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SECRETARIA
Helena Muñoz Amorós.
QUÒRUM
Es verifica afirmativament el quòrum d’assistència a l’inici de la sessió i es manté durant
el seu transcurs.
CONVOCATÒRIA
Primera.
ASSUMPTES CONEGUTS
1. Aprovació acta
S’aprova l’acta de la sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament de 27 d’octubre de 2016.

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

2. Informes de Presidència
El dia 23 de gener es va reunir a l’Ajuntament la Comissió d’Innovació i Millora, que és
una comissió tècnica que s’ocupa d’implantar les noves eines i models de treball per
millorar els serveis i actualment està centrada en l’organització E-pac, el gestor
d’expedients electrònics, per al compliment de la nova legislació referent a l’administració
electrònica.
Això vol dir que tots els expedients durant aquest any entraran i tindran una vida en un
arxiu totalment electrònic.
Ben aviat començarem a realitzar notificacions electrònics via plataforma EACAT, tot i
que des de l’octubre vam demanar a l’Administració Oberta de Catalunya que ens integri
aquest mòdul per poder notificar des de la nostra plataforma.
Això vol dir que durant aquest any desapareixerà el paper en la tramitació i en la gestió
d’expedient integralment de forma electrònica, i també les comunicacions o les
notificacions es veuran afectades i anirem aprenent tots una mica una millor gestió.
Dir-vos també que durant aquest mes s’actualitzaran els indicadors de qualitat i
transparència del 2016, que es podran consultar a la web, que hem iniciat els treballs
amb el document del ROM, per tant estem reunint-nos intensivament amb els grups
municipals per poder tenir aquest documents per poder treballar amb el veïnat.
Dir-vos que el dia 8 de febrer a l’IES hi haurà una presentació oberta a tot el veïnat,
doncs del que és un ROM, quin document, que organitza, quina afectació té i perquè s’ha
de regular i perquè és bo que cada ajuntament en tingui un, i d’on neix i quina és la seva
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necessitat, que en aquest cas doncs serà per part de Participació i la secretària general
de la casa. Us convidem a tots.
Dir-vos que a Can Tuset s’ha acollit l’exposició de Simbiosis Industrial, per la qual 5
empreses de Sant Quirze han estat escollides per participar en el Projecte intercanvi
d’experiències, aquest projecte compta amb una subvenció de la Diputació de Barcelona
per 50.000€ i es desenvolupa conjuntament amb Sabadell i Barbarà.
I també que hem rebut una subvenció de Catalunya Empren per valor de 26.000€ per
promoure activitats de valor per les persones emprenedores.
El dia 17 de gener vam assistir a la Conselleria de Territori, convocats pel Sr. Ricard Font,
per crear el que és el grup de treball per parlar de l’Aeroport, aquest grup de treball està
integrat pels 4 ajuntaments més afectats per la presència de l’Aeroport aquí al Vallès, a
Sabadell, a l’Ajuntament de Sabadell, el de Barberà, el de Badia i Sant Quirze. I vam
anar les alcaldies corresponents de 2 municipis i els representants polítics d’altres. Hi
havia la direcció de l’Aeroport, hi havia representants de l’Aeroclub, hi havia doncs
evidentment la Generalitat com a vertebradora.
I la proposta d’aquest grup de treball es reunir-nos trimestralment i anar analitzant les
situacions que més preocupen i més incideixen als veïns. També hi havia la FAV, tots els
representants veïnals.
Aixecar el cap va bé de tant en tant perquè així veiem qui hi ha a la sala.
Aquesta primera reunió va ser només per constituir el grup de treball, i ara doncs aniran
sorgint temes que haurem d’anar debatent i anar defensant.
Dir-vos que la masia de Can Feliu ha reobert les seves portes, que s’han acabat les obres
de millora de l’estructura de la masia, i els serveis de Joventut i Normalització ja tornen a
estar ubicats en el seu espai.
Que s’ha iniciat les obres de millora dels accessos al tanatori.
Que aquesta setmana ens hem reunit amb el representant de Transports de la
Generalitat perquè estem acabant de preparar una proposta que se’ns ha fet per millorar
l’accés a l’Hospital de Terrassa. Si la proposta prospera, que sembla ser que sí, doncs
serà una línia que sortirà des de Sant Quirze i anirà a l’Hospital i fins la Mútua de
Terrassa, amb freqüència més seguida de la que tenim ara, seria un autobús petit i la
voluntat és començar a treballar al març, en principi, per poder donar un millor servei al
veïnat.
Durant aquest més, quan se’ns concretin horaris i tot, ja els farem públics perquè tothom
estigui ben assabentat.
Dir-vos que els dia 5 de febrer, sabeu que en el Ple passat ens vam adherir, vam donar
compte que ens havíem adherit a la Campanya Casa Nostra Casa Vostra, el 5 de febrer
es farà un acte aquí al poble, vindran els membres de la Campanya a presentar-la aquí a
Sant Quirze. L’acte es fa juntament amb la Plataforma Benvingudes Refugiades i es faran
tot d’activitats fetes per gent del poble, és a dir l’Escola de Música farà un concert, Dones
per la Pau, l’esplai La Flama preparà una pancarta per poder anar el dia 18 a la
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manifestació que es fa a Barcelona, hi haurà un vermut solidari, per poder-nos
sensibilitzar tots i dir-vos que a l’av. Pau Casals hi ha un altre mural que fa referència a la
necessitat que els refugiats puguin ser benvinguts a Europa de manera digne.
A continuació del que hi havia, la paret de darrera de l’Ajuntament, anem aprofitant
aquell mural per anar expressant voluntats.
Recordar-vos que el dia 12 de febrer hi ha la Festa dels Animals, que com l’any passat es
farà a la masia de Can Feliu, i que el que pretenem és bàsicament conscienciar de la
tinença responsable dels animals de companyia i transmetre tots els valors cívics a través
de les xerrades i de la convivència.
El dia 25 de febrer celebrem el Carnestoltes, com tots i totes ja esteu de ben segur
esperant.
Demà a Sabadell, dins del marc de la Xarxa de Municipis LGTBI, hi ha unes jornades, les
primeres jornades de Xarxa de Municipis, amb les polítiques de LGTBI al món local,
articulacions i aliances, i el nostre municipi participa activament amb una ponència. I bé
esperem que del fruit de demà de la xerrada en puguem treure un bon aprenentatge.
Dir-vos també que demà hi ha una recepció al Consell Comarcal dels pagesos que venen
a presentar, que ja s’espera un dels 2 regidors, el Sr. David Caminal.
El dia 6 de febrer, malauradament per nosaltres el que defensem la democràcia com el
valor més important hi ha un judici on es vol jutjar a l’expresident de la Generalitat i a les
conselleres per haver exercit la màxima exponent de la democràcia que és posar les
urnes al carrer i que la gent es pronunciï. Des d’aquí dir que aquesta Alcaldia serà
present aquell dia donant suport i bé desitgem que sigui el primer i últim d’aquests judicis
que hàgim de viure en el nostre país.
El dia 17 de febrer els avis fan una magnífica calçotada.

3. Donar compte de decrets
Es dóna compte al Ple dels decrets realitzats durant el mes de desembre de 2016, que
van del núm. 20162651 al núm. 20162889 i que s’adjunten a aquesta acta.

Deliberacions
La senyora Mercè Vallès Corominas declara:
Bon vespre.
No és dels decrets. Disculpar el meu retard i com què no he estat a temps de fer-ho
abans d’iniciar el Ple, disculpar també l’absència de la Sra. Mundi perquè per motius
laborals avui no podrà venir al Ple.
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4. Donar compte al Ple dels decrets de modificació del cartipàs municipal
Es dóna compte al Ple dels decrets de modificació del cartipàs municipal núm. 201789 de
16 de gener i núm. 2017158 de 19 de gener, que literalment diuen:
“DISPOSICIÓ
L’alcaldessa resol:
Primer.- Modificar el cartipàs municipal en els termes següents:
A l’apartat tercer, I. Àrea de Presidència, 1. Competències de Presidència, apartat f),
queda redactat com segueix:
“f) Feminisme i LGTBI.”
Segon.- Aprovar el text refós de l’estructura i les delegacions de l’alcaldessa, integrades
en el cartipàs municipal, en els termes de l’articulat que es relaciona a continuació:
“Un cop constituït el nou Ajuntament, i a fi de dotar d’una major celeritat i eficàcia
l’actuació municipal, l’Alcaldia considera necessari efectuar la divisió i estructuració de
l’Ajuntament en diferents àrees, així com conferir delegacions a favor dels diferents
regidors i regidores, i de la Junta de Govern Local.
En virtut de les atribucions que em confereixen l’article 21.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases del règim local (LRBRL), els articles 53 i 56 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) i del que disposen els articles 43 a 46 i 114 a 118 del Reial
Decret 2568/1986, Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats
locals (ROF), disposo:
PRIMER.- Delegacions genèriques
Delegar amb caràcter genèric en els tinents i tinentes d’Alcaldia d’aquest Ajuntament, i
amb els regidors delegats les competències que s’indiquen a continuació. Aquesta
delegació genèrica comporta, dins dels àmbits de les corresponents competències
delegades, les facultats següents:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

Dirigir els serveis corresponents i gestionar-los en general.
Dictar resolucions i signar propostes d’acord.
Les relacions amb els ens, organismes i delegacions supramunicipals.
Les relacions amb els ens, organismes i delegacions autonòmiques.
La signatura de convenis amb persones físiques i jurídiques.
Promoure i gestionar programes i resoldre controvèrsies.
Sol·licitar subvencions a organismes i entitats públiques o privades.
Fer el seguiment de la correcta execució dels contractes i dels convenis
formalitzats.
La potestat sancionadora.
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j)

Els regidors que tenen competències delegades, tenen competència per a
realitzar actes propis de contractació en aquells contractes d’import no superior a
3.000 euros (IVA inclòs).
k) Els tinents d’Alcaldia tenen competència per a realitzar actes propis de
contractació en els contractes l’import dels quals oscil·li entre 3.001 i 17.999 euros
(IVA inclòs).
SEGON.- Estructura de l’organització política
L’organització del govern s’estructura en cinc àmbits de coordinació política, que es
corresponen amb les cinc àrees següents:
12345-

Àrea de Presidència
Àrea de Drets Socials
Àrea de Desenvolupament Social i Cultural
Àrea d’Economia i Serveis Interns
Àrea de Territori i Medi Ambient

TERCER.- Estructura del govern municipal
El govern municipal, s’estructura, a partir dels àmbits anteriors, en àrees i regidores.
I.

