catalunya Regió Europea de la Gastronomia 2016, 
fent ús del seu logotip i referència a la pàgina web en totes les activitats que s’incloguin 
dins els projecte 

Quart .- Comunicar l’adhesió de l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès a Catalunya 
Regió Europea de la Gastronomia 2016, al Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca 
i Alimentació de la Generalitat de Catalunya. 

 
Deliberacions 
El senyor Àlex Brossa i Enrique declara: 

Bona tarda a tothom. 



 

 44/67 

El punt núm. 7 és l’adhesió al programa Catalunya Regió Europea de la Gastronomia. 

Com ja els vam comentar, creiem que era interessant, com han fet un conjunt de moltes 
administracions, sumar-se en aquest programa que enguany doncs Catalunya està 
treballant doncs amb diferents agents: públics, privats que treballen aquest àmbit. La idea 
és d’anar creant xarxa, no tant sols a nivell de país, sinó també que aquesta xarxa estigui 
connectada a nivell internacional. 

Això per què ens pot servir a nosaltres? Doncs aprofitant que agafarem el Tasta, 
aprofitant que també tenim el mercat ecològic, aprofitant que tenim restauració en el 
municipi, doncs d’una banda òbviament per aportar també visibilitat a allò que fem per 
aprendre, per compartir i és per això que els hi demanem el seu vot favorable a l’adhesió 
al programa. 

 

El senyor Luís Villa Carbó declara: 

Des de C’s valorem que l’equip de govern s’adhereixi al programa de Catalunya Regió 
Europea de la Gastronomia, esperem que sigui un motiu perquè els establiments de Sant 
Quirze estiguin reconeguts en la seva tasca gastronòmica i posi el poble al mapa de la 
gastronomia catalana, com a regió d’Europa. 

El vot del nostre grup és favorable a l’adhesió. 

 

La senyora Sílvia Peralta Valdivia declara: 

Nosaltres no entrarem en el fons del tema, perquè lògicament ens sembla perfecte i de 
manera totalment positiva que ens adherim al programa Catalunya Regió Europea. Però 
sí ens permetrà que entrem en la forma, i la forma l’aprofitarem precisament per fer una 
demanda que ja portem plens demanant i aprofitem també per tornar-la a demanar. 

A la comissió informativa van dir que nosaltres enteníem que aquest punt no 
necessàriament s’havia de portar a ple, i continuem entenent-lo així, és un punt, és una 
adhesió que es podia haver fet perfectament per Junta de Govern, inclús per decret 
d’Alcaldia.  

Vostès volen portar-lo a ple, és la seva decisió, nosaltres la respectem, però si ho volen 
portar a ple el que sí que els hi demanaríem, que tots aquest punts que vulguin portar a 
ple, si us plau que facin el procediment corresponent, perquè sinó el que estem fent a la 
comissió informativa és desvirtuar la utilitat de la comissió informativa, i per què dic això? 
Perquè des què es va constituir el nou govern municipal ens trobem en cada comissió 
informativa que es porta un punt sobrevingut sense haver preparat l’expedient abans i 
sense tenir la informació abans.  

I ens trobem a la comissió informativa amb un munt de folis, acabats com diu aquell 
“recién salidos del horno”, que en aquell moment ens hem de posar a mirar la informació, 
sense tenir el coneixement previ de la informació. 

Vostè sap perfectament que tots els punts de ple han d’estar examinats, han d’estar a 
l’expedient per poder estar examinats prèviament i poder exercir la labor de l’oposició. A 
més era una demanda que vostès també reclamaven quan passava, però és que com dic 
ens trobem, ens trobem que tots els plens, des del juny de l’any passat, han anat punts 
sobrevinguts d’aquesta manera a comissió informativa. 
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Per tant estem fent d’una cosa que hauria de ser excepcional, una habitualitat, l’estem 
convertint en habitual i això no pot ser, això no pot ser, nosaltres entenem que això ja no 
és tolerable, perquè ja dic, repassin vostès, a cada ple estem igual. I això provoca en els 
grups municipals, vostè ho sap Sra. Oliveras, provoca una indefensió, provoca una 
indefensió en els grups de l’oposició, perquè clar al tenir la informació en aquell moment, 
que ens l’hem de mirar, sense tenir la informació prèvia i l’expedient, per tant com dic la 
comissió informativa perd totalment la seva utilitat, que és poder anar a mirar l’expedient 
prèviament i tenir la informació prèvia dels punts que es convoquen, perquè ha de ser 
així. 

Per tant li pregaria, i aprofito com dic aquest punt, per tornar-li a pregar que utilitzi 
aquesta excepcionalitat realment quan siguin punts realment excepcionals, i no punts 
com aquest que considerem, que és un punt que es podia haver portat perfectament de 
manera ordinària amb el procediment corresponent, i si no haver-lo aprovat d’una altra 
manera. 

Per tant l’únic que li demanem és que, bé que respecti les formes que ha de tenir la 
comissió informativa, més que res com a respecte a la resta de grups que hem de tenir la 
informació en temps i forma. 

 

El senyor Àlex Brossa i Enrique declara: 

Sí Sra. Peralta, respecte a l’oposició màxim, és a dir nosaltres doncs som, entenc que 
hem estat uns quants anys, i per tant sabem el funcionament, fem-ho fàcil, respecte 
d’aquest punt no hi ha hagut cap intencionalitat de portar-lo a ple, sinó senzillament de 
què estigués aprovat aprofitant que hi hagués abans el Tasta, si ho haguéssim pogut 
aprovar d’una manera més ràpida que no fos el ple també ho hauríem fet, els serveis 
tècnics de la casa així ho van considerar, i és per això que pot haver-hi aquesta, si vostè 
vol, excepcionalitat, però també entenem que és punt relativament novell i per això el vam 
portar a ple, i demanar disculpes si en alguna vegada no ha estat així, però sempre 
mirarem que l’operativa sigui el més afinada possible. 

I una cosa, agrair a tothom el vot favorable, i al Sr. Villa que ha remarcat que som una 
regió, és només un tema de nomenclatura, a nivell europeu això ve de l’anglès, en aquest 
punt som una regió, però no perquè, sense voler entrar en un altre debat, és 
nomenclatura europea deixem-ho així. 

 

La senyora Sílvia Peralta Valdivia declara: 

Sr. Brossa estic totalment d’acord amb el que diu, que no qüestiono en absolut el fons, ni 
la conveniència d’adherir-nos, que em sembla perfecta. L’únic que demana això, que com 
què no és un punt que jo entenc, es podia haver portat perfectament de manera ordinària, 
no és una excepcionalitat urgent que calgui portar com a punt sobrevingut a la informativa 
sense cap tipus d’informació prèvia. 

I torno a dir, jo crec que es podia haver aprovat d’una altra manera realment si corria 
aquesta urgència. 
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L’únic que dic, si us plau, els hi demano que no prengui això com de manera habitual, 
perquè ens estem trobant en cada informativa. I vostès també quan passava lògicament 
ho reclamaven. Per tant nosaltres com entendrà, també ho reclamem. 

 

La senyora Elisabeth Oliveras i Jorba declara: 

Sra. Peralta té tota la raó. Els hi recordo que el darrer mes que vam portar punts a la 
informativa sobrevinguts era el mes de març, que vam moure la informativa perquè 
coincidia amb Setmana Santa, i que vam quedar que si havia algun punt sobrevingut no 
ens ho retraurien, cal fer memòria, ara ha estat en aquest ple.  

En tot cas farem els deures ben fets, i intentarem que no hi hagi res que no sigui 
d’extrema urgència o que pertoqui perquè sigui una cosa que hagi sortit d’avui per demà i 
que s’hagi de portar a ple. 

 

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

 

 

8. Moció presentada per Junts-ERC-AM, per la defensa de la sobirania del 
Parlament de Catalunya i contra els atacs a les lleis catalanes 

 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 
Catalunya es troba davant d’una nova ofensiva del govern espanyol en funcions de 
judicialitzar la política i de recórrer davant el Tribunal Constitucional normes que afecten 
els drets bàsics de la ciutadania i que atempten contra la sobirania del Parlament de 
Catalunya. Des de principis d’any, hem assistit a la suspensió de diverses lleis catalanes 
a partir de recursos presentats pel govern en funcions davant un tribunal mancant de 
legitimitat. 
 
Les lleis recentment suspeses en els àmbits de l’accés l’habitatge, les professions 
esportives, la igualtat efectiva entre dones i homes o el codi de consum tenen un fort 
impacte social. Els embats judicials també s’han dirigit a les institucions catalanes com la 
suspensió  de la Conselleria d’Afers Exteriors i la suspensió de la llei de governs locals. 
Altres resolucions com la que ha declarat inconstitucional la prohibició de la pràctica del 
fracking  o la suspensió de l’impost sobre la producció nuclear atempten directament 
contra el model de país acordat a la cambra legislativa catalana.  
 
