
 

ADNSQ-03b 1/74 

ACTA SESSIÓ DE PLE 

Número: 2016000010 
Caràcter: Ordinària 
Data:  30 de juny de 2016 
Constitució: 19:48 
Aixecament: 22:13 

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 
Luís Villa Carbó C'S 
Marta Baldrich Caselles ICV 

Absents sense justificació 

Cap 

Absents amb justificació 

David Sánchez Mancebo C'S 

PRESIDENTA 

Elisabeth Oliveras i Jorba. 
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SECRETARIA 

Helena Muñoz Amorós. 

QUÒRUM 

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

CONVOCATÒRIA 

Primera. 

ASSUMPTES CONEGUTS 

1. Aprovació actes 

S’aproven les actes del Ple de l’Ajuntament següents: sessió ordinària de 28 d’abril de 
2016 i sessió extraordinària de 30 de maig de 2016. 

 
Deliberacions 
La senyora Montserrat Mundi i Mas declara. 

Bon vespre. 

En la del dia 28 hi ha una errada, bé encara hi ha relats que surten amb puntets. Per tant 
no sé exactament que vaig dir a la pàg. 16 diu: “La senyora Montserrat Mundi declara” i hi 
ha 3 puntets, i no sé exactament que vaig declarar, jo no ho recordo. 

Però bé que intentéssim millorar-ho. 

I després també hi ha una altra errada a la pàg. 17/113, quan faig la intervenció “La 
senyora Montserrat Mundi declara: Bé agafant les seves paraules i demanant la disculpa i 
tot això, que li agraeixo moltíssim, jo també vull tranquil·litzar als veïns i veïnes que ens 
escolten i dir-los, que si en 12 anys, nosaltres vam deixar de gastar 150.000€, vostès en  
un any han deixat de gastar”. Posa 200.000 i era 1.200.000. 

 

La senyora Elisabeth Oliveras i Jorba declara: 

En prenem nota de les esmenes i les resoldran. I els puntets, si se’n recorden més o 
menys del relat, perquè a vegades la transcripció és difícil, perquè tampoc. 

 

La senyora Montserrat Mundi i Mas declara. 

Però hi ha meus de puntets i del Sr. Goytisolo també, com que vam tenir. 
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Votació 
Sotmesa a votació la proposta dalt transcrita, s’aprova per unanimitat. 

 

 

2. Informes de Presidència 

Començarem llegint una declaració institucional que es va pactar en Junta de Portaveus, 
en la que diem: 

 “La Junta de Portaveus del nostre Ajuntament volem manifestar el suport a l’expresident 
Artur Mas,  a l’exvicepresidenta Joana Ortega, l’exconsellera d’Ensenyament Irene Rigau, 
imputats pels fets del 9N. 

Una vegada el jutge ha tancat la instrucció d’aquest cas i ha decidit mantenir les 
acusacions contra ells per desobediència i prevaricació. Volem manifestar el nostre suport 
i acompanyament en el que ha esdevingut el clar segrest a la democràcia, amb l’objectiu 
de judicialitzar el procés cap a la independència. 

Considerem que les urnes no s’imputen, i hem de recordar que aquestes persones han 
estat imputades per apostar per la democràcia i escoltar la veu del poble. 

Per tot això ens reiterem en el nostre suport, no només en aquestes persones, sinó a 
tothom que defensa la democràcia.” 

Un cop dit això en Junta de Portaveus, ara ja sí que parla l’alcaldessa d’aquest poble, que 
també parla evidentment per acord de Junta de Portaveus, però els hi hem de dir que des 
d’aquest equip de govern, sempre estarem al costat, com hem dit, de qui posa la 
democràcia per davant de tot i que manifestem un rebuig obert a l’Estat espanyol i a les 
seves actuacions. 

Ja sé que això, a dins de Junta de Portaveus era difícil de dir-ho, però en aquest cas ho 
dic jo com a alcaldessa, perquè així el sentiment de varis grups d’aquest plenari. 

Els hi farem una mica de resum del que ha anat esdevenint durant aquest mes de juny. 

Saben que s’han fet diferents actes, aquí a la Patronal i que el dia 5 de juny es va fer la 
festa del Medi Ambient al parc de les Morisques, organitzada per Sant Quirze Natura.  

El cap de setmana de l’11 de juny hi va haver el Tasta Sant Quirze, amb una acollida molt 
i molt bona. Juntament amb el Tasta es va celebrar els diferents concerts de grups locals 
de música negre que van ser tot un èxit. 

El dia 16 de juny es va assistir, amb diversos ajuntament adherits a la Xarxa LGBT per 
traçar estratègies comunes. I el dia 28 es va presentar aquesta Xarxa. 

S’està fent el seguiment dels pressupostos participatius, el dia 3 de juliol, aquest 
diumenge, és la última taula de treball. 

Amb la revetlla de Sant Joan, volem agrair també al GIHSQ l’organització. 

I volem manifestar la necessitat de què tots i totes comencem a ser més responsable de 
l’entorn i del medi natural. Hem tingut alguns ensurts per mal ús de la pirotècnica en 
zones properes al bosc i per tant creiem que és necessari responsabilitzar-nos tots. 
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El dia 28 vam fer l’acte a Cerdanyola de formalització de la Xarxa LGBT i de municipis i a 
més a més aquí al poble ho vam celebrar: fent la pintada del pas de vianants i comencem 
la campanya “Ventilem armaris”. 

Durant tot el més de juny hi ha hagut els finals de cursos de les entitats, i de les escoles 
especialment i de les AMPAs i del Casal d’Avis, doncs que han estat molt reeixides i 
plenes de tota mena d’activitats. 

I ara ja els hi direm que passarà el mes vinent. L’1 de juliol tenim el sopar del Rugby, el 
dia 2 hi ha el Mercat Ecològic, la desfilada de moda del Casal d’Avis a les 6 de la tarda. I 
després la XXI Festa Cubana, que l’Ateneu ens ha demanat que fem arribar a tots els 
regidors la invitació per anar-hi i a tots els veïns del poble, ja saben que és una festa que 
fa molts anys que està instaurada al poble, i enguany els beneficis aniran a una entitat 
que treballa en el Mediterrani, una entitat creada per veïns del poble, que és diu 
“Ayudemos Help”, bé és una causa que en aquests moments ens està movent a tots i val 
la pena. 

El 9 de juliol hi haurà el sopar de l’Handbol. 

El 10 es celebra el Mulla’t per l’esclerosi a les piscines del poble. 

I que el dia 16 hi haurà el festival de patinatge al Lola Anglada. 

També explicar-vos que la Biblioteca fa les Biblio-bosses d’estiu per tots els gustos, ja 
sabeu que són unes bosses que estan preparades, que hi ha jocs, hi ha vídeos pels 
infants. 

Joventut ha organitzat un curs de monitors, que han esgotat les places, moltíssima gent 
jove que s’està preparant per tenir el títol de monitors i monitores de lleure. 

I també anunciar-vos, perquè passarà aquest diumenge, i probablement hi haurà veïns 
que ho veuran, el dia 3 de juliol al C. Castanyers hi haurà una gravació d’un espot 
publicitari, hi haurà talls alternatius. I bé com què és un fet que serà molt visible, hem 
pensat que era bo que tothom ho sabés. 

I acabarem amb una reivindicació que és dolorosa i que és necessària de fer. Avui hem 
fet arribar a la directora de Serveis Territorials de la Delegació del Vallès Occidental 
d’Educació la necessitat de què se’ns torni  a cedir o a atorgar la tercera la línia de 3r 
d’ESO que se’ns havia atorgat i que definitivament han retirat. 

I a més a més hem de fer arribar la queixa més dura per part nostra, de tots nosaltres, de 
la manera que s’està tractant les ràtios, o com s’està tractant la situació dins del 
Departament. 

El Departament no té actualitzades les dades, si ens miren les dades no hi ha tots els 
alumnes reals que hi ha a 3r matriculats, i avui se’ns ha reconegut que com què tenim un 
accés d’alumnat, se’ns donarà un professor més, però no es consolida una línia. Per tant 
avui hem fet arribar la carta de queixa, la farem arribar també a la Consellera, però 
evidentment, ja ho vam manifestar a la trobada educativa que vam fer el dia 23, seguirem 
treballant perquè realment és injust que els alumnes de 3r hagin d’estar amb 36 o 37 a 
l’aula, perquè sobrepassen la ràtio que marca i minva la qualitat de l’ensenyament 
d’aquest poble que és molt alta, 

Per tant, tanquem els informes de Presidència amb aquesta reivindicació, amb el 
compromís de continuar treballant tot l’estiu per poder tenir aquesta línia engegada al 
setembre. 
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3. Donar compte de decrets 

Es dóna compte al Ple dels decrets realitzats durant el mes de maig de 2016, que van del 
núm. 2016001025 al núm. 2016001290 i que s’adjunten a aquesta acta. 

 

 

4. Ratificació acord inicial del Ple del Consorci TDT-Vallès Sud de dissolució de 
l'ens  

ANTECEDENTS DE FET 
 
El Ple del Consorci per a la Gestió de la Televisió Digital Local Pública de la Demarcació 
Sud del Vallès Occidental, en sessió extraordinària de 13 de maig de 2016, va aprovar 
inicialment la dissolució i liquidació del Consorci, del qual l’Ajuntament de Sant Quirze del 
Vallès és entitat integrant i l’alcaldessa n’ostenta la Presidència rotatòria en funcions.  

Aquest acord s’ha notificat a tots els Ajuntaments membres del Consorci, als efectes de la 
ratificació de l’acord adoptat. 

FONAMENTS DE DRET 

De conformitat amb els articles 269 a 271 del Text refós de la Llei municipal i de règim 
local de Catalunya, aprovat per Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril i els articles 113 a 
115 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les 
administracions públiques de Catalunya. 
  
Vista la regulació relativa als Consorcis establerta als articles 313 a 324 del Decret 
179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels 
ens locals,  
De conformitat amb els Estatuts del Consorci, publicats al Butlletí Oficial de la Província 
de 2 de febrer de 2007. 
Atès l’informe de la secretària municipal número 38/2016, de 6 de juny. 
 

DISPOSICIÓ 

S’adopta l’acord següent: 

Primer. Ratificar l’acord d’aprovació inicial de la dissolució i liquidació del Consorci per a 
la Gestió de la Televisió Digital Local Pública de la Demarcació Sud del Vallès Occidental, 
adoptat pel Ple del Consorci, en sessió extraordinària de 13 de maig de 2016, el qual es 
transcriu literalment a continuació: 

 

“ANTECEDENTS 

 



 

 6/74 

 1. En data 2 de febrer de 2007, un cop aprovat definitivament l’expedient de creació, es 
van publicar al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, els estatuts del Consorci per a 
la Gestió de la Televisió Digital Local Pública de la Demarcació Sud del Vallès Occidental. 

Aquest ens, integrat pels Ajuntaments de Castellbisbal, Cerdanyola del Vallès, Montcada i 
Reixac, Ripollet, Rubí, Sant Cugat del Vallès, Santa Perpètua de Mogoda i Sant Quirze 
del Vallès té com a objecte la gestió del servei públic de comunicació  audiovisual d’àmbit 
local que correspon als municipis consorciats com a titulars del canal de la demarcació 
Sabadell, ; Referència: TL12B; Canal: 45; PRA màxima 2Kw; Programa:3), concessionat 
en el Marc del Pla Tècnic Nacional de la Televisió Digital local aprovat per Reial decret 
439/2004, de 12 de març i modificat pel Reial decret 2268/2001, de 3 de desembre, així 
com qualsevol altre activitat vinculada o connexa. 

2. D’ençà de la seva creació no ha desenvolupat l’activitat de producció i radiodifusió de 
continguts televisius prevista inicialment. 

En els darrers mesos s’ha copsat la posició dels ajuntaments membres del Consorci, que 
majoritàriament han manifestat la voluntat de procedir a la seva dissolució i liquidació. 

FONAMENTS DE DRET 

I. Vista la regulació sobre consorcis locals continguda als articles 269 a 271 del Text refós 
de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat per Decret legislatiu 2/2003, de 
28 d'abril i els articles 113 a 115 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de 
procediment de les administracions públiques de Catalunya. 
  
II. Vist allò que, d'acord amb allò que disposen els articles 313 i 324 del Decret 179/1995, 
de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, 
la dissolució del Consorci ha de ser acordada pel seu òrgan superior de govern i pels 
òrgans competents dels seus membres i que l'acord de dissolució, ha de determinar la 
forma en què s'hagi de procedir per a la liquidació dels béns del Consorci i la reversió de 
les obres i instal·lacions existents a les administracions consorciades, i ha de ser sotmès 
al tràmit d'informació pública.  
III. Atès l’article 30 dels Estatuts del Consorci, publicats al Butlletí Oficial de la Província 
de 2 de febrer de 2007, que estableix que el Consorci es dissoldrà per les causes 
següents: 

- Impossibilitat de continuar en funcionament. 
- Per separació d’un o diversos ens consorciats si amb això el Consorci esdevé 

inoperant, previ acord dels restants. 
- Per manca de compliment de l’objecte estatutari. 
- Per transformació en un altre ens. 
- Per acord de dos terços dels vots del Plenari. 

Aquest article afegeix que en cas de dissolució, el patrimoni del Consorci es dividiria entre 
els seus membres en proporció a la seva aportació. De la mateixa manera es respondrà 
dels deutes contrets. 
IV. Vist el que disposa la Disposició addicional 20a de la Llei 30/1992, de 26 de 
novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment 
Administratiu Comú (LRJPAC) en la redacció introduïda per la Llei 27/2013 de 27 de 
desembre de Racionalització y Sostenibilitat de l’Administració Local (LRSAL) i l’article 14 
de la Llei 15/2014 de 16 de setembre de Racionalització del Sector Públic i altres 
Mesures de Reforma Administrativa quant a la dissolució i liquidació dels consorcis.  
 
Vist l'article 11.m. dels Estatuts del Consorci, que disposa que correspon al Ple l’adopció 
de l’acord de dissolució i liquidació, amb el quòrum assenyalat a l'article 14.5.e. dels 
Estatuts. 
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V. Vist l’informe tècnic emès pel Responsable de Telecomunicacions de l’Ajuntament de 
Sant Cugat del Vallès, de 18 de febrer de 2015, i de l’Interventor municipal de Sant 
Quirze del Vallès de 18 d’abril d’enguany explicant la situació actual i justificant la 
proposta de dissolució, així com la proposta de liquidació formulada per l’interventor, que 
figuren en l’expedient.  
 
El Ple adopta els següents ACORDS:  
 
Primer.  Aprovar inicialment la dissolució del Consorci per a la Gestió de la Televisió 
Digital Local Pública de la Demarcació Sud del Vallès Occidental, així com la seva 
liquidació en els següents termes:  
 
1. LIQUIDACIÓ  
 

a) Comptes anuals acumulats a data actual: 
 

- Els fons líquids ascendeixen a 13.315,47 euros. 
 

- Els deutes ascendeixen a 69.727,16 euros. 
 

b) Desglossament repartiment obligacions pendents de liquidar: 
 

Factures Interessos Tresoreria Taxes Costes Total Avançament Quotes a pagar
1 2 3 4 5

Sant cugat 11.027,84 1.815,58 262,63 489,15 3.750,00 17.345,20 10.409,76 6.935,44
Santa perpetua 3.087,79 529,54 76,60 136,96 1.050,00 4.880,90 4.880,90
Sant Quirze 2.646,68 378,25 54,71 117,40 900,00 4.097,04 4.097,04
Castellbisbal 1.764,45 302,60 43,77 78,26 600,00 2.789,09 2.789,09
Cerdanyola 7.057,81 1.286,04 186,03 313,06 2.400,00 11.242,94 4.000,00 7.242,94
Montcada 4.411,13 756,49 109,43 195,66 1.500,00 6.972,72 6.972,72
Ripollet 4.852,25 832,14 120,37 215,23 1.650,00 7.669,99 7.669,99
Rubi 9.263,38 1.664,28 240,74 410,89 3.150,00 14.729,29 14.729,29
TOTAL 44.111,34 7.564,93 1.094,29 1.956,60 15.000,00 69.727,16 14.409,76 55.317,40

TOTAL A CONSIGNAR PER CADA ENTITAT

 
 
2. Aprovar que les despeses que generi la liquidació del Consorci seran a càrrec de la 
tresoreria del propi Consorci i el sobrant un cop acabada la liquidació revertirà 
íntegrament als membres del Consorci. 
 
3. Nomenar liquidador únic del Consorci el Sr. Javier Goytisolo Marquínez, amb DNI 
46.135.158 X, o persona que ocupi el càrrec d’Interventor municipal amb domicili a Sant 
Quirze del Vallès, a la plaça de la Vila número 1. El nomenament es produeix per a tot el 
període de liquidació.  
 
4. Establir un termini de liquidació de sis mesos. 
 
5. Denunciar de forma expressa els convenis i contractes subscrits pel Consorci. 
 
6. Sol·licitar la baixa del Consorci en la plataforma Eacat gestionada pel Consorci 
d'Administració Oberta de Catalunya.  
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7. Establir que a partir del dia 14 de maig de 2016 el Consorci entra en procés de 
liquidació i no pot contreure noves obligacions sense expressa autorització del liquidador, 
i sempre amb l’objectiu d’ordenar de la millor forma possible aquest procés. La 
Secretaria, la Intervenció i la Tresoreria prorroguen les seves funcions durant l’any 2016 
als únics efectes abans esmentats. El procés de liquidació haurà d’estar completament 
finalitzat a data 14 de novembre de 2016, data en la qual el Consorci haurà de quedar 
dissolt. 
 
8. Sol·licitar la cancel·lació de la inscripció del Consorci en els Registres públics 
corresponents i, en particular, en el Registre dels ens locals de Catalunya.  
 
9. Sol·licitar la baixa de la ‘Base de datos general de entidades locales de la Oficina para 
la coordinación financiera con las entidades locales del Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas’.  
 
Segon. Sotmetre els anteriors acords i l’expedient a informació pública, mitjançant anunci 
publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en el Diari Oficial de la Generalitat 
de Catalunya i en el tauler d’anuncis del Consorci, per un termini de 30 dies hàbils, a 
comptar des de la publicació al BOPB, als efectes de la presentació de reclamacions o 
al·legacions.  
 
Tercer. Acordar que en el cas que no es presenti cap reclamació o al·legació en el termini 
d’informació pública, l’aprovació inicial dels anteriors acords esdevindrà definitiva sense 
ulterior tràmit. 
 
Quart. Donar trasllat a les entitats integrants del Consorci als efectes de la ratificació dels 
acords adoptats. 
 
Cinquè. Acordar que, aprovada definitivament la dissolució del Consorci, i ratificada per 
les entitats consorciades, es publiqui en el BOPB, i el de la referència d’aquesta 
publicació al DOGC, així com trametre a la Direcció General de l’Administració Local del 
Departament de Governació i Relacions Institucionals per a la constància dels acords 
adoptats i de la dissolució del Consorci en el Registre dels ens locals de Catalunya.  
 
Sisè. Facultar el liquidador tan àmpliament com en dret sigui necessari per al més eficaç 
desenvolupament dels acords precedents, inclusiu per a la signatura de tots els 
documents que calgui.  
 
Setè. Notificar els presents acords a les entitats consorciades, encarregant-li el tràmit 
d'informació pública a l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès, i determinar, en 
conseqüència, que els anuncis relatius a la dissolució tindran caràcter col·lectiu i 
substituiran els que haurien de publicar separadament cadascuna de les entitats 
consorciades.” 
 

Segon. Aprovar que l’import màxim a satisfer per l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès, 
en tant que membre consorciat, en concepte de quota de liquidació per a la dissolució del 
Consorci per a la Gestió de la Televisió Digital Local Pública de la Demarcació Sud del 
Vallès Occidental serà de 4.097,04 €, quantitat que correspon a la quota de participació 
en aquesta entitat. 

Tercer. Aprovar la despesa corresponent a la quota de liquidació per import de 4.097,04 € 
amb càrrec a la partida pressupostària 1002/9200/4670100. 

Quart. Sotmetre aquests acords, l’acord de dissolució del Consorci i l’expedient, per 
encàrrec del Ple del Consorci, a informació pública pel termini de trenta dies, mitjançant la 
inserció del corresponent anunci al Butlletí Oficial de la Província, al Diari Oficial de la 
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Generalitat de Catalunya i al tauler d’edictes de la Corporació. Si durant aquest termini no 
es formulessin al·legacions els presents acords es consideraran adoptats amb caràcter 
definitiu sense necessitat de nou acord plenari.  

Cinquè. Donar trasllat dels acords al Consorci a fi i efecte que, un cop finalitzada la 
tramitació, traslladi l’expedient a la Direcció General d’Administració Local de la 
Generalitat de Catalunya per tal d’inscriure la dissolució del Consorci en el Registre d’Ens 
Locals de Catalunya, i a la Subdelegació del Govern de l’Estat a Catalunya, als efectes 
d’allò previst a l’art. 65 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim 
local. 

Sisè. Notificar aquests acords als Ajuntaments de Castellbisbal, Cerdanyola del Vallès, 
Montcada i Reixac, Ripollet, Rubí, Sant Cugat del Vallès, Santa Perpètua de Mogoda, per 
al seu coneixement i efectes oportuns. 

 

Deliberacions 
La senyora Elisabeth Oliveras i Jorba declara: 

Com tots saben, aquest Consorci es va crear fa uns quants anys, fa molts anys, i fa uns 
anys havia deixat d’estar actiu, i a més a més tenia una sanció que li havia arribat, doncs 
per fer competència o per una competència cap a una marca determinada de TDT.  

I en aquest cas el que s’ha hagut de fer, Sant Quirze presideix el Consorci, el que vam fer 
és un plenari amb tots els ajuntaments que estan implicats, vam acordar dissoldre aquest 
Consorci, que és el punt d’acord, un dels punts d’acord que avui prendrem. I l’altra és 
pagar en aquest cas el que ens toca a nosaltres. 

Aprovar que l’import màxim a satisfer per l’Ajuntament de Sant Quirze, com a membre 
consorciat, l’import de 4.097,04 €, quantitat que correspon a la quota de participació en 
aquesta entitat, i que a més a més serveis per pal·liar aquesta sanció que teníem. 

Aquest és el primer acord, hi haurà un altre cap a final d’any, perquè hi ha altres 
ajuntaments, gairebé tots els ajuntaments aquest mes estan duent-ho a terme, em 
sembla que només hi ha un que ha manifestat que ho farà al juliol. Setembre, octubre 
intentarem tenir tots els acords presos i llavors es tornarà a fer un següent Consorci en el 
que ja es prendrà la decisió final del tancament i tornarà a venir a ple per quedar aprovat 
definitivament. 

 

La senyora Montserrat Mundi i Mas declara: 

Volia preguntar una cosa: en el punt núm. 3 de la mateixa exposició posa ”nomenar 
liquidador únic del Consorci Sr. Javier Goytisolo Marquínez”. 

 

La senyora Elisabeth Oliveras i Jorba declara: 
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Aquest acord es va prendre quan el Sr. Goytisolo encara era interventor de l’Ajuntament. 

 

La senyora Montserrat Mundi i Mas declara: 

Per tant ara no s’ha de canviar això? 

 

La senyora Elisabeth Oliveras i Jorba declara: 

En aquest cas li tocarà fer-ho al qui li substitueix, que és el Sr. Carles Poyato. 

 

La Sra. Helena Muñoz, secretària municipal declara: 

Si em permet, ja es va posar específicament “nomenar liquidador únic del Consorci al Sr. 
Javier Goytisolo o persona que ocupi el càrrec d’interventor municipal”. És va posar 
expressament per poder-lo substituir. 

 

 

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

 

 

5. Manifest de la Conca del Ripoll 

ANTECEDENTS DE FET 
 
Atesa la importància ecològica i estructural que el riu Ripoll, i el seu afluent, el riu Sec, 
representen per al territori i especialment per als municipis de Sant Llorenç Savall, 
Castellar del Vallès, Sabadell, Barberà del Vallès, Ripollet, Montcada i Reixac, 
Cerdanyola del Vallès, Badia del Vallès i Sant Quirze del Vallès, per on transcorren 
aquests cursos fluvials, és necessari que aquestes corporacions coordinin conjuntament 
les seves actuacions sobre la conca per garantir el seu ús sostenible per a la ciutadania. 

DISPOSICIÓ 

S’adopta l’acord següent:  
 
Primer .- Adherir-se al Manifest de la Conca del Ripoll següent: 

“Manifestem la voluntat de treballar conjuntament, en tots els municipis riberencs per on 
discorre el riu Ripoll i el riu Sec. 

Entenem que la conca fluvial és una oportunitat i no un inconvenient, volem fer de la llera 
del riu Ripoll la Rambla del futur dels nostres municipis. Una Rambla redefinida sota la 
premissa del desenvolupament sostenible, on les dimensions ambientals, socials i 
econòmiques estiguin en equilibri. Alhora cal incorporar una dimensió més des del bon 
govern, empoderant a la ciutadania, perquè des de la corresponsabilitat fem de la Conca 
del riu Ripoll un element central del nostre desenvolupament. 
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El desenvolupament històric ens mostra com l’estructura territorial de la conca fluvial s’ha 
vist en molts casos colmatada per teixits urbans i amb una alta presència d’elements del 
teixit industrial de la comarca. Per bé que alguns d’aquests elements han suposat i 
suposen elements d’alta pressió antròpica i afecten especialment les condicions de l’estat 
ecològic del riu, n’hi ha d’altres que han donat i mantenen un caràcter singular de gran 
valor patrimonial. 
 
Els darrers anys s’han anat succeint les intervencions al riu Ripoll i al riu Sec, tanmateix, 
a continuació es proposa una idea de planificació conjunta, amb l’objectiu d’una banda, 
d’entendre tot el sistema com un de sol, i no només com un projecte desenvolupat 
parcial, i d’altra banda, consolidar la millora paisatgística i l’assentament d’activitats -
productives o de lleure- al llarg de la seva llera fins a la desembocadura al riu Besòs. 
 
Per això volem manifestar que ens comprometrem: 

• A que la conca del  Ripoll sigui un dels reptes a futur més important que tenim 
sobre la taula, en aquesta dècada. 

• A que l’actuació en la conca del riu Ripoll sigui un element clau a l’hora de 
concebre el desenvolupament al Vallès. 