ÀREA DE PRESIDÈNCIA
Titular de l’Àrea: L’alcaldessa, Sra. Elisabeth Oliveras Jorba
Regidors delegats:
Regidoria de Desenvolupament Econòmic i Local: Alex Brossa
Enrique
Regidoria d’Educació i Formació: Maria Domingo Soler

1. Competències de Presidència:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)

Direcció de l’acció de govern municipal
Premsa, Comunicació i Imatge corporativa
Representació, protocol i reconeixements
Òrgans de participació i processos participatius
Cooperació
Feminisme i LGTBI
Oficina d’atenció al ciutadà
Sindicatura de greuges
Secretaria general
Intervenció general
Registre general i arxiu
Eleccions
Padró municipal
Transparència
Sistemes d’informació i administració electrònica
Coordinació i gestió de la seguretat i protecció de dades
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q)
r)
s)
t)
u)
v)
w)

Registre d’entitats
Patrimoni
Inici expedients de responsabilitat patrimonial
Seguretat ciutadana: prefectura de la policia local
Desenvolupament de polítiques de seguretat local
Autoritzacions a la via pública quan tinguin incidència al trànsit
Realitzar actes propis de contractació en contractes de 18.000 fins a
200.000 euros en contractes d’obra, i de 18.000 fins a 60.000 euros en
la resta de contractes (IVA inclòs). El requeriment previ a l’adjudicació
es farà des de la Unitat de Contractació, i el signarà la Secretaria de la
Corporació.

2. Competències de la Regidoria de Desenvolupament Econòmic i Local
a) Promoció econòmica
b) Foment de l’ocupació
c) Comerç ( fires, mercadets, etc)
d) Turisme
3. Competències de la Regidoria de Educació i Formació
Les matèries que conformen l’objecte de cadascuna de les regidories.

II. ÀREA DE DRETS SOCIALS
Tinenta d’Alcaldia: Sra. Marta Baldrich Caselles
Regidors delegats:
Regidoria d’Infància, Adolescència i Família: Sra. Anna Canes
Urbano
Regidoria de Convivència i Salut Pública . Sra. Elena Sabater Sánchez
1. Competències:
a) Habitatge
b) Benestar i gent gran
2. Competències de la Regidoria d’Infància, adolescència i família:
Les matèries que conformen l’objecte de cadascuna de les regidories.
3. Competències de la Regidoria de Convivència:
a) Oficina tècnica de la ciutadania
b) Voluntariat, convivència i civisme
4. Competències de la Regidoria de Salut Pública:

7/58

a) Cementiris
b) Vigilància i control sanitari

III. ÀREA DE DESENVOLUPAMENT SOCIAL I CULTURAL
Tinenta d’Alcaldia: Maria Domingo Soler
Regidories delegades:
Regidoria de Joventut: Anna Canes Urbano
Regidoria de Cultura: Elena Sabater i Sánchez
1. Competències:
a) Esports
2. Competències de la Regidoria de Joventut
Les matèries que conformen l’objecte de la regidoria.
3. Competències de la Regidoria de Cultura
Les matèries que conformen l’objecte de la regidoria.

IV. ÀREA D’ECONOMIA I SERVEIS INTERNS
Tinent d’Alcaldia: Albert Falgueras Cuatrecasas
Es divideix en la Regidoria d’Economia, i la Regidoria de Serveis Interns
1. Competències de la Regidoria d’Economia:
a) Gestió de la hisenda municipal
b) Gestió, inspecció i recaptació tributària
c) Impostos, taxes, contribucions especials i preus públics. Padrons
fiscals
d) Organització de la tresoreria municipal
e) Emprèstits i altres operacions de crèdit
f) Coordinació econòmica financera amb altres ens públics i serveis
delegats
g) Procediments sancionadors en la vessant tributària
2. Competències de la Regidoria de Serveis Interns:
a) Gestió dels recursos humans i organització
b) Relacions laborals i negociació
c) Gestió administrativa i relacions laborals
d) Planificació i desenvolupament de recursos humans
V. ÀREA DE TERRITORI I MEDI AMBIENT
Tinent d’Alcalde: Francesc Fernández Lugo
Es divideix en les regidories següents:
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Regidoria de Territori i Medi Ambient: Francesc Fernández Lugo
Regidoria de Parcs, Jardins i Via Pública, Mobilitat i Serveis: David
Caminal Caparrós
1. Competències de la Regidoria de Territori i Medi Ambient
a) Planejament, gestió i disciplina urbanística
b) Obra pública
c) Patrimoni municipal del Sòl. Expropiacions i valoracions de terrenys
d) llicències d’obres menors
e) Prevenció i control ambiental de les activitats
f) Foment de la biodiversitat
g) Protecció civil
h) tinença d’animals
i) autoritzacions de l’ocupació de la via pública vinculades amb obres i
activitats
j) autoritzacions de publicitat
2. Competències de la Regidoria de Parcs, Jardins i Via Pública, Mobilitat i
Serveis
a) Conservació d’edificis i espais públics
b) Abastament d’aigua potable
c) Clavegueram
d) Recollida de residus
e) Jardineria pública
f) Neteja viària
g) Manteniment de la via pública
h) Enllumenat públic
QUART.- Quant a l’exercici de les competències delegades, hom s’ajustarà a allò que
disposen els articles 43 a 45 i 114 a 118 del ROF. Les delegacions s’entendran
acceptades tàcitament si en el termini de tres dies hàbils comptats des de la notificació
d’aquest Decret el destinatari de la delegació no fa manifestació expressa davant
l’Alcaldia de què no accepta la delegació.
CINQUÈ.- Totes les delegacions tindran efectes des de l’endemà de la data d’aquesta
resolució, sens perjudici de la seva publicació preceptiva en el Butlletí Oficial de la
Província. D’aquest Decret se’n darà compte al Ple de l’Ajuntament en la primera sessió
que celebri.””

“DISPOSICIÓ
L’alcaldessa resol:
Primer.- Modificar el cartipàs municipal en els termes següents:
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A l’apartat tercer, I. Àrea de Presidència, 1. Competències de Presidència, apartat f),
queda redactat com segueix:
“f) Feminismes i LGTBI.”

A l’apartat tercer, I. Àrea de Presidència, 2. Competències de la Regidoria de
Desenvolupament Econòmic i Local, apartat d), queda redactat com segueix, i s’afegeix
un punt e):
“d) Consum
e) Turisme”
Segon.- Aprovar el text refós de l’estructura i les delegacions de l’alcaldessa, integrades
en el cartipàs municipal, en els termes de l’articulat que es relaciona a continuació:
“Un cop constituït el nou Ajuntament, i a fi de dotar d’una major celeritat i eficàcia
l’actuació municipal, l’Alcaldia considera necessari efectuar la divisió i estructuració de
l’Ajuntament en diferents àrees, així com conferir delegacions a favor dels diferents
regidors i regidores, i de la Junta de Govern Local.
En virtut de les atribucions que em confereixen l’article 21.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases del règim local (LRBRL), els articles 53 i 56 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) i del que disposen els articles 43 a 46 i 114 a 118 del Reial
Decret 2568/1986, Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats
locals (ROF), disposo:
PRIMER.- Delegacions genèriques
Delegar amb caràcter genèric en els tinents i tinentes d’Alcaldia d’aquest Ajuntament, i
amb els regidors delegats les competències que s’indiquen a continuació. Aquesta
delegació genèrica comporta, dins dels àmbits de les corresponents competències
delegades, les facultats següents:
l)
m)
n)
o)
p)
q)
r)
s)

Dirigir els serveis corresponents i gestionar-los en general.
Dictar resolucions i signar propostes d’acord.
Les relacions amb els ens, organismes i delegacions supramunicipals.
Les relacions amb els ens, organismes i delegacions autonòmiques.
La signatura de convenis amb persones físiques i jurídiques.
Promoure i gestionar programes i resoldre controvèrsies.
Sol·licitar subvencions a organismes i entitats públiques o privades.
Fer el seguiment de la correcta execució dels contractes i dels convenis
formalitzats.
t) La potestat sancionadora.
u) Els regidors que tenen competències delegades, tenen competència per a
realitzar actes propis de contractació en aquells contractes d’import no superior a
3.000 euros (IVA inclòs).
v) Els tinents d’Alcaldia tenen competència per a realitzar actes propis de
contractació en els contractes l’import dels quals oscil·li entre 3.001 i 17.999 euros
(IVA inclòs).

10/58

SEGON.- Estructura de l’organització política
L’organització del govern s’estructura en cinc àmbits de coordinació política, que es
corresponen amb les cinc àrees següents:
6- Àrea de Presidència
7- Àrea de Drets Socials
8- Àrea de Desenvolupament Social i Cultural
9- Àrea d’Economia i Serveis Interns
10- Àrea de Territori i Medi Ambient
TERCER.- Estructura del govern municipal
El govern municipal, s’estructura, a partir dels àmbits anteriors, en àrees i regidores.
VI. ÀREA DE PRESIDÈNCIA
Titular de l’Àrea: L’alcaldessa, Sra. Elisabeth Oliveras Jorba
Regidors delegats:
Regidoria de Desenvolupament Econòmic i Local: Alex Brossa
Enrique
Regidoria d’Educació i Formació: Maria Domingo Soler

4. Competències de Presidència:
x) Direcció de l’acció de govern municipal
y) Premsa, Comunicació i Imatge corporativa
z) Representació, protocol i reconeixements
aa) Òrgans de participació i processos participatius
bb) Cooperació
cc) Feminismes i LGTBI
dd) Oficina d’atenció al ciutadà
ee) Sindicatura de greuges
ff) Secretaria general
gg) Intervenció general
hh) Registre general i arxiu
ii) Eleccions
jj) Padró municipal
kk) Transparència
ll) Sistemes d’informació i administració electrònica
mm) Coordinació i gestió de la seguretat i protecció de dades
nn) Registre d’entitats
oo) Patrimoni
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pp) Inici expedients de responsabilitat patrimonial
qq) Seguretat ciutadana: prefectura de la policia local
rr) Desenvolupament de polítiques de seguretat local
ss) Autoritzacions a la via pública quan tinguin incidència al trànsit
tt) Realitzar actes propis de contractació en contractes de 18.000 fins a
200.000 euros en contractes d’obra, i de 18.000 fins a 60.000 euros en
la resta de contractes (IVA inclòs). El requeriment previ a l’adjudicació
es farà des de la Unitat de Contractació, i el signarà la Secretaria de la
Corporació.
5. Competències de la Regidoria de Desenvolupament Econòmic i Local
e) Promoció econòmica
f) Foment de l’ocupació
g) Comerç ( fires, mercadets, etc)
h) Consum
i) Turisme
6. Competències de la Regidoria de Educació i Formació
Les matèries que conformen l’objecte de cadascuna de les regidories.