Els recursos de l’Estat al Tribunal Constitucional de les darreres setmanes afecten 
directament aquelles persones que més estan patint els efectes de la crisi econòmica i 
que es troben en situació d’emergència social. En aquest sentit, la ràpida resposta per a 
la coordinació entre els Ajuntaments, el Govern de la Generalitat i el Parlament que 
pretén mitigar l’impacte del recurs contra la llei 24/2015 de mesures urgents per afrontar 
l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica és essencial per a la 
cohesió social del nostre país. El món local juga un paper clau en la resposta a les 
persones que es troben en situació d’emergència residencial i de pobresa energètica així 
com també és essencial la responsabilitat de les entitats bancàries i la seva disposició a 
col·laborar amb els poders públics. 
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Atès que el Tribunal Constitucional ha admès a tràmit i ha declarat inconstitucionals lleis 
que afecten directament els drets de la ciutadania de Catalunya, l’actuació les seves 
institucions i del model territorial fent que aquestes quedin en suspens.  
 
Atès que el Parlament de Catalunya representa el poble català, exerceix la potestat 
legislativa i és la seu on s’expressa el pluralisme i es fa públic el debat polític. 
 
Atès que el Parlament de Catalunya va aprovar el passat 9 de novembre Resolució 1/XI 
sobre l’inici del procés polític a Catalunya com a conseqüència dels resultats electorals 
del 27 de setembre de 2015 que estableix que “el Parlament de Catalunya, com a 
dipositari de la sobirania  i com a expressió del poder constituent, reitera que aquesta 
cambra i el procés de desconnexió democràtica de l’Estat espanyol no se supeditaran a 
les decisions de les institucions de l'Estat espanyol”. 
 
Per tots aquests motius, el Ple de l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès adopta els 
següents 

 
ACORDS 

 
Primer. Donar suport al Parlament de Catalunya en les iniciatives legislatives que 
refermin la voluntat de donar resposta a les emergències socials. 
 
Segon. Donar suport al Govern de la Generalitat en el desplegament normatiu i 
reglamentari al que s'ha compromès i en la relació amb els serveis socials. 
 
Tercer. Impulsar des de l’Ajuntament les iniciatives que permet la llei 24/2015, seguint 
l'exemple de l'Ajuntament de Sabadell, que manté el compromís de continuar impulsant 
accions per evitar desnonaments per impagament d’hipoteca o de lloguer, així com 
buscar mecanismes de segona oportunitat per cancel·lar deutes contrets per habitatge 
habitual. 
 
Quart. Traslladar a les entitats del tercer sector la voluntat de l’Ajuntament de continuar 
treballant per les persones que més ho necessiten. 
 
Cinquè. Participar de les accions que es puguin organitzar en rebuig de la suspensió per 
part del Tribunal Constitucional de les lleis catalanes i a favor de la sobirania del 
Parlament de Catalunya. 
 
Sisè. Fer arribar aquest acord a tots els grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, 
a l’Associació Catalana de Municipis i Comarques i a la Federació de Municipis de 
Catalunya. 
 
 
Deliberacions 
La senyora Elisabeth Oliveras i Jorba declara: 

Passem al punt de les mocions.  

Els hi hem donat un full a cada regidor amb les esmenes que hi ha, Secretaria també les 
té. 
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La moció núm. 8 ha estat presentat per Junts i consensuada amb Convergència. 

 

El senyor Francesc Fernández Lugo declara: 

La moció en relació a la defensa de la sobirania del Parlament de Catalunya i contra els 
atacs a les lleis catalanes, procediré a llegir la part dels acords que diu el següent: 

Donar suport al Parlament de Catalunya en les iniciatives legislatives que refermin la 
voluntat de donar resposta a les emergències socials. 
 
Donar suport al Govern de la Generalitat en el desplegament normatiu i reglamentari al 
que s'ha compromès i en la relació amb els serveis socials. 
 
Impulsar des de l’Ajuntament les iniciatives que permet la llei 24/2015, seguint l'exemple 
de l'Ajuntament de Sabadell, que manté el compromís de continuar impulsant accions per 
evitar desnonaments per impagament d’hipoteca o de lloguer, així com buscar 
mecanismes de segona oportunitat per cancel·lar deutes contrets per habitatge habitual. 
 
Traslladar a les entitats del tercer sector la voluntat de l’Ajuntament de continuar 
treballant per les persones que més ho necessiten. 
 
Participar de les accions que es puguin organitzar en rebuig de la suspensió per part del 
Tribunal Constitucional de les lleis catalanes i a favor de la sobirania del Parlament de 
Catalunya. 
 
Fer arribar aquest acord a tots els grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, a 
l’Associació Catalana de Municipis i Comarques i a la Federació de Municipis de 
Catalunya. 
 
 
La senyora Marta Baldrich Caselles declara: 
 
Nosaltres no hem consensuat aquesta moció, tot i que realment estem d’acord 
majoritàriament tant amb la part expositiva com amb la totalitat dels acords evidentment. 
Sí que és veritat que amb excepció d’un paràgraf, el qual el nostre grup va demanar que 
es treies, donat que al nostre entendre no aportava cap valor afegit a la pròpia moció, que 
era un paràgraf totalment testimonial, i que a més el nostre grup parlamentari va votar en 
contra en el Parlament. 
 
Llavors per tant al no aportar valor afegit a la moció, no s’ha tret aquest paràgraf, llavors 
com a independentista i més d’esquerres que són em sap greu ja que crec que es tracta 
de sumar, consensuar i que es visualitza una postura comuna entre tothom. 
 
Tot i així, com què es tracta de sumar, consensuar i que al cap i a la fi, el que és més 
importants són els acords arribats, el nostre grup en aquest cas votarà a favor. 
 
 
El senyor David Sánchez Mancebo declara: 
 
Bé centrant-nos en la moció i en el fons de la mateixa, recalcar que hem de se 
conseqüents amb les lleis, ser respectuosos amb les lleis que de moment doncs tenen 
aquest afer amb una determinada situació. 
 
Nosaltres com a partir tenim una manera d’actuar que és evidentment, diguéssim 
respectar els procediments que en aquests moments estan establerts en aquest tema. I 
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també deixar palesa, i ja vam dir que la nostra posició sobre aquest assumpte és 
coneguda públicament pel nostre partit, en totes les nostres intervencions públiques dels 
nostres màxims dirigents i dirigents no tant màxims, però que sí que són conegudes i són 
unitaris i són les mateixes, i en aquestes ens reafirmem. 
 
 
La senyora Sílvia Peralta Valdivia declara: 
 
Anunciar la nostra abstenció, agraïm que la proposta que vam fer de concretar més a què 
es referia el rebuig a la suspensió de les lleis catalanes, que es referia concretament 
contra la suspensió del Tribunal Constitucional, perquè creiem que era una concreció que 
era necessària, doncs el rebuig a la suspensió de les lleis era un concepte molt genèric 
que pot venir per moltes causes. 
 
El rebuig a les lleis és més un sentiment, nosaltres entenem que no és una 
desobediència a la llei, sinó és una protesta, és una manera de protestar contra les lleis i 
per tant aquí estem totalment d’acord en protestar en aquelles lleis, lògicament que 
considerem que són injustes o en aquests procediments que són injustos, ja dic no 
contempla la paraula desobediència. Per tant ens podríem haver sumat si haguessin tret 
el paràgraf al que feia al·lusió la Sra. Baldrich, que nosaltres també ho havíem demanat, i 
que lògicament vincula aquest tema amb la declaració del procés de desconnexió, i com 
vostès entendran si ho vincula d’aquesta manera doncs nosaltres tampoc ens hi podem 
sumar i per tant ens abstindrem. 
 
 
 
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 i Convergència) 
  Vots en contra: 2 (C’s) 
  Abstencions: 2 (PSC-CP) 
 

 

9. Moció presentada per Junts-ERC-AM, per a la llibertat d'expressió en les 
competicions esportives 

 
Aquesta punt es retira de l’ordre del dia. 

 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

La bandera estelada és un símbol de catalanitat, de llibertat i de democràcia. És un 
símbol que és present de manera habitual als pobles i ciutats del nostre país i als actes 
que s’hi desenvolupen, ja siguin esportius, culturals, lúdics o de qualsevol altra índole.  
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Es tracta doncs, d’un símbol generalment acceptat, que no és considerat com una ofensa 
ni com una incitació a la violència.  

No pot ser que es consideri l’exhibició d’una bandera estelada com un acte "racista, 
xenòfob o que inciti, fomenti o ajudi a la realització de comportaments violents o 
terroristes o constitueixi un acte de manifest menyspreu a les persones participants de 
l'espectacle esportiu", que és el que estableix l’article 2 de la Llei 19/2007 contra la 
violència, el racisme, la xenofòbia i la intolerància en l'esport. 