• A protegir i recuperar el nostre riu des de cada municipi sota una visió de conjunt. 
• A impulsar la creació de l’organisme supramunicipal de planificació, coordinació i 

gestió de la Conca del riu Ripoll.” 
 

Segon.-  Comunicar aquesta adhesió a l’Ajuntament de Sant Llorenç Savall, a 
l’Ajuntament de Castellar del Vallès, a l’Ajuntament de Sabadell, a l’Ajuntament de 
Barberà del Vallès, a l’Ajuntament de Ripollet, a l’Ajuntament de Montcada i Reixac, a 
l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès i a l’Ajuntament de Badia del Vallès. 

 
Deliberacions 
El senyor Francesc Fernández Lugo declara: 

Bon vespre. 

El passat dia 2 es va presentar a Ripollet el Manifest per la Conca del riu Ripoll, un 
document impulsat per diverses formacions polítiques dels municipis que travessa aquest 
riu. I que posa de relleu la voluntat de fer un treball conjunt per tal de mantenir-lo i 
millorar-lo. 

El Ripoll no travessa el terme de Sant Quirze, però aquí al poble tenim ... la seva banda 
ens creua per anar a desembocar al Ripoll. Aquest riu el Ripoll té una vida difícil al llarg 
dels seus 39 km de recorregut, des del naixement fins que aboca les seves aigües al 
Besòs, en el terme de Montcada i Reixach.  

Ha patit la pressió humana i per això proposem adherir-nos al text, per tal d’activar-ne la 
connectivitat i per fer explícita la voluntat de ser curosos amb els afluents, en aquest amb 
la Betzuca i el riu Sec, ja que mantenir-los nets i cuidats, considerem també que ajudem a  
cuidar el riu Ripoll. 
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Es tracta doncs de treballar per un desenvolupament sostenible del riu, en els àmbits 
socials, econòmics i ambientals, planificar conjuntament amb els altres municipis la 
millora del paisatge i les activitats productives i de lleure i impulsar la creació d’un 
organisme supramunicipal que planifiqui, que coordini i gestioni tot allò referent al Ripoll. 

És per això que proposem a aquest Ple l’adhesió al manifest. 

 

El senyor Luís Villa Carbó declara: 

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

Amb aquest manifest, un dels aspectes que m’ha preocupat a mi, és com està presentat, 
quan és un acord d’un partit polític dins de diferents ajuntaments, interpreto. 

Llavors nosaltres no estem d’acord amb això, crec que ha de ser un acord de més partits 
polítics, ha de ser un acord de més ajuntaments i de més partits polítics. 

I en aquests moments només es dóna visibilitat a acords que el poble tampoc hi ha 
participat, només han participat uns equips polítics d’una sèrie d’ajuntaments i prou. 

Aquest manifest jo entendria que hagués estat molt bo haver-lo parlat a la comissió de la 
Serra dels Galliners, i fer-lo entrar com un tema de participació del mateix poble i de la 
gent del poble. 

Per dir que el nostre vot serà negatiu a aquest manifest, i no serà negatiu per no defensar 
el riu Ripoll, com podeu comprendre, sinó per la manera en com s’ha presentat i com s’ha 
treballat. 

 

El senyor Francesc Fernández Lugo declara: 

Dissenteixo amb vostè Sr. Villa, en què no és un manifest d’un sol partit, ens consten 
diverses forces polítiques que hi han donat suport, que són les que d’alguna manera 
donen acte de naixement a aquest manifest. 

Sense anar més lluny, estan implicades la CUP, Poble Actiu, les candidatures alternatives 
del Vallès, Entesa i ERC, i Iniciativa també. Com a mínim són 6 formacions polítiques de 
tots els municipis de la ribera del Ripoll. 

 

El senyor Luís Villa Carbó declara: 

Vostè m’ha contestat a la meva pregunta perfectament. Són tot el mateix, amb diferents, 
però tot és el mateix. 

 

La senyora Elisabeth Oliveras i Jorba declara: 

A veure Sr. Villa, ara li contesto jo. 

En aquest cas totes aquestes candidatures representen alcaldies d’aquesta comarca que 
per sort, per mi en aquest cas, i per la meva sòcia. Representen la majoria de pobles 
d’aquesta comarca.  
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Per fi hem pogut canviar coses que fa molts anys que no canviaven, i per tant la sort és 
aquesta, que pensem d’una manera determinada, que veiem el territori d’una manera 
determinada, que el defensem d’una manera determinada. 

I per tant la voluntat és que es pugui treballar. 

I sí és veritat que aquestes candidatures, però en aquest cas estem parlant de pobles, 
doncs miri hi ha l’Ajuntament de Castellar, que no és ni de la CUP i Badia tampoc, però 
bé són totes forces d’esquerres, que tenim clar de quina manera treballar, i estem 
convençuts que hi haurà d’altres que s’hi afegiran. 

En aquest cas no parlàvem de forces polítiques, parlàvem de municipis, perquè aquí en 
tot moment es parla de municipis. 

Sí que és veritat que cada municipi està composat els seus governs per uns colors 
determinats, però realment el que es busca és la defensa de la conca del riu Ripoll i la 
necessitat que tenim com a comarca de crear-ne un eix vertebrador, un eix de medi 
ambient, un eix on ens puguem corresponsabilitzar tots de què acabi sent un pol 
industrial, però també un pol de benestar per a la gent que viu a la nostra comarca. I estic 
convençuda que aquí tots els alcaldes i alcaldesses i regidors estarem d’acord. 

I sí, vostè ens apel·la als grups polítiques, doncs li diré el que li he dit, però si m’apel·la 
als ajuntaments, entenc que tothom representa al seu poble. 

 

El senyor Luís Villa Carbó declara: 

Sra. alcaldessa, és que en el fons de tot el que vostè m’ha dit ara, jo potser li firmaria el 
70%, però vull que entengui, i que els veïns de Sant Quirze que ens estan veient ara en 
aquest moment, quedi molt clar, que per nosaltres creiem que aquest manifest no s’ha fet 
correctament, i al qual no li donem suport. 

 

La senyora Mercè Vallès Corominas declara: 

Simplement, potser perquè, no per al·lusions directes, però d’alguna manera com què el 
nostre partit, diguéssim que no té l’Alcaldia en els municipis que colinden el Ripoll. Dir 
que el nostre vot serà favorable perquè no entenem això, com un manifest de partit, sinó 
com un manifest de defensa de la conca del Ripoll. 

Per tant hagi qui hagi a les alcaldies dels municipis, tot allò que sigui en pro i en defensa 
del medi ambient, siguin dretes, esquerres, centres o de més enllà, ens hi trobaran. 

 

La senyora Elisabeth Oliveras i Jorba declara: 

Moltes gràcies Sra. Vallès, per tornar-ho al context d’on havia nascut aquest manifest. 

 



 

 14/74 

 

 

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

  Vots a favor: 15 (Junts-ERC-AM, ICV-EUiA-E, Convergència i PSC-CP) 
  Vots en contra: 1 (C’s) 
  Abstencions: 0 
 

 

6. Resolució al·legacions Reglament Regulador Mercats Ambulants de Sant 
Quirze del Vallès 

ANTECEDENTS DE FET 
 
La Disposició transitòria del Decret 162/2015, de 14 de juliol, de venda no sedentària en 
mercats de marxants, publicat al DOGC el 16 de juliol de 2015, disposa que en el termini 
màxim d’un any, a comptar des de la publicació d’aquest Decret en el Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya, els ajuntaments que ja disposin d’una ordenança municipal de 
la venda no sedentària han d’adaptar-ne el contingut al termes que estableix aquest 
Decret.  

En compliment del que disposa l’article 62 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel que 
s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, mitjançant resolució 
d’Alcaldia núm. 2016000284 de data 11 de febrer es van nomenar els membres de la 
Comissió d’estudi encarregada de la revisió i modificació del Reglament regulador dels 
mercats no sedentaris de Sant Quirze del Vallès.  

Les sessions de treball de la Comissió d’estudi es van dur a terme els dies 19 de febrer i 
7 de març respectivament, i es van introduir i/o modificar totes aquelles propostes 
consensuades adients per a la millora del text normatiu.  

El Ple de l’ajuntament de 31 de març de 2016, aprova inicialment el text del Reglament 
regulador als mercats no sedentaris de Sant Quirze del Vallès. Es sotmet l’acord a 
exposició pública, mitjançant anuncis al Butlletí Oficial de la Província, al Diari Oficial de 
la Generalitat de Catalunya, a un dels mitjans de comunicació escrita  i al tauler d’anuncis 
de l’Ajuntament, pel termini de trenta dies hàbils, comptats des del dia següent al de la 
publicació de l’anunci en el Butlletí oficial de la Província, podent examinar-se l’expedient 
i presentar les al·legacions que estimin oportunes dintre d’aquest termini (15/4/2015 al 
21/05/2016). 

En data 25/04/2016 i registre d’entrada a l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès número 
2016005611, el senyor Carlos Elias Mestres amb DNI 38058590F, presenta al·legacions 
a la proposta del reglament regulador de la venda als mercats no sedentaris de Sant 
Quirze del Vallès. El sr. Elias sol·licita: 

1. Que la venda la pugui realitzar un familiar del titular de l’activitat de manera 
temporal 

2. Que s’estableixi un ordre en l’adjudicació de les vacants: primer ampliacions, 
segon canvis d’ubicació i tercer selecció de parades noves 

 
 
En data 25/04/2016 i registre d’entrada a l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès número 
2016005611, el senyor Pedro Cejudo Lobato amb DNI 33870520F, presenta al·legacions 
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a la proposta del reglament regulador de la venda als mercats no sedentaris de Sant 
Quirze del Vallès. El sr. Cejudo sol·licita: 

1. Que un familiar del titular pugui constar com a ajudant en la venda a la parada. 
 
En data 27/04/2016 i registre d’entrada a l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès número 
2016005740, el senyor Juan Antonio Jimenez Hijano amb DNI 47158588D, presenta 
al·legacions a la proposta del reglament regulador de la venda als mercats no sedentaris 
de Sant Quirze del Vallès. El sr. Jimenez sol·licita: 

1. Incloure els subgrups de venda de bar i de xurreria i de tèxtil home/dona 
2. Suprimir de l’article 18 i de les infraccions molt greus que el titular hagi de 

comunicar les vacances previstes 
3. Que en cas d’absència del titular, un familiar que convisqui amb el titular al mateix 

domicili i de primer grau de consanguinitat, pugui realitzar la venda a la parada. 
4. Disposar d’un període de vacances de fins a dos mesos. 
5. La infracció lleu d’ocupació de la parada amb més espai del autoritzat i l’exposició 

de la mercaderia fora del lloc assignat s’especifiqui que és infracció a no ser que 
el personal del mercat ho autoritzi. 

6. Infraccions greus: corregir l’errada en l’apartat 14: la “maca” per la manca. 
7. Infraccions molt greus: corregir l’errada en l’apartat 12: la “maca” per la manca. 
8. Incloure en el reglament que el decret 162/2015, de 14 de juliol, de venda no 

sedentària en mercats de marxants preveu en l’article 9 que es podrà constituir 
una comissió de marxants. 

 
 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
Article 49 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim 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.  

Article 55 del Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós 
de les disposicions legals vigents en matèria de règim local.  

Article 60 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, que aprova el Reglament  
d’obres, activitats i serveis dels ens locals.  

Decret 162/2015, de 14 de juliol, de venda no sedentària en mercats de marxants. 
 
Estatut dels treballadors. 
 
DISPOSICIÓ 

S’adopta l’acord següent:  

Primer.- Desestimar les següents al·legacions presentades a la proposta del reglament 
regulador de la venda als mercats no sedentaris de Sant Quirze del Vallès, aprovada 
inicialment al ple de l’ajuntament del 31 de març de 2016: 
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1. Que s’estableixi un ordre en l’adjudicació de les vacants: primer ampliacions, 
segon canvis d’ubicació i tercer selecció de parades noves. 
MOTIU DESESTIMACIÓ: L’ordre d’adjudicació de les vacant s’establirà en les 
bases d’adjudicació de parades noves i quan no hi hagi bases d’adjudicació de 
parades noves, d’acord amb les necessitats de cada mercat i les sol·licituds dels 
paradistes. 

2. Que s’inclogui els subgrups de venda de bar i de xurreria.  
MOTIU DESESTIMACIÓ: atenent a l’informe de la tècnica de salut, s’estableixen 
les categories alimentàries que es poden autoritzar als mercats ambulants de 
Sant Quirze del Vallès, entre les que no estan contemplades la venda de la 
categoria de bar i de xurreries per seguretat alimentària. 

3. Suprimir de l’article 18 i de les infraccions molt greus que el titular hagi de 
comunicar les vacances previstes. 
MOTIU DESESTIMACIÓ: per qüestions organitzatives i d’ordre al mercat és 
necessari conèixer el període de vacances. 

4. Que en cas d’absència del titular, un familiar que convisqui amb el titular al mateix 
domicili i de primer grau de consanguinitat, pugui realitzar la venda a la parada. 
MOTIU DESESTIMACIÓ: les condicions per exercir la venda al mercat i tenir la 
titularitat d’una parada queden recollides a l’article 4 apartat c. del Decret 
162/2015, de 14 de juliol, de venda no sedentària en mercats de marxants, i 
s’estableix la necessitat d’estar donat d’alta i al corrent de pagament en el règim 
de la Seguretat Social que correspongui, tant del titular com dels possibles 
empleats. El decret fa esment a la relació del titular de la parada amb els familiar 
que no poden tenir una relació d’empleat per compte aliè, però esmenta: se’ns 
perjudici de la seva inclusió en el règim de treballadors autònoms si es donen les 
condicions previstes a la normativa de la Seguretat Social.   

5. Disposar d’un període de vacances de fins a dos mesos. 
MOTIU DESESTIMACIÓ: Per donar un bon servei al mercat i als client i per 
respectar l’ordre s’estableix un termini màxim de vacances d’un mes. 

6. La infracció lleu d’ocupació de la parada amb més espai del autoritzat i l’exposició 
de la mercaderia fora del lloc assignat s’especifiqui que és infracció a no ser que 
el personal del mercat ho autoritzi. 
MOTIU DESESTIMACIÓ: el personal del mercat no pot autoritzar ocupacions que 
no vinguin autoritzades per decret i per adjudicació de la parada i de l’espai. 
 

 

Segon.- ESTIMAR les següents al·legacions presentades a la proposta del reglament 
regulador de la venda als mercats no sedentaris de Sant Quirze del Vallès, aprovada 
inicialment al ple de l’ajuntament del 31 de març de 2016: 

1. Infraccions greus: corregir l’errada en l’apartat 13: la “maca” per la manca. 
2. Infraccions molt greus: corregir l’errada en l’apartat 12: la “maca” per la manca. 
3. Que s’inclogui en les disposicions transitòries el manteniment de les llicències per 

la venda dels subgrups de bar i de xurreria que van estar autoritzades abans de 
l’entrada en vigor del present reglament 

4. Incloure en el reglament la previsió de la creació d’una comissió de seguiment 
integrada per tècnics municipals i marxants del mercat corresponent tal i com 
preveu el decret 162/2015, de 14 de juliol, de venda no sedentària en mercats de 
marxants en l’article 9. 

5. Incloure el subgrup de venda tèxtil home/dona 
Actualment hi ha més de 25 parades en el subgrup de venda tèxtil Home/dona, i 
es considera oportú acceptar al reglament la venda de roba d’home i de roba de 
dona a la mateixa parada d’acord amb les autoritzacions que ja hi ha o per a 
futures bases d’adjudicació de parades. 
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Tercer.- Publicar l’acord definitiu del text íntegre del Reglament al Butlletí Oficial de la 
Província el qual entrarà en vigor a l’endemà de la seva publicació, amb la incorporació 
de les al·legacions aprovades. 

Deliberacions 
El senyor Àlex Brossa i Enrique declara. 

Bona tarda a tothom. 

En aquest punt el que estem fent es resoldre les al·legacions per tal de poder aprovar 
aquesta adaptació. 

Com bé saben, l’any passat el 16 de juliol, la Generalitat va aprovar un decret per tal 
d’adaptar tots aquells municipis que tinguin ordenances de venda no sedentària, es van 
realitzar un parell de sessions aquí, en una comissió d’estudi, en el ple del 31 de març 
passat es va fer l’aprovació inicial. 

I ara 3 persones físiques van presentar al·legacions, les quals són 11 al·legacions, totes 
elles es van resoldre a nivell tècnic, a la passada comissió informativa també vam poder 
comptar amb la tècnica per tots aquells dubtes o aclariments que tinguessin, es 
poguessin resoldre. 

I per tant el que es proposa avui a Ple, en un primer punt és desestimar les 6 
al·legacions, aquí fins i tot poden veure el seu motiu, de cada una d’elles. El segon punt 
és estimar altres 5 al·legacions. I finalment publicar l’acord del text íntegre del Reglament 
en el BOP, per tal que entri en vigor. 

És per això que demanem el vot favorable. 

 

El senyor Luís Villa Carbó declara: 

Des del nostre grup de C’s manifestar l’agraïment a les persones que han treballat en 
aquest Reglament, i desitja que el mateix sigui útil per solucionar els problemes que s’han 
identificat. 

I dir que sigui una bona eina que puguem utilitzar per poder-ho solucionar. 

En aquest Reglament el grup de C’s vota a favor i desitja que aquest Reglament serveixi 
per molts anys. 

 

La senyora Mercè Vallès Corominas declara: 

Simplement dir que per coherència amb el que el nostre grup va fer en el Ple del mes de 
març o febrer, no recordo, que és quan es va portar el Reglament, que ens vam abstenir 
amb les consideracions que vam fer en el seu moment. En aquest sentit també ens 
abstindrem. 
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Votació 
Sotmesa a votació la proposta dalt transcrita, s’aprova per majoria absoluta amb el 
resultat següent: 

Vots a favor: 12 (Junts-ERC-AM, ICV-EUiA-E, PSC-CP I C’s) 
  Vots en contra: 0 
  Abstencions: 4 (Convergència) 
 

 

7. Nomenament membre substitut a la Comissió Especial de Comptes 

 

ANTECEDENTS DE FET 
 
La Comissió Especial de Comptes, d’existència preceptiva, està constituïda per membres 
dels diferents grups polítics integrants de la Corporació. 

Atès l’escrit presentat per la portaveu del grup municipal de Junts per Sant Quirze-ERC-
AM, on sol·licita designar al Sr. Àlex Brossa i Enrique substitut del Sr. Albert Falgueras 
Cuatrecasas a la Comissió Especial de Comptes. 

Atesa la petició realitzada a la Comissió Informativa de Preparació dels Assumptes de Ple  
del dia 22 de juny de 2016, pel grup municipal de Convergència, sol·licitant el 
nomenament de la Sra. Mercè Vallès Corominas com a membre substituta de la Comissió 
Especial de Comptes.  

 

FONAMENTS DE DRET 

Articles 20.1.e) i 116 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim 
local (LBRL). 

Articles 125 a 127 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el 
Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les corporacions locals (ROF). 

Article 58 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la 
Llei municipal i de règim local de Catalunya (TRLMRLC). 

DISPOSICIÓ 

S’adopta l’acord següent:  
 
Primer.- Designar com a membre substitut del Sr. Albert Falgueras Cuatrecasas a la 
Comissió Especial de Comptes al Sr. Àlex Brossa i Enrique. 

Segon .- Designar com a membre substituta del Sr. Josep Antoni Delgado Rivera a la 
Comissió Especial de Comptes a la Sra. Mercè Vallès Corominas. 

 
Deliberacions 
La senyora Elisabeth Oliveras i Jorba declara: 
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Quan vam fer nomenaments a totes les comissions, ni el grup de Convergència ni el de 
Junts havien nomenat algú que pogués ser el substitut del nostre representant a la 
Comissió Especial de Comptes. És una comissió nominativa en la que hi ha d’anar la 
persona que està assignada, i per tant s’havia de demanar algú perquè sinó el grup 
s’hagués pogut quedar sense representació. I és el que avui portem, perquè quan s’hagi 
de formular si algun dels dos grups, qui està de representant no hi pot ser, doncs hi pugui 
ser una altra persona. 

En el cas de Convergència és la Sra. Mercè Vallès  i en el cas de Junts és l’Àlex Brossa. 

  

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

 

 

8. Aprovar el Reglament d'accés a habitatges social d'emergència  

ANTECEDENTS DE FET 

La crisi financera i econòmica ha comportat que determinades problemàtiques socials i 
antics factors de vulnerabilitat, els quals podien conduir a situacions de risc i exclusió 
social, s'hagin generalitzat i, fins i tot, ampliat. En aquest sentit el Pla per al dret a 
l’habitatge i la Llei 24/2015 de mesures urgents per a afrontar l’emergència en l'àmbit de 
l'habitatge i la pobresa energètica regula un marc d’actuació. 

Els habitatges d’inserció constitueixen un establiment residencial de caràcter temporal, 
destinat a acollir a famílies usuàries dels Serveis Socials, en situació d’exclusió 
residencial per motius econòmics, d’emergència social i per aquelles situacions especials 
derivades de la pèrdua, o risc de pèrdua, de l’habitatge habitual. 

Per decret d’Alcaldia número 2016001287, de 30 de maig de 2016, es va establir la 
composició de la Comissió d’estudi encarregada de la redacció del Reglament d’accés a 
habitatges socials d’emergència de l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès. La Comissió 
d’estudi, en data 2 de juny de 2016, ha validat la proposta de text del Reglament per a la 
seva aprovació pel ple municipal.  

FONAMENTS DE DRET 

Article 22.2.d. de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases de règim local, en la seva redacció 
vigent.  

Article 63 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat per Decret 
179/1995, de 13 de juny. 

DISPOSICIÓ 

S’adopta l’acord següent:  
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Primer. Aprovar inicialment el Reglament d’accés a habitatges socials d’emergència de 
l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès, en els termes validats per la Comissió d’estudi en 
data 2 de juny de 2016, que és del tenor literal següent: 

“REGLAMENT D’ACCÉS A HABITATGES SOCIALS D’EMERGÈNCIA DE 
L’AJUNTAMENT DE SANT QUIRZE DEL VALLÈS 

1. JUSTIFICACIÓ 

La crisi financera i econòmica ha comportat que determinades problemàtiques socials i 
antics factors de vulnerabilitat, els quals podien conduir a situacions de risc i exclusió 
social, s'hagin generalitzat i, fins i tot, ampliat. En efecte, aquesta crisi ha posat de 
manifest nous riscos de vulnerabilitat i d'exclusió social, un d’ells el risc d’exclusió 
residencial. En aquest sentit el Pla per al dret a l’habitatge (Decret 75/2014) i la Llei 
24/2015 de mesures urgents per a afrontar l’emergència en l'àmbit de l'habitatge i la 
pobresa energètica regula un marc d’actuació. 

A Sant Quirze del Vallès son cada vegada mes famílies que es troben en aquesta 
situació. Actualment hi ha famílies amb recursos econòmics insuficients, i en alguns 
casos sense recursos, que no poden fer front a les despeses del seu habitatge i es troben 
en procés de desnonament sense possibilitat d’accedir al mercat de lloguer. Davant 
d’aquestes situacions socials greus o emergències socials d’exclusió residencial 
l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès va aprovar per la JGL del dia 15.12.2015 i la JGL 
del 26.04.2016 el lloguer de cinc habitatges buits de l’empresa municipal COMU SL per 
destinar a lloguer social d’emergència. 

Els habitatges d'inserció es consideren un recurs en el marc de les prestacions pròpies 
dels Serveis Socials de l'Ajuntament, formant part del dispositiu públic municipal 
d'allotjament dins del programa social d'habitatges.  

Constitueixen un establiment residencial de caràcter temporal, destinat a acollir a famílies 
usuàries dels Serveis Socials, en situació d’exclusió residencial per motius econòmics, 
d’emergència social i per aquelles situacions especials derivades de la pèrdua, o risc de 
pèrdua, de l’habitatge habitual. 

2. OBJECTE  

L’objecte d’aquest reglament és regular  les condicions d’accés als habitatges socials 
d’emergència de l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès, destinats a garantir un 
acolliment temporal a famílies residents a Sant Quirze del Vallès en situació d’exclusió 
residencial per motius econòmics, d’emergència social i per aquelles situacions especials  
derivades de la pèrdua o risc de pèrdua de l’habitatge habitual. 

3. BENEFICIARIS 
Podran accedir als habitatges de lloguer d’emergència disponibles, les persones que 
compleixin els següents requisits: 

a) Ser major d’edat 

b) Constar inscrit al registre de sol·licitants d’habitatges de protecció oficial. 

c) Trobar-se en situació d’emergència social amb risc d’exclusió residencial, entenent 
que això es dona en els següents supòsits: 
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• Privació de l’habitatge principal per sentencia judicial ferma o pel risc de 
perdre l’habitatge degut a una situació de sobre endeutament derivada d’una 
pèrdua d’ingressos importants. 

• Pèrdua de l'habitatge com a conseqüència d'una dació de l'habitatge a una 
entitat financera o filial immobiliària en pagament del deute hipotecari i sense 
oferiment de lloguer social per part de l'entitat. 

• Quan les persones o unitat de convivència es veuen obligades a abandonar el 
seu habitatge per raons de violència de gènere. 

• Situació d’emergència social per causa sobrevinguda (declaració de ruïna, 
catàstrofes naturals o altres situacions que activin el Pla d’Emergència 
Municipal). 

• Altres situacions d’exclusió residencial constatada mitjançant un informe social 
dels Serveis Socials Bàsics. 

d) El sol·licitant acrediti una residència mínima continuada a Sant Quirze del Vallès de 
dos anys immediatament anteriors a la data de la sol.licitud. 

e) No ser propietari, usufructuari o titular de dret real sobre cap altre habitatges ni cap 
altre immoble, ni tampoc ostentar cap dret d’us o qualsevol altre tinença  sobre un 
habitatge, excepte propietats de terrenys rústics amb valor cadastral inferior a 1.000 
euros. 

f) No disposar d’una capacitat econòmica superiors a 1’5 vegades l’IRSC , ponderat en 
funció del nombre de membres  de la unitat de convivència (0’20 de l’1’5 de l’IRSC 
partir del segon membre)*. En cas que un membre de la unitat familiar rebi una 
prestació econòmica per cuidador/a no professional, en aplicació de la Llei 39/2006, 
de 14 de desembre de promoció de la autonomia personal i atenció a les persones 
en situació de dependència, no es tindran en compte aquests ingressos.  

g) No trobar-se incapacitat per obligar-se contractualment, segons el dret civil.  

h) No haver renunciat a l’adjudicació d’un habitatge, públic o privat, per situació 
d’emergència social, risc d’exclusió residencial o situació social greu ens els darrers 
dos anys. 