VII. ÀREA DE DRETS SOCIALS
Tinenta d’Alcaldia: Sra. Marta Baldrich Caselles
Regidors delegats:
Regidoria d’Infància, Adolescència i Família: Sra. Anna Canes
Urbano
Regidoria de Convivència i Salut Pública . Sra. Elena Sabater Sánchez
5. Competències:
c) Habitatge
d) Benestar i gent gran
6. Competències de la Regidoria d’Infància, adolescència i família:
Les matèries que conformen l’objecte de cadascuna de les regidories.
7. Competències de la Regidoria de Convivència:
c) Oficina tècnica de la ciutadania
d) Voluntariat, convivència i civisme
8. Competències de la Regidoria de Salut Pública:
c) Cementiris
d) Vigilància i control sanitari

VIII.

ÀREA DE DESENVOLUPAMENT SOCIAL I CULTURAL
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Tinenta d’Alcaldia: Maria Domingo Soler
Regidories delegades:
Regidoria de Joventut: Anna Canes Urbano
Regidoria de Cultura: Elena Sabater i Sánchez
4. Competències:
b) Esports
5. Competències de la Regidoria de Joventut
Les matèries que conformen l’objecte de la regidoria.
6. Competències de la Regidoria de Cultura
Les matèries que conformen l’objecte de la regidoria.

IX. ÀREA D’ECONOMIA I SERVEIS INTERNS
Tinent d’Alcaldia: Albert Falgueras Cuatrecasas
Es divideix en la Regidoria d’Economia, i la Regidoria de Serveis Interns
3. Competències de la Regidoria d’Economia:
h) Gestió de la hisenda municipal
i) Gestió, inspecció i recaptació tributària
j) Impostos, taxes, contribucions especials i preus públics. Padrons
fiscals
k) Organització de la tresoreria municipal
l) Emprèstits i altres operacions de crèdit
m) Coordinació econòmica financera amb altres ens públics i serveis
delegats
n) Procediments sancionadors en la vessant tributària
4. Competències de la Regidoria de Serveis Interns:
e) Gestió dels recursos humans i organització
f) Relacions laborals i negociació
g) Gestió administrativa i relacions laborals
h) Planificació i desenvolupament de recursos humans
X. ÀREA DE TERRITORI I MEDI AMBIENT
Tinent d’Alcalde: Francesc Fernández Lugo
Es divideix en les regidories següents:
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Regidoria de Territori i Medi Ambient: Francesc Fernández Lugo
Regidoria de Parcs, Jardins i Via Pública, Mobilitat i Serveis: David
Caminal Caparrós
3. Competències de la Regidoria de Territori i Medi Ambient
c) Planejament, gestió i disciplina urbanística
d) Obra pública
c) Patrimoni municipal del Sòl. Expropiacions i valoracions de terrenys
d) llicències d’obres menors
e) Prevenció i control ambiental de les activitats
f) Foment de la biodiversitat
g) Protecció civil
h) tinença d’animals
i) autoritzacions de l’ocupació de la via pública vinculades amb obres i
activitats
j) autoritzacions de publicitat
4. Competències de la Regidoria de Parcs, Jardins i Via Pública, Mobilitat i
Serveis
a) Conservació d’edificis i espais públics
b) Abastament d’aigua potable
c) Clavegueram
d) Recollida de residus
e) Jardineria pública
f) Neteja viària
g) Manteniment de la via pública
h) Enllumenat públic
QUART.- Quant a l’exercici de les competències delegades, hom s’ajustarà a allò que
disposen els articles 43 a 45 i 114 a 118 del ROF. Les delegacions s’entendran
acceptades tàcitament si en el termini de tres dies hàbils comptats des de la notificació
d’aquest Decret el destinatari de la delegació no fa manifestació expressa davant
l’Alcaldia de què no accepta la delegació.
CINQUÈ.- Totes les delegacions tindran efectes des de l’endemà de la data d’aquesta
resolució, sens perjudici de la seva publicació preceptiva en el Butlletí Oficial de la
Província. D’aquest Decret se’n darà compte al Ple de l’Ajuntament en la primera sessió
que celebri.””

Deliberacions
La senyora Elisabeth Oliveras i Jorba declara:
Aquest mes hem modificat el cartipàs perquè la Regidoria de Coeducació, amb la voluntat
de creixement i d’aprenentatge que estem i especialment doncs amb la voluntat d’anar
fent nous serveis o anar atenent a noves demandes de la societat, que en aquest cas no
es troben contemplades, doncs hem entès com a equip de govern que el nom de
Feminisme i LGTBI, doncs acompanyava més i visualitzava més la feina que s’està fent.
Acabo de comentar que som membres de la Xarxa de Municipis LGTBI, per tant doncs
una manera de visualitzar-la també dins de l’àmbit, doncs amb la creació de l’espai.
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5. Informes quart trimestre de 2016, en relació a l'establert en els articles quatre i
cinc de la Llei 15/2010, de 5 de Juliol per la qual s'estableixen mesures de lluita
contra la morositat en les operacions comercials.
ANTECEDENTS DE FET I FONAMENTS DE DRET
La Llei 3/20014, de 29 de desembre, pel s’estableixen mesures de lluita contra la
morositat en operacions comercials va incorporar en el nostre ordenament jurídic la
Directiva 2000/35/CE, del Parlament Europeu i del Consell, de 29 de juny del 2000.
Aquesta Llei va ser modificada per la Llei 15/2010, de 5 de juliol, amb l’objecte d’adaptarse als canvis econòmics succeïts fins al moment i ampliar el seu abast, tant en l’àmbit
privat com públic. En aquest sentit, es va modificar els terminis de pagament previstos en
la Llei de Contractes amb el sector públic, es va establir l’obligació de donar compte Ple,
amb caràcter trimestral mitjançant l’emissió d’informes, del compliment dels mateixos i a
remetre aquesta informació al Ministeri d’Economia i Hisenda.
En aquest sentit, l’article quart punt 3 de la Llei 15/2010, de 5 de Juliol per la qual
s'estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials,
estableix:
“Els tresorers o, si no, els interventors de les corporacions locals han d’elaborar
trimestralment un informe sobre el compliment dels terminis que preveu aquesta Llei per
al pagament de les obligacions de cada entitat local, que ha d’incloure necessàriament el
nombre i la quantia global de les obligacions pendents en les quals s’estigui incomplint el
termini.”
Atès que la Llei 25/2013,de 27 de desembre, d’impuls de la factura electrònica i creació
del registre comptable de factures en el Sector Públic, ha derogat l’article cinquè de la Llei
15/2010, de 5 de Juliol, respecte al registre de factures de l’Administració Local i de la
conseqüent obligació de donar compte d’aquestes factures pendents de tramitació amb
una antiguitat superior a 3 mesos.
Atès que l’ordre HAP/2082/2014, de 7 de novembre, per la qual es modifica l’Ordre
HAP/0105/2012, d’1 d’octubre, per la qual es despleguen les obligacions de
subministrament d’informació previstes a la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril,
d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, estableix el contingut dels informes
trimestrals, regulats en l’article 4 de la Llei 15/2010.
Vistos els quadres en format informes emesos per la intervenció i la tresoreria incorporats
en l’expedient, referits als moviments que consten en la comptabilitat del quart trimestre
de l’any.
Mitjançant l’aprovació de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 de abril, d’ Estabilitat
Pressupostària i Sostenibilitat Financera, s’estableix l’obligació de publicar el període mig
de pagament a proveïdors i de disposar d’un pla de tresoreria que garanteixi el
compliment de la normativa sobre la morositat. Per tant, s’estableix una obligació
addicional de control del deute comercial i de retiment d’informació mitjançant el rati de
període mig de pagament a proveïdors, el qual conviu amb els informes trimestrals de
morositat.
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Per donar compliment a aquesta nova obligació es va aprovar el RD 635/2014, de 25 de
juliol, desenvolupa la metodologia de càlcul del període mig de pagament a proveïdors de
las Administracions Públiques i les condicions i el procediment de retenció de recursos
dels règims de finançament, previst en la Llei d’estabilitat pressupostària.
Vistos els càlcul realitzats per la determinació de l’indicador del període mig de pagament
a proveïdors.
DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Únic.- Prendre coneixement de la informació lliurada en aquests informes sobre el
compliment de la Llei 15/2010 referits al quart trimestre de l’exercici 2016 i de l’indicador
del PMP que declararà al Ministeri d’Economia i Administracions Públiques, referit al
mateix període que queda fixat en 20,49 dies.