La final de la Copa del Rei entre el FC Barcelona i el Sevilla, que es disputarà el 
diumenge 22 de maig a l’estadi Vicente Calderón de Madrid, ha estat de nou objecte de 
controvèrsia per la prohibició de l’exhibició de banderes estelades.  

La decisió de la Delegació del Govern a Madrid, atempta directament contra la llibertat 
d’expressió i demostra un cop més la intolerància de l’Estat espanyol envers les 
aspiracions democràtiques del poble català. 

Per tots aquests motius, el grup de Junts Per Sant Quirze – ERC - AM a l’Ajuntament de 
Sant Quirze del Vallès proposa l’adopció dels següents 

 
ACORDS 

 

Primer.- Manifestar el rebuig d’aquest consistori de qualsevol prohibició a la presència de 
banderes estelades en recintes esportius. 

 
Segon.- Instar la Delegada del Govern a Madrid i el Ministre d’Interior en funcions a 
retirar la prohibició d’exhibir estelades a la final de la Copa del Rei que se celebrarà el 
diumenge 22 de maig. 

 
Tercer.- Instar els possibles Coordinadors de Seguretat dels esdeveniments que tinguin 
lloc en aquest municipi a no prohibir ni posar cap altra mena d’obstacle a la presència de 
banderes estelades en els recintes esportius, culturals i espais públics de la nostra ciutat. 

 
Quart. Fer arribar aquest acord a tots els grups parlamentaris del Parlament de 
Catalunya, a l’Associació Catalana de Municipis i Comarques, a la Federació de Municipis 
de Catalunya. 

 
 

10. Moció presentada per Junts-ERC-AM i ICV-EUiA-E, d'adhesió a la declaració 
universal sobre els arxius 

 
 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS  
 
L’Associació d'Arxivers-Gestors de Documents de Catalunya, per tal de promoure el bon 
exercici de la professió d’arxiver i preservar i difondre el patrimoni documental, tan públic 
com privat, ha participat activament en la redacció i aprovació de la Universal Declaration 
on Archives (UDA).  
 
Aquesta declaració va ser elaborada pel Consell Internacional d’Arxius (ICA), que 
representa a la comunitat professional que es dedica a la gestió documental i els arxius 
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en el món, i en l’Assemblea general celebrada a Oslo al Setembre del 2010 va ser 
aprovada per unanimitat dels delegats de l’ICA com a expressió de les exigències 
fonamentals de la professió amb independència de les cultures i amb la finalitat de 
reconèixer el paper clau dels arxius, tant en la transparència administrativa i en la rendició 
de comptes democràtica com en la preservació de la memòria social col·lectiva i en la 
investigació històrica.  
 
L’ICA va ser creat per la UNESCO el 9 de juny del 1948 i des de llavors les dues 
organitzacions han col·laborat de forma intensa en la promoció dels arxius. Des de l’any 
2008, en commemoració del 60è aniversari de l’ICA, el 9 de juny, es celebra el Dia 
Internacional dels Arxius. Amb motiu d’aquesta col·laboració, la UNESCO en la seva 36a 
Conferència General tinguda a Paris el 10 de novembre de 2011 va adoptar una resolució 
en què felicitava l’ICA per la seva tasca en l’elaboració de la UDA, feia seva aquesta 
declaració i encoratjava els Estats membres a tenir en compte els principis que aquesta 
formula i a aplicar estratègies i programes en el futur en el seu respectiu àmbit nacional. 
 
El Parlament de Catalunya s’adherí a la Declaració Universal sobre els Arxius el 17 de 
juliol de 2013, essent la primera cambra legislativa del món en adoptar-la en el seu 
corpus legislatiu. A partir d’aleshores diferents ajuntaments i entitats públiques i privades 
s’hi han anat afegint incorporant a la seva missió i ideari la necessitat d’impulsar 
polítiques en gestió de documents que permetin un exercici més transparent de l’accés a 
la informació. 
 
Per tot el que s’ha exposat el Ple de l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès adopta els 
següents 
 
ACORDS 
 
1.- Adherir-se a la Universal Declaration on Archives elaborada i aprovada pel Consell 
Internacional d’Arxius i reconeguda com a pròpia per la UNESCO. 
 
2.- Incorporar els principis que s’enuncien en la Declaració Universal sobre els Arxius en 
l’actuació d’aquesta corporació i comprometre’ns a treballar per tal que: 

 
- la gestió dels arxius sigui valorada i exercida plenament 
 
- es dotin els arxius amb els recursos adequats que n’assegurin la seva correcta 
gestió, incloent-hi professionals degudament qualificats 
 
- els arxius siguin gestionats i preservats en les condicions que assegurin la seva 
autenticitat, fiabilitat, integritat i ús 
 
- els arxius siguin accessibles a tothom, respectant les lleis pertinents i les 
relatives als drets de les persones, dels productors, dels propietaris i dels usuaris 
 
- els arxius siguin utilitzats per contribuir a la promoció d’una ciutadania 
responsable. 

 
3.- Reconèixer el paper de l’Associació d’Arxivers – Gestors de Documents de Catalunya, 
tant per la seva tasca de promoció dels arxius i dels seus professionals a Catalunya com 
per la tasca de difusió internacional de l’arxivística d’aquest país.  
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4.- Donar trasllat d’aquesta moció a l’Associació d’Arxivers-Gestors de Documents de 
Catalunya.  
 
 
 
Deliberacions 
El senyor Albert Falgueras Cuatrecasas declara: 

Aquesta moció presentada per Junts-ERC i ICV d’adhesió a la declaració universal 
sobres els arxius, ha estat consensuada per tots els grups municipals. 

Al tractar-se d’una moció consensuada procediré a llegir únicament els acords: 

 
1.- Adherir-se a la Universal Declaration on Archives elaborada i aprovada pel Consell 
Internacional d’Arxius i reconeguda com a pròpia per la UNESCO. 
 
2.- Incorporar els principis que s’enuncien en la Declaració Universal sobre els Arxius en 
l’actuació d’aquesta corporació i comprometre’ns a treballar per tal que: 

 
- la gestió dels arxius sigui valorada i exercida plenament 
 
- es dotin els arxius amb els recursos adequats que n’assegurin la seva correcta 
gestió, incloent-hi professionals degudament qualificats 
 
- els arxius siguin gestionats i preservats en les condicions que assegurin la seva 
autenticitat, fiabilitat, integritat i ús 
 
- els arxius siguin accessibles a tothom, respectant les lleis pertinents i les 
relatives als drets de les persones, dels productors, dels propietaris i dels usuaris 
 
- els arxius siguin utilitzats per contribuir a la promoció d’una ciutadania 
responsable. 

 
3.- Reconèixer el paper de l’Associació d’Arxivers – Gestors de Documents de Catalunya, 
tant per la seva tasca de promoció dels arxius i dels seus professionals a Catalunya com 
per la tasca de difusió internacional de l’arxivística d’aquest país.  
 
4.- Donar trasllat d’aquesta moció a l’Associació d’Arxivers-Gestors de Documents de 
Catalunya.  
 

 

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

 

11. Moció presentada per Junts-ERC-AM i ICV-EUiA-E, per donar suport al 
soterrament de la línia de tren al seu pas per Montcada i Reixac 

 
Montcada i Reixac està castigada per la seva situació geogràfica. Sortida natural de 
Barcelona cap al Nord, es troba esquarterada tant per accidents geogràfics –dos rius i 
una riera- com per importants vies de comunicació: tres línies de rodalies (Barcelona – 
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Terrassa – Manresa, Barcelona – Vic Ripoll, i Barcelona – Sant Celoni Portbou), dues 
autopistes (C58 i C33), una autovia (C17), carretera nacional (N150). 

Als perjudicis ocasionats per aquestes infraestructures cal sumar-los també els efectes 
provocats pels 10 polígons industrials que alberga el municipi així com per la degradació 
mediambiental que generen les diverses pedreres i indústries contaminants, entre les 
quals destaquen l’estació comarcal depuradora d’aigües residuals; la planta de 
tractament mecànic i biològic de residus municipals; i la cimentera Lafarge que a més de 
la generació de pols derivada de l’activitat productiva s’ha convertit en una incineradora 
en rebre l’autorització per valoritzar residus. 

En el seu moment es va veure l’oportunitat d’arribar a un acord quan es van licitar les 
obres de l’AVE al pas pel municipi. Es va soterrar la via de l’AVE i llavors es va adquirir el 
compromís que abans de finalitzar les obres de la LAV al seu pas pel municipi es 
procediria al soterrament de la línia Barcelona-Portbou, que al seu pas pel municipi té una 
gran freqüència de pas i a més té dos passos a nivell altament perillosos en els quals han 
perdut la vida la majoria de les 165 persones atropellades a les diferents línies 
ferroviàries que creuen pel mig de la trama urbana. 