*Es considerarà unitat de convivència totes aquelles persones unides per un vincle 
familiar que hagin de conviure a l’habitatge sol·licitat.  ( Art. 95.2 Llei 18/2007 del dret a 
l’habitatge) 

4. DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR 

Per tal d’acreditar  la condició de beneficiari caldrà presentar la següent documentació: 

 

4.1. Documentació relativa a la unitat de convivència: 

a) NIF, NIE o passaport de tots els membres de la unitat convivència. 
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b) Si s’escau, certificats de discapacitat i/o mobilitat reduïda de qualsevol 
membre de la unitat familiar. 

c) Llibre de família. 

d) En el supòsit de problemes greus de salut, un informe mèdic.* 
4.2.  Documentació acreditativa dels ingressos i situació laboral: 

a) Declaració de la renda de l’any fiscal anterior o certificat d’imputacions 
d’ingressos de tots els membres de la unitat de convivència, majors de 16 
anys.* 

b) informe de vida laboral actualitzat emès per la TGSS de tots els membres 
majors de 16 anys.* 

c) Contracte de treball dels últims 6 mesos de tots els membres majors de 16 
anys que formin part de la unitat de convivència.* 

d) Certificat de pensions de l’INSS en cas que algun membre de la unitat de 
convivència sigui pensionista o, en el seu cas, certificat negatiu.* 

e) En cas de separacions o divorci, acords i/o sentències ratificat judicialment. 
I en cas de presencia de fills menors, el conveni regulador. 

f) Extractes bancaris de tots els comptes dels que siguin titulars qualsevol 
dels membres de la unitat de convivència.* 

g) Declaració jurada d’ingressos reals.* 
 

4.3. Documentació relacionada amb la pèrdua de l’habitatge: 
 

a) Demanda judicial o d’execució hipotecària si s’escau. 
b) Contracte de lloguer i 3 darrers rebuts  o escriptures de constitució 

hipotecaria i de la compra-venda i rebuts hipotecaris. 
c) Certificat de Gerència Cadastral, respecte de tots els membres de la unitat 

de convivència majors d’edat. 
d) Informe tècnic en cas de pèrdua de l’habitatge per declaració de ruïna, 

catàstrofe natural o emergència. 
 

5. VALORACIÓ DE LES SOL.LICITUDS REBUDES 

Un cop verificat que el sol·licitant reuneix els requisits d’accés, Serveis Socials valorarà 
les propostes presentades. 

La valoració final s’obtindrà a partir de la suma de puntuacions obtingudes pel fet de 
complir les situacions socials que es descriuen a continuació: 

SITUACIÓ SOCIAL PUNTUACIÓ 

L’habitatge desnonat tenia un cost superior al 50% de la renta de 
la unitat familiar 

5 punts 

L’habitatge desnonat tenia un cost entre els 30 i el 50% de la 
renta de la unitat familiar 

4 punts 

Unitat de convivència amb fills a càrrec 5 punts 

Discapacitat igual o superior al 65% i mobilitat reduïda d’algun 
membre de la unitat familiar 

5 punts 
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Discapacitat igual o superior al 33% d’algun membre de la unitat 
familia 

3 punts 

Persona sola o parella de 65 anys o mes 3 punts 

Infrahabitatge (no reuneix condicions d’habitabilitat) 3 punts 

Greus problemes de salut d’algun membre de la unitat familiar 3 punts 

Víctimes de violència de gènere 3 punts 

Unitats de convivència o persones amb dificultats d’inserció social 
i laboral amb un correcte grau d’implicació en programes de 
inserció. 

3 punts 

Confluència de diferents nuclis familiars  en un mateix habitatge 1 punt 

Unitats de convivència que no disposen de xarxa social o suport 
familiar 

1 punt 

Altres situacions especials 3 punts 

 

La puntuació obtinguda determinarà l’ordre d’accés a les vivendes disponibles. 

6. PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ  
 

El servei responsable d’instruir i valorar la sol·licitud d’habitatge de lloguer social és el 
Servei de Benestar i Gent Gran a través dels Serveis Socials Bàsics. 

Un cop detectada la situació de risc d’exclusió residencial, comprovats els requisits  i  
valorada la situació social, compleix el perfil de beneficiari per poder accedir a un 
habitatge de lloguer d’emergència,  s’emetrà informe tècnic de Serveis Socials amb la 
proposta i s’elevarà a la Junta de Govern Local per la seva aprovació. 

Aquesta proposta, recollirà: 

• Identificació del titular del lloguer 

• Identificació dels beneficiaris 

• Identificació de l’habitatge 

• Modalitat de contracte i temporalitat 

• Preu del lloguer 
 

7. PREU DEL LLOGUER 

El preu del lloguer vindrà determinat per les rendes totals de les persones que 
conformen la unitat de convivència: 
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RENDES MÀXIMES QUOTA MÀXIMA DE LLOGUER 

Fins a 0,89 vegades l'IRSC 15 % des seus ingressos 

Entre 0,90 i 0,94 vegades l'IRSC 20 % des seus ingressos 

Superiors a 0,95 % vegades l'IRSC 30 % des seus ingressos 

 

En cas d’insuficiència greu de recursos econòmics, degudament justificada per la persona 
titular del contracte, des del Servei de Benestar i Gent Gran a través dels Serveis Socials 
Bàsics, es podrà proposar mitjançant informe, una quota diferent les previstes, ajustada a 
la seva circumstància personal. 

8. MODALITAT DE CONTRACTE I TEMPORALITAT 

Hi haurà dos modalitats de cessió d’ús: 

a) Contracte de 12 mesos amb possibilitat de pròrroga: 

La cessió d'ús en precari de l'habitatge objecte del present contracte, es realitzarà per a 
un període de 12 mesos.  

Es podrà prorrogar anualment fins a un màxim de 3 anys, excepte denúncia d'alguna de 
les parts o incompliment de pla de millora. 

 

b) Contracte de 6 mesos amb possibilitat de pròrroga: 
Es realitzarà la cessió temporal d'ús de l’habitatge a l’espera d’un recurs residencial 
definitiu de forma imminent (pis pont), per a un període màxim de 6 mesos.  

Es podrà optar a dues pròrrogues de 3 mesos mes, excepte denúncia d'alguna de les 
parts o incompliment de pla de millora. 

En tot cas la durada màxima de les cessions temporals d’ús, incloses pròrrogues no 
podrà superar els 12 mesos, sempre que el document base que contingui la cessió dels 
habitatges a l’Ajuntament estigui vigent. 
Per tal de poder optar a les pròrrogues del contracte, el titular ho haurà de sol·licitar 
mitjançant escrit presentat davant del Registre General de l’Ajuntament de Sant Quirze 
del Vallès, amb una antelació d’un mes a la data de venciment de la cessió  

Junt amb la sol·licitud caldrà presentar la documentació acreditativa conforme  que es 
continua complint totes les condicions que van motivar la cessió d’ús de l’habitatge. 
Aquesta documentació és la que es relaciona al punt 4 d’aquest reglament i que està 
marcada amb un *. 

El Servei de Benestar i Gent Gran a través dels Serveis Socials Bàsics, atenent a les 
circumstàncies de la persona beneficiària, emetrà informe favorable o desfavorable que 
donarà dret o no a la pròrroga sol·licitada.  La proposta i s’elevarà a la Junta de Govern 
Local per la seva aprovació. 

9.  PLA DE MILLORA 
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El Pla de millora és un document on es recullen les condicions i compromisos entre el 
beneficiari i la seva unitat familiar amb els Serveis Socials bàsics de l’Ajuntament de Sant 
Quirze per tal de garantir la seva reinserció social, tenint en compte les característiques 
específiques de cada un d’ells (àmbits com l’organització familiar, econòmic-laboral, 
sanitari, criança entre d’altres i sobretot en relació a l’habitatge). 

El pla constarà com a document annex  al contracte de cessió, i serà d’obligada 
acceptació i subscripció pel titular del contracte i la unitat de convivència d’un habitatge 
social d’emergència.  

El pla de millora serà objecte de seguiment  per part dels Serveis Socials Bàsics. 

L’ incompliment del pla de millora per part dels beneficiaris , així com també  l’ 
incompliment de les condicions i estipulacions contemplades al contracte de cessió, 
comportarà la finalització de la cessió d’us.” 

Segon. Sotmetre aquest acord d’aprovació a informació pública mitjançant un anunci que 
s’ha de publicar al Butlletí Oficial de la Província, a un dels mitjans de comunicació escrita 
diària de més difusió al municipi i al tauler d’anuncis municipal, per un termini de 30 dies 
des de l’endemà de la darrera d’aquestes publicacions, per a la formulació de 
reclamacions i al·legacions.  

Tercer. Disposar que l’aprovació inicial esdevindrà definitiva si no s’efectuen al·legacions 
durant la informació pública.  

 
Deliberacions 
La senyora Marta Baldrich Caselles declara: 

Bon vespre a tots i a totes. 

Faré una breu introducció o un resum, més que res per tots aquells que ens estan 
seguint.  

I una mica explicar que aquest Reglament ha estat elaborat en una primera fase pels 
Serveis Socials municipals, i posteriorment per la comissió d’estudi encarregada de la 
redacció del Reglament d’accés a habitatges socials d’emergència. 

Aquesta estava formada per representants de tots els grups municipals i tècnics de 
l’Ajuntament. I en data 2 de juny de 2016 la comissió d’estudi va validar la proposta del 
text del Reglament, per a la seva aprovació en el Ple municipal. 

Tot i així, abans de continuar amb l’explicació m’agradaria i vull agrair a tots i totes les 
aportacions que s’han fet amb aquesta comissió, i com no, el debat que s’ha establert, 
que ha estat molt enriquidor i per tant això és d’agrair. 

A Sant Quirze són cada vegada més famílies que es troben en situació de risc de 
vulnerabilitat, exclusió social i residencial. 
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Actualment hi ha famílies amb recursos econòmics insuficients, i en algun casos sense 
recursos, que no poden fer front a les despeses del seu habitatge i es troben en procés 
de desnonament sense possibilitat d’accedir al mercat de lloguer. 

Davant d’aquestes situacions socials greus, o emergències socials d’exclusió residencial, 
es va aprovar per Junta de Govern Local el lloguer de 5 habitatges buits de l’empresa 
municipal COMU, per destinar a lloguer social d’emergència. 

Amb aquesta iniciativa l’Ajuntament de Sant Quirze, com a administració més propera a l 
a ciutadania, enforteix una mica més, una mica més sol, les polítiques socials en matèria 
d’habitatge a nivell municipal en el context d’una crisis econòmica que es manté 
tossudament al nostre costat durant més de 6 anys. 

Aquests seran habitatges destinats a garantir un acolliment temporal per cobrir les 
necessitats de les persones i les unitats de convivència residents al municipi, en situació 
d’exclusió residencial per motius econòmics d’urgència social i per aquelles situacions 
especials i d’emergència derivades de la pèrdua o el risc de pèrdua de l’habitatge, o 
d’altres situacions similars, com l’habitatge precari entre d’altres. 

No m’estendré més, perquè després suposo que entrarem una mica en el debat, però sí 
que els hi demano el seu vot a favor per a la seva aprovació inicial, perquè creiem que és 
necessari, perquè és de justícia, que vetllem des dels governs municipals pels drets dels 
més desfavorits en temps de crisis. 

Per tant els hi demano el seu vot favorable. 

 

El senyor Luís Villa Carbó declara: 

Bon vespre una altra vegada. 

El nostre grup municipal de C’s, agraeix també a les persones que han col·laborat en la 
seva confecció, i donem suport total al mateix, ja que és una eina bàsica per complir una 
de les tasques més importants que tenim els ens locals, com és l’atenció a les persones 
més properes a nosaltres. 

Aprofitant els actius que té el municipi nostre, ens aquest cas com són els pisos de la 
COMU, o més endavant altres tipologies de vivendes amb col·laboració amb altres 
propietaris. 

Creiem que la seva aprovació dóna un pas més perquè l’Ajuntament de Sant Quirze 
estigui més solidari amb els més necessitats, i dóna visibilitat que amb els impostos de 
tots s’està col·laborant a no deixar exclosa ninguna família que necessita l’ajuda dels 
altres. 

El nostre grup municipal de C’s votarà a favor de l’aprovació. 

 

La senyora Sílvia Peralta Valdivia declara: 

Bon vespre a tots i totes. 

El grup del PSC donarà suport a aquest Reglament. 

Agrair a la comissió, agrair a la regidora  també la tasca que hem desenvolupat 
conjuntament. 
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Creiem que ha estat, com ha dit la Sra. Baldrich, un debat molt enriquidor, és un dels 
temes, una de les propostes que nosaltres, el partit dels socialistes, portava també com a 
prioritàries en el seu programa electoral. 

I per tant com no podia ser d’una altra manera, ens hem sumat de manera positiva a 
portar aquesta actuació perquè creiem que la situació en la que ens trobem és 
absolutament necessària. 

Volem agrair que s’hagin incorporat totes les aportacions que ha fet el PSC per millorar el 
Reglament, i voldríem recordar quines són les incorporacions que nosaltres, les 
propostes que hem fet, per exemple com el tema de calcular la capacitat econòmica, 
perquè per recalcular la capacitat econòmica no es tingués en compte les prestacions 
complementàries en temes de dependència, és a dir aquelles persones que tenen 
prestacions de dependència o persones amb discapacitat, que aquestes prestacions 
complementàries no sumessin a l’hora de calcular la capacitat econòmica. 

També vam demanar que s’afegís expressament el tema de la dació en pagament i de 
les execucions hipotecàries, com un dels supòsits previstos per poder accedir a aquestes 
situacions d’emergència,  això també s’ha incorporat. 

També que s’incrementessin els punts per persones amb discapacitat, és a dir que 
aquelles persones, lògicament i famílies que tinguin persones amb discapacitat, tinguin 
més possibilitat de poder accedir a aquests pisos de lloguer d’emergència. 

I també exceptuar la propietat, no tenir en compte la propietat de terrenys rústics de valor 
cadastral inferior als mil euros, perquè consideràvem que era una cosa que podíem 
perfectament obviar. 

Tot això el que d’alguna manera ens marca, és continuar treballant en aquesta línia, 
continuar treballant de manera transversal i liderant per part de Serveis Socials, perquè 
entenem que és un punt de partida, és un primer punt de partida, precisament per donar 
sortida a aquelles famílies, a aquelles persones, que es troben en situació de 
vulnerabilitat, per començar a complir amb voluntat política el dret a l’habitatge, que cap 
persona quedi exclosa per raons econòmiques, del seu dret a l’habitatge. 

I és un tema com dic, que és un punt de partida perquè lògicament tot això ha d’anar 
complementat per part de Serveis Socials amb tot un procés, en aquests casos que són 
necessaris lògicament d’un seguiment d’inserció laboral i d’un seguiment perquè no hi 
hagi una marginació i una exclusió social lògicament d’aquestes persones. 

Així que, només felicitar-nos, perquè creiem que és un pas molt important, i que demostra 
en aquest cas una voluntat política conjunta que els hi agraïm. 

 

La senyora Elisabeth Oliveras i Jorba declara: 

Abans de passar a la Sra. Vallès, jo diria que ens hem de felicitar tots, perquè en 
definitiva és el nostre poble qui millorarà. 
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La senyora Mercè Vallès Corominas declara: 

Bon vespre de nou. 

El nostre grup evidentment se suma al que han comentat els nostres companys de C’s i 
del PSC. Evidentment agrair la predisposició que hi ha hagut d’obrir el debat, d’acceptar 
les propostes que s’han fet arribar des dels diferents grups. I bé suposa que la Sra. 
Baldrich més o menys ja sap que li direm, perquè a la comissió informativa d’alguna 
manera vam expressar quin era el nostre posicionament respecte a un reglament, que al 
nostre entendre, és més restrictiu que el de la Generalitat, que el Parlament va aprovar 
en relació a l’habitatge d’emergència. 

És cert, que em diran que és un reglament per grans tenidors i l’ajuntament és un altre 
tipus d’administració, però precisament per això, per ser una administració més propera, 
més directe, on la justícia social diguéssim està a peu de carrer. Entenem que potser el 
punt on la renda, ja sé que és mig punt, però bé, la interpretació que fem, al nostre 
entendre és més restrictiu que un que ja hi és, que ja hi ha, que ja funciona, i que 
funciona bé. 

Per tant el nostre vot serà d’abstenció, entenem que fins i tot, ja ens van comentar que 
d’aquí a un any es revisarà aquest document. I si en el seu moment els hi hem de donar 
la raó, els hi donarem, però preferim està emetents a veure que passa, perquè a 
nosaltres des d’un principi sempre ens agradaria partir, com menys restrictius millor i més 
sabent que hi ha un reglament que precisament és menys restrictiu, que el que vostès 
avui han portat a aprovació, però evidentment ens sumem a què és un reglament 
necessari, que malauradament cada vegada hi ha més famílies amb problemes i que com 
a administració més propera al ciutadà, hem de donar resposta a aquestes necessitats, i 
això és un primer pas, però ens hagués agradat que aquest puntet de desacord doncs 
ens haguéssim adherit al que ja existeix, que és menys restrictiu que el que vostès 
porten. 

  

La senyora Marta Baldrich Caselles declara: 

Moltes gràcies a tots. 

La veritat és que és una proposta de l’equip de govern, però penso que ha estat una feina 
de tots, i la veritat m’agradaria encoratjar-los a continuar amb d’altres propostes que en 
un futur intentarem portar.  

La veritat que ha estat un treball i una feina molt enriquidora, crec que per tots ens ha 
estat molt útil. 

Miri em sap molt de greu que el seu grup no pugui votar a favor, perquè crec que per tots 
és molt important aquest reglament, no n’havia hagut mai cap, no havia hagut pisos per 
emergència social a Sant Quirze. 

I una mica ja vam explicar a tots en la informativa de Ple, el perquè de l’1,5, sí que és 
veritat que vostès quan van fer la proposta, a la comissió se’ns va generar el dubte també 
de davant d’un reglament que és d’una mesa, del reglament de la mesa d’habitatge 
d’emergència social. Que està basat en la Llei 24/2015, i el que es va fer davant d’això, 
es va fer una consulta a Secretaria, perquè el que no volíem és estar fora de la Llei. I 
Secretaria pel que em consta, va fer una consulta a l’advocat de l’Agència d’Habitatge 
que porta les qüestions relatives a situacions d’emergència en matèria d’habitatge. 

I ens indica que la redacció que nosaltres proposem no està fora de Llei i més tenint en 
compte de què nosaltres ja hem clausulat en un apartat, que en altres situacions 
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d’exclusió residencial, constatada mitjançant informe social, de Serveis Socials, hi puguin 
tenir cabuda. 

Per tant després també, van estar tornant a fer valoracions, aquest reglament no s’ha fet i 
no ha nascut, no ens l’hem inventat tampoc. El que sí que ens hem basat en altres 
reglaments com el de Cerdanyola, com el de Rubí, Salt, Lleida, Terrassa, Santa 
Perpètua, i uns quants més. I el que ens ha ajudat també a fer la proposta inicial. 

I el que hem fet és el redactat inicial, i és veritat que quan va sortir el dubte de l’IRSC, 
vam estar mirant en aquests que havíem estat mirant, quin IRSC ells havien contemplat. I 
és veritat hi ha des d’ajuntaments que en el reglament posen l’1 i hi ha d’altres que el 2. 
No és que nosaltres hem agafat l’1,5 perquè era la meitat, tampoc és veritat. El que vam 
fer és agafar casos pràctics, o casos que han succeït, o que han passat aquí a Sant 
Quirze amb famílies, i altres que pensem que en un futur hi ha possibilitats de tenir 
aquesta necessitat, i vam veure les ponderacions a veure com quedaven. I realment la 
mitjana ens donava un 1,5. 

Evidentment la comissió és una comissió oberta, és una comissió que sempre es pot anar 
revisant com vam dir, i que en un futur no passar res perquè puguem incorporar altres 
coses modificables. 

El que sí que em sap greu és que no hagin pogut votar a favor per això. 

 

La senyora Mercè Vallès Corominas declara: 

Un apunt, a nosaltres ens hagués agradat votar a favor, però bé són les discrepàncies 
sanes, normals que hi poden haver, i que no té perquè en un futur, ens hi podem sumar, 
cap problema.  

Només dir-li, que no li he dit pas, que el seu reglament estigui fora de la Llei, en cap 
moment ho he dit, simplement he dit que si ja hi havia un reglament marc, ens hi 
haguéssim pogut seguir. Evidentment cada ajuntament dóna resposta a les seves 
necessitats. Cert abans no hi havia hagut un reglament d’aquest tipus, però és que 
precisament la Llei 24/2015, d’allà emana precisament la necessitat de fer tot això, per 
tant si abans no havia sigut és perquè abans no hi havia una Llei d’aquestes 
característiques, que feia que els ajuntaments ho haguessin d’aplicar doncs perquè les 
circumstàncies malauradament cada moment són les que són i en aquests moments toca 
donar resposta a això i aquest reglament emana d’una Llei aprovada al Parlament. 
Simplement volia posar-ho de manifest, no és que abans no hi fos perquè no hi hagués 
voluntat, simplement perquè no hi havia la necessitat segurament que hi pot haver-hi 
actualment. 

Malgrat el Tribunal Constitucional vagi impugnar aquesta Llei i que per tant amb aquesta 
situació els ajuntaments estan també una mica desemparats aplicant uns reglaments 
d’una Llei que està impugnada. Són aquestes coses que passen al país veí. 

 

La senyora Marta Baldrich Caselles declara: 
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Quan m’he referit a “estar fora llei” no era perquè hagués interpretat això, sinó una mica 
eren les indicacions que se’ns havien donat, o una mica de resum, de l’advocat de 
l’Agència Catalana. 

El que sí que és veritat una mica, és que aquesta Llei el que ens està dient, ella està 
posant el llindar en el 2% de l’IRSC, sobretot quan parla de grans tenidors, en aquest cas 
nosaltres som el contrari, són molt petits tenidors, i que al fi i al cap què diu? Que quan és 
superior a l’1,5, per tant seria el 2, necessita un informe de Serveis de Serveis, mentre a 
l’1,5 no cal. Per tant estem complint el mateix. 

Simplement això, fet d’una manera o d’una altra, la conclusió és la mateixa. 

 

La senyora Elisabeth Oliveras i Jorba declara: 

En aquest cas com a administració, aquest Ajuntament es va personar davant de la 
Delegació del Govern de l’Estat espanyol, vam presentar la nostra voluntat de continuar 
complint amb la garantia de qualsevol dels nostres veïns pugui estar segur que no patirà 
ni pobresa energètica ni quedarà desnonat o si perd la seva vivenda quedarà sense una 
vivenda, és el compromís que tenim tots, entenc jo com a municipi. 

I en aquest cas aquest govern, especialment doncs ara que ho estem duent a terme i 
també és veritat que de zero habitatges a 5, li estava comentant abans al seu company, 
quin exponencial és, doncs és infinit perquè no teníem cap habitatge destinat a aquesta 
situació i ara en tenim 5, per tant doncs comencem a caminar, comencem a caminar amb 
la mitjana d’allò que ha passat fins ara, garantint-nos que ningú en cap cas, la nostra 
tinent d’alcalde de Drets Socials així ja se’n farà responsable i ho és, en aquest cas ho 
estan duent a terme així, doncs ningú es quedarà sense vivenda o no viurà una situació 
que en cap cas ningú voldríem de cap manera pels nostres veïns. 

 

La senyora Montserrat Mundi i Mas declara: 

Ja no li pregunto perquè veig que no li ve de gust. 

 

La senyora Elisabeth Oliveras i Jorba declara: 

Em ve de gust sí, però com què estem, allò passant a votació. Digui, digui Sra. Mundi. 

Doncs no pregunti. 

 

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

Vots a favor: 12 (Junts-ERC-AM, ICV-EUiA-E, PSC-CP I C’s) 
  Vots en contra: 0 
  Abstencions: 4 (Convergència) 
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9. Aprovació expedient de contractació i inici de licitació per a l'adjudicació d'un 
contracte mixt de subministrament i serveis 

   
ANTECEDENTS DE FET. 
 
Instruït l’expedient per a l’adjudicació del contracte mixt de subministrament, mitjançant 
arrendament financer, i del servei de manteniment de terminals de comunicació 
compatibles amb la xarxa Rescat, per a l’ús de la Policial Local. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
Atesos els informes de Secretaria i Intervenció, el que es disposa al plec de clàusules 
administratives particular i al de generals aplicables als contractes de serveis i a altres 
contractes administratius i als privats de la Corporació, publicats al BOP núm. 172 de 
data 19 de juliol de 2002, en tot allò que no contradiguin l’actual legislació en matèria de 
contractes, amb el Reial Decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que aprova el text 
refós de la Llei de contractes del sector públic i la legislació posterior que el modifica, el 
Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, que desenvolupa parcialment la LCSP, el 
Reglament general de la LCAP, en tot allò que aquestes normes reglamentàries no 
contravinguin les previsions de rang legal vigents, el Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, 
de mesures urgents en matèria de contractació pública, amb la Llei reguladora de les 
bases de règim local i, en desenvolupament d’aquesta i amb la Llei municipal i de règim 
local de Catalunya,  
 
DISPOSICIÓ 
 
S’adopta l’acord següent: 
 
Primer. Aprovar l’expedient de contractació, de tramitació ordinària i procediment obert, 
per a l’adjudicació del contracte administratiu mixt de subministrament, mitjançant 
arrendament financer, i del servei de manteniment de terminals de comunicació 
compatibles amb la xarxa Rescat, per a l’ús de la Policial Local, contractació que es 
regeix per les condicions definides al plec de clàusules administratives particulars i al de 
prescripcions tècniques, i que tindrà una durada de cinc anys sense previsió de 
pròrrogues.   
 