16/58

C ó digo
OPP

D escripció n

F echa inicial

Facturas o documentos justificativos pendientes de pago al final del trimestre

01/10/2016

F echa F inal

T rimestre

31/12/2016

4

P endientes de pago al final del trimestre
F acturas o do cumento s justificativo s pendientes de pago al final del
trimestre

Gasto s en B ienes C o rrientes y Servicio s

Dentro periodo legal pago a final del
trimestre
Número de
operaciones

Fuera periodo legal pago al final del trimestre

Importe total

Número de
operaciones

Importe total

21,83

177

275.392,16

13

4.761,32

20- Arrendamientos y Canones

34,43

9

4.861,47

5

2.755,99

21- Reparación, M antenimiento y conservación

43,89

11

5.143,47

2

185,59

22- M aterial, Suministro y Otros

21,02

155

264.109,46

6

1.819,74

23- Indemnización por razón del servicio

0,00

0

0,00

0

0,00

24- Gasto de Publicaciones

22,50

2

1.277,76

0

0,00

26- Trabajos realizados por instituciones s.f. de lucro

0,00

0

0,00

0

0,00

Inversio nes reales

42,59

6

17.851,37

2

17.673,63

Otro s P ago s pendientes po r o peracio nes co merciales

0,00

0

0,00

0

Operacio nes pendientes de aplicar a P resupuesto

26,25

396

452.923,76

70

54.114,00

25,45

579

746.167,29

85

76.548,95

T OT A L o peracio nes pendientes de pago

PACSQ-00e

P erio do medio
del pendiente de
pago (P M P P )
(dí as)
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0,00

C ó digo

D e s c ripc ió n

IDP

Intereses de demo ra pagado s en el trimestre

F e c ha inic ia l

F e c ha F ina l

T rim e s t re

01/10/2016

31/12/2016

4

Int e re s e s de de m o ra pa ga do s e n e l
pe rio do
Int e re s e s de de m o ra pa ga do s e n e l t rim e s t re
N úm e ro de pa go s

Im po rt e t o t a l
int e re s e s

Gasto s Co rrientes en B ienes y Servicio s

0

0 ,0 0

Inversio nes reales

0

0,00

Otro s P ago s realizado s po r o peracio nes co merciales

0

0,00

Sin desagregar

0

0,00

T o tal

0

0,00

Deliberacions
El senyor Albert Falgueras Cuatrecasas declara:
El punt 5, Informes quart trimestre de 2016, en relació a l’establert en els articles 4 i 5 de
la Llei 15/2010, de 5 de juliol per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la
morositat en les operacions comercials.
Tal com és preceptiu i com anem fent de forma trimestral, en aquest punt de l’ordre dia
donem compte al Ple de les obligacions de pagament corresponents al trimestre natural
que hem finalitzat.
Aquests informes són emesos per la Intervenció i la Tresoreria de l’Ajuntament en format
de 3 quadres que s’incorporen físicament a l’expedient.
En el primer quadre s’identifiquen els pagaments realitzats en concepte d’interessos de
demora, i en aquests trimestre, igual que en tot l’any, no n’hem tingut cap.
En el segon quadre s’expliquen les factures o documents justificatius pendents de
pagament a 31 de desembre, amb un total de 664 operacions, que sumaven en números
rodons 823.000€, dels quals 746.000€ estaven dins del període legal de pagament i
només 76.000€ fora d’ell.
En el tercer quadre, es fa referència als pagaments realitzats en el trimestre, es van
efectius 981 pagaments en un període mig de 58,04 dies i que sumaven en números
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rodons 2,96 milions d’euros, dels quals 1.890.000 van estar dins del període legal de
pagament i 1.073.000€ fora d’ell.
Des del 2 trimestre del 2016, també es dóna compte al Ple el càlcul del rati del període
mig de pagament, determinat per la classificació de l’entitat amb prudència financera i
calculat segons el previst al Real Decret 635/2014, de 25 de juliol.
Aquesta fórmula de càlcul té en consideració les factures pagades i pendents al final del
trimestre natural i el termini, 30 dies de tramitació més els 30 dies de pagament.
En aquell segon trimestre es va donar compte amb 27,39 dies, en el tercer es van reduir
fins els 25,06 dies, 2,33 dies menys. I en aquest darrer trimestre ha baixat fins el 20,49
dies, 4 dies i mig menys en vers l’anterior i pràcticament una setmana menys en mig any.
Tal com hem explicat, la tendència dels indicadors és constant a la baixa, amb el
compliment de la normativa vigent, per arribar-hi calia l’esforç i la implicació de tothom per
reduir aquest període mig de tramitació de cada proposta de despesa. En aquest sentit
s’ha treballat en el desenvolupament i utilització dels mitjans tecnològics, en la
simplificació de procediments, en la presa de consciència del personal administratiu i
tècnic, de la necessitat d’haver complir aquet objectiu.
A totes aquestes persones cal que els hi transmetem tot el nostre reconeixement per
aquesta fita assolida i al mateix temps les encoratgem per seguir treballant en aquesta
línia.

6. Ratificar l'acord pres a la Junta de Govern Local de data 10/01/2017. Declaració
de serveis, sectors i funcions essencials de l'Ajuntament de Sant Quirze del
Vallès.
Es ratifica l’acord aprovat per la Junta de Govern Local del dia 10 de gener de 2017 que
literalment diu:
“ANTECEDENTS DE FET
1.- La Llei 48/2015, de 29 d’octubre, de Pressupostos Generals de l’Estat per a
l’any 2016, en el seu article 20 Dos estableix que “Durante el año 2016 no se procederá a
la contratación de personal temporal, ni al nombramiento de personal estatutario temporal
o de funcionarios interinos salvo en casos excepcionales y para cubrir necesidades
urgentes e inaplazables que se restringirán a los sectores, funciones y categorías
profesionales que se consideren prioritarios o que afecten al funcionamiento de los
servicios públicos esenciales.
2.- L’aplicació a l'Ajuntament de Sant Quirze del Vallès de la Llei de Pressupostos
Generals de l'Estat pe ral 2016, pel que fa a la determinació dels sectors, funcions i
categories professionals prioritaris o que afectin el funcionament dels serveis públics
essencials, pot reglamentar-se pel propi Ajuntament en ús de la potestat organitzativa i
del principi d'autonomia local que estableixen els articles 137 i 140 de la Constitució
Espanyola, la Carta Europea de Autonomia Local de 15 d'octubre de 1985 i ratificada per
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Instrument de 20 de gener de 1988 i el Títol I de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, bàsica de
Règim Local.
3.- En data 20 de gener de 2015 la Junta de Govern Local, actualment vigent, va
adoptar l’acord “Instruccions relatives a la justificació de nomenaments interins i
contractacions temporals”.
Tal i com es justificava a la proposta d’acord, la citada proposta es motivava en l’article 21
Dos de la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2015 ( llei 36/2014, de 26
de desembre de 2015), el qual es transcriu literalment: “Durante el año 2015 no se
procederá a la contratación de personal temporal, ni al nombramiento de personal
estatutario temporal o de funcionarios interinos salvo en casos excepcionales y para
cubrir necesidades urgentes e inaplazables que se restringirán a los sectores, funciones y
categorías profesionales que se consideren prioritarios o que afecten al funcionamiento
de los servicios públicos esenciales”.
Així, l’acord adoptat que es transcriu literalment, és el següent:
“Primer.- Determinar les següents instruccions en relació a la justificació dels
nomenaments interins i contractacions temporals i d’acord amb la normativa vigent
i els principis d’estabilitat pressupostària i reducció del dèficit:
Plans d’Ocupació
La instrucció de les Secretaries d’Hisenda i Pressupostos i per a la Funció Pública
estableix aquesta modalitat subvencionada com a excepció a la limitació de
contractació temporal. En el cas que el Pla d’Ocupació no sigui subvencionat
totalment o en una part significativa, aleshores la contractació s’hauria de justificar
amb d’altres arguments legals complementaris i d’acord amb la disponibilitat
pressupostària.
Substitució d’empleats/des amb reserva de plaça
Es podran proveir per aquesta via, quan la redistribució de tasques o efectius
propis no permeti cobrir-los totalment o parcialment amb unes mínimes garanties,
únicament quan es tracti d’un lloc singular o d’un servei unipersonal.
Aquests nomenaments interins o contractes temporals hauran de tenir, com a
màxim, la mateixa durada i dedicació de jornada que la de la persona a substituir.
Això sense perjudici d’acumulació de temps o de dedicació de jornada de més
d’un lloc anàleg en situació de reserva de plaça.
Necessitats urgents i inajornables de l’organització o els serveis municipals.
Per cobrir llocs vacants i dotats pressupostàriament. En aquest cas els llocs
hauran d’estar vinculats a serveis de prestació obligatòria, ja sigui per
desenvolupament de competències pròpies o delegades o per poder complir amb
obligacions legalment establertes – incloent-hi les obligacions derivades de les
resolucions municipals -. Tot això sempre i quan la redistribució de tasques o
efectius propis no permeti cobrir-los temporalment o parcialment amb unes
mínimes garanties.
Aquests nomenaments interins o contractes temporals hauran de tenir una durada
ordinària no superior a un any i, sempre que legalment i organitzativament sigui
possible haurien de tenir una jornada parcial de entre el 50% i el 80%. Els
nomenaments o contractes laborals esdevindran indefinits si, un cop exhaurits es
terminis de contractació temporal continua la necessitat de cobrir el lloc.
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Per acumulació de tasques. Per ponderar aquestes necessitats, a part de l’informe
justificatiu de l’àrea o servei corresponent, s’hauran de tenir en compte els
següents criteris:
-

-

Que el personal propi que estigui fent aquestes tasques o funcions de
forma addicional al seu lloc de treball, hagi superat – o tingui una
previsió anual certa de superar -, el nombre legal d’hores
extraordinàries a realitzar o, que s’hagi esgotat – o hi hagi una previsió
certa d’esgotar – la partida o partides destinades a serveis
extraordinaris.
Que el nombre de jornades a realitzar per les persones a contractar
representi com a màxim un terç de les jornades perdudes per
situacions de baixa per IT, permisos i llicències, reduccions de jornada
o d’altres situacions anàlogues.

4.- Convé, per tant, determinar els sectors, funcions i categories professionals que
es consideren essencials per tal de garantir la prestació dels serveis públics considerats
prioritaris.
FONAMENTS DE DRET
-

-

Llei 48/2015, de 29 d’octubre, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2016
Llei 7/1985, de 2 d'abril, de bases del règim local.
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.
Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament del personal al servei
de les entitats locals
Decret Legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, pel qual s'aprova la refosa en un text únic
dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció
pública (art. 29 a 33, i 66).
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.
Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals.
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals.
Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el Text Refós de la
Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic.