El dia 19 de novembre de 2007 es van signar els acords entre el Ministeri de Foment, el 
Departament de Política Territorial i Obres Públiques, l’Ajuntament de Montcada i Reixac i 
l’Administrador d’Infraestructures ferroviàries (ADIF) en relació amb el pas de la línia 
d’alta velocitat i de la integració de la línia fèrria convencional Barcelona-Portbou al seu 
pas per Montcada i Reixac. 

A dia d’avui, amb el projecte definitivament aprovat, urgeix el compliment d’allò acordat i 
dotar-ho pressupostàriament per poder-se dur a terme després de tants anys de lluites i 
patiment. 

Montcada i Reixac mereix veure reconegut l’importantíssim paper que exerceix com a eix 
vertebrador del desenvolupament econòmic de la Regió Metropolitana. I ho mereix per 
raons objectives, com són la sobre implantació en el municipi d’infraestructures que 
donen servei a tot el territori metropolità; o l’assetjament provocat pel desenvolupament 
urbanístic de dos potents nuclis de creixement –el Barcelonès Nord i el Vallès-, que ho 
han sotmès a un estrès territorial desproporcionat. 

El soterrament de les vies a Montcada és un deute històric amb els seus habitants. 

Per tot això, el Ple de l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès adopta els següents  

ACORDS 

Primer.-  Donar suport a la “Declaració de Montcada” aprovada pel Comitè executiu de la 
Federació de Municipis de Catalunya. 

Segon.- Reiterar en la demanda l’inversions immediates i urgents que possibilitin el 
soterrament de la línia de ferrocarril convencional Barcelona-Portbou al seu pas per 
Montcada i Reixac. 

Tercer.- Instar al Ministeri de Foment a posar en marxa l’agenda d’inversions per al 
soterrament de la línia ferroviària R2, a l’altura de Montcada i Reixac, i les fases 
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d’execució del projecte que ha de culminar amb una primera partida en els pressupostos 
del 2017. 

Quart.- Traslladar aquests acords al Ministeri de Foment, i a ADIF, a la Federació de 
Municipis de Catalunya, a l’Ajuntament de Montcada i Reixac, a la plataforma “Tracte just 
– soterrament total”, al Departament de Política Territorial de la Generalitat. 

     

Deliberacions 
El senyor Francesc Fernández Lugo declara: 

És una moció consensuada per tots els grups, per donar suport al soterrament de la línia 
de tren al seu pas per Montcada i Reixac. 

Al ser consensuada també llegirem els 4 punts d’acords: 

Primer.-  Donar suport a la “Declaració de Montcada” aprovada pel Comitè executiu de la 
Federació de Municipis de Catalunya. 

Segon.- Reiterar en la demanda l’inversions immediates i urgents que possibilitin el 
soterrament de la línia de ferrocarril convencional Barcelona-Portbou al seu pas per 
Montcada i Reixac. 

Tercer.- Instar al Ministeri de Foment a posar en marxa l’agenda d’inversions per al 
soterrament de la línia ferroviària R2, a l’altura de Montcada i Reixac, i les fases 
d’execució del projecte que ha de culminar amb una primera partida en els pressupostos 
del 2017. 

Quart.- Traslladar aquests acords al Ministeri de Foment, i a ADIF, a la Federació de 
Municipis de Catalunya, a l’Ajuntament de Montcada i Reixac, a la plataforma “Tracte just 
– soterrament total”, al Departament de Política Territorial de la Generalitat. 

 

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

  

 

12. Assumptes sobrevinguts 

Deliberacions 
La senyora Elisabeth Oliveras i Jorba declara: 

Abans de passar al punt de precs i preguntes, tenim un punt sobrevingut, que la 
motivació de la presència en aquest ple ja va ser debatuda en l’àmbit de la Junta de 
Portaveus, és un acord de Junta de Portaveus que va néixer a través d’una demanda del 
Consell Escolar, que es va fer aquest mateix dilluns, i que per tant per urgència no es 
podia incloure dins de la convocatòria del ple. 

Primer hem de passar a votar la urgència i la inclusió del punt. 
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Votació 
Sotmesa a votació la inclusió del punt dins de l’ordre del dia, s’aprova per unanimitat. 

 

12.1. Sol·licitud grup classe 3er d'ESO a l'Institut Sant Quirze del Vallès 

ANTECEDENTS DE FET 
 
En data 23 de maig de 2016, s’ha reunit el Consell Escolar Municipal i entre d’altres 
temes han considerat el resultat de les preinscripcions de secundària a l’institut Sant 
Quirze. 

Les dades de preinscripció facilitades pel centre educatiu han estat: 

- 5 grups ofertats de 3r ESO per al curs 2016-17 : 150 alumnes 
- Previsió alumnat 3r ESO curs 2016-17(tenint en compte possibles repeticions):

 169 alumnes 
- Alumnat pre-inscrit a 3r ESO: 5 alumnes 
- Total  169+5: 174 alumnes 

Aquestes dades donen una diferència entre l’oferta inicial i la preinscripció realitzada a 3r. 
d’ESO de 24 alumnes més de l’oferta i sobre passa en un 16% l’increment de la ràtio a 
l’Institut Sant Quirze. 

FONAMENTS DE DRET 

- Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, modificada per la Llei 
27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local. 

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

DISPOSICIÓ 

El Ple adopta l’acord següent:  
 
Primer.- Sol·licitar a la Direcció de Serveis Territorials d’Ensenyament l’obertura d’un nou 
grup classe de 3r. d’ESO pel curs 2016-2017. 

Segon.- Comunicar aquest acord a la Direcció de Serveis Territorials d’Ensenyament 
Vallès Occidental i a les direccions dels centres, a les AMPA i al Consell Escolar 
Municipal. 

 

Deliberacions 
La senyora Maria Domingo Soler declara: 
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Bona nit a totes. 

Considerant les dades de les preinscripcions. Perdoneu és que em refereixo a les 
persones, a totes les persones que ens estan escoltant, estem massa acostumats al 
masculí. 

Considerant les dades de les preinscripcions facilitades per l’institut pel curs 2016-2017, 
es fa evident que existeix una diferència considerables entre l’oferta inicial i la 
preinscripció realitzada al curs de 3r d’ESO, la qual sobrepassa un 16% l’increment de la 
ràtio a l’institut de Sant Quirze. 

I aquest passat dilluns que es va reunir el Consell Escolar Municipal, on es va manifestar 
la inquietud que això genera, es va acordar, i havent-ho acordat prèviament també per 
Junta de Portaveus, i en nom de tots els grups municipals de l’Ajuntament de Sant 
Quirze. 

Primer es sol·licita a la Direcció de Serveis Territorials d’Ensenyament l’obertura d’un nou 
grup classe de 3r. d’ESO pel curs 2016-2017. 

I un cop realitzat això comunicar aquest acord a la Direcció de Serveis Territorials 
d’Ensenyament Vallès Occidental i a les direccions dels centres, a les AMPA i al Consell 
Escolar Municipal, perquè així sigui. 

 

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

 

13. Precs i preguntes 

El senyor Luís Villa Carbó declara: 

Bona nit. 

Volia clarificar i si tenim ja data per a la reparació de la barana del C. Bages, en lo 
referent al costat del col·legi Lola Anglada. Això per una banda perquè ja han passat 
masses dies i això s’ha d’aclarir. 

I després a mi m’agradaria, ja sé que sempre s’ha fet igual, ja sé que com sempre s’ha fet 
així, doncs continuem fent-ho així. Però a mi m’agradaria canviar una mica el 
procediment del que són preguntes i respostes dels plens. M’agradaria tenir un lloc, a 
nivell informàtic, en el qual tinguéssim clar les preguntes que hem fet tots i les respostes 
que s’han donat a aquestes preguntes. Per dates, tant les preguntes com les respostes. I 
aquesta carpeta que fos compartida per tots, que tots poguéssim veure-la, perquè arriba 
un moment que ens perdem, entre papers per aquí, papers per allà, ens venen les 
preguntes en papers, després les lliguem, bé per no allargar més el tema. Ja sé que 
sempre s’ha fet així, però crec que ha arribat un moment, que amb les noves tecnologies 
que tenim, de què això es pot arreglar perfectament. És un problema de voluntat, i fer-ho 
una mica ben fet. 