Segon.  Aprovar l’inici de la licitació per a l’adjudicació de l’esmentat contracte, mitjançant 
publicació al Perfil de contractant, d’acord amb l’art. 8.a) del DL 3/2016, de 31 de maig, 
de mesures urgents en matèria de contractació pública.   
 
Tercer. Els licitadors disposaran d’un termini de 15 dies naturals, per a la presentació de 
les seves ofertes, comptadors a partir de l’endemà de la publicació de la licitació al Perfil 
del Contractant.  
 
La proposta es lliurarà d’acord i amb subjecció al Plec de clàusules administratives que 
regeix aquesta contractació. 
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Quart. Aprovar els documents comptables d’autorització de la despesa per a l’exercici 
vigent i els de compromís de la despesa per als exercicis futurs que es detallen a 
continuació:  
 

  

Fase A 

 

Fase A-Fut 

 

Fase A-Fut 

 

Fase A-Fut 

 

Fase A-Fut 

 

Fase A-Fut 

Any 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Import  3.012,63€ 6.908,83€ 6.908,83€ 6.908,83€ 6.908,83€ 3.896,20€

 
 
Cinquè. Delegar en l’Alcaldia, la competència per a la realització dels actes propis 
derivats d’aquesta contractació.  
 
Sisè. Comunicar aquests acords als interessats. 
 
Deliberacions 
La senyora Elisabeth Oliveras i Jorba declara: 

Aquest acord que té un títol tant llarg i que costa d’entendre, bàsicament es tracta de què 
hem de renovar els aparells de rescat de la Policia Local, que els hi serveixen per estar 
en comunicació, i que són compatibles amb la xarxa de la Generalitat. 

És un sistema d’adjudicació, un contracte mix, i el que fem avui és l’aprovació de l’inici de 
la licitació i aprovar els documents comptables. 

 

El senyor Luís Villa Carbó declara: 

Des del nostre grup dir que votarem a favor de la proposta, però que realment la proposta 
estava molt complicada, molt embolicada però gràcies a les explicacions que ens van 
donar els tècnics a la informativa ho vam acabar d’entendre. 

Per tant votarem a favor de la proposta. 

 

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

 

 

10. Aprovació de la Declaració institucional per garantir un pacte institucional per 
l'eradicació de les violències masclistes  

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 data 26 de maig, el Ple municipal va aprovar el Pla de prevenció de la violència 
masclista a SQV, i dintre del pla d’acció, en el seu apartat 1) Sensibilització i prevenció 
vers la violència masclista, recull com a acció a realitzar durant el 2016 “Declarar 
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l’Ajuntament “lliure de violència” amb compromisos concrets per tal de refermar la 
implicació del Consistori contra la violència masclista”. 

3. D’acord amb l’informe, emès per la tècnica d’Igualtat el 15 de juny de 2016. 

FONAMENTS DE DRET 

Llei 17/2015, del 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes 

Llei 11/2014, del 10 d’octubre, per garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, 
transgèneres i intersexuals i per a eradicar l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia 

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

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

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

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 la Declaració institucional per garantir un pacte institucional per 
l’eradicació de les violències masclistes, amb el següent redactat: 

 

“AL PLE MUNICIPAL DE L’AJUNTAMENT DE SANT QUIRZE DEL VALLÈS 
  
DECLARACIÓ INSTITUCIONAL PER GARANTIR UN PACTE 
INSTITUCIONAL PER L'ERADICACIÓ DE LES VIOLÈNCIES MASCLISTES  
 
Exposició de motius:  
 
Davant la persistència de la violència masclista a la nostra societat, tot i els esforços 
esmerçats fins ara, tenim la obligació de desplegar tots els mecanismes al nostre abast 
per combatre-la i garantir d’aquesta manera el dret fonamental a una vida lliure de 
violència per les dones que la pateixen així com per les persones del seu entorn immediat, 
fills i filles, que també en viuen les conseqüències.  
 
Considerem que davant aquest fenomen totes les persones, entitats, actors socials i 
judicials i especialment les institucions públiques, estem citades a contribuir encara més i 
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per totes les vies possibles a la prevenció d’aquesta violència, i a l’atenció i recuperació de 
les persones que la pateixen.  
 
Sabem que els ajuntaments, com a institució més propera, som imprescindibles per a la 
prevenció i l'atenció social, jurídica i psicològica que estableix la Llei estatal de 2004 i la 
Llei catalana 5/2008. L’Ajuntament de Sant Quirze porta anys sent un referent en el 
desenvolupament d’accions de sensibilització i prevenció de la violència masclista, un dels 
primers Ajuntaments que va desenvolupar un protocol municipal al 2008 amb la 
intervenció de tots els serveis implicats per treballar de manera transversal en els casos 
de violència masclista detectats a Sant Quirze, que garanteix l’actuació coordinada i 
l’activació dels recursos, també en els casos d’urgència. En la mateixa línia, s’estan 
activant recursos per fer front a la violència contra persones LGBTI. Aquest compromís de 
l’Ajuntament ha d’anar acompanyat necessàriament de la implicació, compromís i 
corresponsabilitat de tota la ciutadania, per avançar en l’eradicació de la violència 
masclista. 
 
D’acord amb el que estableix el Pla de prevenció de la violència masclista a Sant Quirze 
del Vallès 2016-2019, aprovat el mes de maig de 2016, el Ple Municipal de l’Ajuntament 
de Sant Quirze del Vallès vol manifestar el seu posicionament i aprovar la següent:  
 
DECLARACIÓ INSTITUCIONAL  
 
El Ple Municipal de l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès acorda: 
 
Declarar l’Ajuntament de Sant Quirze de Vallès “lliure de violències masclistes” amb els 
següents compromisos:  
  
 • Sostenir tots els recursos personals, materials i polítics per a l’equitat de gènere, 
la prevenció de la violència masclista i l’atenció jurídica, social i psicològica a les víctimes 
de violència masclista, complint amb la Llei 5/2008, de 24 d'abril, i establint un sistema de 
finançament local a mig i llarg termini, que sigui progressiu, i que en cap cas es redueixi, 
si el fenomen no redueix substantivament.  
  
 • Proporcionar en major mesura una atenció estable i de qualitat, en condicions 
d'àmplia accessibilitat, confidencialitat, protecció i anonimat.  
 
 • Promoure la sensibilització i la formació de tots i totes les professionals que 
intervenen amb dones i infants en situació de violència.  
  
 • Garantir l’aplicació del protocol municipal per a l’abordatge de la violència 
masclista, evitant al màxim la victimització secundària.  
  
 • Dotar dels recursos necessaris el Pla de prevenció de la violència masclista i el 
Pla d’igualtat de gènere per a la seva implementació.  
  
 • Incorporar dins de les actuacions de prevenció i atenció de la violència masclista 
a les persones LGTBI, tenint en compte que és el mateix sistema patriarcal el que manté 
la discriminació i la LGTBIfòbia. 
  
 • Col·locar cada mes de novembre a la façana de l'Ajuntament una pancarta amb 
el lema ‘Contra les Violències Masclistes’. 
  
 • Proposar un acord ciutadà per un municipi lliure de violències masclistes, que 
impliqui les entitats i el conjunt de la ciutadania en seva la prevenció i rebuig. 
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 • Contribuir a la promoció de l’equitat de gènere i la prevenció de la violència 
masclista en tots els centres i en totes les etapes educatives, cooperant amb la comunitat 
educativa i amb els diferents actors socials de la ciutat, promovent la coeducació com a 
eina per assolir-ho.  
  
 • Incorporar la perspectiva de gènere a totes les polítiques municipals i al 
pressupost municipal. 
  
 • Eradicar el sexisme i els estereotips de gènere en totes les actuacions, serveis, 
activitats culturals i d’oci, i actuar amb determinació contra qualsevol manifestació sexista. 
  
 • Ampliar la participació de la societat civil, en particular les organitzacions de 
dones en la resolució d’aquest problema i afavorir les iniciatives de lluita i compromís per 
una vida lliure de violència masclista.  
 
Sant Quirze del Vallès, juny del 2016” 
 
 
Segon.- Publicar el present acord a la web municipal, a efectes informatius. 

 
Deliberacions 
La senyora Elisabeth Oliveras i Jorba declara: 

El 26 de maig el Ple municipal va aprovar el Pla de prevenció de la violència masclista a 
Sant Quirze dintre del Pla d’acció, en el seu apartat 1, doncs de sensibilització i 
prevenció. Vam acordar declarar l’Ajuntament lliure de violència, amb compromisos 
concrets, com per tal de refermar la implicació de tot el Consistori contra la violència 
masclista. 

Aquesta declaració el que pretén és, els hi llegeixo els punts més concrets, perquè a tots 
ens quedin clars: 

 “• Sostenir tots els recursos personals, materials i polítics per a l’equitat de gènere, 
la prevenció de la violència masclista i l’atenció jurídica, social i psicològica a les víctimes 
de violència masclista, complint amb la Llei 5/2008, de 24 d'abril, i establint un sistema de 
finançament local a mig i llarg termini, que sigui progressiu, i que en cap cas es redueixi, 
si el fenomen no redueix substantivament.  
  
 • Proporcionar en major mesura una atenció estable i de qualitat, en condicions 
d'àmplia accessibilitat, confidencialitat, protecció i anonimat.  
 
 • Promoure la sensibilització i la formació de tots i totes les professionals que 
intervenen amb dones i infants en situació de violència.  
  
 • Garantir l’aplicació del protocol municipal per a l’abordatge de la violència 
masclista, evitant al màxim la victimització secundària.  
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 • Dotar dels recursos necessaris el Pla de prevenció de la violència masclista i el 
Pla d’igualtat de gènere per a la seva implementació.  
  
 • Incorporar dins de les actuacions de prevenció i atenció de la violència masclista 
a les persones LGTBI, tenint en compte que és el mateix sistema patriarcal el que manté 
la discriminació i la LGTBIfòbia. 
  
 • Col·locar cada mes de novembre a la façana de l'Ajuntament una pancarta amb 
el lema ‘Contra les Violències Masclistes’. 
  
 • Proposar un acord ciutadà per un municipi lliure de violències masclistes, que 
impliqui les entitats i el conjunt de la ciutadania en seva la prevenció i rebuig. 
 
 • Contribuir a la promoció de l’equitat de gènere i la prevenció de la violència 
masclista en tots els centres i en totes les etapes educatives, cooperant amb la comunitat 
educativa i amb els diferents actors socials de la ciutat, promovent la coeducació com a 
eina per assolir-ho.  
  
 • Incorporar la perspectiva de gènere a totes les polítiques municipals i al 
pressupost municipal. 
  
 • Eradicar el sexisme i els estereotips de gènere en totes les actuacions, serveis, 
activitats culturals i d’oci, i actuar amb determinació contra qualsevol manifestació sexista. 
  
 • Ampliar la participació de la societat civil, en particular les organitzacions de 
dones en la resolució d’aquest problema i afavorir les iniciatives de lluita i compromís per 
una vida lliure de violència masclista.” 

 

Malauradament, en ple segle XXI hem d’aprovar declaracions d’aquestes, perquè més 
rere més, o moren assassinades dones o com ara fa poc, doncs hi ha una persona 
ingressada en un hospital perquè la van cremar viva. 
 
 
El senyor Luís Villa Carbó declara: 
 
Bon vespre a tots i totes. 
 
El nostre grup de C’s, votarà a favor d’aquesta declaració i es compromet, com a grup 
municipal ens comprometem, tal com diu el paràgraf de l’exposició de motius, estar al 
costat de l’Ajuntament i fer-li costat davant la necessitat de trobar l’acompanyament 
necessari, amb la implicació, compromís i coresponsabilitat de tota la ciutadania, perquè 
aquí ens hem de trobar tots, i per avançar en l’eradicació de la violència masclista. 
 
Després, no recordo si està dins d’aquest tema o no, però recordo haver fet una proposta, 
no sé si va ser en una comissió, perquè el 25 de novembre, féssim un recull o un resum 
de com havia anat l’any al poble en aquest tema. 
 
I des d’aquí, que no quedi en caiguda, vull dir que una de les formes de donar 
acompanyament a l’Ajuntament i amb totes les eines de tota la gent que està treballant en 
això, doncs fer  un seguiment constant d’aquest tema, i el dia 25 de novembre, que és el 
dia adient, fer un condol i un resum de com ha anat tot. 
 
Per tant repeteixo, nosaltres votarem a favor. 
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La senyora Sílvia Peralta Valdivia declara: 
 
Simplement dir que esperem que aquesta voluntat política també, igual que l’altra punt, 
dir que és una declaració institucional, és per tant un compromís per part de tots els grups 
municipals i dels partits polítics. 
 
Si sumin també, com ha dit el Sr. Villa, totes les entitats, tota la ciutadania, perquè 
considerem que serà la única manera realment de fer-nos tots coresponsables i d’acabar 
amb aquesta xacra. 
 
I això també és un punt de partida, com dèiem també en l’altra punt, perquè siguem 
capaços de fer tot un procés per acabar declarant Sant Quirze municipi lliure de violència 
masclista. 
 
 
La senyora Mercè Vallès Corominas declara: 
 
Simplement ens adherim al que els nostres companys ja han dit. Expressar la voluntat 
que aquesta xacra es pogués eliminar i per tant seguim treballant perquè des de 
l’administració puguem eradicar-ho, encara que sigui difícil. 
 
 
La senyora Elisabeth Oliveras i Jorba declara: 
 
Gràcies Sra. Vallès, compartim el desig de què un dia no sigui necessari haver de fer 
aquestes declaracions. 
 
Els hi agraïm a tots el suport i estic convençuda que treballarem conjuntament com s’ha 
fet sempre en aquest municipi, per continuar lluitant. 
 
 
 

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

 

 

11. Moció presentada per Junts-ERC-AM i ICV-EUiA-E, en defensa de les polítiques 
de lluita contra la pobresa energètica i l'emergència habitacional 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 
L’actual crisi ha impactat de manera dramàtica en la vida de milers de persones, que a 
causa de les dificultats econòmiques sobrevingudes no poden cobrir les seves 
necessitats més bàsiques. La seva traducció social als darrers 7 anys a Catalunya ha 
estat, segons el Consell General del Poder Judicial, 68.274 desnonaments, el 15% del 
total dels desnonaments executats a tot l'Estat espanyol. Només el 2015 es van produir 
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15.557 desnonaments, és a dir, una mitjana de 43 desnonaments al dia. Centenars de 
milers de persones s’han vist excloses del dret a un habitatge. En els darrers deu anys el 
preu de la llum s’ha incrementat en un 83% i l’aigua una mitjana del 66%. El Síndic de 
Greuges, a l’Informe sobre la pobresa energètica a Catalunya, de l’octubre de 2013, 
documenta els impactes socials, sanitaris i mediambientals de la pobresa energètica, i 
denuncia el sobreesforç que implica l’acumulació de deutes vinculats al pagament de 
factures de la llar. A Catalunya, 320.000 famílies es troben en problemes per fer front al 
pagament dels seus subministraments bàsics dignes, enfrontant-se a situacions de 
precarietat extrema i exclusió social, econòmica i residencial. 
 
Davant d’aquest context, els ens locals, infradotats de recursos, són els que reben en 
primera instància l’impacte social d’aquesta problemàtica i els que han hagut d’abordar-la 
incrementant els pressupostos dels serveis socials, els ajuts a les famílies per a fer front a 
lloguers o subministraments, adquirint parc públic d’habitatge o sancionar entitats 
financeres per incompliment de la funció social de l’habitatge. La manca de recursos dels 
governs locals contrasta amb els milers de pisos en desús que acumulen les entitats 
financeres i les immobiliàries al territori i els guanys dels operadors energètics (les tres 
grans companyes elèctriques (Endesa, Iberdrola y Gas Natural Fenosa, han guanyat 
56.000 milions d'euros durant la crisi). 
 
El govern de Catalunya als darrers tres anys va emprendre diferents iniciatives 
legislatives en el marc de la pobresa energètica, com el Decret Llei 6/2013, de 23 de 
desembre, pel qual es modifica la Llei 22/2010, de 20 de juliol, del Codi de consum de 
Catalunya, la Llei 20/2014, del 29 de desembre, de modificació de la Llei 22/2010, del 20 
de juliol, del Codi de consum de Catalunya, per a la millora de la protecció de les 
persones consumidores en matèria de crèdits i préstecs hipotecaris, vulnerabilitat 
econòmica i relacions de consum; i en l’àmbit de l’accés de l’habitatge, el decret llei 
1/2015 de 24 de març, de mesures extraordinàries i urgents per a la mobilització dels 
habitatges provinents de processos d'execució hipotecària i la llei 14/2015 del 21 de juliol, 
de l'impost sobre els habitatges buits, i de modificació de normes tributàries i de la Llei 
3/2012. Ara bé, és precisament en aquest àmbit competencial, el de l’habitatge, on s’han 
perdut en els darrers sis anys les oportunitats de desplegar de forma efectiva la Llei 
18/2007, de 28 de desembre, del dret a l'habitatge, que establia els supòsits en què 
s'havia de considerar incompleta la funció social de la propietat, que requerien d’una 
reacció pública per a resoldre les situacions irregulars que es poguessin produir, la 
gravetat de les quals ha quedat palesa amb l’afectació de drets fonamentals. La Llei del 
dret a l'habitatge va introduir l'acció pública en matèria d'habitatge, per a fer un pas 
transcendent en la defensa dels interessos col·lectius i dels drets individuals associats a 
l'habitatge. Avui cal de manera urgent desplegar-la normativament com una eina 
imprescindible per l’accés a l’habitatge. 
 
La Llei 24/2015, del 29 de juliol, de mesures urgents per a afrontar l'emergència en l'àmbit 
de l'habitatge i la pobresa energètica, fruit de la ILP impulsada per la PAH, l'APE i 
l'Observatori DESC, aprovada el juliol de 2015 per unanimitat al Parlament de Catalunya, 
s'ha mostrat com un eina útil i eficient per garantir el dret a l'habitatge digne per a les 
famílies en risc d'exclusió residencial. 
 
El passat 29 d'abril, el Govern de l'Estat, en funcions, del Partit Popular va decidir posar 
un recurs amb suspensió cautelar al Tribunal Constitucional seguint la mateixa estratègia 
que amb les altres iniciatives legislatives citades. En el cas de la Llei 24/2015, una de les 
iniciatives amb major legitimitat social i política de la nostra democràcia, els preceptes 
recorreguts són: l’article 2 (procediment extrajudicial), l'article 3 (procediment judicial), 
l'article 4 (extensió al fiador de la cancel·lació del deute), l'article 5 (lloguer social 
obligatori), l’article 7 (cessió obligatòria), la disposició transitòria segona (lloguer social 
pels procediments en tràmit a l'entrada en vigor de la llei), la disposició final tercera 
(sancions per no fer lloguer o no fer-ho d'acord amb la norma), i la disposició addicional 
(cessió de crèdits). La impugnació de la part substantiva de l'articulat referit a l’assumpció 



 

 39/74 

de responsabilitat per part dels bancs i grans propietaris per a revertir l'emergència en 
l'àmbit de l'habitatge, implica necessàriament una actuació decidida, valenta coordinada i 
liderada per la Generalitat per ampliar de manera immediata el parc públic de lloguer 
social i oferir una solució a les necessitats habitacionals urgents de la població.  
 
L’enorme alarma social provocada pel recurs, la incertesa i la indefensió 
d’administracions i ciutadania ha obligat el Govern de la Generalitat a convocar una 
cimera d’urgència per reaccionar davant el recurs el passat dimarts 3 de maig. 
 
Davant els constants recursos i sentències del Tribunal Constitucional, la present moció 
té com objectiu garantir que cap persona que es trobi en situació d’exclusió residencial o 
de vulnerabilitat energètica vegi els seus drets vulnerats o es vegi privada dels 
subministraments bàsics. Aquest important repte demanda de les Administracions 
Públiques actuar amb una veritable determinació per a revertir l'emergència habitacional. 
Això requereix que els diferents nivells de l'administració –Generalitat, ens supralocals i 
ajuntaments– treballin coordinadament i d'acord amb els principis de subsidiarietat, 
responsabilitat, eficiència i racionalitat.  
 
És per aquests motius que el Ple adopta els següents  
 
ACORDS 
 
Primer.- Rebutjar enèrgicament l'actitud del govern de l'estat espanyol en allò que fa 
referència a recórrer al Tribunal Constitucional qualsevol iniciativa legislativa que la 
Generalitat de Catalunya impulsa per pal·liar la pobresa energètica i l’accés a l’habitatge. 
 
Segon.- Exigir el Govern de l’Estat la immediata retirada del recurs presentat contra la 
Llei 24/2015, del 29 de juliol, de mesures urgents per a afrontar l'emergència en l'àmbit de 
l'habitatge i la pobresa energètica. 
 
Tercer.- Donar suport als acords presos a la Cimera sobre la Llei 24/2O15, del 29 de 
juliol, de mesures urgents per a afrontar I’emergència en I’àmbit de l’habitatge i la 
pobresa energètica del passat dimarts, 3 de maig de 2016, entre el govern de la  
Generalitat, els ens locals i els grups promotors de la ILP i especialment els següents 
compromisos: 
 

1. Tramitar i aprovar una nova Llei urgent que garanteixi la cobertura que donaven 
els articles 2, 3, 4, 5 i 7 impugnats pel govern central amb participació dels ens 
locals i les entitats impulsores de la ILP en la seva redacció. 

2. Crear una comissió de treball formada per la Generalitat, els Ajuntaments i el Grup 
promotor amb l’objectiu d’activar de forma immediata les mesures d’urgència que 
han de cobrir el buit dels articles impugnats mentre no es creen els instruments 
per a substituir-los.  

3. Signar de manera immediata el conveni entre la Generalitat de Catalunya i les 
companyies distribuïdores de gas i electricitat per a l’aplicació de la Llei 24/2015 
de mesures urgents per fer front la pobresa energètica que inclogui la creació 
d’ajuts a fons perdut destinat a les persones i unitats familiars en situació de risc 
d’exclusió residencial i a càrrec del benefici que aquestes empreses obtenen amb 
la prestació de serveis. 
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Quart.-Instar el govern de la Generalitat a mobilitzar els immobles en mal estat de 
conservació aplicant l'article 32 i 40 de la Llei 18/2007 i l’article 4 del Decret 1/2015que 
permeten l'expropiació o ús temporal per fer complir el deure de conservació i 
rehabilitació. Ampliar la relació de municipis que es consideren àrees de demanda 
residencial forta i acreditada. 
 
Cinquè.-Instar el govern de la Generalitat a aprovar una partida extraordinària destinada 
a ajuts al pagament del lloguer per evitar desnonaments de lloguer  
 
Sisè.- Instar el govern de la Generalitat que s’exigeixi a les entitats financeres i als grans 
tenidors d'habitatge que segueixin aplicant els mecanismes i criteris que estableix la Llei 
24/2015 
 
Setè.-Traslladar els presents acords al govern de la Generalitat de Catalunya, al Govern 
de l’Estat espanyol, als Grups polítics del Parlament de Catalunya i del Congrés dels 
Diputats, a les empreses subministradores de serveis del municipi, a les AAVV del 
municipi, entitats municipalistes, Plataforma d'Afectats per la Hipoteca, la Aliança contra 
la Pobresa Energètica, i l’Observatori DESC 
 
 
 
 
Deliberacions 
La senyora Marta Baldrich Caselles declara: 

Faré un breu resum, perquè és molt llarga aquesta moció, i he intentat fer dins del text un 
breu resum.  

L’actual crisis ha impactat en la vida de milers de persones que a causa de les dificultats 
econòmiques sobrevingudes, no poden cobrir les seves necessitats més bàsiques. 

A Catalunya, 320.000 famílies es troben en problemes per fer front al pagament dels seus 
subministraments bàsics dignes, enfrontant-se a situacions de precarietat extrema i 
exclusió social, econòmica i residencial. 

Davant d’aquest context, els ens locals, infradotats de recursos, són els que reben en 
primera instància l’impacte social d’aquesta problemàtica i els que han hagut d’abordar-la 
incrementant els pressupostos dels serveis socials. 
 
La manca de recursos dels governs locals contrasta amb els milers de pisos en desús 
que acumulen les entitats financeres i les immobiliàries al territori i els guanys dels 
operadors energètics. 
 
El govern de Catalunya als darrers tres anys va emprendre diferents iniciatives 
legislatives en el marc de la pobresa energètica, i en l’àmbit de l’accés de l’habitatge. 
 
El passat 29 d'abril, el Govern de l'Estat, en funcions, del Partit Popular va decidir posar 
un recurs amb suspensió cautelar al Tribunal Constitucional seguint la mateixa estratègia 
que amb les altres iniciatives legislatives citades. Una de les iniciatives amb major 
legitimitat social i política de la nostra democràcia. La impugnació de la part substantiva 
de l'articulat referit a l’assumpció de responsabilitat per part dels bancs i grans propietaris 
per a revertir l'emergència en l'àmbit de l'habitatge, implica necessàriament una actuació 
decidida, valenta coordinada i liderada per la Generalitat per ampliar de manera 
immediata el parc públic de lloguer social i oferir una solució a les necessitats 
habitacionals urgents de la població.  
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Davant els constants recursos i sentències del Tribunal Constitucional, la present moció 
té com objectiu garantir que cap persona que es trobi en situació d’exclusió residencial o 
de vulnerabilitat energètica vegi els seus drets vulnerats o es vegi privada dels 
subministraments bàsics.  
 
Per això proposem al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Rebutjar enèrgicament l'actitud del govern de l'estat espanyol en allò que fa 
referència a recórrer al Tribunal Constitucional qualsevol iniciativa legislativa que la 
Generalitat de Catalunya impulsa per pal·liar la pobresa energètica i l’accés a l’habitatge. 
 
Segon.- Exigir el Govern de l’Estat la immediata retirada del recurs presentat contra la 
Llei 24/2015, del 29 de juliol, de mesures urgents per a afrontar l'emergència en l'àmbit de 
l'habitatge i la pobresa energètica. 
 
Tercer.- Donar suport als acords presos a la Cimera sobre la Llei 24/2015, del 29 de 
juliol, de mesures urgents per a afrontar I’emergència en I’àmbit de l’habitatge i la 
pobresa energètica del passat dimarts, 3 de maig de 2016, entre el govern de la  
Generalitat, els ens locals i els grups promotors de la ILP i especialment els següents 
compromisos: 
 

1. Tramitar i aprovar una nova Llei urgent que garanteixi la cobertura que donaven 
els articles 2, 3, 4, 5 i 7 impugnats pel govern central amb participació dels ens 
locals i les entitats impulsores de la ILP en la seva redacció. 