Vist l’informe jurídic de data 4 de gener de 2017 que es troba a l’expedient.
Vist l’acord de la Junta de Govern Local de data 10 de gener de 2017.
DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer.- DECLARAR serveis públics essencials de l’Ajuntament de Sant Quirze del
Vallès els següents:
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Tota activitat adreçada a assegurar el compliment dels serveis mínims i obligatoris
enunciats a l’article 26 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim
local:
• a) Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecución y disciplina urbanística.
Protección y gestión del Patrimonio histórico. Promoción y gestión de la vivienda
de protección pública con criterios de sostenibilidad financiera. Conservación y
rehabilitación de la edificación.
• b) Medio ambiente urbano: en particular, parques y jardines públicos, gestión de
los residuos sólidos urbanos y protección contra la contaminación acústica,
lumínica y atmosférica en las zonas urbanas.
• c) Abastecimiento de agua potable a domicilio y evacuación y tratamiento de
aguas residuales.
• d) Infraestructura viaria y otros equipamientos de su titularidad.
• e) Evaluación e información de situaciones de necesidad social y la atención
inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social.
• f) Policía local, protección civil, prevención y extinción de incendios.
• g) Tráfico, estacionamiento de vehículos y movilidad. Transporte colectivo urbano.
• h) Información y promoción de la actividad turística de interés y ámbito local.
• i) Ferias, abastos, mercados, lonjas y comercio ambulante.
• j) Protección de la salubridad pública.
• k) Cementerios y actividades funerarias.
• l) Promoción del deporte e instalaciones deportivas y de ocupación del tiempo
libre.
• m) Promoción de la cultura y equipamientos culturales.
• n) Participar en la vigilancia del cumplimiento de la escolaridad obligatoria y
cooperar con las Administraciones educativas correspondientes en la obtención
de los solares necesarios para la construcción de nuevos centros docentes. La
conservación, mantenimiento y vigilancia de los edificios de titularidad local
destinados a centros públicos de educación infantil, de educación primaria o de
educación especial.
• ñ) Promoción en su término municipal de la participación de los ciudadanos en el
uso eficiente y sostenible de las tecnologías de la información y las
comunicaciones.
Segon.- DECLARAR funcions i sectors prioritaris que afecten al funcionament dels
serveis públics essencials de l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès els següents:
a) L’ordenació i control del trànsit en les vies urbanes i la vigilància del municipi i
béns públics.
b) L’actualització, revisió i custòdia del padró municipal i la gestió del cens electoral.
c) La funció de fe pública, assessorament legal preceptiu, control i fiscalització
interna de la gestió econòmica–financera i pressupostària.
d) Els serveis de comptabilitat, tresoreria i recaptació.
e) Els serveis territorials d’ordenació i tramitació d’obra pública, atorgament de
llicències, inspecció, disciplina i sancions.
f) Els serveis de suport a l’educació: llar d’infants, infantil i primària, i secundària
g) Serveis Socials i atenció ales persones en els àmbits de joventut i esports
h) Serveis de suport i assistència als òrgans de govern de la Corporació
i) Serveis de contractació administrativa, logística i informàtica
j) Tramitació i gestió electrònica de procediments administratius
k) Serveis de manteniment d’instal·lacions i equipaments públics
l) Serveis de Recursos Humans
m) Serveis d’atenció a les persones, de Registre i Arxiu de documentació
Tercer.- DEFINIR el caràcter essencial, respecte dels serveis i/o activitats indicats en els
acords anteriors, d’aquelles categories i funcions que es considerin necessàries per a
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garantir la seva prestació i aquelles que, pel seu nombre reduït d’efectius i per les seves
especialitats funcionals, es consideren prioritaris per a garantir l’adequat funcionament
dels serveis.
Quart.- ESTABLIR que les necessitats de personal que es generin durant l'exercici 2017
s'atendran, prioritàriament, amb personal propi de la Corporació, i través dels sistemes
legalment previstos de provisió de llocs de treball i mobilitat interna. A més dels sistemes
de provisió definitiva, podrà tenir-se en consideració l'assignació provisional de llocs de
treball mitjançant expedients d'adscripció provisional, atribució temporal de funcions i
comissions de servei en el cas de funcionaris de carrera i de mobilitat o modificació de les
condicions de treball en el cas del personal laboral.
Cinquè.- RESTRINGIR el nomenament de funcionaris interins i la contractació de
personal laboral temporal, als supòsits i amb les limitacions aprovades per la Junta de
Govern Local, en sessió de 20 de gener de 2015, sobre “Instruccions relatives a la
justificació de nomenaments interins i contractacions temporals”, llevat que es tracti d'un
supòsit urgent i que no es pugui ajornar. Aquesta excepció s'aplicarà només en relació als
serveis, funcions i categories que la Corporació ha determinat com a prioritàries o
essencials. En qualsevol cas, tindran la durada estrictament necessària.
Sisè.- DETERMINAR que les contractacions que es portin a terme com a conseqüència
d’aquesta declaració de serveis prioritaris i essencials, no podran suposar un increment
de pressupost de Capítol I de personal de l’Ajuntament.
Setè.- RATIFICAR aquest acord en el proper Ple Municipal que es celebri.
Vuitè.- PUBLICAR aquest acord al tauler d'anuncis i a la pàgina web de l'Ajuntament i al
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.”

Deliberacions
El senyor Albert Falgueras Cuatrecasas declara:
En aquest punt núm. 6, ratificar l’acord pres per la Junta de Govern Local de data
10.01.2017. Declaració de serveis, sectors i funcions essencials de l’Ajuntament de Sant
Quirze del Vallès.
Tota activitat adreçada a assegurar el compliment dels serveis mínims i obligatoris
anunciats a l’article 26 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladores de les bases locals.
En aquest punt el que fem és declarar les funcions i sectors prioritaris que afecten al
funcionament dels serveis públics essencials de l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès,
que ara els anomenaré:
a) L’ordenació i control del trànsit en les vies urbanes i la vigilància del municipi i
béns públics.
b) L’actualització, revisió i custòdia del padró municipal i la gestió del cens electoral.
c) La funció de fe pública, assessorament legal preceptiu, control i fiscalització
interna de la gestió econòmica–financera i pressupostària.
d) Els serveis de comptabilitat, tresoreria i recaptació.
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e) Els serveis territorials d’ordenació i tramitació d’obra pública, atorgament de
llicències, inspecció, disciplina i sancions.
f) Els serveis de suport a l’educació: llar d’infants, infantil i primària, i secundària
g) Serveis Socials i atenció ales persones en els àmbits de joventut i esports
h) Serveis de suport i assistència als òrgans de govern de la Corporació
i) Serveis de contractació administrativa, logística i informàtica
j) Tramitació i gestió electrònica de procediments administratius
k) Serveis de manteniment d’instal·lacions i equipaments públics
l) Serveis de Recursos Humans
m) Serveis d’atenció a les persones, de Registre i Arxiu de documentació
En aquest ordre del Ple, el que fem és definir el caràcter essencial, establim quines són
les necessitats de personal i restringim el nomenament de funcionaris interins i la
contractació de personal laboral.
Determinem doncs que els contractacions que es portin a terme com a conseqüència
d’aquesta declaració de serveis prioritaris i essencials.

El senyor Luís Villa Carbó declara:
Bon vespre.
En aquest tema, no acabo de veure clar el punt 6 que diu: “determinar que les
contractacions que es portin a terme com a conseqüència d’aquesta declaració de serveis
prioritaris i essencials, no podran suposar un increment de pressupost de Capítol I de
personal de l’Ajuntament.”
O sigui com, si és necessita més gent per fer una tasca essencial, com és lliga això?

El Senyor Albert Falguera Cuatrecasas declara:
Sí efectivament tenim el topall aquest del Capítol I, llavors l’única forma és a base
d’estalvi que puguem obtenir d’aquest capítol, ja sigui de persones que s’ha jubilat, o
estalvis de qualsevol tipus. Però no podem superar mai aquest topall.
La senyora Elisabeth Oliveras i Jorba declara:
En la declaració de serveis essencials el que es pretén es poder si en algun cas hi ha una
baixa poder substituir aquella persona, si és el cas, evidentment potser no amb tot el
recurs que hi ha, però sí tenim una llei magnífica que limita la gestió.

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

7. Autoritzar al Sr. Albert Morera Morales la compatibilitat per activitat de pèrit
judicial i docent de formació reglada i no reglada.
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ANTECEDENTS DE FET
1. El Sr. Albert Morera Morales, amb contracte laboral com a coordinador/a d’esports,
assimilat a la categoria d’administratiu 2 i amb majors funcions com a tècnic de gestió
d’esports d’aquest Ajuntament, sol·licita, mitjançant instància (RGE 2016014696, de
data 05-12-2016), la compatibilitat per a l’activitat de pèrit judicial i com a docent de
formació reglada i no reglada de forma esporàdica.
FONAMENTS DE DRET
-

Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal al servei de les
administracions públiques (LI).

-

Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament
d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals (art. 50.9).

-

Llei 21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats del personal al servei de
l’Administració de la Generalitat de Catalunya.

-

Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del personal al servei
de les entitats locals (art. 321 a 344).

-

Reial Decret 598/1985, de 30 d’abril, Reglament de les Incompatibilitats del Personal
al Servei de l’Administració de l’Estat, de la Seguretat Social i dels Ens i Organismes i
Empreses dependents.

-

Art. 52.2.j 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, en relació a les atribucions del Ple
per aprovar els acords de condicions del personal al servei de l’Ajuntament.