 

El senyor David Sánchez Mancebo declara: 
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Bé ja sabem que no tenim la competència dels ferrocarrils, vull dir que no és una 
pregunta diguéssim per buscar responsabilitats, sinó per buscar una resposta o un treball 
conjunt per demanar explicacions, en aquest cas als FFCC. Tenim constància que a les 
pantalles no surten els horaris. Pel que veig ja coneixen els temes, ens tenen a la seva 
disposició per fer una petició conjunto suposo, o si més no saber quan, si és un tema de 
pressupost, és una tema de què, no sé tema d’instal·lació, però hi ha molts veïns que es 
queixen d’aquesta incidència i que els perjudica una mica la seva mobilitat o preveure la 
mobilitat. 

 

La senyora Sílvia Peralta Valdivia declara: 

Nosaltres farem 2 preguntes i una demanda. Una demanda en nom dels 3 grups de 
l’oposició. 

La primera pregunta es refereix al servei psicològic d’atenció a les dones, que 
precisament, abans parlàvem del Pla de prevenció contra la violència masclista, i un dels 
serveis fonamentals com ja sabem és el servei d’atenció psicològica a les dones 
maltractades i als seus infants. I hem vist amb preocupació a la Junta de Govern Local 
del 26 d’abril, que es deia que la despesa per fer front a la pròrroga derivada del 
contracte complementari d’aquest servei psicològic, contràriament no està consignada, no 
estava consignada econòmicament. Per tant volem saber i esperem que això no comporti 
cap problema en el retard del pagament del proveïdor, en aquest cas de l’entitat que dóna 
el servei. I això que no provoqui cap problema perquè com dic, considerem que és un 
servei absolutament essencial que moltes vegades es donen situacions d’urgència, i per 
tant hem de ser molt curosos amb tot el procés i amb el pagament d’aquest servei. 

L’altra pregunta, com no podia ser d’una altra manera, havia de venir en aquest ple, 
espero que sigui ja la última vegada, i és el tema del ioga, Sra. Domingo. Perquè ja 
acabem, acabem ja, ja s’acaba el ioga. I per tant portem tot el curs preguntant, si seria 
possible allargar el curs unes setmanes més, o començar unes setmanes abans. A la 
última resposta que vam tenir per part de vostès, que la tinc aquí, és la que ens van 
donar al mes de març, però ens la van donar per escrit a l’abril. Ens van dir que pel que fa 
a l’allargament del curs d’ioga fins un mes més del que en un inici estava previst, dir que 
ho estem treballant per mirar de fer-ho possible. Tenint en compte els espais dels que 
disposem i els recursos que necessitaríem incrementar. De moment l’opinió tècnica, és 
que una ubicació que podria acollir els 4 grups d’ioga si és produís aquesta prolongació 
seria el Casal d’Avis, tot i que també estem buscant altres solucions alternatives. I 
aquesta és la última resposta que tenim. 

Els hi agrairíem, si us plau, que ens diguin si sí o si no, però que ens donin ja una 
resposta definitiva, perquè com dic el curs s’acaba ja d’aquí 2, 3 setmanes i per tant les 
persones que han entrar la petició, doncs per respecte que tinguin una resposta ja 
definitiva, o sí o no, però que se’ls hi digui ja si pot ser o no pot ser. 

I per última el que deia una demanda en nom dels 3 grups municipals de l’oposició. De la 
comissió de seguiment del 3 de maig, vostès ens van presentar el calendari de recollida 
de propostes del procés participatiu, que començarà el dia 8 de juny, un dia abans de la 
campanya electoral i que coincideix per tant plenament amb la campanya electoral. 
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Els grups de l’oposició ja els hi vam demanar en aquesta comissió, que canviessin el 
calendari, que el posposessin, doncs enteníem que interferia directament en la campanya 
i que això pot provocar fins i tot una situació de discriminació respecte a la resta de partits 
polítics. 

La Sra. Oliveras en aquell moment es va contestar que el govern ho valoraria, dir que no 
hem rebut cap resposta al respecte, ans al contrari, hem vist com en les presentacions 
públiques i en la web es mantenia el calendari exactament igual com es va presentar el 3 
de maig i com dic nosaltres com a grups de l’oposició que vam demanar aquesta petició, 
estàvem esperant una resposta, no l’hem rebuda. La única resposta que hem rebut va ser 
un mail de la tècnica de Participació del 19 de maig, que ens deia que el tema del 
calendari s’ha tirat endavant amb la proposta que us vam presentar. Parlat amb 
Secretaria, l’Hugo, i valorat tant tècnicament com políticament ho hem continuat tirant 
endavant per no dilatar el procés. Salut. 

Li agraïm a la tècnica de Participació Ciutadania que faci la resposta, tant tècnica com 
política, però entenem que qui havia de respondre políticament no ho ha fet. I entenem 
que el tècnic no ha respondre políticament. 

Ara per tant li demanem una resposta política, li tornem a demanar a vostè Sra. Oliveras, 
que posposi el calendari per després de les eleccions. I que quedi clar i que consti en ple, 
i que consti en acta, per no tergiversar la informació, ni manipular la informació, ni que 
ningú s’enganyi, que no estem qüestionant en absolut el procés participatiu. Torno a dir, 
no estem qüestionant en absolut el procés participatiu. L’únic que estem demanant és 
que es posposi el calendari de recollida de propostes en urnes mòbils per tot el municipi, i 
precisament durant la campanya electoral, perquè com li dic, considerem que això pot 
incidir directa o indirectament en el vot dels electors, i a més a més pot provocar una 
situació de discriminació i de desigualtat respecte a la resta de partits polítics.  

No cal que li expliqui el que diu la Llei orgànica de règim electoral, ni les coses que es 
poden fer durant la campanya electoral, i no només durant la campanya electoral, sinó 
durant el període electoral, perquè com vostès saben es va modificar al 2011 i per tant és 
més ampli encara el període que abasta, és des del dia en què es convoquen les 
eleccions fins el dia de les eleccions, o sigui no és només la campanya, són molts més 
dies. 

Però sí que li llegiré només una instrucció, una instrucció de la Junta Electoral Central, la 
instrucció 2/2011 de 24 de març, sobre la interpretación del artículo 50 de la Ley Orgánica 
de Régimen Electoral General. Ho lamento, llegeixo en castellà, perquè està en castellà 
lògicament, és de la Junta Electoral Central, i diu: “en relación al objeto y los límites de 
las campañas institucionales que puedan realizar los poderes públicos en período 
electoral, lo que se puede realizar son: inauguraciones institucionales de tipo comercial, 
industrial, profesional, económico, cultural, deportivo, tales como congresos, ferias de 
muestras, festivales o fiestas populares que se celebran de forma regular y periódica en 
fechas coincidentes en un periodo electoral, siempre que ni en la organización del evento, 
ni en las intervenciones se contengan alusiones a las realizaciones o a los logros de las 
autoridades intervinientes, ni tampoco se induzca directa o indirectamente mediata o 
inmediatamente el sentido del voto de los electores. Esta Junta entiende que los poderes 
públicos solo pueden realizar campañas en periodo electoral cuando a la luz de las 
circunstancias dicha campaña sea imprescindible para la realización de los objetivos que 
tenga encomendados una administración i no sea posible postergar la campaña hasta 
después del periodo electoral sin grave lesión para el interés general.” Y vuelvo a recalcar 
“sin grave lesión para el interés general”. 

Dit això nosaltres creiem que està claríssim, a veure que per posposar aquesta 
campanya no hi haurà una greu lesió per l’interès general. 
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Per tant tornem a demanar, demano com dic en nom dels 3 grups de l’oposició, perquè 
d’alguna manera tots estiguem en condicions d’igualtat durant els 15 dies de la campanya 
electoral, que posposin el calendari de recollida de propostes en urnes mòbils al municipi 
per després de la campanya electoral. 

 

El senyor Josep Antoni Delgado Rivera declara: 

En un dels darrers butlletins Informem va sortir publicada la informació referent a la 
liquidació del pressupost de l’any anterior, amb posterioritat i per iniciativa del govern 
municipal s’ha detectat unes errades, hi ha hagut un canvi de criteri que modifica aquesta 
liquidació, per tant considerem de justícia amb la informació que donem als ciutadans, 
que surti rectificat al mateix butlletí, diguem amb el mateix ressò que ha pogut tenir 
l’anterior. 

 

La senyora Míriam Casaramona Massana declara: 

Volia portar dues preguntes: Una era, ens ha fet arribar un veí del poble que a l’av. Can 
Barra, de dalt a baix hi ha 20 arbres morts, llavors voldríem saber si havien pensat en 
tornar a replantar, o bé si tenien decidit fer alguna proposta. 

I la segona pregunta, avui es publicava a la web, a les notícies de l’Ajuntament, que el  
rugby es proclamava subcampió, ens afegim a la seva felicitació. Però també el divendres 
passat ens va dir un veí, un nen de 12 anys va caure i es va trencar la tíbia i el peroné, va 
estar intervingut quirúrgicament. Llavors ens van traslladar a veure si tenien pensat fer 
algun tipus d’intervenció en el camp, va ser a conseqüència del camp. 