2. Crear una comissió de treball formada per la Generalitat, els Ajuntaments i el Grup 
promotor amb l’objectiu d’activar de forma immediata les mesures d’urgència que 
han de cobrir el buit dels articles impugnats mentre no es creen els instruments 
per a substituir-los.  

3. Signar de manera immediata el conveni entre la Generalitat de Catalunya i les 
companyies distribuïdores de gas i electricitat per a l’aplicació de la Llei 24/2015 
de mesures urgents per fer front la pobresa energètica que inclogui la creació 
d’ajuts a fons perdut destinat a les persones i unitats familiars en situació de risc 
d’exclusió residencial i a càrrec del benefici que aquestes empreses obtenen amb 
la prestació de serveis. 

 
Quart.-Instar el govern de la Generalitat a mobilitzar els immobles en mal estat de 
conservació aplicant l'article 32 i 40 de la Llei 18/2007 i l’article 4 del Decret 1/2015 que 
permeten l'expropiació o ús temporal per fer complir el deure de conservació i 
rehabilitació. Ampliar la relació de municipis que es consideren àrees de demanda 
residencial forta i acreditada. 
 
Cinquè.-Instar el govern de la Generalitat a aprovar una partida extraordinària destinada 
a ajuts al pagament del lloguer per evitar desnonaments de lloguer  
 
Sisè.- Instar el govern de la Generalitat que s’exigeixi a les entitats financeres i als grans 
tenidors d'habitatge que segueixin aplicant els mecanismes i criteris que estableix la Llei 
24/2015 
 
Setè.-Traslladar els presents acords al govern de la Generalitat de Catalunya, al Govern 
de l’Estat espanyol, als Grups polítics del Parlament de Catalunya i del Congrés dels 
Diputats, a les empreses subministradores de serveis del municipi, a les AAVV del 
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municipi, entitats municipalistes, Plataforma d'Afectats per la Hipoteca, la Aliança contra 
la Pobresa Energètica, i l’Observatori DESC. 
 
 
El senyor Luís Villa Carbó declara: 
 
Sobre la situació d’emergència social que es viu a Catalunya, des del nostre partit sempre 
participarà amb lleialtat i ànim constructiu en totes aquelles iniciatives que s’aprovin. 
 
Fa una estona hem participat en el tema de l’emergència d’habitatge. Que s’aprovin tant a 
l’Ajuntament, que s’aprovin al Parlament, per tal de solucionar tant lamentable situació. 
 
Però també hem de deixar clar que nosaltres no podem vistiplau a una llei que està 
recorreguda pel Tribunal Constitucional i que està per tant suspesa fins que aquest es 
pronunciï. 
 
Sobre la part de la moció que insta a la Generalitat al desenvolupament legislatiu de la  
nova Llei, que cobreix els buits legals. El nostre grup Parlamentari de C’s ja va presentar 
una proposta al Parlament en aquesta direcció, o sigui que està treballant en el tema, 
dins del Parlament. 
 
I el nostre grup de C’s aquí al municipi creu que tal com hem indicat anteriorment en 
l’aprovació del Reglament d’accés a l’habitatge, que tenim de treballar amb els actius 
propis nostres del municipi i fomentar que des del Parlament es treballin lleis que 
serveixin per atendre problemes reals i no per donar visibilitat a la propaganda, que no 
porta en lloc. 
 
Per tant el nostre grup de C’s, davant d’aquesta moció s’abstindrà. 
 
 
La senyora Elisabeth Oliveras i Jorba declara: 
 
Jo sí que li diré al Sr. Villa, una que la Llei que està recorreguda pel Constitucional, jo 
mateixa vaig presentar com a alcaldessa i suposo que d’aquí a pocs dies rebrem una 
següent visita, d’aquestes que ens fan tant simpàtiques, un document dient que 
continuaríem donant suport a tots els nostres veïns. 
 
Els ajuntaments estan fent aquesta tasca i cal que es reguli. Jo entenc que el que es va 
aprovar en el Parlament no era una declaració, una voluntat d’exhibició, sinó que era una 
declaració per garantir als milers i milers de persones que estan patint en aquest moment, 
doncs que no patissin. 
 
I el que està gent l’Estat espanyol és deixar-les desemparades totalment i a més a més 
amb aquesta alegria de què tampoc no doten econòmicament ni a la Generalitat ni a 
ningú perquè els puguin, ni milloren les prestacions econòmiques cap els ajuntament, ni 
cap a ningú. 
 
Senzillament ells han recorregut una llei, senzillament perquè sortia d’un Parlament que 
no els hi agrada, perquè si hagués sortit d’un altre Parlament, potser no l’haurien 
recorregut i l’estarien aplicant i estarien la mar de contents. Però com què aquest 
Parlament no és del seu gust, perquè fa altres activitats, a part de preocupar-se, que 
també dels veïns i veïnes i dels ciutadans d’aquest país. Doncs bé tenen aquesta activitat 
lúdico – esportiva, d’anar recorrent tot allò que el Parlament de Catalunya aprova. 
 
 
El senyor Luís Villa Carbó declara: 
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Tornem a estar igual que abans, en moltes coses podem estar d’acord, però és que en el 
fons, de veritat, aquí estem en el Ple de l’Ajuntament i aquí podem posar en marxa moltes 
mesures, que cobreixen tota la nostra gent necessitada. I depèn de nosaltres, de tots els 
veïns de Sant Quirze i dels seus impostos. Res més, no necessitem a ningú més. 
 
 
La senyora Mercè Vallès Corominas declara: 
 
Jo volia afegir en relació al que la Sra. alcaldessa comentava, d’aquesta afició lúdico- 
esportiva del Tribunal Constitucional. Bàsicament aplicar el sentit comú, no? El Tribunal 
Constitucional en lloc de, el que ha fet és, per exemple, una família de Sant Quirze té 
garantia per llei els subministraments bàsics, i una de Sòria no. Aplicant el seu sentit 
comú, el que fa és que en lloc de fer que la comunitat autònoma pertinent en desplegui 
una perquè la família de Sòria tingui garantida aquest subministrament. El que fa es 
treure la que la família de Sant Quirze té garantida per llei. 
 
No em correspon a mi dir això, però bé li puc dir, que moltes vegades els serveis i els 
subministraments que es donen als ajuntaments, els ha d’emparar una llei perquè es 
puguin aplicar, i malauradament aquesta llei ara està suspesa. 
 
 
La senyora Marta Baldrich Caselles declara: 
 
Bé una mica anava per la seva intervenció, però realment jo en el fons, amb el que vostè 
ha dit Sr. Villa, hi puc estar d’acord, perquè evidentment hem de buscar recursos propis, i 
els buscarem i treballarem, perquè hi ha coses a fer.  
 
El que passa que aquests recursos, el que ha dit la Sra. Vallès, no tenim darrera una llei 
que ens doni suport i que ens doni davant d’un banc, davant d’un gran tenidor, ens doni 
una força per poder exigir, o si més no parlar de tu a tu, la necessitem aquesta llei, i 
evidentment en aquests moments estan tancats en banda, en coses que ens podien 
haver ajudat, o ens podien ajudar, i que no es poden continuar fent mentre llei estigui 
suspesa cautelarment. 
 
Evidentment que se’n poden fer, però clar, se’n podrien fer moltes més, i a més el fet que 
et doni un suport una llei, et dóna un marge de maniobra molt més ampli. Penso que és 
necessària. 
 
 
 

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

Vots a favor: 12 (Junts-ERC-AM, ICV-EUiA-E, PSC-CP i Convergència) 
  Vots en contra: 0 
  Abstencions: 1 (C’s) 
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12. Moció presentada per Junts-ERC-AM i ICV-EUiA-E, per a declarar el municipi de 
Sant Quirze del Vallès poble promotor de la renda garantida ciutadana 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 
Són moltes les veus que al llarg del temps han defensat la idea d'un model social més 
just i equilibrat en el que totes les persones puguin desenvolupar-se en igualtat de 
condicions. 
 
Basant-nos en aquest plantejament, hi ha multitud d'opcions i propostes per a realitzar 
accions de repartiment de la riquesa dins de l'escenari social i polític actual. D'entre totes 
aquestes opcions n'hi ha una que destaca i que ha estat avalada per diferents 
personalitats del món acadèmic, polític i social: La Renda Garantida Ciutadana, un dret a 
una prestació econòmica mensual i periòdica de 664 € per garantir que tothom tingui uns 
ingressos econòmics per damunt del llindar de la pobresa. 
 
La Generalitat de Catalunya és l'administració que té la competència per a la posada en 
marxa de la Renda Garantida de Ciutadania, i ha de procurar els recursos per a la seva 
implementació. Els recursos per finançar l’aplicació poden procedir de diverses fonts com 
per exemple dels pressupostos de la Generalitat, de les ajudes socials que serien 
innecessàries un cop substituïdes per l'aplicació de la RGC, de l'estalvi de les despeses 
públiques innecessàries (escoles de l'Opus, sous injustificables d’alts càrrecs ...). A 
Catalunya hi ha una proposta de finançament i viabilitat de RGC desenvolupada pel 
catedràtic en economia de la Universitat de Barcelona, Jordi Arcarons. 
 
El 20 de desembre de 2013 es van presentar al Parlament de Catalunya 121.191 
signatures de suport a una ILP a favor de debatre i implementar una Renda Garantida de 
Ciutadania, presentant-se al Ple del Parlament el 26 de març de a 2014 per la via 
d'urgència sense arribar a ser-ne debatuda. Al juliol de 2015 la comissió promotora de la 
ILP sobre RGC va promoure una marxa per donar visibilitat a la iniciativa.  
 
A més, el passat 23 de juliol de 2015, set forces polítiques catalanes (ICV, EUiA, Podem, 
Procés Constituent, CUP, PSC i Barcelona en Comú) signaren la Declaració de la 
Comissió Promotora de la ILP de Renda Garantida Ciutadana. 
 
“Una Catalunya sense pobresa és urgent, possible i necessària” en la qual posàvem de 
manifest que la millor resposta davant la greu situació de pobresa severa que viu la 
societat catalana avui és la Renda Garantida de Ciutadania, que assegura uns mínims 
per a la vida digna en els termes previstos en l'article 24.3 de l'Estatut d'Autonomia de 
Catalunya quan diu:” Les persones o famílies que es trobin en situació de pobresa tenen 
dret a accedir a una Renda Garantida de Ciutadania que el asseguri els mínims d'una 
vida digna, d'acord amb les condicions que legalment s'estableixen”. Dit això, ens 
reafirmem en el plantejament que, la Renda Garantida de Ciutadania, és un primer pas 
cap a un model social més just i sostenible i cap a una forma d'entendre la societat des 
d'una perspectiva comunitària i integradora. 
 
Defensem la RGC, perquè aporta solucions reals a moltes de les realitats socials que 
patim actualment ja que:  
 

1. Permet als treballadors i treballadores negociar unes condicions laborals dignes. 
2. Permet complementar les pensions fins a la quantitat de 664 € i que la persona 

sense feina amb ingressos inferiors a aquesta quantitat pugui accedir a una oferta 
de feina en condicions dignes.  

3. Permet facilitar l'accés als estudis als i les joves de famílies on hagin membres 
que percebin la RGC. 
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4. Permet fer front de forma més eficaç, integradora i complementària a les actuals 
prestacions, a les situacions de pobresa. 

 
 
És per això que el Ple Municipal adopta els següents  
 
 
ACORDS: 
 

1. Declarar el municipi de Sant Quirze del Vallès poble promotor de la Renda 
Garantida Ciutadana 

2. Instar el Parlament de Catalunya a l’aprovació de la llei de la Renda Garantida 
Ciutadana actualment en tramitació. 

3. Requerir a la Generalitat la promoció, estudi i difusió del concepte de Renda 
Garantida de Ciutadania  

4. Requerir a la Generalitat la realització d'un estudi de viabilitat i aplicació sobre 
RGC 

5. Requerir a la Generalitat de Catalunya a iniciar els tràmits per l'aplicació de la 
RGC com a garantia i dret social elemental de la ciutadania.  

6. Promoure el concepte de la RGC entre la ciutadania i obrir espais de debat i 
discussió, tallers i xerrades sobre RGC a Sant Quirze del Vallès.  

7. Treballar conjuntament amb teixit associatiu i ciutadania per defensar la RGC. 
8. Donar suport a les iniciatives sobre RGC que es desenvolupin a Sant Quirze del 

Vallès i facilitar la participació de personalitats del món acadèmic i l'acció social en 
aquestes activitats. 

9. Comunicar aquests acords al Consell Comarcal del Vallès Occidental, la Diputació 
de Barcelona, als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, a la 
Generalitat de Catalunya, a la Comissió Promotora de la ILP, als mitjans de 
comunicació locals i a les entitats socials del municipi. 

 
 
 
 

Deliberacions 
El senyor Àlex Brossa i  Enrique declara: 

En aquesta moció, com heu vist una mica a la part expositiva, no repetirem els 
arguments. Si que el que estem fent avui aquí és de molta importància, és un element 
que està elevat a tot arreu. 

Com bé saben la tecnologia ha transformat la naturalesa dels llocs de treball, estem vivint 
un nou canvi de paradigma també en el mercat laboral. 

Aquest debat que està provocant tants canvis, tant accelerats, a països avançats com 
Finlàndia, Islàndia, Canadà, recentment Suïssa, doncs o fan proves pilot, o bé ho tenen a 
debat i ho estan estudiant. En aquest sentit, ara això està a l’ordre del dia, també a 
l’agost, però als anys 70 fins i tot al Canadà. Abans llegia que ja s’havia fet una prova als 
anys 70 de renda bàsica garantida en un territori concret, i el resultats van ser potser 
sorprenents, però si més no, doncs positius, perquè el que va acabar passant o el que 
detectaven, és que la gent que, d’una banda la pobresa, pràcticament l’eradicaven tota i 
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d’altra banda la gent que treballava seguia treballant, perquè la renda bàsica doncs tant 
sols garantia les necessitats més bàsiques, per tant aquell que tenia feina seguia 
treballant, però alhora era capaç d’assumir més riscos, canviar de feina, emprendre i per 
tant incentivava en certa manera la innovació i l’emprenedoria. 

Aquest és un debat que afecta tant a dreta i a esquerra, per tant des d’un punt de vista 
d’esquerra, que nosaltres estem plenament convençuts, és un tema de repartiment de la 
riquesa, que és del tot necessari. La tecnologia ha fet que la riquesa es concentri al 
principi de la cadena de valor, i coses que abans o feines que abans de menys valor 
afegit, la vigilització ha concentrat i està concentrant la riquesa al principi de la cadena, 
per tant convindrà repartir la riquesa, però fins i tot també des d’un punt de  vista de la 
pròpia dreta, o des del liberalisme més contundent. Per un punt d’autogestió, de dir 
escolteu tota aquesta despesa pública, millor que la traslladem, que ara tenim, si la 
traslladem al ciutadà, doncs potser ens van millor les coses. 

Més enllà d’un posicionament o l’altra, tant sols per posar arguments de dreta i esquerra, 
que la cosa doncs està a debat i que la cosa pot funcionar i estem convençuts que això 
podria ser així. 

I és per això que el que proposem fonamentalment es traslladar que nosaltres com a 
territori posicionar-nos ja a favor i doncs a nivell de país tenir un debat obert, seré i a 
veure de mirar com ho podem traslladar en un territori que vull recordar que a casa nostra 
més del 20% de la població a dia d’avui viu per sota del llindar de pobresa, que això ha 
estat creixent els últims anys i per tant ara més que mai ens toca ser innovadors i poder 
òbviament corregir segurament l’element més preocupant que estem patint com a 
societat. 

I és per això que el que proposem avui aquí a Ple és:  

1. Declarar el municipi de Sant Quirze del Vallès poble promotor de la Renda 
Garantida Ciutadana 

2. Instar el Parlament de Catalunya a l’aprovació de la llei de la Renda Garantida 
Ciutadana actualment en tramitació. 

3. Requerir a la Generalitat la promoció, estudi i difusió del concepte de Renda 
Garantida de Ciutadania  

4. Requerir a la Generalitat la realització d'un estudi de viabilitat i aplicació sobre 
RGC 

5. Requerir a la Generalitat de Catalunya a iniciar els tràmits per l'aplicació de la 
RGC com a garantia i dret social elemental de la ciutadania.  

6. Promoure el concepte de la RGC entre la ciutadania i obrir espais de debat i 
discussió, tallers i xerrades sobre RGC a Sant Quirze del Vallès.  

7. Treballar conjuntament amb teixit associatiu i ciutadania per defensar la RGC. 
8. Donar suport a les iniciatives sobre RGC que es desenvolupin a Sant Quirze del 

Vallès i facilitar la participació de personalitats del món acadèmic i l'acció social en 
aquestes activitats. 

9. Comunicar aquests acords al Consell Comarcal del Vallès Occidental, la Diputació 
de Barcelona, als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, a la 
Generalitat de Catalunya, a la Comissió Promotora de la ILP, als mitjans de 
comunicació locals i a les entitats socials del municipi. 
 

És per això que demanen a tots el vot favorable. 
 
 
El senyor Luís Villa Carbó declara: 
 
Bona nit. 
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El nostre grup municipal de C’s, una vegada llegida la moció, lo primer que veiem és que 
en un dels paràgrafs diu: “la Generalitat de Catalunya és l’administració que té la 
competència per a la posada en marxa de la renda de ciutadania i ha de procurar els 
recursos per a la seva implementació.” 
 
Bé jo això ho poso entre cometes, és així, tal com posa la moció, i el nostre grup de C’s 
està d’acord en obrir espais de debat als nostres ciutadans, però del nostre municipi, com 
una eina per transmetre a altres institucions, a altres grups parlamentaris, grups 
parlamentaris estatals, grups parlamentaris del Parlament.  
 
Creiem que per promoure temes en tenim un mon, i la discussió i d’aquí, de dir una mica 
en aquell consell que parlàvem, que tindríem de parlar tant i que últimament no s’està 
parlant, però bé és un punt a partir. 
 
Sóc partidari de què somiï que nosaltres podem intentar arribar a bon fi en molts temes, i 
que aquesta discussió pot arribar a molts llocs. Comentar que fa poc, em sembla que ho 
ha dit el Sr. Brossa, un país com Suïssa no aprovava renda garantida, i crec que en 
aquest moment tenim de treballar dins del nostre municipi, amb les eines que nosaltres 
tenim al nostre abast. O sigui no parem de fer coses, i no esperem només a discutir 
coses, vull dir nosaltres tenim unes eines dins del municipi, tenim un pressupost  molt alt i 
podem fer moltes coses. Lligat una mica amb el que dèiem abans de l’habitatge també, 
vull dir no ens parem a fer coses, no només discutir-les, també a fer-les. 
 
El nostre vot en aquest cas serà d’abstenció. 
 
Però dir als ciutadans de Sant Quirze, que des de les institucions, les quals des de C’s 
participem, el nostre grup està treballant per donar solucions a aquest tema, tant al 
Parlament de Catalunya com al Parlament nacional. 
 
 
La senyora Míriam Casaramona Massana declara: 
 
Bona nit, bon vespre. 
 
Des del 2011 hi ha una gran reformulació de renda mínima d’inserció, amb 23.000 
persones amb un mínim de 426€, ja s’ha anat treballant des del 2011 ençà cap, fa 5 anys, 
cap a una RGC fins arribar als 664€. 
  
Fomentar el consum, l’emprenedoria, tot el que ha dit el Sr. Brossa, estaria molt bé, però 
també d’on sortirien els diners? Millorar el sistema de finançament per reduir la corrupció, 
l’evasió fiscal, tot això ja hi estem treballant. A la renda mínima d’inserció ja hi ha un 
complement  fins arribar als 664€ i estem anant cap a aquest camí. 
 
El nostre grup municipal estem d’acord amb la renda garantida, però ens abstindrem 
perquè creiem que és un debat com ha dit el Sr. Brossa, s’està parlant molt i penso que 
poc a poc hi estem anant. 
 
 
El senyor Àlex Brossa i Enrique declara: 
 
Agrair a tots plegats que ho vegin com una cosa positiva el debat en si. 
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Al Sr. Villa, el debat no va en detriment de la pròpia acció que es pugui dur a terme. I a 
Convergència tan sols dir que un dels punts de la moció és requerir a la Generalitat la 
realització d’aquest estudi de viabilitat. Per tant no és una cosa que es demani, que es 
traslladi directe, una xifra en concret, sinó de començar a ser ambiciosos i canviar les 
coses d’una manera realment transgressora, si vostès volen. 
 
I agrair el vot favorable a tots els que finalment hem presentat la moció. 
 
 

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

Vots a favor: 11 (Junts-ERC-AM, ICV-EUiA-E i PSC-CP) 
  Vots en contra: 0 
  Abstencions: 5 (Convergència i C’s) 
 

 

13. Moció presentada per Junts-ERC-AM i consensuada amb Convergència, PSC-
CP i ICV-EUiA-E, per un nou país lliure de corrupció d'Estat 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 
El diari Público ha difós les gravacions d'unes converses entre el ministre de l'interior en 
funcions i candidat del Partit Popular per Barcelona, Jorge Fernández Díaz, i Daniel de 
Alfonso, cap de l'Oficina Antifrau, en què es demostra la persecució dels poders de l'estat 
contra Esquerra Republicana de Catalunya i Convergència Democràtica de Catalunya. 
Amb la intenció de fer descarrilar el procés d'independència, el ministre Fernández Díaz, 
amb la connivència del cap de l'Oficina Antifrau, va intentar construir casos de corrupció 
per desacreditar els partits favorables a la independència de Catalunya davant de la 
societat. 
 
Malgrat els seus intents per desprestigiar els partits sobiranistes, els implicats en 
aquestes gravacions, no han trobat cap indici de corrupció per a fer-ho. Aquest fet 
demostra que una part dels poders de l'Estat espanyol pretenen entorpir el procés 
independentista. 
 
La publicació de les gravacions ha generat una ràpida reacció entre la societat civil que 
ha convocat manifestacions per expressar el rebuig a aquests fets. 
 
Atès que l’Oficina Antifrau ha de ser una institució independent, que ha de treballar per 
enfortir la integritat en el sector públic català, mitjançant la prevenció i la investigació de la 
corrupció. 
 
Atès que la llibertat ideològica és un dret fonamental i atempta contra aquesta qualsevol 
intent de discriminació i persecució per raó de pensament i no poden quedar impunes fets 
com els descrits, propis d’estat totalitaris. 
 
Atès que la democràcia i la llibertat d’expressió han de ser els pilars bàsics d’un Estat. 
Per tots aquests motius,  s’adopten els següents 

 
ACORDS 
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Primer. L’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès exigeix la dimissió i la inhabilitació per a 
qualsevol càrrec públic, tant del Ministre de l’Interior en funcions, el Sr. Jorge Fernàndez 
Díaz, com del Director de l’Oficina Antifrau de Catalunya, Sr. Daniel de Alfonso Laso, ja 
que en cas de confirmar-se aquesta informació, haurien pogut fer un ús indegut del seu 
càrrec a l’intentar perseguir i reprimir ideològicament a polítics independentistes. 
 
Segon. Manifestar el suport de l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès a les accions que 
tant el Parlament de Catalunya com el Govern de la Generalitat puguin portar a terme per 
esclarir els fets i demanar responsabilitats a les persones implicades. 
 
Tercer. Donar suport en aquelles manifestacions de la societat civil que defensin un nou 
país lliure de corrupció d’Estat.  
 
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 i a l’Associació de Municipis per la Independència.  
 
 
Deliberacions 
El senyor Francesc Fernández Lugo declara: 

Faré un resum de la part expositiva. 

El diari Público ha difós les gravacions d'unes converses entre el ministre de l'interior en 
funcions i candidat del Partit Popular per Barcelona, Jorge Fernández Díaz, i Daniel de 
Alfonso, cap de l'Oficina Antifrau, en què es demostra la persecució dels poders de l'estat 
contra Esquerra Republicana de Catalunya i Convergència Democràtica de Catalunya. 
Amb la intenció de fer descarrilar el procés d'independència, el ministre Fernández Díaz, 
amb la connivència del cap de l'Oficina Antifrau, va intentar construir casos de corrupció 
per desacreditar els partits favorables a la independència de Catalunya davant de la 
societat. 
 
Malgrat els seus intents per desprestigiar els partits sobiranistes, els implicats en 
aquestes gravacions, no han trobat cap indici de corrupció per a fer-ho. Aquest fet 
demostra que una part dels poders de l'Estat espanyol pretenen entorpir el procés 
independentista. 
 
Atès que l’Oficina Antifrau ha de ser una institució independent. 
 
Que la llibertat ideològica és un dret fonamental. 
 
I que la democràcia i la llibertat d’expressió han de ser els pilars bàsics d’un Estat. 
 
Els grups municipals de Junts per Sant Quirze-ERC, CDC, el PSC i IC a l’Ajuntament 
Sant Quirze del Vallès, proposem l’adopció dels següents acords: 
 
Primer. L’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès exigeix la dimissió i la inhabilitació per a 
qualsevol càrrec públic, tant del Ministre de l’Interior en funcions, el Sr. Jorge Fernàndez 
Díaz, com del Director de l’Oficina Antifrau de Catalunya, Sr. Daniel de Alfonso Laso, ja 
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que en cas de confirmar-se aquesta informació, haurien pogut fer un ús indegut del seu 
càrrec a l’intentar perseguir i reprimir ideològicament a polítics independentistes. 
 
Segon. Manifestar el suport de l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès a les accions que 
tant el Parlament de Catalunya com el Govern de la Generalitat puguin portar a terme per 
esclarir els fets i demanar responsabilitats a les persones implicades. 
 
Tercer. Donar suport en aquelles manifestacions de la societat civil que defensin un nou 
país lliure de corrupció d’Estat.  
 
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 i a l’Associació de Municipis per la Independència.  
 
 
 
El senyor Luís Villa Carbó declara: 
 
Bon vespre. 
 
Des del grup municipal de C’s volem comentar que les filtracions produïdes, publicades 
l’últim dia sobre la conversa mantinguda entre l’actual ministre d’Interior Jorge Fernández 
Díaz i Daniel de Alfonso, cessat director de l’Oficina Antifrau, suposen un dur cop, molt 
cop per la claredat de les institucions democràtiques del nostre país. 
 