El règim d’incompatibilitats del personal al servei de les entitats locals ve regulat, amb
caràcter general en la Llei 53/1984, de 26 de desembre, de incompatibilidades del
personal al Servicio de las administraciones públicas, i en la Llei 21/1987, de 16 de
novembre, d’incompatibilitats del personal al servei de l’Administració de la Generalitat de
Catalunya, de conformitat amb allò que estableix l’article 321 del Decret 214/1990, de
30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals:
”El règim d'incompatibilitats del personal al servei de les entitats locals comprès en l'àmbit
d'aquest Reglament és el que estableix amb caràcter general per a la funció pública la
Llei 53/1984, de 26 de desembre, d'incompatibilitats del personal al servei de les
administracions públiques, i el contingut en la Llei 21/1987, de 26 de novembre,
d'incompatibilitats del personal al servei de l'Administració de la Generalitat de Catalunya.
En l’àmbit de l’Administració Pública catalana (local o autonòmica) existirà incompatibilitat
per a l’exercici d’activitats privades quan el personal percebi un complement específic que
retribueixi concretament el factor d’incompatibilitat.
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En aquest cas, el sol·licitant de la compatibilitat no percep cap complement que inclogui
el factor d’incompatibilitat, per tant, tot respectant la resta de condicions previstes per les
normes esmentades en l’exercici de l’activitat privada de pèrit judicial i com a docent de
formació reglada i no reglada de forma esporàdica.
Vist l’informe de la cap de recursos humans i serveis interns de data 10 de gener de
2017, les conclusions del qual són:
Primera. Per tal que el Sr. Albert Morera Morales, com a personal al servei de
l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès, pot compatibilitzar el seu càrrec amb l’exercici de
l’activitat privada de pèrit judicial i com a docent de formació reglada i no reglada de
forma esporàdica, sempre que concorrin les següents circumstàncies:
a) Que no percebi un complement específic pel factor d’incompatibilitat
b) La compatibilitat per realitzar les activitats sol·licitades no podrà modificar ni
afectar la jornada de treball ni l’horari de l’interessat ni justificar cap retard,
negligència o descuit en l’escomesa de les seves funcions.
c) Les activitats privades que realitzi no podran impedir o menystenir l’estricte
compliment dels seus deures o comprometre la seva imparcialitat o
independència.
d) Les activitats privades que realitzi no podran superar en còmput setmanal la
meitat de la jornada ordinària del lloc de treball a l’Ajuntament.
e) No podrà desenvolupar activitats privades en els assumptes en què intervingui
o hagi intervingut en els dos darrers anys o en els que hagi d’intervenir per raó
del lloc públic.
Segona. El Sr. Albert Morera Morales no percep cap complement específic que remuneri
el factor d’incompatibilitat.
DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer. Reconèixer al Sr. Albert Morera Morales la compatibilitat per a l’activitat privada
de pèrit judicial i com a docent de formació reglada i no reglada de forma esporàdica,
amb total respecte a la normativa sobre incompatibilitats, la qual cosa comportarà que
haurà d’exercir la seva activitat professional sense incórrer en cap de les prohibicions
generals o de les específiques enumerades següents:
- La compatibilitat per realitzar les activitats sol·licitades no podrà modificar ni
afectar la jornada de treball ni l’horari de l’interessat ni justificar cap retard,
negligència o descuit en l’escomesa de les seves funcions.
- Les activitats privades que realitzi no podran impedir o menyscabar l’estricte
compliment dels seus deures o comprometre la seva imparcialitat o
independència.
- Les activitats privades que realitzi no podran superar en còmput setmanal la
meitat de la jornada ordinària del lloc de treball a l’Ajuntament.
- No podrà desenvolupar activitats privades en els assumptes en què intervingui o
hagi intervingut en els dos darrers anys o en els que hagi d’intervenir per raó del
lloc públic.
Segon. S’ha de fer avinent que l’incompliment de les normes sobre compatibilitat
comportaran la responsabilitat disciplinària corresponent en funció de la infracció comesa.
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Tercer.- Notificar el present acord a la persona interessada i a la representació sindical.
Deliberacions
El senyor Albert Falgueras Cuatrecasas declara:
El Sr. Albert Morera, treballador del nostre Ajuntament, sol·licita la compatibilitat per a
l’activitat de pèrit judicial i com a docent de formació reglada i no reglada de forma
esporàdica.
Atès que no percep cap complement específic que remuneri el factor d’incompatibilitat,
tenint en compte que la compatibilitat per a realitzar les activitats sol·licitades no podrà
modificar ni afectar la jornada de treball ni l’horari de l’interessat, ni justificar cap retard,
negligència o descuit en l’escomesa de les seves funcions, que aquestes no podran
impedir o menystenir l’estricte compliment del seus deures o comprometre la seva
imparcialitat o independència, que no podran superar en còmput setmanal la meitat de la
jornada ordinària del lloc de treball a l’Ajuntament. I que no podrà desenvolupar-les en els
assumptes en què intervingui o hagi intervingut en els 2 darrers anys, o en els que hagi
d’intervenir per raó de lloc públic.
Un cop exposat tot això, proposem al Ple la resolució favorable d’aquesta sol·licitud.

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

8. Acords Mesa General de Negociació. Data límit ordenació pagament nòmina.
ANTECEDENTS DE FET
La Mesa General de Negociació celebrada el dia 14 de desembre de 2016, va acordar
revisar el redactat del pagament de la nòmina dels/de les empleats/ades de l’Ajuntament,
aprovat pel Ple de l’Ajuntament en sessió de 30 d’abril de 2015, i va acordar modificar-lo
en el sentit següent:
“La data límit en què l’Ajuntament ordenarà el pagament de la nòmina serà el dia
27 de cada mes, llevat de les pagues extraordinàries de juny i desembre, que serà
el dia 14. En el cas que el dia de pagament sigui divendres o festiu, l’ordre de
pagament es farà el dia hàbil anterior abans de les 12:00h.
El sistema d’abonament de les retribucions és la transferència bancària.
L’Ajuntament facilitarà a cada empleat el full de salari individual el qual expressarà
amb claredat tots i cadascun dels conceptes retributius.
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Per criteris d’eficiència i sostenibilitat, els rebuts de salari seran tramesos
electrònicament mitjançant eines telemàtiques, les quals garantiran en tot cas la
seva disponibilitat i consulta en qualsevol moment per part del/de la empleat/da”.

➢

Redacció anterior: «20. Nòmines. L’ajuntament realitzarà la transferència de l’ingrés de la nòmina a les
entitats financeres que corresponguin amb antelació suficient per preveure el cobrament tres dies abans
que finalitzi el mes. La transferència bancària de les nòmines corresponents a les pagues extraordinàries
de juny i de desembre es realitzarà tres dies hàbils abans del dia 15 d’aquests mesos.
L’Ajuntament facilitarà a cada empleat el full de salari individual el qual expressarà amb claredat tots i
cadascun dels conceptes retributius. ».

FONAMENTS DE DRET
-

Capítol IV del Títol III de la Llei 7/2007, de 12 d'abril, de l'Estatut
Bàsic de l'Empleat Públic, relatiu al dret de negociació col·lectiva, representació i
participació.

-

Article 136 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del
personal al servei de les entitats locals, relatiu al drets dels funcionaris de
l’administració local al lliure exercici dels drets i llibertats sindicals, d'acord amb la
legislació en aquesta matèria, i en particular respecte de la consulta i la negociació de
les condicions de treball.

-

El títol III del Reial decret Legislatiu 1/1995, de 24 de març, pel qual s'aprova el
text refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors, en relació als drets de negociació
col·lectiva del personal laboral.

-

Llei 3/2012, de 6 de juliol, de mesures urgents per a la reforma del mercat laboral
(BOE» núm. 162, de 7 de juliol de 2012). Disposició transitòria quarta sobre la
vigència dels convenis col·lectius denunciats.

-

Llei 1671991, de 10 de juliol, de les Policies Locals de Catalunya.

-

Acord de Condicions del Personal funcionari i Conveni col·lectiu del personal laboral,
al servei de l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès.

-

Art. 52.2.j 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, en relació a les atribucions del Ple
per aprovar els acords de condicions del personal al servei de l’Ajuntament.

DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer.- APROVAR la data límit d’ordenació del pagament de la nòmina dels
empleats/ades de l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès, en els termes següents:
La data límit en què l’Ajuntament ordenarà el pagament de la nòmina serà el dia
27 de cada mes, llevat de les pagues extraordinàries de juny i desembre, que serà
el dia 14. En el cas que el dia de pagament sigui divendres o festiu, l’ordre de
pagament es farà el dia hàbil anterior abans de les 12:00h.
El sistema d’abonament de les retribucions és la transferència bancària.
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L’Ajuntament facilitarà a cada empleat el full de salari individual el qual expressarà
amb claredat tots i cadascun dels conceptes retributius.
Per criteris d’eficiència i sostenibilitat, els rebuts de salari seran tramesos
electrònicament mitjançant eines telemàtiques, les quals garantiran en tot cas la
seva disponibilitat i consulta en qualsevol moment per part del/de la empleat/da.

Segon.- NOTIFICAR aquest acord a la Intervenció i a la Tresoreria Municipals, i
comunicar-ho a la plantilla i la representació sindical.

Deliberacions
El senyor Albert Falgueras Cuatrecasas declara:
La Mesa General de Negociació celebrada el dia 14 de desembre de 2016 va acordar
revisar el redactat de pagament de la nòmina del personal.
El text aprovat al Ple del 30 d’abril de 2015, requeria a l’Ajuntament que realitzés la
transferència de l’ingrés de la nòmina amb antelació suficient per preveure el cobrament 3
dies abans de la finalització del mes.
El nou text concreta la data límit en què l’Ajuntament ordenarà el pagament de la nòmina,
aquesta s’ha determinat pel dia 27 de cada mes, llevat de les pagues extraordinàries de
juny i desembre, que serà el dia 14. En el cas que el dia de pagament sigui divendres o
festiu l’ordre de pagament es farà el dia hàbil anterior abans de les 12 hores.
També en l’acord consta que el sistema d’abonament serà per transferència bancària,
que l’Ajuntament facilitarà a cada empleat el full de salari individual el qual expressarà
amb claredat tot i cadascun dels conceptes retributius i que aquest full per criteris
d’eficiència i sostenibilitat serà tramès electrònicament mitjançant eines telemàtiques.
Proposem al Ple la ratificació d’aquest acord de la Mesa General de Negociació.

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

9. Acords Mesa General de Negociació. Millora de la prestació econòmica
d'incapacitat temporal.
ANTECEDENTS DE FET
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La Mesa General de Negociació celebrada el dia 28 de novembre de 2016, va acordar la
modificació de l’acord de complementació de les retribucions per incapacitat transitòria,
per contingències comunes, del personal al servei de l’Ajuntament, adoptat pel Ple de
l’Ajuntament en sessió de 29 de novembre de 2012, en els termes que s’especifiquen en
l’annex I que forma part integrant d’aquest acord.
FONAMENTS DE DRET
-

Capítol IV del Títol III de la Llei 7/2007, de 12 d'abril, de l'Estatut
Bàsic de l'Empleat Públic, relatiu al dret de negociació col·lectiva, representació i
participació.

-

Article 136 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del
personal al servei de les entitats locals, relatiu al drets dels funcionaris de
l’administració local al lliure exercici dels drets i llibertats sindicals, d'acord amb la
legislació en aquesta matèria, i en particular respecte de la consulta i la negociació de
les condicions de treball.

-

El títol III del Reial decret Legislatiu 1/1995, de 24 de març, pel qual s'aprova el
text refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors, en relació als drets de negociació
col·lectiva del personal laboral.

-

Llei 3/2012, de 6 de juliol, de mesures urgents per a la reforma del mercat laboral
(BOE» núm. 162, de 7 de juliol de 2012). Disposició transitòria quarta sobre la
vigència dels convenis col·lectius denunciats.

-

Llei 1671991, de 10 de juliol, de les Policies Locals de Catalunya.