 

La senyora Montserrat Mundi i Mas declara: 

Jo porto alguns precs i algunes preguntes, començaré pel prec, perquè suposo que va 
ser amb cap tipus de consciència, no? Però jo li demanaria que a les comissions de 
seguiment, tant sigui d’òrgans de ple, com d’òrgans de govern, si un dia ha de venir algú 
a explicar-nos alguna cosa, doncs o que comencem nosaltres la comissió sense que ells 
hi siguin presents, o ells ens fan l’explicació i quan acaben agafen i marxen perquè home 
l’altre dia fèiem la comissió de seguiment, vam estar parlant de temes estrictament de 
l’Ajuntament i de sentències, coses evidentment de l’equip de govern i del propi 
Ajuntament i aquesta empresa va estar aquí asseguda a primera fila com si fossin 
regidors de l’Ajuntament. Suposo que no us veu donar compte i és evident, el procés de 
participació. 

Llavors sí que demanaria que fossin curosos i qualsevol persona que se la pugui 
convidar, o que ens digueu doncs escolta el dia de la comissió de seguiment vindrà 
aquesta persona a explicar-nos això. Si no té res a veure amb l’Ajuntament, doncs que es 
mantingui a fora mentre nosaltres estem fent la comissió i si no comencem pel seu tema i 
que abandoni la sala. 
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Aquest era un prec, després aniré pel tema de les preguntes, que ens afegim 
evidentment a la queixa o al prec que ha fet el Sr. Villa, tant i quant fa molt, molt complicat 
poder fer un seguiment de les respostes i les preguntes. Però n’hi ha una que és 
reiterada perquè a més a més vostès avui ens han contestat unes preguntes, i cada 
vegada que els hi firmem el paper diem que són preguntes que estan insuficientment 
contestades, perquè contesten el que volen i quan volen. 

I per exemple agafant l’acta del febrer, que és la que no hem aprovat, a la intervenció que 
vam fer nosaltres, demanàvem els temes del Sr. Sancho. Vostès avui ens contesten, que 
aquest senyor tenia una reducció de jornada, i que està jubilat des del dia 15 de maig, 
però nosaltres a part d’això li preguntàvem moltes més coses. Li preguntàvem que 
havíem comprovat que aquest senyor faltava 2 dies a la setmana, abans que se li 
concedís la reducció de jornada, tenia aquesta jornada en un altre ajuntament, la resta de 
plantilla de Territori tots ho sabien, per tant ho sabia tot l’Ajuntament, i llavors la pregunta 
era: si tenien previst una correcció de les seves nòmines i de totes les seves atribucions, 
abans de què deixés l’Ajuntament i si tenien previst també, més que modificar, solucionar, 
tot allò que es va fer amb el seu contracte, amb tota la reducció perquè tenia 
compatibilitat, la compatibilitat decau quan no sé que, perquè se li havia donat, tot això 
vostès no ens ho expliquen, ho preguntem a cada ple i no ens ho expliquen. 

Per tant jo agrairia que ens ho expliquessin, si cal ens assentem i ho parlem, si vostè no 
vol parlar-ho aquí al Ple, jo m’assento amb vostè on vulgui, però sí que és un tema que 
no ens agradaria arribar més lluny, i ens agradaria que ens ho responguessin d’una 
vegada. 

Després també en el Sr. Fernández, que tal com he dit en el tema de les preguntes, no 
acabem d’entendre que és el que ens torna a enviar, ens torna a enviar les mateixes 
preguntes, amb les mateixes respostes. La diferència és que aquestes, aquest no està 
signat pel tècnic, però són exactament les mateixes preguntes i les mateixes respostes 
que vostès ens van fer arribar el 28 abril. Avui li hem dit, que si us plau si podien foliar els 
fulls, i si us plau si podien ordenar les respostes. 

Doncs bé vostè ens envia el dia 15 de maig, exactament la mateixa documentació, sense 
estar foliada, continuem igual, i a més a més aquest informe sense la signatura del tècnic, 
i és més, segueixen havent-hi errors, perquè el 28 d’abril ja hi havia quan parlen del parc 
de Can Feliu, ho dic perquè estaria bé que abans de donar-ho s’ho tornin a revisar, 
perquè la veritat és que tornem a llegir el mateix i no saben perquè exactament ens ho ha 
tornat a enviar.  

Però ara li diré que hi ha una, parlen quan li demanem l’informe certificació liquidació final 
de l’obra corresponent a les obres de millora de la mobilitat del parc situat davant del 
CEIP Purificació Salses, i això sortia l’altra vegada i continua sortint ara. 

Ho dic per això, perquè intentem ordenar-ho, perquè si no se’ns fa molt difícil. 

I després la última pregunta per part meva, la Sra. secretària ens ha llegit molt ràpid, molt 
ràpid unes sentències del Sr. Lahoz, i exactament no hem entès res perquè referint-nos a 
un  mail que ens va enviar un senyor, que els hi envia a tothom, que no diré el nom. 
Doncs comença dient que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, sentència 
229/2016, que la Sra. secretària n’ha fet esment, però en principi parlava de la 554, de 8 
d’abril, considera que el pàrquing públic de Pau Casals de Sant Quirze del Vallès no  és 
demanial. 

Jo no he sentit res d’això, per tant no sé exactament, demanaríem si us plau o que ens 
passin la sentència, o si us plau si ens pot fer una breu explicació d’exactament on ens 
trobem  i que és exactament això que aquest senyor diu, perquè jo crec que no coincideix 
res amb el que diu la Sra. secretària. D’altra cantó tampoc és res estrany. Però això, 
bàsicament perquè ho ha dit tant ràpid, que no hem sigut capaços de poder-ho agafar. 
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Per part meva, de moment no tinc cap més pregunta. 

 

La senyora Mercè Vallès Corominas declara: 

En primer lloc, la Sra. Peralta ha expressat el desig dels 3 partits de l’oposició, en relació 
al procés dels pressupostos participatius, però sí que des del grup de Convergència, 
voldríem demanar disculpes i en aquest cas les assumeixo jo, que ahir es va fer la 
primera reunió i no va venir ningú del nostre grup, i és bàsicament un descuit meu, que 
vaig rebre el correu, però vaig dir ja ho diré, no vaig comunicar-ho a ningú dels meus 
companys, i per tant ningú del grup de Convergència  va venir, no perquè no volguéssim, 
sinó assumeixo en aquest cas la meva responsabilitat en aquest tema. 

En segon lloc, bé més que una pregunta, podria ser un prec, en el passat Informem vaig 
llegir que s’havien publicitat ja algunes de les actuacions més destacades de Festa Major, 
em va venir el dubte de si s’havia fet alguna comissió de festes a on no havia anat, vaig 
preguntar al tècnic també, cert vaig preguntar al tècnic si s’havia fet alguna comissió de 
festes i em va dir que no. Per tant em va sobtar bastant que es publiquessin algunes de 
les actuacions quan encara la comissió de festes no ha validat al 100% el programa de 
Festa Major. No és una cosa greu, però sí que podria ser una falta de sensibilitat en vers 
a la gent que participa a la comissió de festes, quan el programa encara no està validat al 
100%, que es publicitin actuacions que sí que és veritat que s’han comentat i ningú ha 
mostrat el seu rebuig, però no han estat aprovades al 100%. I aprofito per dir que és la 
segona vegada que no rebo la convocatòria de la comissió de festes, el dilluns hi ha una 
comissió de festes i per segon cop que jo sóc el membre de Convergència, no he rebut la 
convocatòria i ha sigut la companya la Míriam, qui m’ho digués. Si es pot esmenar 
aquest, que és el segon cop que no ho rebo. 

I la última, això sí que és un prec, que si és necessari que ho entrem per escrit ho farem. 
Ens agradaria, no sé si de manera intencionada o no, però sí que ens han fet arribar que 
hi podria haver-hi algun tipus d’incompatibilitat, si ens poguessin fer un detall dels 
contractes i el resum dels imports que com a Ajuntament s’ha firmat amb rialles Sant 
Quirze, per saber exactament que hi ha, perquè sabem que aquest cap de setmana, que 
és la tercera edició que s’ha fet de la jornada de contes i bàsicament voldríem saber el 
que hi ha hagut, perquè entenem que també participa en Festa Major i en altres 
programes i ens agradaria veure el detall d’això. 

 

La senyora Elisabeth Oliveras i Jorba declara: 

Procedirem a les respostes. La barana del C. Bages., Sr. Caminal. 