C’s som conscients de la situació de descrèdit polític que aquest cas pot suposar per a la 
vida política del nostre país. 
 
Per això ara més que mai, hem de tenir una actitud crítica. 
 
En cap cas acceptarem la propagació que estan fent els partits nacionalistes per 
desprestigi dels demés.  
 
I aquí hi ha el punt principal pel qual no ens hem adherit a la moció. Per tant davant 
d’aquesta situació demanarem tantes explicacions com siguin necessàries a les persones 
implicades, i exigir que es depurin les responsabilitats polítiques, única manera i 
imprescindible per tornar la legitimitat al nostre sistema democràtic. 
 
El nostre grup de C’s aquí i des de la resta d’institucions en què estem defensem la 
nostra posició, recolzada per un programa en matèria de regeneració política, que proposi 
un canvi en positiu per transformar la vida política d’aquest país i evitar d’aquesta manera 
que es continuï propagant la més que notable desafecció cap a les institucions i els partits 
que a dia d’avui s’estén entre els nostres conciutadans . 
 
Per això nosaltres ens abstindrem en aquesta moció. 
 
 
La senyora Sílvia Peralta Valdivia declara: 
 
Si em permeten només un comentari al respecte de la moció. 
 
Sí que demanaríem si és possible quant a la proposta que vam fer de parlar d’un país 
lliure de corrupció, també que el títol fos aquest, en la part d’acords quan hem parlat d’un 
país, el país que desitjaríem i també el que tenim, que és el que volem també que sigui 
lliure de corrupció, no el títol que diu: “per un nou país lliure de corrupció d’Estat”, si 
pogués ser: “per un país lliure de corrupció d’Estat”. Perquè entrem en la línia de la 
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proposta que nosaltres vam fer, que el desig no és només que el nou país, en el cas de 
què hi sigui, sigui lliure de corrupció d’Estat, sinó que el que tenim també ho sigui. 
 
I només comentar que lògicament el PS s’ha sumat a aquesta moció i votarà 
favorablement perquè nosaltres mostrem el nostre rebuig absolut a aquestes actituds 
absolutament antidemocràtiques, de persecucions polítiques i que retrotrauen 
malauradament altres èpoques que no desitgem viure per res i per tant lògicament 
qualsevol persecució política nosaltres ens hi sumarem en la defensa dels drets 
democràtics de llibertat. 
 
I dir també que en aquest cas el PSC ha presentat una querella criminal contra el director 
d’Antifrau, perquè en aquesta estratègia de l’embolica que fa fort, també ens han posat al 
PSC com a possibles impulsors de les filtracions. I també perquè estaven sent investigats 
per possible finançament il·legal, quan és absolutament falç. 
 
Per tant, com dic, aquí en aquestes persecucions polítiques hi cabem tots, i hem estar, 
entenc, aquí hi hauria d’haver unanimitat de tots els grups municipals per rebutjar 
absolutament aquest tema. 
 
 
El senyor Francesc Fernández Lugo declara: 
 
Tan sols comentar que hi ha un seguit, més enllà de les opinions, o quin acabi sent el 
sentit de vot. Crec que hi ha un sentiment general, hi ha conceptes que transcendeixen 
més enllà de la biologia de partit, és a dir evidentment tots estem d’acord, tots firmaríem, 
tots els representants, que estem en contra de la corrupció, això és evident. És un 
concepte que ultrapassa el ventall polític, podríem dir, o els senyals partidistes. 
 
Només Sr. Villa comentar que en aquest cas, no tinc la sensació de què les forces 
sobiranistes fem victimisme o aprofitem la situació per fer victimisme, és que som 
víctimes, som víctimes d’un ministre que no té res més a fer, a part de condecorar verges, 
que parlar amb el director, afortunadament ja exdirector d’Antifrau, per intentar trobar 
pessigolles, i per intentar trobar coses dolentes, per dir-ho finament, de representants 
democràticament escollits. 
 
Escolti, el ministre segurament té coses més interessants a fer, i el ja cessat director 
d’Antifrau també. Però clar és que som víctimes, i no és que vulgui fer victimisme, és 
només la constatació d’una situació que ens mostra una vegada més, que amb l’Estat 
espanyol, amb la seva concepció actual, i més amb la concepció que es va demostrar 
diumenge al vespre en conèixer els resultats electorals, ja no tenim, no poc a fer, ja no 
tenim res a fer. 
 
 
El senyor Luís Villa Carbó declara: 
 
Vostè dóna per fet de què són les úniques víctimes d’això, i jo tinc molts dubtes, perquè 
tampoc se sap tot. 
 
Per desgràcia només se sap el que a algú els interessa, i a partir d’aquí poder 
desprestigiar als demés. 
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I això jo la veritat, tinc els meus dubtes. Possiblement hi ha molts més partits afectats per 
això, possiblement. Jo crec que és un tema general de tots, no només del sobiranisme. 
Jo crec que és general de l’Estat això, i en això nosaltres no podem entrar. 
 
 
La senyora Elisabeth Oliveras i Jorba declara: 
 
Sr. Villa miri, sap què passa? Que no tenia ganes de dir-li, però és que m’ha fet venir a la 
memòria. 
 
Jo em sembla que en seu parlamentària, el senyor que ja està destituït, li va recordar a la 
presidenta del seu grup parlamentari en el Parlament de Catalunya, que havia tingut una 
conversa amb el president del seu partit, i no es farien mal. 
 
Miri, jo fa molts anys que milito en un dels partits acusats, o investigats, o assetjats, aquí 
tinc companys que militen en d’altres, i li puc ben assegurar que tots nosaltres rebutgem 
a qualsevol dels companys militants d’aquests partits que hagin pogut fer qualsevol acció 
que embruti la democràcia, tots, perquè els nostres partits volem que siguin la 
representació, neta i pura del que és la democràcia i que tots els veïns i veïns puguin 
tenir confiança. 
 
Però en aquest cas, vostè ens està dient això, i en seu parlamentària hi va haver algú que 
va fer callar al seu grup parlamentari, dient que havien tingut un acord en el que no 
prendrien mal. 
 
I per tant no entenc ara el seu posicionament, quan vostè hauria de ser el primer de voler 
aquesta neteja, fins i tot des d’aquí, és a dir, nosaltres també hem clamat al cel quan 
grups nostres han fet coses mal fetes, i també ho hem denunciat, no tenim filtres d’una 
mena o de l’altra. 
 
 
El senyor Luís Villa Carbó declara: 
 
Les paraules que vostè diu reafirmen les meves paraules, és que aquí hi ha una 
necessitat d’engegar el ventilador, i embrutar, i sempre en benefici d’alguns, és que 
aquesta és la realitat. 
 
I això els veïns i veïnes de Sant Quirze ho han d’entendre, i així ho dic clarament, 
independentment que ara vostès, un de vostès pensi d’una altra manera, o hagi veïns 
que pensin d’una altra manera, però el nostre posicionament està molt clar, això s’ha fet 
amb un propòsit molt determinat, i s’ha fet amb un propòsit molt determinat, i no hi càpiga 
la menor dubte, que els únics beneficiats d’això són els que són, i no diré qui són, però 
són els que són. 
 
 
La senyora Montserrat Mundi i Mas declara: 
 
Bon vespre. 
 
Sr. Villa no sé si és per al·lusions, però li haig de dir una cosa. Vostè deu parlar 
personalment per vostè, perquè el seu grup parlamentari al Parlament de Catalunya va 
votar sí a la destitució del director de l’Oficina Antifrau. 
 
Per tant vostè deu parlar com el Sr. Villa, regidor de l’Ajuntament de Sant Quirze, perquè 
sinó, de veritat que no ho puc entendre, o sigui que vostè busqui encara qualsevol 
escletxa de dubte del que han estat fent aquestes persones, és que  jo ho trobo molt fort, 
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perquè jo ja no dic el que han fet, entrem al fons del que deien, és que no és un problema 
del que han fet. 
 
Perquè miri el seu president també hi va anar-hi a veure’l, ho va dir ell. Per tant, escolti és 
el fons, en el fons no hi entra ningú. Però vostè ha vist la manera que tenien de parlar? 
Aquestes persones que representa que aquest senyor ens havia de garantir a tots la 
nostra honorabilitat a tothom i que ell havia de ser absolutament imparcial en qualsevol 
cas, i no decantar-se per cap postura. 
 
Vostè no entén que aquestes persones no poden estar en un lloc d’aquesta 
responsabilitat, miri no ho deu entendre vostè, perquè el seu partit sí que ho va entendre. 
 
 
El senyor Luís Villa Carbó declara: 
 
Contestar a la Sra. Mundi. 
 
Primer, jo m’he explicat clarament, amb la meva postura davant de la moció. Jo ja he dit 
ben clar que nosaltres si no fos pel tema del nou país i pel tema del desprestigi que estan 
fent utilitzar segons quins partits, nosaltres haguéssim votat a favor d’aquesta moció. Per 
aquests 2 temes, pur i clars, i això és una barrera infranquejable, que nosaltres diem que 
està aquí i ja està. 
 
Segona, sobre el nomenament d’aquest senyor, són vostès que el van nomenar, sí, sí 
vostès van donar suport al seu nomenament, el seu president de grup va donar suport a 
aquest nomenament. 
 
I tercera, quan estem discutint aquesta moció, aquest senyor està cessat ja, o sigui que la 
majoria de coses, o sigui no tenim de discutir del seu cessament, el que estem discutint 
és la seva forma de ser, de fer, i que no estem d’acord, ningú dels que estem aquí estem 
d’acord, però tampoc estem d’acord que s’utilitzi això per benefici d’uns només, perquè 
aquí estem tots afectats. 
 
 
El senyor Josep Antoni Delgado Rivera declara: 
 
No estem discutint, perquè no tenim competència per això, ja ho va fer el Parlament ahir, 
del cessament d’aquest senyor. Estem opinant políticament d’un tema que ens afecta, i 
que ens afecta directament a tots com a ciutadans i també com a municipi. 
 
Només volia, a banda del debat aquest que estem fent amb el representant de C’s, volia 
fer un matís que crec que no s’ha senyalat suficientment, perquè que dels aparells de 
l’Estat s’estigui tenint males arts per lluitar contra diverses coses, contra un procés viu i 
que empenyem aquí a Catalunya, ja ho sabem, ja ho sabíem, i podríem dir que té el seu 
públic. 
 
Però voldria subratllar la indignitat que suposa que qui precisament tenia l’encàrrec del 
Parlament de Catalunya de lluitar contra la corrupció, fa servir la corrupció per lluitar 
contra la voluntat del Parlament de Catalunya. Ho trobo de les indignitats més grans que 
poden carregar sobre una persona. 
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La senyora Montserrat Mundi i Mas declara: 
 
Sr. Villa, jo només, per acabar perquè és evident que en aquest punt no ens posarem 
d’acord, i més aviat m’agafarà més mal humor, i encara li diria alguna cosa que no em 
vull penedir. 

Però sap què passa? Que vostès només defensen la democràcia que més els convé, 
aquesta és la seva posició. 

 

El senyor Luís Villa Carbó declara: 

Sra. Mundi, democràcia només hi ha una i prou. 

 

La senyora Elisabeth Oliveras i Jorba declara: 

Bé jo només li haig de dir que, en tot  cas, si parla del seu país o del meu o del nostre, del 
que sigui, ha de convenir que sempre, sempre, tots el volem lliure de corrupció com deia 
el Sr. Delgado, perquè la indignitat més gran, les hores que aquest Ajuntament està 
esmerçant per enviar a l’Oficina que aquest senyor per sort ja no presideix. Sap amb 
quina alegria la senyora secretària, la fedetària d’aquesta casa ha d’omplir documents 
pensant que algú com aquesta persona era el que avaluava si fèiem bé o no l’acció. Sap 
com a desprestigiat tot allò que fem?  

I l’altra és que ja està cessat, però nosaltres li demanem la inhabilitació, perquè aquesta 
persona no pugui mai més ocupar cap càrrec públic i anar embrutant el que és la 
democràcia. 

Per això, per això ens hem posat tots d’acord aquí. 

 

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

Vots a favor: 15 (Junts-ERC-AM, ICV-EUiA-E, PSC-CP i Convergència) 
  Vots en contra: 0 
  Abstencions: 1 (C’s) 
 

 

14. Moció del món local en defensa de l'acollida de les persones refugiades 

L’any 2001 les Nacions Unides van declarar el 20 de juny com a Dia Mundial de les 
Persones Refugiades. L’objectiu era rescatar de l’oblit la dramàtica situació que viuen 
milions de persones desarrelades entre refugiades, apàtrides, desplaçades internes i 
sol·licitants d’asil que actualment hi ha al món, que es veuen abocades a marxar de casa 
seva per motius religiosos, polítics, ètnics, o d’orientació sexual, entre d’altres.  Amb la 
commemoració d’aquest dia, les Nacions Unides volien que la ciutadania sentís de pròpia 
veu la situació que viuen milers de persones desplaçades i refugiades arreu del món, així 
com reconèixer la tasca dels professionals i voluntaris de les entitats que treballen en 
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matèria d’immigració i asil que donen suport jurídic, social i psicològic a les persones 
sol·licitants de protecció internacional. 
 
Des d’aleshores, diverses organitzacions de la societat civil i les diferents institucions 
catalanes han commemorat aquesta data treballant per donar a conèixer aquesta realitat i 
denunciant la manca de polítiques públiques a nivell del govern de l’Estat espanyol, que 
és l’administració competent a l’hora de fixar els contingents i resoldre les sol·licituds de 
protecció internacional,  que s’ha situat a la cua d’Europa a l’hora de proveir places per a 
persones refugiades i que encapçala el rànquing de països que deneguen més 
sol·licituds d’asil. Malgrat aquesta realitat, des de Catalunya s’ha mantingut un fort 
compromís amb la protecció internacional com demostren diverses iniciatives que van 
des de la que ha protagonitzat el PEN Club Català acollint escriptors refugiats, el 
programa de ciutats defensores dels drets humans a nivell municipal, o la tasca de 
coordinació que fa Asil.cat agrupant les entitats que treballen donant assistència a les 
persones amb necessitats de protecció internacional. 
 
Pel que fa a les institucions públiques catalanes, el Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament ha estat treballant en matèria de protecció internacional des de la seva 
fundació fa 30 anys, el darrer exemple del qual ha estat la campanya d’emergència del 
2013 per donar assistència a les víctimes de la guerra Civil a Síria que continua vigent. 
Per altra banda, el 28 de gener de 2014, el Govern de la Generalitat aprovava el Pla de 
Protecció Internacional de Catalunya, amb aportacions de diverses institucions i entitats, 
que engloba el dret d’asil, el refugi i la protecció subsidiària.  
 
Però és d’ençà del 19 d’abril de 2015 quan es va enfonsar un vaixell amb centenars de 
persones que fugien dels seus països cercant refugi camí d’Europa, que es va despertar 
una onada d’indignació i rebuig de part de la ciutadania europea a la manca de resposta 
dels Estats amb les persones refugiades. Aquell dia molts ajuntaments catalans van 
mostrar la seva solidaritat amb el municipi de Lampedusa, que esdevindria la principal 
administració pública que oferia acollida, aixopluc i assistència a les persones que 
cercaven refugi, sense tenir-ne les competències ni els recursos. 
 
Durant l’estiu de 2015 Europa va assistir a una greu crisi humanitària com a 
conseqüència del desplaçament forçat de centenars de milers de persones, la gran 
majoria, ciutadans sirians, però també afganesos, eritreus, sudanesos i iraquians. Els 
vam veure travessar el sud-est d’Europa durant mesos passant per Turquia, Grècia, 
Macedònia, Sèrbia, Hongria, Àustria, Alemanya... Una situació que havia viscut la 
Mediterrània la primavera d’aquell any, esdevenint una veritable fossa comuna per milers 
de persones que fugien de Líbia, del Sudan, Eritrea, Somàlia, Nigèria, Mali… Persones 
que escapaven de l’horror de la guerra, esperant una nova vida digna. 
 
El setembre de 2015 el Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, la immensa 
majoria d’ens locals catalans, així com les associacions municipalistes i el Govern de la 
Generalitat, mostraven la seva predisposició a acollir aquelles persones demandants de 
protecció internacional , preveient una allau d’arribades de refugiats que no s’ha 
esdevingut. En aquest sentit, cal destacar la proposta de l’Ajuntament de Barcelona de 
crear una xarxa de ciutats refugi per donar resposta a aquesta situació, així com creació 
del Comitè per a l’Acollida de les Persones Refugiades a Catalunya, per part de la 
Generalitat de Catalunya com a òrgan transversal i de coordinació integrat per les entitats 
socials, l’administració local i la Generalitat.  
 



 

 56/74 

Durant aquests darrers mesos hem assistit a una vergonyant manca de responsabilitat 
per part dels governs europeus a l’hora d’establir el nombre de persones refugiades que 
calia reubicar entre els Estats membres de la UE, així com a promeses incomplertes de la 
major part dels governs com el de l’Estat espanyol, que tot i comprometre’s a acollir 
16.000 refugiats en dos anys, la realitat no ha superat les poques desenes de persones 
reassentades. En canvi, la reacció de les institucions europees ha estat plantejar-se 
aplicar a Turquia i tercers països emissors l’erroni model del govern espanyol a la frontera 
sud de Ceuta i Melilla de condicionar ajudes al desenvolupament i suport comercial i 
econòmic a canvi que el govern del Marroc i altres països subsaharians facin de mur de 
contenció de possibles refugiats. 
 
En aquest sentit, l’acord del passat 18 de març del Consell Europeu amb Turquia vulnera 
la legislació que protegeix les persones refugiades, posa en joc els drets humans, i lluny 
de trobar una sortida que garanteixi el respecte dels drets humans i compleixi amb 
l’obligació dels estats d’acollir les sol·licitants d’asil, la Unió Europea externalitza les 
seves fronteres i subcontracta aquestes responsabilitats a l’Estat turc.  Aquesta mesura 
va ser rebutjada tant per el Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, com per la 
Federació de Municipis de Catalunya i l’Associació Catalana de Municipis, que aglutinen 
tot el municipalisme català. 
 
Un cop més veiem com els governs dels Estats membres de la UE parteixen d’una 
premissa falsa: blindar les fronteres d'Europa acabarà amb la crisi humanitària a la 
Mediterrània. Traslladar les persones refugiades i migrants a un estat tercer no és acabar 
amb la crisi humanitària, sinó expulsar-la de territori comunitari, i prioritzar les operacions 
de control i seguretat en lloc de les de salvament a les aigües frontereres. Si volem 
acabar amb el tràfic d’éssers humans i amb les morts a la Mediterrània, cal voluntat 
política garantint vies segures i legals: visats humanitaris, possibilitat de sol·licitar l’asil en 
ambaixades i consolats europeus en els països d’origen i trànsit, etc. 
 
Aquest èxode ja ha costat milers de vides i davant d’aquesta catàstrofe humanitària totes 
les institucions públiques, així com la ciutadania en el seu conjunt, tenim l’obligació ètica, 
moral i legal d’atendre, socórrer i acollir les persones refugiades respectant els drets 
fonamentals de l’asil i de la protecció internacional recollits en les convencions 
internacionals, fonamentalment l’article 14 de la Declaració Universal dels Drets Humans, 
la Carta de drets Fonamentals de la Unió Europea i la Convenció sobre l’Estatut dels 
Refugiats, així com el Protocol de 1967.  
 
A diferència de la política acordada pels caps d’Estat i de govern de la UE, els 
ajuntaments, les institucions supramunicipals i les associacions municipalistes catalanes 
estem donant suport a les persones refugiades en ruta, a través de la campanya del Fons 
Català i d’altres iniciatives, i estem treballant per a la seva integració quan arribin a 
Catalunya, tal i com va expressar el president de la Generalitat, Molt Honorable Sr. Carles 
Puigdemont, en la seva carta al comissari de Migracions de la UE del passat 15 de març, 
en la qual afirma que Catalunya està preparada per acollir al voltant de 4.500 refugiats. I 
els que calgui afegir. 
 
Perquè tenim memòria històrica, i perquè recordem el que van fer fa setanta anys milions 
d’europeus finalitzada la Segona Guerra Mundial, i el que van fer els nostres avis i 
besavis fugint del terror feixista acabada la Guerra Civil, hem d’obrir els braços com van 
fer altres països amb nosaltres durant aquell episodi de trista memòria. 
 
Per tot això, es proposa al Ple de l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès l'adopció dels 
acords següents acords: 
 
• Declarar Sant Quirze del Vallès municipi compromès amb les persones refugiades. 
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• Exigir que el món local tingui un paper més rellevant a l’hora d’establir les polítiques 
de protecció internacional, refugi i asil a Catalunya, atès que és en l’àmbit local on es 
posen en marxa i on cal garantir l’acollida de manera eficaç. 
 

• Exigir a l’administració general de l’Estat que els municipis disposin dels recursos 
econòmics necessaris per garantir l’acollida de les persones refugiades. 

 
• Exigir que es faci marxa enrere en l'acord entre els Estats i governs de la UE i Turquia 

que permet retornar a territori turc als refugiats arribats a Grècia i que futures 
negociacions estiguin subjectes als drets humans i al Dret Internacional. 

 
• Reclamar que es garanteixin vies d'accés a la protecció internacional legals i segures 

en països d'origen i trànsit i que el govern espanyol assumeixi la seva responsabilitat 
acceptant íntegrament les quotes de persones reubicades i reassentades que li 
corresponen de manera immediata. 

 
• Denunciar l’expulsió de les ONG que estan treballant en el salvament, l’acollida i 

l’acompanyament de les persones refugiades que estan en ruta o en camps de 
refugiats a Grècia i d’altres països acollidors de manera temporal o definitiva.   

 
• Assegurar el desplegament del Pla de Protecció Internacional a Catalunya, dotant-lo 

del pressupost adequat i suficient per a poder implementar les mesures concretes que 
estableix, que garanteixi una acollida estable i de qualitat a les entitats executores i 
els municipis catalans on aquestes persones s’estableixin. 

 
• Manifestar el compromís del món local d’oferir els municipis territori d’acollida i 

protecció, adaptant els plans d’acollida municipal a les necessitats especials de les 
persones sol·licitants d’asil per garantir la seva vida en família i la seva integració.  

 
• Continuar donant suport i col·laborar amb les entitats catalanes i xarxes d’entitats que 

treballin en l'acollida i el servei a les persones sol·licitants d’asil.  
 
• Col·laborar estretament amb el Govern de la Generalitat a través del Comitè per a 

l’Acollida de les Persones Refugiades i participar en l’establiment dels municipis 
acollidors conjuntament amb el Fons Català de Cooperació al Desenvolupament 

 
• Treballar en la sensibilització i el compromís de la població del municipi per garantir la 

integració de les persones refugiades, creant els vincles i la interacció necessària per 
prevenir el racisme i/o la discriminació, i promoure la cohesió social.    

 
• Endegar i garantir polítiques municipals de cooperació al desenvolupament i 

solidaritat internacional i mantenir la coordinació de les mateixes amb les entitats 
municipalistes a través del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, entitat 
especialitzada en aquest àmbit que té delegada aquesta funció per part de la 
Federació de Municipis de Catalunya i a l’Associació Catalana de Municipis. 

 
• Fer arribar aquest acord al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, a la 

Federació de Municipis de Catalunya, a l’Associació Catalana de Municipis, a la 
Generalitat de Catalunya, al Govern de l’Estat espanyol i a la Unió Europea, així com 
a les entitats socials del municipi (o ens local supramunicipal si és el cas). 
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Deliberacions 
La senyora Maria Domingo Soler declara: 

Bon vespre. 

L’any 2001 les Nacions Unides van declarar el 20 de juny com a Dia Mundial de les 
Persones Refugiades.  
 
Volien que la ciutadania s’adonés de la situació que viuen milers de persones 
desplaçades i refugiades arreu del món. 
 
Des de les hores diverses organitzacions i institucions catalanes han commemorat 
aquesta data treballant per donar a conèixer aquesta realitat i denunciar la manca de 
polítiques publiques a nivell del govern de l’Estat espanyol, que se situa a la cua d’Europa 
de l’hora de proveir places per persones refugiades. 
 
I que encapçala el rànquing de països que deneguen més sol·licituds d’asil. 
 
Durant l’estiu del 2015 Europa ha assistit a una greu crisis humanitària com a 
conseqüència del desplaçament forçat de centenars de milers de persones. Al setembre 
d’aquest mateix any, el Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, la immensa 
majoria d’ens locals catalans, així com les associacions municipalistes i el govern de la 
Generalitat, mostraven la seva predisposició a acollir aquelles persones demandants de 
protecció internacional. 
 
Durant aquests darrers mesos hem  assistit a una vergonyosa manca de responsabilitat 
per part dels governs europeus. 
 
Els estats membres de la Unió Europea creuen que el blindar les fronteres d’Europa 
acabarà amb la crisis humanitària a la Mediterrània. 
 
Cal voluntat política per garantir vies segures i legals si volem acabar amb el tràfic 
d’éssers humans i amb les morts a les Mediterrània. 
 
Durant aquesta catàstrofe humanitària totes les institucions públiques, així com la 
ciutadania en general tenim l’obligació ètica, moral i legal, d’atendre, socórrer i acollir les 
persones refugiades, respectant els drets fonamentals d’asil i de protecció internacional 
recollits en les convencions internacionals. 
 
Fonamentalment l’article 14 de la Declaració Universal dels Drets Humans. 
 
Els ajuntaments, les entitats supramunicipals i les associacions municipalistes catalanes, 
a diferència de la política acordada pels caps d’Estat i de govern de la Unió Europea 
estem donant suport a les persones refugiades en ruta i treballant per a la seva integració 
quan arribin a Catalunya. 
 
És per tot això, que en aquest Ple de l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès s'adopten els 
acords següents acords, o es proposa adoptar els acords següents: 
 
• Declarar Sant Quirze del Vallès municipi compromès amb les persones refugiades. 
 
• Exigir que el món local tingui un paper més rellevant a l’hora d’establir les polítiques 

de protecció internacional, refugi i asil a Catalunya, atès que és en l’àmbit local on es 
posen en marxa i on cal garantir l’acollida de manera eficaç. 
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• Exigir a l’administració general de l’Estat que els municipis disposin dels recursos 

econòmics necessaris per garantir l’acollida de les persones refugiades. 
 