 

El senyor David Caminal Caparrós declara: 

La resposta és el dimecres 1 de juny, si no hi ha cap imprevist, el dimecres després de 
seguir tot el procés, l’habitual, doncs el dimecres ja s’instal·la la barana. Ja han començat 
a desbrossar la zona, i durant la propera setmana estarà enllestit. 
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El senyor Francesc Fernández Lugo declara: 

La pregunta que feia el Sr. Sánchez, referent al tema de l’estació dels ferrocarrils. Sí és 
cert que nosaltres no tenim la competència, i se’ls hi ha preguntat més d’una vegada, 
reiteradament. I sembla que volen, després del petit incendi que hi va haver setmanes 
enrere, es veu que volen agrupar un seguit d’actuacions per solucions això i solucionar 
vàries coses. 

Ens han dit que volen aprofitar per fer vàries coses, per exemple també hi ha si us heu 
fixat, hi ha alguns fanals del pàrquing que estan encesos permanentment, durant les 
hores del dia també. A la una de la tarda, a ple sol, hi ha fanals que estan encesos. 
Aleshores la resposta que ens han donat és que agruparan totes aquestes actuacions i 
que ho afrontaran tot. 

 

La senyora Elisabeth Oliveras i Jorba declara: 

Agafem la responsabilitat de demanar a Comunicació de Ferrocarrils, que posin una 
informació pels usuaris, aquesta mateixa que ens han donat. Si de cas Sr. Fernández 
pren vostè, que posin la informació a l’estació perquè els usuaris tinguin també la mateixa 
informació que hem tingut ara mateix nosaltres. 

El procediment de preguntes i respostes. Miri això de què sempre s’ha fet, no s’ho pot 
imaginar com és el sempre i com s’ha fet. Per tant no podem agafar model ni forma 
perquè no és així. 

Totes les preguntes que es fan en el Ple i es responen en el Ple, ja es donen per 
respostes, això és un tema que així es contempla en el ROF i que funciona, és una base 
de procediment. 

Les respostes que ens queden pendents, són les que nosaltres els hi fem arribar per 
escrit, perquè són les que jo els hi vaig contestant i vaig marcant i les hem contestat o no, 
i aquelles són les que ens traslladem. 

A l’acta del Ple anterior, allà trobaran les respostes escrites i allà estan totes 
documentades i organitzades i per tant podran comprovar, perquè nosaltres també les 
fem servir, a veure si realment no ens hem equivocat. És una acta que s’aprova, que està 
formalment, que està publicada i així també el veïnat que segueix el ple, tant sigui aquí a 
la sala de plens, com per streamming o per la ràdio, també si volen accedir a les actes 
que estan publicades a la web de l’Ajuntament, també tenen les respostes per escrit. 

Sí que es veritat que no publiquem i que potser haurem de pensar com fer públiques 
aquestes respostes que només els hi donem a vostès, però que qui segueix el ple es 
queda... Ara m’han fet pensar quan ho han dit, perquè és un tema que mai ens havíem 
plantejar fins ara, i que ara donat que tenim força seguidors ja segui seguint el ple en 
directe o per la ràdio, doncs ens haurem de plantejar com fem pública aquesta part de 
respostes que els hi donem a vostès per escrit, i que vostès els portaveus tenen accés 
avui, i que demà els hi fem arribar per correu a tots els regidors, doncs bé el veïnat no la 
té i per tant també els hi queda el dubte. Per tant això haurem de mirar amb Comunicació 
a veure com ho resolem, perquè d’alguna manera també estiguin publicades i així també 
vostès veuran la totalitat de les respostes les tindran, mirarem a quin àmbit, però també 
sobretot de cara als veïns. 

La demanda dels 3 grups, quan vam estar fent la comissió en vam estar parlant, se’ls hi 
va donar la resposta tècnica en aquell moment de què s’havia valorat, evidentment no 
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podíem fer res si no teníem l’autorització dels que són en període electoral els 
representants de la Junta Electoral a l’Ajuntament, es va valorar, és va veure que no es 
feia cap mena de campanya que actués a favor ni en contra de cap partit, senzillament és 
una cosa que està passant dins del poble i és d’acció, i està passant per naturalesa a 
molts pobles, on en aquests moments s’estan duent a terme els pressupostos 
participatius amb una acció o una altra. Hi ha uns dies al calendari que coincideixen amb 
la campanya electoral, hi ha uns dies al calendari que no coincideixen, per tant no és 
explícitament només dins de la campanya, sinó que hi ha uns dies. El dia que vam fer la 
presentació explícitament ho vaig repetir moltes vegades, que l’equip de govern o sigui 
els regidors, tots desapareixeríem de l’acció, ahir vam fer la comissió de garanties, però 
en l’acte que es fa el dia 8 ja no hi serem. Una perquè és un acte de participació lliure per 
tant els veïns hi van, actuen i interactuen amb els tècnics i no hi ha d’haver la presència 
nostra com a tal, perquè ja tenim aquell espai a la comissió de garanties, per tant és un 
acte de màxima democràcia, la gent actua per ella mateixa, va s’informa, pren decisions i 
les desenvolupa i en aquest cas no hi serem. 

També els hi haig de recordar encara que els hi sembli estrany, però Junts per Sant 
Quirze no es presenta a les eleccions a l’Estat espanyol, poques ganes en tenim 
d’aquestes coses. I Iniciativa com a tal tampoc, per tant l’equip de govern no hi som 
representats en cap mena de sigles en aquest procés perquè no hi som.  

I per tant encara que els hi sàpiga greu el que sí trobem excessiu, és aquesta segona 
convocatòria, ja va paralitzar accions de govern al desembre, i en aquest cas no podem 
paralitzar el que és un pressupost perquè si no anirem a aprovació definitiva quan pertoca 
i això sí que des de Serveis Econòmics de la casa no ens ho permetrien. 

El servei psicològic sí que es veritat que hi havia un error en l’assentament, però s’ha 
solucionat i evidentment com què és un servei essencial no hi ha cap problema, és un 
error de quantificació, però l’interventor ja el va solucionar, no ens la juguem de cap 
manera. 

Amb el ioga, tenim 2 problemes que estem intentant lligar: un és l’import total, que és un 
pèl elevat i hem de mirar com ho podem assumir, perquè puja bastant. I l’altra és els 
espais, que ens falta algun espai. Ho hem d’assumir des de l’Ajuntament, són bastants 
diners, però això és una part que es podria solucionar, però la que ens està costant més 
és quadrar espais, perquè hi ha molts casals que estan demanant espais municipals. 
Llavors si volem que puguin fer ioga a la mateixa hora que estan fent l’activitat, alguns 
passen per activitats. I el que no podem fer és col·lapsar tot el Casal d’Avis perquè els 
avis també fan activitats, i llavors estem buscant doncs amb la “premura” que se’ns tira el 
temps a sobre, perquè les demandes dels casals van apareixent quan ja ens pensàvem 
que teníem resolt el tema i hi ha algú que també decideix fer un casal en un altre espai 
que teníem que ja havíem pensat que faríem servir. Els espais d’estiu vostès saben que 
cada entitat i cada casal, doncs ara és quan estan decidint que en fan, i és quan ens està 
arribant realment l’ocupació real que tindrem dels espais municipals. Tenint en compte 
que aquest any al Puri es fan obres. Tenim una escola que es fan obres i per tant no la 
podem fer servir com escola a l’estiu i per tant aquesta escola es trasllada a una altra, 
col·lapsen una altra, tenim un efecte domino que l’estem intentant solucionar i sobretot 
per no lesionar els interessos d’un grup o l’altra, i que no només ho puguin fer uns o els 
altres, si ho fem ho fem per tothom. 
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Els arbres, aquests arbres morts hem de veure, o prenen nota, però s’ha de veure en 
quin àmbit estan, si estan en parcel·les privades, vostès saben que al llarg del passeig 
Can Barra hi ha diferents parcel·les, doncs haurem de requerir als propietaris d’aquella 
parcel·la que facin la retirada d’aquells arbres i si són en àmbit municipal ja procediran, 
entenc jo. 

Una altra pregunta és la que ha fet el Sr. Delgado, doncs sí s’ha de fer la rectificació i la 
informació amb la correcció, això és evident. I així es farà. 

El divendres passat un jugador de rugby, un noi que és de Sabadell em sembla, es va 
trencar la tíbia i el peroné, ens van passar les fotografies, el mateix dissabte la regidora ja 
estava al cas i estava fent el seguiment amb la família. Es va mirar i estan fent la 
valoració perquè pel forat que hi ha a la gespa, que sí que es veritat que ja l’estan 
solucionant, és molt pla i llavors no saben si és conseqüència de la força que van fer els 
altres jugadors i que va caure malament o que realment faltava la gespa però no hi havia 
forat. A la fotografia hi ha un peu i no queda ni ensorrat, quan ens ho van dir pensàvem 
que hi havia un forat al mig del camp i el que falta és una rodona de gespa, la gespa 
artificial té un gruix molt petit, ho estan valorant, però tot i això ja estan fent l’arranjament 
de la zona. 