• Exigir que es faci marxa enrere en l'acord entre els Estats i governs de la UE i Turquia 

que permet retornar a territori turc als refugiats arribats a Grècia i que futures 
negociacions estiguin subjectes als drets humans i al Dret Internacional. 

 
• Reclamar que es garanteixin vies d'accés a la protecció internacional legals i segures 

en països d'origen i trànsit i que el govern espanyol assumeixi la seva responsabilitat 
acceptant íntegrament les quotes de persones reubicades i reassentades que li 
corresponen de manera immediata. 

 
• Denunciar l’expulsió de les ONG que estan treballant en el salvament, l’acollida i 

l’acompanyament de les persones refugiades que estan en ruta o en camps de 
refugiats a Grècia i d’altres països acollidors de manera temporal o definitiva.   

 
• Assegurar el desplegament del Pla de Protecció Internacional a Catalunya, dotant-lo 

del pressupost adequat i suficient per a poder implementar les mesures concretes que 
estableix, que garanteixi una acollida estable i de qualitat a les entitats executores i 
els municipis catalans on aquestes persones s’estableixin. 

 
• Manifestar el compromís del món local d’oferir els municipis territori d’acollida i 

protecció, adaptant els plans d’acollida municipal a les necessitats especials de les 
persones sol·licitants d’asil per garantir la seva vida en família i la seva integració.  

 
• Continuar donant suport i col·laborar amb les entitats catalanes i xarxes d’entitats que 

treballin en l'acollida i el servei a les persones sol·licitants d’asil.  
 
• Col·laborar estretament amb el Govern de la Generalitat a través del Comitè per a 

l’Acollida de les Persones Refugiades i participar en l’establiment dels municipis 
acollidors conjuntament amb el Fons Català de Cooperació al Desenvolupament 

 
• Treballar en la sensibilització i el compromís de la població del municipi per garantir la 

integració de les persones refugiades, creant els vincles i la interacció necessària per 
prevenir el racisme i/o la discriminació, i promoure la cohesió social.    

 
• Endegar i garantir polítiques municipals de cooperació al desenvolupament i 

solidaritat internacional i mantenir la coordinació de les mateixes amb les entitats 
municipalistes a través del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, entitat 
especialitzada en aquest àmbit que té delegada aquesta funció per part de la 
Federació de Municipis de Catalunya i a l’Associació Catalana de Municipis. 

 
• Fer arribar aquest acord al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, a la 

Federació de Municipis de Catalunya, a l’Associació Catalana de Municipis, a la 
Generalitat de Catalunya, al Govern de l’Estat espanyol i a la Unió Europea, així com 
a les entitats socials del municipi. 
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El senyor Luís Villa Carbó declara: 

Des del grup municipal de C’s, podríem estar d’acord amb tot el que diu aquesta moció, 
però hi ha un paràgraf que no estem gens d’acord. 

Diu: “denunciar l’expulsió de les ONG que estan treballant en el salvament, l’acollida i 
l’acompanyament de les persones refugiades que estan en ruta o en camps de refugiats 
a Grècia i d’altres països acollidors de manera temporal o definitiva.” 

Aquest paràgraf és completament falç, això no és així. Per tant si no es modifica aquest 
paràgraf, el nostre grup s’abstindrà en la moció. 

 

La senyora Elisabeth Oliveras i Jorba declara: 

Ens ha deixat aquí en un blanc radiofònic, ho sento pels companys, veïns i veïnes que 
estan escoltant la ràdio, però com què era una moció que estava consensuada en Junta 
de Portaveus i enteníem que abans de consensuar res, tothom s’ho llegeix. I que havíem 
arribat a acords. 

Digui’m Sra. Vallès. 

 

La senyora Mercè Vallès Corominas declara: 

Només vull afegir, que és com bastant curiós que el Fons Català de Cooperació, la 
Federació de Municipis i l’ACM s’hagin equivocat tant. 

 

La senyora Elisabeth Oliveras i Jorba declara: 

Bé jo entenc que la resta de grups, és la moció literal tal com ens va arribar des del Fons i 
per tant, no és que sigui incert, és que hi ha gent que ha anat a la presó, se’ls ha hagut 
d’anar a buscar, s’han fet rescats, és a dir estem denunciant que hi ha ONG que han 
estat expulsades. 

Hi ha una ONG que ha renunciat a la subvenció que té, europea, per no veure’s sotmesa 
a la voluntat del govern d’Europa, perquè li fa vergonya, prefereix perdre 2 milions d’euros 
de suport que rebia, que són molts diners, a canvi de poder ajudar al lliurament a les 
persones que moren ofegades, o les persones que estan en trànsit, amb aquesta 
indignitat.  

I per tant, ni traurem el punt, entenc jo, perquè tots els grups creiem que l’hem de 
mantenir, i a més a més lamentem que segons, ha de canviar de canal de televisió, o 
llegir algun altre diari, o consultar alguna altra web de les que consulta, perquè li puc ben 
dir que hi ha mitjans que ho expliquen molt bé, i no s’ho cregui tot el que li diuen per 
segons quins canals, de veritat. 

 

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

Vots a favor: 15 (Junts-ERC-AM, ICV-EUiA-E, PSC-CP i Convergència) 
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  Vots en contra: 0 
  Abstencions: 1 (C’s) 
 
 
15. Precs i preguntes 

 
El senyor Luís Villa Carbó declara: 
 
Bon vespre. 
 
A la Junta de Govern Local del dia 24 de maig, dins de les cartes de servei, es va 
comentar que la comissió d’innovació i millora de serveis, validava millores i 
modificacions.  
 
Llavors volia preguntar: qui forma aquesta comissió? Ja han presentat el projecte de 
cartes de servei al comitè, tal com jo vaig demanar? I que els hi ha semblat al comitè? 
 
I després, com és que falten de l’acord de la Junta de Govern, les cartes de servei dels 
centres cívics de la masia de Can Feliu i de la Torre Julià? 
 
En segon terme, dins del protocol per l’eradicació de l’assetjament sexual, s’ha constituït 
ja la comissió de detecció, valoració i seguiment? Quantes persones han transmès a 
l’Ajuntament que estan patint una situació d’assetjament sexual per raons de sexe, 
orientació sexual, identitat de gènere, o expressió de gènere en qualsevol de les vies 
previstes?  
 
I tenim previst pla o acció de formació, tal com mana la Llei orgànica 3/2007 del 22 de 
març, per a la igualtat efectiva de dones i homes? 
 
I per acabar, dins del portal de transparència, per què l’Ajuntament de Sant Quirze no té 
incloses les subvencions dins del llistat del portal de transparència, cosa que sí tenen 
altres ajuntaments? 
 
 
La senyora Sílvia Peralta Valdivia declara: 
 
Bon vespre. 
 
Nosaltres abans d’entrar en les preguntes, sí que voldríem fer una felicitació, felicitar als 
partits que van guanyar a les eleccions generals aquí al poble, el passat diumenge. En 
aquest cas En Comú Podem i ERC, que pràcticament va quedar empatada, per sis vots, i 
per tant quasi que podríem dir un empat tècnic. Felicitats.  
 
I volem fer un agraïment molt especial també als nostres votants, als 1.137 vots que hem 
obtingut dels veïns i veïnes de Sant Quirze Partit Socialista, perquè bé, donada la situació 
de polarització que estem vivint doncs agrair, com dic especialment, aquesta fidelitat i 
compromís en el vot dels nostres votants, veïns i veïnes de Sant Quirze. 
 
Bé dit això, passem a les preguntes. 
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La primera pregunta que tenim, és en relació a un comunicat que va enviar el Comitè 
sindical el dia 8 de juny, i que deia que demana la convocatòria amb caràcter d’urgència i 
per promoció interna de la plaça vacant i dotada de tècnic A2 de Recursos Humans. Deia 
el següent: “No podem ignorar que la plantilla de treballadors i treballadores estan 
acostumats a treballar en situacions difícils, però aquesta dificultat moltes vegades no es 
deu complexitat de les tasques a desenvolupar, sinó a problemes de mancances 
organitzatives i específicament a falta de recursos humans. 
 
Tothom és conscient que la manca d’un tècnic de Recursos Humans està portant a 
l’Ajuntament gairebé al col·lapse en la seva gestió diària. 
 
Des del Comitè Plenari veiem amb preocupació la dilació en la presa de decisions 
respecte a les polítiques en recursos humans, sense entomar els problemes greus 
immediats i que estan portant al servei de Recursos Humans al col·lapse. 
 
En aquest sentit demanem es doni resposta a aquests aspectes estructurals 
importantíssims com és la convocatòria amb caràcter d’urgència per promoció interna de 
la plaça vacant i dotada econòmicament de tècnic A2 de Recursos Humans, ja que si no 
s’escometen de forma immediata aquestes decisions pot donar lloc a què les seccions 
sindicals ens trobem sense marge de maniobra per endegar uns processos negociadors 
amb les millors garanties en benefici de tota la plantilla municipal.” 
 
Bé nosaltres voldríem saber si a aquest respecte s’ha pres alguna decisió de convocar la 
plaça amb caràcter d’urgència, tal i com demanen les seccions sindicals, o s’ha adoptat 
alguna mesura. Hem vist que darrerament sí s’han adoptat algunes decisions de 
reestructuracions organitzatives. Hem vist un decret de majors funcions del personal 
administratiu de Recursos Humans, de data 19 de maig. 
 
També hem vist diferents adscripcions: l’adscripció del lloc de treball de cap d’Àrea de 
Serveis Econòmics del tresorer, per tant ara entenem que el tresorer també fa de cap de 
Serveis Econòmics. Ja que el cap d’Àrea de Serveis Econòmics està fent d’interventor 
accidental, entenem de manera provisional, com ens va explicar la Sra. alcaldessa l’altre 
dia. 
 
També ens han manifestat els treballadors i treballadores de la casa que sembla que hi 
ha un problema important d’absentisme laboral i de baixes a la plantilla que està superant 
un percentatge, diguem fora de l’habitual. 
 
Per tant voldríem saber com dic, si en aquesta petició de necessitat d’urgència que estant 
demanant els sindicats per cobrir aquests temes de gestió de Recursos Humans, s’està 
fent alguna gestió al respecte, a part lògicament del tema de cobrir la plaça del cap de 
Recursos Humans, que pel que se’ns va comentar a la comissió de seguiment, s’està 
intentant fer una comissió serveis, però hi ha una persona que no s’acaba de decidir. 
 
Voldríem saber això, si per una banda o per l’altra, es cobreix aquest tema donat que 
sembla que està provocant un col·lapse important en l’organització. 
 
En segon lloc també ens ha arribat algun incident que va haver-hi amb el personal de la 
Torre Julià una tarda, hem tingut coneixement d’una incidència que va haver-hi amb un 
usuari del centre cívic i sembla que va increpar de manera important al personal de Torre 
Julià. Doncs voldríem saber també si en aquest línia pensen plantejar a lo millor algun 
servei de reforç de la Policia, nosaltres recordem que ja en anteriors moments havia 
passat aquesta situació i s’havia reforçat la presència policial en alguns moments a Les 
Fonts, i voldríem saber si també s’ha plantejat aquest tema. 
 
En tercer lloc, els veïns de Pau Casals, ens han traslladat unes consideracions, unes 
preguntes al respecte del grafiti que es va pintar aquí a Pau Casals, en el muret de Pau 
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Casals, ja que alguns veïns i veïnes ens van dir que de la nit al dia s’havia pintat aquest 
grafiti a la paret, independentment del seu contingut, que podem esta d’acord amb el 
missatge que es planteja, ens pregunten per què s’ha determinat aquesta ubicació i si no 
es considerava que hi hauria altres espais més deteriorats del poble en què potser fos 
més adient, doncs això arreglar l’espai a la vegada que es fa una reivindicació per 
utilitzar-lo també precisament en aquests espais on es considera que estan més 
deteriorats, i si s’ha fet algun concurs per adjudicar la pintura d’aquest grafiti en aquet cas 
a la Impremta, que és la que signa el graffiti, perquè hi ha alguns artistes urbans també 
en el poble, llavors ens pregunten si això té línia de continuïtat, doncs que estarien 
interessat també en participar en altres accions d’aquesta mena. 
 
La quarta pregunta és en relació a la mesa de solidaritat, hem vist que s’ha ajornat vàries 
vegades les reunions, voldríem saber també com està el tema de l’aprovació dels 
projectes, ja que la tècnica ens diu, i això consta en la preacta que ens heu enviat de la 
comissió de seguiment que farem aquest dilluns, que resta pendent d’acabar, de tancar 
les puntuacions i de fer una proposta de distribució de la mesa. Quan teniu previst 
convocar la mesa per poder acabar de tancar aquest tema, perquè ja sabem que les 
subvencions, després hi ha tot el procés d’execució pressupostària que comporta un 
temps, i clar quan més tard s’aprovin en Junta de Govern Local, després més tard es 
pagaran les subvencions. 
 
També en aquest cas sumar-nos, perquè ho portàvem com a pregunta, però la Sra. 
alcaldessa ens ho ha solucionat en informes de Presidència, sumar-nos a la reivindicació 
i a la queixa que han fet arribar a la demanda d’Educació, de la Direcció General de 
Serveis Territorials, per haver desaparegut lògicament de bones a primeres el compromís 
que hi havia de posar la tercera línia de 3r d’ESO a l’Institut de Sant Quirze, i donat que 
ahir precisament es va aprovar per unanimitat en el Parlament la proposta de resolució 
per atendre les necessitats educatives per al curs 2016-2017, doncs això, instar encara 
amb més força perquè és un mandat a més que ha sortit aprovat per unanimitat pel 
Parlament i per tant entenem que lògicament entra dins d’aquesta reivindicació i nosaltres 
ens hi sumem. 
 
També preguntar pel tema de la cornisa del local de Poble Sec, que l’altre dia a les 
eleccions va caure la cornisa del porxo de l’entrada del local de Poble Sec. 
Afortunadament ningú va prendre mal, i saber si ja s’ha arreglat o no, perquè clar és un 
local de molt accés i sobretot el dia de les eleccions. Afortunadament com dic no passar 
res, i preguntar si s’ha fet ja l’arreglo corresponent. 
 
I per últim un agraïment, un agraïment en aquest cas a la Sra. Domingo, perquè per fi i 
després de molta insistència hem aconseguit que l’activitat d’ioga s’ampliï fins a 3 
setmanes més, fins a meitat de juliol, i per tant traspassar-li l’agraïment del grup d’ioga 
per poder, no fins a final de més, però bé són 3 setmanes més, i com dic l’agraïment de 
tots. 
 
 
La senyora Míriam Casaramona Massana declara: 
 
Bon vespre. 
 
Ara per la revetlla de Sant Joan, van veure que havien penjat uns cartells que deien que 
prop dels 500m corresponents, doncs bé s’havia fet així un comunicat com a forma de 
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ban, ara s’han fet en forma de cartells. Aleshores la meva pregunta és, perquè hi ha 
diferents vilatans que ens han preguntat, com és que el parc de Can Barra està tant, bé 
no sé com dir-ho, sobrepoblat, si pensen fer algun tipus de mesura, perquè ja que han fet 
la mesura d’avisar de què a 500m no poguessin fer ni barbacoes, ni petards, ni fogueres, 
doncs seria interessant perquè, si no recordo malament, la setmana passada van haver-hi 
dues intervencions dels bombers en aquest parc. Aleshores avui he anat a passejar i 
realment està com molt sobrecrescut i voldria saber quin tipus d’intervencions estaven 
previstes de fer. 
 
 
La senyora Montserrat Mundi i Mas declara: 
 
Bon vespre. 
 
Començaria fent un prec a la Sra. alcaldessa, entenent suposa que avui ha arribat de mal 
humor, perquè ja ens ha fet un desaira a l’entrada, després no m’ha deixat preguntar una 
cosa al ple. Jo li demanaria que fossin respectuosos, jo intento ser respectuosa amb 
vostè, perquè és l’alcaldessa del municipi, però jo també demanaria respecte amb 
nosaltres perquè som regidors a l’oposició, i per tant el fet de jo demanar-li la paraula, 
estic una mica ja cansada de què sempre digui: “digui Sra. Mundi”. Perquè jo en cap cas li 
dic mai a vostè: “digui Sra. alcaldessa”. 
 
I ho dic perquè curiosament, jo crec que hauria de revisar la manera en què ens parla, 
perquè a l’acta que hem aprovat avui, també hi ha un paràgraf que diu: “bé tornem-hi, jo 
no sé en quin idioma els hi podria explicar perquè entenguessin millor”. Home, jo crec que 
no és un problema d’idioma, jo crec que és un problema de diàleg, però jo li dic de bon 
rotllo, li dic amb ànim de no fer animadversió, perquè entenc que no va en lloc, però sí 
que li demano si us plau, que rectifiqui el seu to i la seva manera de fer, perquè sinó això 
algun dia li pot portar algun problema. 
 
Començaré amb els precs i les preguntes. 
 
Un problema vull dir que algú li digui una mala vita, que algú li digui un desaira, jo no li 
diré, però que algú li digui una cosa que no li agradi. 
 
Començaré amb les preguntes, aquella que li volia fer abans, que no m’ha deixat parlar, 
era perquè diuen que tenen 5 pisos, són 5 pisos els que tenen? Sí 5. 
 
Després també dir-li, una altra pregunta, que en aquesta acta que hem aprovat avui, 
també els hi fem la pregunta, és sobre el tema del cap d’Àrea de Territori, si recorden els 
hi vam preguntar que havíem comprovat que aquest senyor faltava 2 dies a la setmana, 
abans que se li concedís la reducció de jornada, que la resta de plantilla de Territori ho 
sabien, que la Sra. secretària ens va fer un informe ratificant allò que ens havia dit en 
principi perquè era desconeixedora de què aquest senyor tenia un contracte amb un altre 
ajuntament. 
 
I la pregunta era: si pensen vostès fer alguna cosa d’arreglar aquesta mala gestió, i ja els 
hi vam dir que si era o per manca de transparència, o perquè no en tenen ganes, però en 
aquell moment li vaig que aquell senyor està a punt de jubilar-se, i aquest senyor ja s’ha 
jubilat i està en el mateix. 
 
Per tant en el ple anterior, i a l’anterior i a l’anterior, crec que a l’últim li vam oferir poder 
fer una reunió i parlar-ne, com què veig que l’ànim de la reunió no hi és, ara ja no farem la 
reunió, i li demanarem per escrit tot això que li estem demanant reiteradament, per si cal 
emprendre alguna acció legal. 
 
Després un prec, ja no és una pregunta. 
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M’he llegit el balanç d’un any de govern municipal, i vostè sempre diu, ho diu però jo crec 
que no ho fa, que sempre reconeix aquella feina que li ve del mandat anterior, o és, és 
igual, gràcies al mandat anterior, o gràcies de la gent que va estar governant anteriorment 
va aconseguir. 
 
He anat revisant els punts, i clar el punt núm. 2, hi ha que no hi entraré, perquè també 
podria entrar, però diu: “s’ha rebaixat l’IBI un 6% de mitjana i s’ha obert la porta a 
fraccionar el pagament en 10 rebuts durant l’any”. Una part és veritat i l’altra potser els hi 
faltaria explicar que és gràcies a les mesures del Sr. Rajoy, però bé, ja li he dit que això la 
gent tampoc ho entendria, però vostè sí que això ho sap, perquè en el debat ho vam dir. 
 
En el 2 diu: “el pressupost d’enguany doble les inversions respecte al del 2015, prioritzant 
despeses destinades a persones i entitats”. Vostè vol dir les inversions d’aquells 
pressupostos, d’aquells crèdits que no van posar a la liquidació i que em va dir que eren 
un crèdits que havia demanat jo. Vol dir aquests crèdits, els que havíem demanat 
nosaltres. 
 
Per tant doblen les inversions amb uns crèdits que no han signat vostès, que segons 
vostè va dir, que no els havia pogut signar vostè, que si jo no sé que, però els havíem 
demanat nosaltres. 
 
Diu: “s’ha engegat el Projecte de pressupost participatiu per a l’any vinent, veïns i veïnes 
de Sant Quirze majors de 16 anys poden fer propostes i després votar el que volen que 
s’intervingui dels 200.000€.” Aquesta sí que és una pregunta, era saber a les sessions 
aquestes de participació: quanta gent hi ha hagut? I finalment, si és que ja està acabat, 
quines inversions són les que podran fer? 
 
Després diu: “s’ha consolidat la COMU com empresa municipal d’habitatge”. Jo no sabia 
que era abans, jo crec que la COMU sempre havia estat empresa d’habitatge, si no és 
així m’ho aclareix. 
 
Els plens es transmeten en directe, té raó, això és del seu mandat. 
 
S’ha recuperat una segona línia de P-3 el pròxim curs de l’escola Purificació Salas, és 
Purificació Salas o l’Onze de Setembre? Val. 
 
S’ha endegat una fira mensual de brocanters, això també és seu. 
 
Al febrer es va fer la primera edició de la festa d’animals, evidentment nosaltres no la 
fèiem. 
 
S’han instal·lat minideixalleries i contenidors d’oli d’ús domèstic. Això ve del mandat 
anterior, s’han instal·lat ara però era del govern anterior. 
 
S’ha creat una comissió per a la protecció de la Serra de Galliners, ja hi havia una, vol dir 
que s’ha creat una altra de nova, perquè ja hi havia una, hi havia una proposta, ja hi era. 
Per tant jo crec, el que diuen, sí però no, hi falten aclariments. 
 
S’ha aprovat pagar els impostos a l’Agència Tributària Catalana, i la pregunta és: ja han 
començat a pagar a l’Agència Catalana? Quin mes han començat a pagar? 
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S’ha creat un registre d’aportació de recursos per l’acolliment de refugiats a Sant Quirze, i 
les persones refugiades són benvingudes. I era per saber, si és que es pot dir, ni noms ni 
res, però quants registres tenim en aquest registre de refugiats i si és que hem tingut 
alguna demanda. Això és una pregunta per saber-ho. 
 
I després, home, al final, el final és de traca, diu: “queda molt per fer, però Sant Quirze fa 
camí i torna a respirar”. Com si abans Sant Quirze estigués ofegat, Sra. Oliveras, com si 
estigués ofegat abans, jo de veritat, he flipat. 
 
I després una altra cosa que també he vist, que en el tema de la liquidació del pressupost 
vostè ho posen en marró, a l’últim full, a baix de tot, diu: “l’Ajuntament modifica la 
liquidació del pressupost en comptabilitzar dos ingressos pendents”. Home, ja estem en el 
mateix d’abans, diuen però no diuen, diu: “el fet que ha motiva la rectificació és la 
detecció de la necessitat de comptabilitzar com a ingrés i per una major claredat les 
operacions d’endeutament previstes per pagar les inversions de l’exercici”. Bé això 
qualsevol personal que ho llegeixi, i que es llegeixi l’acta del ple, dirà doncs no sabem de 
què parlen, perquè exactament no era així. 
 
 Per tant, clar diu: “el canvi dóna com a resultant una liquidació de pressupost d’1.000.224 
i un romanent de Tresoreria de 1.612€. El resultat respecte a la liquidació original és un 
increment.” Molt bé, i un ciutadà del carrer això ho entén. 
 
Home es fan trampes al solitari. 
 
I una altra pregunta que tinc, ja la última. Que també em sobta, és que a l’apartat dels 
partits polítics, quan vostè agafa la pàgina 24 i 25, hi ha el mateix espai per Junts per 
Sant Quirze i el PSC, i un espai més petit per Convergència i C’s. I després quan gira el 
full, el d’IC el posa més petit que a ningú. 
 
Era per saber si havia algun criteri de distribució d’espai o alguna altra cosa que vostès 
hagin decidit. 
 
 
La senyora Mercè Vallès Corominas declara: 
 
La meva pregunta és en relació a la resposta que ens han fet arribar, a la pregunta que 
vam fer al Ple passat sobre l’organització del Festival de Contes. Al final diuen, si hi ha 
alguns dubtes ens ho fan saber. 
 
Doncs m’ha generat un dubte, sí, sí, sóc plenament coneixedora que quan es començar a 
organitzar aquest Festival, a la legislatura passada, evidentment es feia una factura, una 
aportació a Rialles Sant Quirze, que pagava a les diferents,diguéssim, empreses que 
organitzaven espectacles que venien. 
 
I ara el que diu és: “enguany l’Ajuntament va decidir pagar directament a una de les 
companyies participants l’espectacle que s’ajustés més al preu de cada any”. En aquest 
cas va ser l’espectacle Microshakespeare de la companyia Latrium Teatre per un valor de 
2.057€, 57€ més car que abans, això és insignificant certament. Però el que no m’acaba 
de quadrar és aquesta companyia, és a dir hi van haver diferents companyies que van fer 
espectacle, per tant només se li paga a una companyia, i aquesta companyia paga a les 
demés? És que no m’acaba de quedar molt clar la resposta. És a dir, Latrium Teatre per 
l’espectacle només de Microshakespeare cobra això, però els altres que venen, en funció 
de què cobren? 
 
I així mirant, com què les respostes ens les han donat avui, veient una mica aquesta 
companyia, que són d’Olot, si no vaig equivocada, entenc que l’Ajuntament fa una factura 
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a nom d’algú, aquesta companyia és Latrium Teatre. Bàsicament saber si podem tenir o 
veure qui és el representant d’aquesta empresa, però també que ens aclareixin si 
realment aquesta empresa fa de mitjancera amb les altres que venen, perquè no acabem 
d’entendre això, que una empresa cobri, no sé els altres també hauran de cobrar suposo. 
 
 
La senyora Elisabeth Oliveras i Jorba declara: 
 
Abans de començar a contestar, i donat que el grup amb més representació és el que fa 
precs, jo també en faré un. 
 
Com què la Sra. Mundi em deia que fos rigorosa, doncs miri jo també li demano.  
 
En el seu article ens deia que al febrer del 2015, el meu grup de Junts havíem votat en 
contra de donar suport a la modernització i a l’estalvi energètic.  
 
Miri li faig arribar l’acta, amb el punt, i li dic que el grup de Junts en aquell moment es va 
abstenir, que tot el debat és molt llarg, i recordo que el van tenir el Sr. Rebolleda i el Sr. 
Falgueras, perquè nosaltres debatíem si utilitzar leds o utilitzar llums de gas, no en cap 
cas si s’havia de fer la modernització o no. 
 
Per tant jo diria que en això, també li faig el prec de què quan passin informació, com què 
les actes són públiques, li faig arribar la còpia perquè així ho puguin veure i comprovar. 
 
I l’altra és que li faig arribar el full de pressupostos participatius, i així també podrà veure 
el procés com va, i fins on arriba la proposta. 
 
Ara sí que passarem a respondre tot allò que puguem, si hi ha algun tema que ens quedi 
pendent els hi contestarem. 
 
La comissió d’innovació millora i serveis de carta de serveis de l’Ajuntament, hi ha 
bastants membres, per tant els hi passarem per escrit el nombre, perquè hi ha persones 
de diferents àrees i diferents tècnics i per tant ara si en dic uns, em deixaré d’altres, per 
tant els hi passaré. 
 
I també mirarem si les cartes de serveis dels centres cívics estan acabades o no, pot ser 
que no estiguin acabades, i per això encara no estan incorporades. Pensin que només hi 
havia 39 de les moltes que hi ha a l’Ajuntament i que s’hauran d’anar incorporant. Per tant 
pot ser que no estiguessin fetes en aquell moment. 
 
El Protocol de detecció i assetjament, estem endegant ja els darrers, la setmana que ve 
em sembla que tenim la següent comissió de coeducació, dins del món educatiu, en el 
que ens han de dir els representants. No sé quantes persones han rebut, sé que hi ha 
hagut demandes, la quantitat exacta no, perquè és un tema summament delicat i molts 
cops no se’ns fa arribar explícitament. 
 
Sabem que hi ha casos, hi ha demandes, però no ho sé. Ho demanarem i els hi 
passarem. Són informacions molt reservades en aquest cas, i per tant doncs el que farem 
és passar-li. 
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Jo diria que en el portal de transparència hi haurien d’estar les subvencions, perquè és 
absolutament, però si no hi són, bàsicament perquè per poder passar al 100% de l’Info 
Participa, si no estan publicades no les hauríem fet. El que pot ser és que no siguin fàcils 
de trobar, o que vagin a parar a un link, on estan nomenades les de l’any passat, 
evidentment. Aquest any no perquè no han sortit encara, però en tot cas ho demanarem 
al tècnic i li traslladarem. 
 
El comunicat del comitè sindical quedarà solucionat, creuarem els dits, si l’Ajuntament, 
sabem que finalitzava la setmana passada o aquesta mateixa. Finalitzava el procés 
d’exposició de comissió de serveis que havíem ofertat, i finalment hi ha hagut una 
persona que s’ha presentat. S’ha demanat a l’Ajuntament que li correspon la sol·licitud de 
comissió de serveis. Per tant esperem que siguin diligents i tinguin compassió de tots 
nosaltres i ens ho facin ràpid aquest cessió de treballador o treballadora, tampoc ser com 
és en aquest moment,  o sigui que tampoc no els puc ajudar gaire, en aquest sentit, però 
sí que ja hi ha una persona. 
 
I els hi haig de demanar disculpes, perquè hem estat demanant a totes les àrees els 
organigrames per poder-los fer arribar, però hi ha hagut una que no ens l’ha fet arribar, i 
no els hi hem fet arribar. Per tant la setmana vinent quan ja ho tinguem els hi farem 
arribar, perquè hem anat fent el dibuix, però hi ha hagut canvis, com molt bé ha dit el Sr. 
Carles Poyato, temporalment o accidentalment està fent d’interventor, i no podia ser el 
cap d’Àrea de Serveis Econòmics, és a dir no podia ser qui elaborés la formulació de la 
proposta i després l’aprovés. 
 
Per tant s’ha fet un intercanvi de papers, el Sr. Poyato ara fa d’interventor accidental i el 
tresorer, que no pot ser doble clauer, no pot ser tresorer i interventor, doncs fa de cap 
d’Àrea de Serveis Econòmics. I així queda compensat. 
 
Realment tenim molta necessitat que ens vingui un interventor per poder continuar amb 
l’Àrea de Serveis Econòmics funcionant al ritme que estàvem acostumats que funcionés. 
 
I aquí li puc dir la següent resposta. No tenim els projectes passats encara per Intervenció 
tots, hi ha una part però l’altra no, i per això no s’han pogut aprovar encara i portar-los a la 
mesa, perquè Intervenció. També els hi explicaré el perquè, però està com bastant 
entretinguda per altres afers que no són només els que li pertoca, sinó doncs per visites 
que tenim setmanals últimament. 
 
El que em comentaven de l’incident de personal de la Torre Julià, va ser amb un veí, la 
Policia ja està assabentada i està treballant, hi ha la Unitat de Convivència que està 
treballant. Tot i això ja s’està contemplant la possibilitat de què pugui haver-hi un altre cop 
un agent unes hores allà, però bé els hi explicarem en privat una mica la situació, perquè 
va una mica més enllà, no només la confrontació entre un veí i tal, sinó que hi ha 
qüestions que van afegides a la situació. 
 
Els veïns de Pau Casals i el graffiti. Miri jo no sé si em pregunta el concurs d’adjudicació, 
per fer-me allò rotllo Ayuso Sr. Serracant a Sabadell, per adjudicar una paret han de fer 
un concurs. Es pot adjudicar un espai per poder pintar, hi ha una entitat al poble que fa 5 
anys que està activada treballant per la cultura popular en aquest poble i per les activitats. 
Havien de dur a terme l’activitat del seu aniversari, i així van estar assabentats els veïns 
d’aquella zona, allà al parc, però va ploure, i es van traslladar a la pista annexa del 
poliesportiu. I per tant va quedar separada l’activitat de pintar el mural de la festa que 
s’havia fet durant el dia, perquè sinó això és una cosa que hauria anat passant durant el 
dia, i hauria participat tothom.  
 
Evidentment tenien autorització per part de l’Ajuntament i si hi ha altres espais que estan 
més degradats, però s’hi faran obres i després sí que hi anirà habilitada una zona 
especial perquè periòdicament s’hi puguin anar pintant graffitis. 
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Aquest mural a més amés l’ha fet un jove del poble que té molta... en l’àmbit dels joves, i 
aquest divendres el Canya Jove ha organitzat un concurs i un espai de formació a la 
masia de Can Feliu, també de graffitis. Per tant sí que es va fent, però aquest s’havia 
demanat permís, estava dins del marc d’un espai, s’havien d’utilitzar les pistes de petanca 
del Casal d’Avis, s’havia dinamitzat tot un espai per poder, mentre es feia la petanca, 
doncs poder fer la festa, però la pluja ho va separar d’espai i temps, i per tant va quedar 
separat. 
 
I miri l’espai, jo penso que mentre reivindiquem coses sanes, com és que els refugiats 
tornin, o la cultura popular als pobles, i no es faci cap mena d’agressió política a ningú, ni 
tal, penso que com més gent el vegi, més gent mentalitzarem i sensibilitzarem, per tant en 
trobarem més d’espais per pintar, perquè hi ha molts en aquest poble on podran cadascú 
expressar lliurament, les seves opinions i el seu art. 
 
La mesa ja li he contestat. Tot el Consistori ha estat treballant sempre perquè les escoles 
d’aquest poble continuïn sent de qualitat i que tinguin les dotacions necessàries i estem 
en aquesta línia. 
 
El local de Poble Sec, jo diria que aquesta setmana se està arreglant... el mateix ha 
passat amb la teulada del poliesportiu per manca de manteniment i d’anys, s’han colat 
herbes o alguna cosa i és el que s’ha de mirar. És una qüestió de manteniment que ara 
es posarà al dia. 
 
El ioga només ha pogut ser 3 setmanes, perquè és la disponibilitat que tenien les 
monitores que ho fan, ja els hi vam dir, que estàvem pendents de què ens contestessin 
doncs si els hi anava bé o no, i només els hi anava bé 3 setmanes. 
 
Passem al grup de Convergència. Ens deien que el parc de Can Barra s’ha de 
desbrossar. 
 
 
La senyora Sílvia Peralta Valvidia declara: 
 
Sra. alcaldessa em permet un moment. 
 
Voldria simplement que constés en acta, el comentari aquest que m’ha fet, que no sé a 
què a vingut sincerament, i que no sé a què es refereix. Això que ha dit: de no sé que 
tipus rotllo de no sé què Ayuso Serracant.  
 
Nosaltres en fi, cada Ajuntament fa la seva tasca i cada regidor, cada grup municipal fa la 
seva, i no sé la veritat a què ha vingut aquest comentari, perquè no ho entenc. 
 
 
La senyora Elisabeth Oliveras i Jorba declara: 
 
Bé bàsicament perquè mai a la vida s’ha adjudicat un espai, no s’ha fet un concurs 
d’adjudicació, és pot fer un concurs de graffitis, o es pot fer un concurs al millor graffiti, 
però adjudicar espais no es fa, i com què fa molt poc hi ha hagut, doncs a mi sí que 
m’afecta perquè em sap greu que es facin segons quines accions. Doncs miri m’ha donat 
per associar idees, i si no té res a veure li demano disculpes, però realment m’hi ha portat 
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ràpid el fet de pensar doncs que em demanava un concurs d’adjudicació i he associat 
altres idees ràpidament. 
 
 
La senyora Sílvia Peralta Valvidia declara: 
       
Sra. alcaldessa lamentem que hagi associat això d’aquesta manera. 
 
Les nostres preguntes són amb tota la bona voluntat del món, i preguntem perquè els 
veïns ens traslladen les preguntes, però són sense cap altra intencionalitat. 
 
 
 
La senyora Elisabeth Oliveras i Jorba declara: 
 
Gràcies Sra. Peralta, però ja li dic que estava autoritzat, que estava dins del marc d’una 
festa popular i amb ganes de participació, que la va malmetre bastant la pluja, perquè 
aquell dissabte va diluviar en aquest poble i en molts. 
 
El Parc de Can Barra, s’ha de desbrossar encara una bona part. 
 
I el que sí és veritat, dins de la comissió de la Serra de Galliners es va presentar, va 
sorgir la necessitat o la voluntat d’evidenciar tot allò que sempre s’ha recordat en els bans 
de fer-ho visible, i que haurem d’anar-ho treballant. Aquests és el principi de moltes 
indicacions, perquè sí que és veritat que molta gent que està vivint dins d’aquest marge, 
ni n’és conscient, és a dir molt poca gent s’adona de la sort que té d’estar vivint tant dins 
del medi natural, perquè hi ha hagut gent que se n’ha sorprès. D dir: ostres estem 
bàsicament els 500m s’acaben gairebé a la plaça de la Vila. I per tant doncs, dins del 
marc de la comissió va sorgir, doncs el tècnic de Medi Ambient va presentar el plànol i 
ens va semblar, a tots els membres d’aquella comissió, doncs ens va semblar que era 
important i necessari anar sensibilitzant i anar endegant accions que aniran passant 
durant l’any. 
 
Dit això, sí que és veritat que s’ha anat desbrossant i que el parc, és el que queda, 
malgrat que la zona que va cremar és la que estava més neta, però sí que ha plogut i la 
vegetació ha fet allò que li agrada tant que és créixer.  
 
Aquests dies penso molts cops en el Sr. Rebolleda, quan deia ara plou i ara puja l’herba, 
perquè l’entens molt bé, doncs allò que et deia de ostres és que és molt maco i tal però 
costa molts diners, perquè clar de seguida torna a créixer, però no és excusa, s’ha de 
tornar a desbrossar i s’ha de mantenir net, de la mateixa manera que s’ha requerit als 
amos de les parcel·les de Castellet que també desbrossin les que tenen herbes, és que 
he mirat Sra. Vallès i m’he recordat de la nit de Sant Joan. 
 
Miri jo, no estic de mal humor, venia molt preocupada amb una comissió que havia fet, i ja 
han vist que he incorporat de seguida el que m’han dit i ja està . No estic gens de mal 
humor, tampoc no venim aquí a estar de mal humor, el que venim és a defensar tots junts 
els interessos d’aquest poble i a sumar el màxim d’esforços perquè funcioni, i ja està, no 
crec que hi hagi cap. Doncs això, penso que aquí tots venim per la mateixa voluntat. 
 
Dir que sí són 5 pisos, 4 aquí a Mas Duran IV i 1 a Les Fonts. 
 
Cap d’Àrea de Territori, li haig de dir que sí que és veritat, jo mateixa vaig ser la que vaig 
agafar el compromís de convocar la comissió, però els hi vam fer arribar un plec de 
documentació, còpies de diferents citacions o demandes que se’ns han fet, ara els 
haurem d’afegir una altra que se’ns va fer dijous al matí, pel mateix dijous, i no excusa, 
però sí que ens ha aturat. La setmana passada vam tenir el dilluns una visita i el dijous 
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una altra, i tan la secretària com jo no vam fer res més que atendre aquestes visites, que 
no són gaire grates, i que generen molta, molta feina, i per això els hi vam passar la còpia 
de tot el que se’ns ha requerit en els darreres setmanes i estan sortint doncs aquesta, ens 
falta la de dijous passat que els escanejarem i els hi passarem demà, perquè realment 
anem empaitant-los, no és excusa, però no hi hagut temps literal perquè tampoc, la 
secretària tampoc no es podia seure perquè estava preparant altra documentació. I per 
tant la comissió es volia fer però ens ha superat la realitat que últimament està sent 
persistent en alguns temes. 
 
El tema de l’article, probablement tots escrivim amb més o menys encert, però ja li he 
donat jo també el prec de què a vegades quan escrigui, o ens equivoquem o no som ben 
precisos, probablement hi ha maneres d’expressar-se més o menys clares, en tot cas 
cadascú fa balanç de com ho hem fet en el nostre espai, no ho hem fet en l’Informem, no 
hem utilitzat l’espai públic d’informació, sinó que ho hem fet dins del nostre grup municipal 
perquè entenem que l’Informem serveis per una altra cosa que passar comptes de 
nosaltres mateixos. 
 
I miri potser tenim menys gràcia o menys “garbo” escrivint, però en tot cas és el que 
nosaltres pensem i si hi ha algun error, doncs com pot ser l’escola Onze de Setembre en 
lloc de, s’ha d’esmenar, això està clar. 
 
En els pressupostos veurà en aquest paper que li hem fet arribar, no sé quantes persones 
han participat, perquè diumenge, a Informes de Presidència ja els hi he dit que és l’últim 
dia. Li haig de dir que hi ha una comissió de garanties, en la que participem tots els grups 
municipals, a banda de diferents veïns, i que allà sabrem quanta gent hi ha anat, quines 
propostes, perquè no ho sabem això, ens arribarà aquesta informació dins de la comissió, 
perquè encara no ho han tancat, just estan fent el buidat de les primers i estan preparant 
la darrera que és diumenge al matí en el parc. 
 
Jo penso que més que, com tots els grups polítics o tots els grups municipals rendim 
comptes perquè hem d’explicar que estem fent, però bàsicament tot allò que fem no és 
nostre ni seu, sinó que és d’aquest poble, no hi  ha diferències, és a dir, és la tasca que al 
final el poble pot arribar a rebre. 
 
La Comissió de la Serra de Galliners existia, però existia per fer-hi una ordenança i 
aquesta és amb la voluntat de conèixer que hi passa, quines activitats s’hi fan, quines 
llicències hi haurà, quina protecció es pot donar, es rep informació de quines entitats hi 
estan fent activitats, es crearà, no sé si ja s’ha creat o encara no, el calendari per saber, 
on caçadors, gent que organitza marxa i tal. És una comissió més d’interacció de què 
està passant dins de la mateixa Serra i de control, més que la de crear una ordenança 
específica, que és la que teníem. 
 
A l’Agència Catalana Tributària, s’hi ha de poder anar a pagar, 10 o 12 dies abans, no ho 
recordo, perquè ho vaig estar preguntant, del dia que correspon pagar els impostos. I per 
la mateixa raó que li he dit abans, ens ha estat impossible encara fer-ho, perquè sense 
interventor, els Serveis Econòmics amb una persona de menys, el ritme és molt més lent. 
I per tant no ho he fet, jo diria que no s’ha pogut fer, ho vaig preguntar fa unes dies, i em 
van dir que només es pot fer uns dies abans del dia que pertoca pagar impostos, si és 
directament i si arribem a empaitar-nos doncs, tot el volum de feina que hi ha es podrà 
fer, sinó no podem garantir la seguretat de què els impostos quedin pagats en temps i  
forma, i el que no podem fer és fer caure l’Ajuntament amb una multa o una sanció. 
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Per tant la demanda feta a Serveis Econòmics és que es pugui fer abans, i en el moment 
en què ho facin els hi direm, perquè és una voluntat de fer-ho. 
 
El registre de refugiats, no és un registre de persones refugiades, sinó que és un registre 
de persones que volen col·laborar, el gestiona directament en aquest cas els tècnics 
directament. Hi ha persones que venen a les trobades que es fan, i d’altres persones que 
no sabem qui són, que participen, que han ofert recursos i que els activarem en el 
moment en què el Consell Comarcal o el Fons Català, ens demani recursos, es demanarà 
a veure si aquells els tenim nosaltres, però realment es preserva molt la privacitat de 
tothom perquè una de les garanties era garantir la privacitat. 
 
El tractament que fa l’Informem es sorprendran, i sé que es sorprendran i no ens creuran, 
aquest tractament és periodístic, aquí l’única cosa que Junts per preocupa que surti, i li 
puc dir ben cert, és el seu article, el nostre. 
 
És a dir el grup de Junts en aquest cas i l’equip de govern sencer, però en aquest cas 
estic parlant del grup de Junts, doncs ens preocupem del nostre article, IC es preocupa 
del seu, i la resta és un treball tècnic, en el que des de l’escaleta, el format, que s’hi posa, 
que no s’hi posa, la maquetació, tot això se’ls hi ha demanat, i així s’està fent, a part de 
què surt cada mes i que hi ha una regularització, i la gent ja s’ha acostumat a què torna a 
aparèixer l’Informem i que hi ha informació. És un tractament periodístic, que sempre és 
millorable i avaluable i evidentment per això hi som, i hem de millorar, però ni els articles, 
ni..., és una qüestió de treball transversal dins de l’Ajuntament i es prioritza cada més el 
que els tècnics creuen. 
 
 
El senyor Luís Villa Carbó declara: 
 
Sobre aquest tema, a mi em va sorprendre, el mes passat em sembla, que vaig rebre el 
correu de la persona que deia envieu l’escrit i deia: “si l’envieu amb un màxim de 42 
paraules (estic parlant de memòria, si no són 42 són unes altres) és el que permet...”. I jo 
automàticament vaig fer cas a lo que es deia. 
 
I després vaig veure que el meu sortia més petit, molts espais perquè clar faltaven 
paraules, i més petit que els altres. 
 
 
La senyora Elisabeth Oliveras i Jorba declara: 
 
Hauríeu de demanar que ho revisessin.  
 
Els hi haig de recordar que fins el mandat passat, la pàgina de l’Informem em sembla que 
eren 4 cada pàgina, més o menys. O sigui que hem doblat l’espai. 
 
La paginació, imagino que la veiem més gran perquè es conserva l’espai en blanc de dalt, 
diria jo que si a dalt es marquès marge, perquè hauria de ser igual per tothom, ho 
preguntarem, perquè no és just que hi hagi més espai per uns que per altres, 
senzillament entenc que és una qüestió de què tots els escrits deuen començar amb una 
alçada determinada, no veig el perquè uns han de ser d’una manera o d’una altra. A més 
em consta que si s’envia algun fitxer que queda malament en vertical es demana que el 
transformin perquè si no la imatge no queda bé. 
 
I per tant les paraules, vostè recorda Sr. Fernández, perquè també ho vam haver de 
preguntar. 420 paraules. Que és el màxim que cap. Ho demanarem una altra vegada, 
però ja li dic que els caràcters són els mateixos, hem passat de 1.300 caràcters, que no 
sé quantes paraules són, a 420 paraules. Tot això els hi passarem, perquè realment el 
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que es va voler és que els grups tinguessin més espais per poder expressar. Ja els hi 
direm que afinin força. 
 
Per tant el tema del tractament de la liquidació els hi demanarem que siguin: una que 
estan seguint el ple i per tant ja ho han sentit, però en tot cas que facin el seguiment. 
 
El tema de l’organització del Festival de Contes, li demanarem al tècnic que ens faci un 
segon aclariment, perquè les qüestions tècniques no les dominem, és a dir això és una 
qüestió d’ells, nosaltres els hi demanem el decret i la factura i a veure com ho fan, i així 
ho tindrem tots. En tot cas és l’aclariment que ens ha fet arribar el tècnic. 
 
 
La senyora Montserrat Mundi i Mas declara: 
 
Gràcies Sra. alcaldessa. 
      
En primer lloc dir-li, quan jo li he dit la seva rigorositat, jo li dic ara, la seva rigorositat no la 
poso en dubte, jo no li he parlat de rigorositat, jo li he dit de respecte. Jo no m’hi he posat 
en la seva rigorositat, perquè és evident que no li poso en dubte. 
 
I veig que li preocupa el que escrivim nosaltres, tampoc, és una pregunta que feia jo, però 
tampoc li diem aquí, que no va votar a favor, en cap cas posa això, ai!, que no va votar en 
contra. Aquí posa: “el qual no va donar suport”. En cap cas posem que vostè va votar en 
contra, posem que no va donar suport. 
 
Si nosaltres hem d’admetre que vostè posa, que Sant Quirze torna respirar. Entendrà que 
aquí en cap cas posa “el grup de la Sra. Oliveras va votar en contra”. Nosaltres no ho 
diem, posem que no va donar suport. 
 
I després, agraeixo també, el to que ha estat utilitzant perquè crec que al final són 
preguntes de l’oposició, el que hem de fer és oposició. I agraeixo que avui doncs no 
s’hagi posat vermella, o no s’hagi enfadat una mica. Perquè a vegades sí que dóna la 
sensació que s’enfada quan li diuen les coses, i penso que no hi ha necessitat. Però 
tampoc volia que em repassés cada punt, escolti és el balanç, que vostè sí que ha dit que 
era del seu partit, que era l’espai del seu partit.   
 
Però carei, posa “balanç d’un any de govern municipal”. I clar jo pregunto, no sé si a la 
Sra. Baldrich li deu haver fet molta gràcia o no, perquè a darrera hi ha iniciativa. Per tant 
sí que li demano que sigui, ara sí, una mica més rigorosa, perquè clar utilitzar l’Informem 
per fer el balanç d’un any del govern municipal, a l’espai de Junts per Sant Quirze. No ho 
veig gairebé, però en fi escolti, això és la seva decisió, i jo no m’hi posaré. 
 
De totes maneres li agraeixo molt el to, i li agraeixo les explicacions, però reitero si us 
plau, que volem per escrit, al més aviat possible, tot el tema del Sr. Sancho, perquè 
podem entendre tot el que els hi passa, podem entendre tots els entrebancs que tenen, 
però escolti és que això ve del mes de gener i clar estem al mes de juny, han passat 6 
mesos. 
 
Jo no sé vostè a l’oposició, en el meu lloc d’alcaldessa, què m’haguera dit? Jo només li 
demano si us plau que ens ho passin d’una vegada per totes, perquè nosaltres hem de 
fer la nostra feina. 
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La senyora Elisabeth Oliveras i Jorba declara: 
 
Bé el tema del Sr. Sancho ja li dic jo que el tindran, però l’informe la secretària al va fer al 
seu temps, em sembla que el Sr. Falgueras els hi va fer arribar la nòmina on constava 
que s’havia. Ah no? Doncs està preparat. Perdoni perquè sé que ho han estat preparant i 
tal. 
 
Miri el que ens passa a nosaltres ens passa, ens passa perquè estem a govern, però és 
que li està passant al nostre poble, i al nostre poble li està passant que de dilluns a, en 
una setmana de 4 dies, doncs dilluns i dijous tenim visita de la Fiscalia dues vegades, o 
tenim ... I això ens està passant al nostre poble, i el nostre poble veu que els seus 
recursos en lloc de destinar-los a coses que sumen doncs estan destinats a Oficines 
Antifrau per exemple, que avui hem estat debatent tant, doncs bé en 2 dies els hi hem 
entregat més de 1.000 folis, Sra. secretària, amb dos temes que ens han demanat 
Antifrau. 
 
I per tant..., bé els hi vam fer arribar una còpia de tot el que se’ns ha demanat, 
rigorosament cada cop que ens arriba, els hi vam fer arribar tot el que ens han anat 
demanant, perquè penso que tots hem d’estar assabentats i al dia del que està passant, i 
no és una excusa, és una realitat. Ens està passant en el nostre poble, malauradament 
doncs fa que el ritme de l’Ajuntament no sigui el que a tots ens agradaria tenir. 
 
Jo ara mateix li demano disculpes a la Sra. Baldric, si l’escrit de balanç d’un any de 
govern municipal de Junts li pot haver molestat, no m’ho ha manifestat, però jo li demano 
per si de cas, com a sòcia. Però jo entenc que els grups tenen la llibertat de poder 
escriure en el seu espai, allò que ells creuen que han generat ells mateixos i que no 
volíem ocupar l’espai municipal. 
 
Torno a repetir, l’Informem per nosaltres és un espai per a les entitats i els serveis i no 
pas pels polítics, i per tant sempre utilitzarem el nostre grup d’espai municipal per 
comunicar-nos. 
 
I la darrera cosa, com què diu que em llegeixo els seus articles, miri la meva dedicació 
parcial, que tant els hi preocupa, els hi haig de dir que ara que ja fa un any que hem estat 
a govern, en un any he fet, em sembla, 10 dies de vacances. Això no vol dir que hagi fet 
poques o molts, però és un any de dedicació parcial, que em penso que poca dedicació a 
altres coses he tingut que no hagi estat aquest propi Ajuntament. 
 
I amb això no vull, miri pot ser divertit o no, però en tot cas... bé miri en un any sencer, no 
sé probablement doncs. Sap què passa? Que hi ha xarxes socials que són molt 
xafarderes i que expliquen moltes coses i llavors podríem anar mirant tots plegats que 
fem. 
 
Però en tot cas, jo els hi explico perquè com què els hi preocupa tant la parcialitat de la 
meva dedicació doncs és aquesta: sóc aquí tot el dia treballant, i el que pot ser és que no 
en sàpiga més o no produeixi més, però per hores no ens quedem. 
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