El prec dels òrgans de seguiment ho tindrem en compte, és veritat que hi havia una 
empresa de fora, però tota la informació que es debat en òrgans de seguiment són temes 
que són públics, però sí que és veritat que és millor, sobretot per no cansar a l’empresa 
doncs amb els nostres debats que a vegades són una mica densos. 

I el tema del Sr. Sancho, com què tenen un informe de Secretaria, jo em sembla que ho 
solucionarem més doncs fem una assentada amb Secretaria i tots alhora i ho solucionem 
d’una vegada. Doncs hi ha l’informe que els va fer arribar Secretaria, evidentment 
aquesta persona d’ençà que va demanar la reducció de jornada no cobrava el 
percentatge que va fer la reducció, això és lògic. Però prefereixo més que ens assentem 
tots i que en parlem tot el que creiem que ens fa falta. 

Les preguntes de Territori sí que estan foliades, ara les estàvem mirant amb la Sra. 
Baldrich, i una cosa és un error de transcripció com pot ser Salas o Salses, que aquí el 
Sr. Fernández el domina la idea de la independència, fins i tot en el moment d’escriure. I 
l’altra doncs és la que hi hagin errors d’informació, és un error de transcripció. 

La sentència que molt bonament aquesta persona que vostè diu va fer arribar a tothom, 
tal com els ha dit la secretària, no la tenim encara nosaltres, el jutge no ens l’ha fet 
arribar, la tenim a través del procurador, però nosaltres no hem estat notificats encara 
com a tal, malgrat que ja s’ha procedit a habilitar la partida per fer el pagament, i el que 
els hi aclaria la Sra. secretària del 1.600.000€ que el demandant feia, es condemna a 
l’Ajuntament a pagar-ne 28.000. Quan la tinguem els hi farem arribar perquè la puguin 
llegir i llavors si tenen dubtes els hi fan arribar a Secretaria. 

Ahir es va fer la primera reunió de processos de participació, era la comissió de garanties, 
només era la creació de la comissió, en tot cas només es va fer el debat del dia que es 
faria, es va quedar que seria els dimecres, si no recordo malament. Per tant els dimecres 
ens anirem reunint perquè semblava que era el dia que anava menys malament a tots els 
membres, es va fer un calendari que ens l’ha de fer arribar, que no el tenim, que ja ens 
van dir que el farien arribar a tots, i que per tant el que farem és enviar-lo i sàpiguen que 
si un dia un representant no hi pot ser de vostès hi pot anar qualsevol altre representant 
del seu grup o del seu partit, no és encotillada és facilitadora al màxim, però vaja, i el 
debat va ser doncs això, que tothom es conegués, explicar una mica el procediment i ja 
està. 

La Festa Major, em sap greu perquè és veritat, la informació tot i que havia estat 
debatuda que era la que s’havia debatut, l’hàbit és que surti a posteriori, un cop s’ha fet la 
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comissió i no pas abans, així se li va dir al tècnic, perquè doncs allò la precipitació no 
porta en lloc, malgrat que sí que es veritat que van ser els temes que van ser com més 
consensuats, però no estaven aprovats. I per tant doncs ja li vam dir que no, que no ens 
podem precipitar i que la informació ha de sortir quan pertoca, perquè a més a més la 
gent, fins i tot per una qüestió de  temps, la gent el que llegeix el mes d’abril, del juliol, 
l’agost o el setembre difícilment se’n recorda. 

Per tant demanar disculpes pel tema. 

I la incompatibilitat amb Rialles els hi haig de dir que abans d’acceptar l’acta de regidora 
la Sra. Sabater va fer una reunió amb Secretaria, com no podia ser de cap més manera, 
es va demanar que no hi hagués contracte directe mentre fos la presidenta, en aquest 
cas ja no ho és des d’abans d’agafar l’acta de regidora, tot i això els hi faran arribar tot el 
que hi ha, però ja veuran que tot el que és l’organització de Rialles, Rialles Sant Quirze 
que és qui fa l’acte, no té presència la regidora. I Rialles a nivell Catalunya no està 
facturant a l’Ajuntament d’ençà que la regidora n’és regidora de Sant Quirze i s’han 
buscat altres promotors o altres proveïdors culturals, per exemple el Sant Jordi de les 
escoles ho va fer una altra empresa, o teatre enguany a les escoles l’ha fet una altra 
empresa. 

Tot i això si tenen dubtes està tota la informació. 

No sé si m’he deixat alguna cosa que vostès creuen que podia haver contestat. 

Sap que passa Sra. Mundi, provem un cop només, siguem breus Sra. Mundi, perquè 
aquest hàbit també li haig de dir Sr. Villa que no n’hi havia, és a dir no se’ns donava  mai 
la paraula, ni la contraparaula, ni 3 paraules. I per tant avui només en farem una, ho 
provarem a veure si ho aconseguim. 

 

La senyora Montserrat Mundi i Mas declara: 

Carai Sra. Oliveras, avui que ho hem aprovat tot     

 

La senyora Elisabeth Oliveras i Jorba declara: 

Si però miri són 10 anys d’oposició. 

 

La senyora Montserrat Mundi i Mas declara: 

Jo pensava que avui estaria de més bon humor, si és que no li vull dir pas res. 

 

La senyora Elisabeth Oliveras i Jorba declara: 

Estic de bon humor, però són 10 anys d’assaig. 
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La senyora Montserrat Mundi i Mas declara: 

Simplement una pregunta: quan hem parlat del tema de la sentència, si em podeu aclarir 
si parlaven de la 554/no sé què, Sra. secretària,  o de la 229/2016. 

 

La Sra. Helena Muñoz Amorós, secretària municipal declara: 

La sentència que ha dictat el Tribunal Superior de Justícia, té objecte en una sentència en 
primera instància, dins del procediment 554/2010, i és el procediment d’origen, potser per 
això s’ha confós. 

 

La senyora Montserrat Mundi i Mas declara: 

No m’he confós, jo pregunta. No, no, que ja em sembla bé, per això que ja ho he entès, jo 
m’he apuntat que era la 554/2010, però jo pregunto que què en sabem de la sentència 
229/2016. 

 

La Sra. Helena Muñoz Amorós, secretària municipal declara: 

Suposo que es referirà vostè a la sentència de data 8 d’abril de 2016, que és la que ara 
ha dictat del Jutjat però que encara no ens l’han fet arribar, no ens l’han notificat. 

 

La senyora Montserrat Mundi i Mas declara: 

I vostès d’això no en saben res? 

 

La Sra. Helena Muñoz Amorós, secretària municipal declara: 

És la sentència que els hi acabo d’explicar, la que ens condemnen a pagar, estimen en 
part la pretensió de l’actora, condemnen a l’Ajuntament a pagar 28.000€m, però no el 
1.600.000 que demanaven. 

 

La senyora Montserrat Mundi i Mas declara: 

I la 554/2010 a què ens conviden?  

 

 La Sra. Helena Muñoz Amorós, secretària municipal declara: 

És l’original, és la que es va recórrer per la part actora i la que ara el Tribunal Superior. 
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La senyora Montserrat Mundi i Mas declara: 

Llavors ja la última pregunta, ho dic perquè quan tingui la sentència, com què ja ens la 
passaran, però és per tenir-ho clar. 

Llavors jo pregunto: això que diu el jutge que no és demanial, això hi és a la sentència o 
no hi és a la sentència, o saben alguna cosa? 

 

 La Sra. Helena Muñoz Amorós, secretària municipal declara: 

El jutge estima en part les pretensions que feia l’actora quan recorria la sentència, si 
recorden, perquè és un tema que a més és àmpliament conegut per la majoria de 
regidors que estan avui aquí. Si recorden la primera sentència donava la raó a 
l’Ajuntament i acabava acordant que la concessió era demanial. 

La sentència que ara estem parlant, que la del Tribunal Superior de Justícia acaba 
concloent, que sota el seu criteri no és  una concessió demanial, sinó que és una gestió 
d’un servei públic, però malgrat estima en part aquesta pretensió de l’actora no estima de 
cap manera el 1.600.000€ i escaig que demanava, sinó que diu que només únicament 
s’han provat aquests 28.000€. 

No sé si ara ha quedat clar o no. 

   

La senyora Montserrat Mundi i Mas declara: 

Ara ha quedat clar. Gràcies. I gràcies per deixar-me preguntar. 

 

La senyora Elisabeth Oliveras i Jorba declara: 

Els convido a què aquest cap de setmana gaudeixin del parc i de totes les activitats. 
Tingueu un bon vespre. 

 

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. 