-

Acord de Condicions del Personal funcionari i Conveni col·lectiu del personal laboral,
al servei de l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès.

-

Art. 52.2.j 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, en relació a les atribucions del Ple
per aprovar els acords de condicions del personal al servei de l’Ajuntament.

-

Llei 5/2012, de 20 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives i de
creació de l’Impost sobre les Estades en Establiments Turístics.

-

Instrucció 1/2013 per a l’aplicació de les millores de la prestació econòmica
d’incapacitat temporal del personal al servei de l’Administració de la Generalitat i els
seus organismes autònoms, de la Generalitat de Catalunya (Departament de
Governació i Relacions Institucionals. Secretaria d’Administració i Funció Pública).

DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer.- APROVAR la modificació de l’acord de complementació de les retribucions per
incapacitat transitòria per contingències comunes, del personal al servei de l’Ajuntament,
adoptat pel Ple de l’Ajuntament en sessió de 29 de novembre de 2012, en el termes que
s’especifiquen en l’annex I que forma part integrant d’aquest acord.
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“ Annex I – Complementació de les retribucions per incapacitat transitòria.
La Mesa General de Negociació celebrada el dia 28 de novembre de 2016, va acordar la
modificació de l’acord de complementació de les retribucions per incapacitat transitòria,
per contingències comunes, del personal al servei de l’Ajuntament, adoptat pel Ple de
l’Ajuntament en sessió de 29 de novembre de 2012.
1. Modificació de l’Apartat 3: Queda redactat de la següent manera:
“Contingències comunes
1. Quan la situació d’incapacitat sigui derivada de contingències comunes la
prestació reconeguda per la Seguretat Social es complementarà amb els següents
percentatges:

➢

-

Del 1r al 3r dia, ambdós inclosos. el 50% de les retribucions fixes i periòdiques
que es percebien el mes anterior a aquell en que es produeix la baixa.

-

Del 4t al 20é dia, ambdós inclosos, un complement que sumat a la prestació
econòmica reconeguda per la Seguretat Social sigui equivalent al 75% de les
retribucions fixes i periòdiques que es percebien el mes anterior a aquell en
que es produeix la baixa.

-

Del 21é al 365è dia, ambdós inclosos, un complement que sumat a la
prestació econòmica reconeguda per la Seguretat Social sigui equivalent al
100% de les retribucions fixes i periòdiques que es percebien el mes anterior a
aquell en que es produeix la baixa.”

Redacció anterior: “Del 21é al 90è dia, ambdós inclosos, un complement que sumat a la prestació
econòmica reconeguda per la Seguretat Social sigui equivalent al 100% de les retribucions fixes i
periòdiques que es percebien el mes anterior a aquell en que es produeix la baixa”.

2. Modificació de l’Apartat 3: Queda redactat de la següent manera:
“Excepcions en situacions de contingències comunes”
D’acord amb l’apartat 5è de l’article 9 del Reial Decret Llei 20/2012, s’estableixen
els següents supòsits que, amb caràcter excepcional i degudament justificat es
complementaran fins al 100% les retribucions fixes i periòdiques que es percebien
el mes anterior a aquell en que es produeix la incapacitat i fins que duri la situació:
(...)
4. Lesions o accidents greus. Les lesions o accidents GREUS no laborals, sempre
que, o bé en el mateix document de la baixa, o amb un justificant del metge, es
faci constar que es recomana al/a la pacient que faci repòs o que mantingui
immobilitzada alguna de les extremitats.
(...)”
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➢

Redacció anterior: “Les lesions o accidents no laborals que segons el comunicat de baixa mèdica
tinguin una durada probable de la baixa, per recuperació, repòs, immobilització o rehabilitació, superior a
20 dies naturals”.

3. Modificació de l’Apartat 8: Queda redactat de la següent manera
“Revisió de l’Acord
En favor de la sostenibilitat del sistema de complementació retributiva en
situacions d’IT establert al present Acord, en el cas que l’índex d’absentisme
global del conjunt de les contingències comunes descrites a la apartat anterior
superin en més d’1% l’índex de l’any 2016, o en atenció a les incidències
detectades i estudiades en el marc del Comitè de Salut Laboral, aquest Acord
serà objecte de revisió de les clàusules excepcionals, en el marc de la negociació
col·lectiva. “
➢

Redacció anterior: “En favor de la sostenibilitat del sistema de complementació retributiva en situacions
d’IT establert al present Acord, en el cas que l’índex d’absentisme global del conjunt de les contingències
descrites a la apartat 3 de l’anterior clàusula superi en més d’1% l’índex de l’any 2012, o en atenció a les
incidències detectades i estudiades en el marc del Comitè de Salut Laboral, aquest Acord serà objecte
de revisió de les clàusules excepcionals, en el marc de la negociació col·lectiva. “

4. Ratificació de la vigència dels apartats de l’acord que es mantenen sense modificació,
i que són els següents:
-

Contingències professionals
Violència de gènere i ris durant l’embaràs
Excepcions en situacions de contingències comunes
Indisposicions
Consideracions generals
Incidències

5. Entrada en Vigor
Aquest acord entrarà en vigor a partir de la data de la seva aprovació en sessió del
Ple de la corporació, amb efectes de la data de signatura de l’Acord. “
Segon.- ORDENAR la publicació d’aquest acord en el Butlletí Oficial de la Província i ferho extensiu a tot el personal al servei de l’Ajuntament i a la representació sindical.
Deliberacions
El senyor Albert Falgueras Cuatrecasas declara:
La Mesa General de Negociació celebrada el dia 28 de novembre de 2016, va acordar la
modificació de l’acord de complementació de les retribucions per incapacitat transitòria,
per contingències comunes del personal al servei de l’Ajuntament adoptat pel Ple del 29
de novembre de 2012.
El punt s’esmena per les contingències comunes, determinant un complement que sumat
a la prestació econòmica reconeguda per la Seguretat Social sigui equivalent al 100% de
les retribucions fixes i periòdiques que es percebien al mes anterior a aquell en què es
produeix la baixa. Això des del 21è dia fins el 365è dia, quan abans es limitava fins el 90è
dia.
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En un altre apartat es recull el concepte de greus, tant en les lesions o accidents no
laborals, i que per tal que es complementin fins el 100% les retribucions fixes i
periòdiques que es percebien el mes anterior a aquell en què es produeix la incapacitat i
fins que duri la situació, caldrà que o bé en el mateix document de la baixa, o en un
justificant del metge es faci constar que recomana a la persona pacient que faci repòs o
que mantingui immobilitzada alguna de les extremitats.
I també s’ha actualitza tot, la intereferència al 2016 en el punt de revisió de l’acord.
Proposem al Ple la ratificació d’aquest acord de la Mesa General de Negociació.

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

10. Acords Mesa General de Negociació. Permisos i Llicències.
ANTECEDENTS DE FET
1. Atès que encara no s’ha aprovat la Llei de pressupostos generals de l’Estat per a
l’any 2017, resulta d’aplicació la Llei 48/2015, de 29 d’octubre de pressupostos
generals de l’Estat pel 2016.
2. Vist l’Acord de Condicions i el Conveni Col·lectiu del personal
l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès, així com l’acord del Ple de
en sessió del dia 28/12/2011 sobre la modificació i suspensió
clàusules de l’Acord i Conveni i la resta d’acords parcials derivats de
col·lectiva.

al servei de
la corporació
de diferents
la negociació

3. Vist el Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre pel qual s’aprova el text refós
de la Llei de l’Estatut basic de l’empleat públic(EBEP).
4. Vista la Llei 8/2006, de 5 de juliol, de mesures de conciliació de la vida personal,
familiar i laboral del personal al servei de les administracions públiques de
Catalunya.
5. D’acord amb el Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament
del personal al servei de les entitats locals.
6. D’acord amb el Decret Legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, pel qual s'aprova la
refosa en un text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a
Catalunya en matèria de funció pública, i amb la resta de la normativa d’aplicació
respecte al règim de jornada i horaris i permisos i llicències del personal al servei
de les administracions públiques.
7. Atesos els acords adoptats per la Mesa General de Negociació, en reunió
celebrada el dia 14 de desembre de 2016, sobre permisos i llicències que es
recullen en l’Annex III, que forma part integrant d’aquest acord:
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FONAMENTS DE DRET
-

Capítol IV del Títol III de la Llei 7/2007, de 12 d'abril, de l'Estatut
Bàsic de l'Empleat Públic, relatiu al dret de negociació col·lectiva, representació i
participació.

-

Article 136 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del
personal al servei de les entitats locals, relatiu al drets dels funcionaris de
l’administració local al lliure exercici dels drets i llibertats sindicals, d'acord amb la
legislació en aquesta matèria, i en particular respecte de la consulta i la negociació de
les condicions de treball.

-

El títol III del Reial decret Legislatiu 1/1995, de 24 de març, pel qual s'aprova el
text refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors, en relació als drets de negociació
col·lectiva del personal laboral.

-

Llei 3/2012, de 6 de juliol, de mesures urgents per a la reforma del mercat laboral
(BOE» núm. 162, de 7 de juliol de 2012). Disposició transitòria quarta sobre la
vigència dels convenis col·lectius denunciats.

-

Llei 16/1991, de 10 de juliol, de les Policies Locals de Catalunya.

-

Acord de Condicions del Personal funcionari i Conveni col·lectiu del personal laboral,
al servei de l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès.

-

Art. 52.2.j 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, en relació a les atribucions del Ple
per aprovar els acords de condicions del personal al servei de l’Ajuntament.

DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer.- APROVAR el règim de permisos, llicències i excedències, acordats en la Mesa
General de Negociació, en reunió celebrada el dia 14 de desembre de 2016, que es
recullen en l’Annex III, que forma part integrant d’aquest acord:
“Annex III – Permisos i llicències.
La Mesa General de Negociació celebrada el dia 14 de desembre de 2016, va acordar els
següents:

3. PERMISOS I LLICÈNCIES RETRIBUÏDES
DISPOSICIONS PRÈVIES
1. Àmbit d’aplicació: Els permisos són aplicables a tot el personal funcionari i laboral de
l’ajuntament de Sant Quirze del Vallès.
2. En els supòsits no contemplats en el text, ens atendrem a la normativa vigent.
3. Per gaudir dels permisos caldrà formular la petició al departament de personal, prèvia
informació o validació de la persona responsable del servei.
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4. Els permisos hauran de ser justificats o acreditats, a excepció dels assumptes
personals, tres dies anuals de conciliació i els permisos per realitzar funcions sindicals,
que només caldrà informar.
D’acord amb l’article 48 i art. 51 EBEP i amb la Llei 8/2006 de mesures de conciliació, el
personal al servei de l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès tindrà els següents permisos:
3.1 Permís per anys de Servei
(Aprovat pel Ple de l’Ajuntament en sessió de 30 d’abril de 2015)

Amb l’objecte de recompensar la trajectòria professional i els anys de servei prestats pels
empleats i empleades municipals a l’ajuntament de Sant Quirze del Vallès, s’estableixen
els següents premis:
- Als 25 anys de servei, 9 dies laborables de permís.
- Als 30 anys de servei, 18 dies laborables de permís.
- Als 35 anys de servei, 27 dies laborables de permís.
La concessió d’aquests premis resta condicionada als següents requisits:
- Trobar-se en situació de servei actiu.
- Aquests dies especials de premi s’hauran de realitzar a partir del dia de la
meritació de l’antiguitat corresponent i en un període màxim de 3 anys.
- Aquests dies es podran sol•licitar en períodes mínims de 4 dies.
- La seva concessió per a les dates sol•licitades restarà condicionada a les
necessitats del servei i, en el cas de no concedir-se, la negativa haurà de ser
motivada i informada a la representació del personal.
- No tindran dret a aquest premi els empleats i empleades que hagin estat
sancionats/des per falta disciplinària greu o molt greu.
- Es considerarà que ja han gaudit d’aquest premi les persones que varen ser
compensades amb els premis retributius regulats anteriorment en la modalitat
corresponent de 25, 30 ó 35 anys de servei.
3.2 Permís per assumptes particulars
(Article 48.k) TREBEP i Resolució de 16 de setembre de 2015, de la Secretaria d’Estat d’Administracions
Públiques)

El personal al servei de l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès pot disposar de 6 dies per
cada any complet de servei, o la part proporcional que correspongui quan el temps de
treball efectiu sigui inferior a l’any, així com en els casos de reducció de jornada.
S’estableixen 2 dies addicionals de permís per assumptes propis a partir del sisè trienni,
que s’incrementaran en 1 dia addicional per cada trienni complert a partir del vuitè.
El còmput d’aquest permís es podrà realitzar en hores o en jornades, i la seva concessió
no requereix de justificació, no obstant queda subjecta a les necessitats del servei.
En els casos en què el gaudi d’aquests dies hagi estat denegat per raons de servei, es
podran sol·licitar excepcionalment fins al 28 de febrer de l’any següent, previ informe
favorable del responsable del Servei.
3.3 Permís per mort, accident, hospitalització o malaltia greu d’un familiar fins al
segon grau de consanguinitat o afinitat
(Article 48a) TREBEP i Article 19 de la Llei 8/2006, de 5 de juliol, de mesures de conciliació de la vida personal, familiar i
laboral del personal al servei de les administracions públiques de Catalunya).

Quan es tracti de parents de primer grau de consanguinitat o afinitat, el permís serà de
tres dies laborables, continus o discontinus mentre duri la causa que el motiva, quan el
succés es produeixi en la mateixa localitat, ampliables fins a cinc dies si el fet es produeix
en un municipi diferent.
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Quan es tracti de parents de segon grau de consanguinitat o afinitat, el permís serà de de
fins a dos dies laborables quan es produeixi en la mateixa localitat, ampliables fins a
quatre dies laborables quan el fet es produeix en altra localitat.

El permís inclou el supòsit d'intervenció quirúrgica sense hospitalització que
requereixi necessàriament ingrés o repòs domiciliari, d’un familiar fins al primer grau
de consanguinitat o afinitat. En aquest cas, el permís serà de dos dies laborables,
essent el de la intervenció i l’endemà.
S'exceptua d'aquest permís retribuït les hospitalitzacions de familiars derivades
d'operacions de cirurgia estètica o cirurgia plàstica que tinguin com objectiu restablir o
embellir alguna part del cos, que no estiguin derivades d'una malaltia greu o accident.
Excepcionalment i per motius degudament justificats, per gravetat o situació de
dependència, es pot ampliar el permís fins a sis dies laborables.
L’autorització d’aquest permís requereix justificant mèdic en cada cas.
3.4 Permís per matrimoni o per inici convivència
(Article 48 l) TREBEP I Article 9 Llei 8/2006, de conciliació)

El permís per raó de matrimoni o per inici de convivència, en el cas de les unions estables
de parella, té una durada de quinze dies naturals consecutius. Els cònjuges o convivents
en poden gaudir dins el termini d’un any a comptar de la data del casament o de l’inici de
la convivència.
L’autorització del permís requereix de justificació mitjançant: Certificat de convivència del
padró municipal d’habitants, escriptura pública manifestant la voluntat d’adhesió per unió
estable de parella o inscripció al registre municipal de parelles i/o unions civils.
3.5 Permís per matrimoni d’un familiar fins al segon grau de consanguinitat o
afinitat
(Article 10 de la Llei 8/2006, de conciliació)

Es tindrà dret a un permís d’un dia d’absència del lloc de treball per matrimoni d’un
familiar fins al segon grau de consanguinitat o afinitat. Aquest permís és ampliable a dos
dies si el matrimoni té lloc fora de Catalunya.
L’autorització d’aquest permís requereix de l’acreditació corresponent.
3.6 Permís per trasllat de domicili
(article 48 b) TREBEP

Sense canvi de residència, el permís serà de dos dies hàbils tant si el trasllat és dins el
mateix municipi, com a diferent municipi de residència, amb possibilitat d’ampliar un dia
més, essent el segon recuperable.
El permís es pot gaudir de forma continuada en el moment de la sol·licitud o de forma
poden discontínua com a màxim dins els 30 dies naturals següents a la sol·licitud. En
aquest cas, el permís restarà subjecte a les necessitats del servei.
Justificant: certificat d’empadronament del nou domicili, contracte de lloguer o factura
d’algun subministrament (aigua, gas, electricitat) de l’antic domicili i del nou. Cal
sol·licitar-ho amb 7 dies d’antelació.
3.7 Permís per a exàmens finals i altres proves definitives d’aptitud
(article 48.d) TREBEP i art. 96.1 del DL 1/1997)

El permís per a exàmens finals en centres oficials, o per assistir a les proves selectives
que convoqui l’Ajuntament de Sant Quirze és d’un dia, i per a altres proves definitives
d’avaluació o alliberadores en els esmentats centres, el temps indispensable per a fer-les.
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Els/les empleats/des que treballin en torn de nit podran gaudir d’aquest permís el dia
immediatament anterior a la data de realització de l’examen.
Caldrà acreditar l’assistència a l’examen mitjançant el corresponent justificant expedit pel
centre convocant.
Es podrà gaudir també de la jornada anterior a la celebració de la prova.
3.8 Permís per a deures inexcusables de caràcter públic o personal
(art 48. J) TREBEP)

Es considera inexcusable aquell deure que en el seu incompliment pot fer incórrer
responsabilitat, no es pot dur a terme mitjançant representant i la seva imposició està
determinada i emparada per una norma legal o per una decisió administrativa o judicial.
Justificant: document oficial
3.9 Permís per maternitat
(art. 49. a) TREBEP i art. 11 de la Llei 8/2006).

Té una durada de setze setmanes ininterrompudes. Aquest permís s’ampliarà en dues
setmanes més en els supòsits de discapacitat del fill i, per cada fill a partir del segon, en
els supòsits de casos múltiples. El permís es distribuirà, a opció de la funcionària, sempre
que sis setmanes siguin immediatament posteriors al part, per qualsevol dels dos
progenitors. L’altre progenitor, sempre que tingui la guarda legal del fill o filla, pot fer ús
de tot el permís de maternitat, o de la part que en resti, en el cas de mort o malaltia,
incapacitat de la mare o en el cas de guarda legal exclusiva.
En el cas de filiació biològica, el període de permís pot començar abans o immediatament
després del part. Les sis primeres setmanes posteriors al part són de descans obligatori
per a la mare.
No obstant això, i sense perjudici de les sis setmanes immediates posteriors al part de
descans obligatori per a la mare, en el cas que ambdós progenitors treballin, la mare, en
iniciar-se el període descans per maternitat, podrà optar per què l’altre progenitor
gaudeixi d’una part determinada i ininterrompuda del període de descans posterior al part,
ja sigui de forma simultània o successiva amb el de la mare. L’altre progenitor podrà
continuar gaudint del permís de maternitat inicialment cedit, encara que en el moment
previst per a la reincorporació de la mare al treball aquesta es trobi en situació d’IT.
En el cas de la filiació biològica, si s’opta per gaudir de la segona part del permís
successivament al de la mare, només es pot fer a partir de la sisena setmana posterior al
part i sempre que, en el moment de fer-se efectiva aquesta opció, la incorporació de la
mare al treball no comporti un risc per a la seva salut.
En els casos de gaudi simultani de períodes de descans, la suma dels mateixos no pot
excedir de les setze setmanes o de les que corresponguin en cas de discapacitat del fill o
de part múltiple.
La persona que gaudeix del permís per maternitat ho pot fer a temps parcial, d’una
manera ininterrompuda. La manera en què es distribueix el temps de permís requereix
l’acord previ entre la persona afectada i l’òrgan competent per a la concessió del permís.
En el cas de filiació biològica , la mare pot gaudir del permís a temps parcial només a
partir de la sisena setmana posterior al part. El permís per maternitat a temps parcial és
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incompatible amb els permisos per lactància o per fills prematurs i amb la reducció de
jornada per guarda legal.
L’opció exercida per un progenitor o progenitora en iniciar-se el període permís per
maternitat en favor de l’altre progenitor o progenitora a fi que aquest gaudeixi d’una part
del permís pot ésser revocada en qualssevol moment per aquell si s’esdevenen fets que
fan inviable l’aplicació d’aquesta opció, com ara l’absència, la malaltia o l’accident, o
també l’abandonament de la família, la violència o altres causes equivalents, llevat que
aquests tres darrers casos siguin imputables al primer progenitor o progenitora.
Per al progenitor o progenitora que no gaudeixi del permís de maternitat, té una durada
de cinc dies laborables consecutius dins dels deu dies següents a la data de naixement, o
a l’arribada del menor o la menor adoptat o acollit a la llar familiar en el cas d’adopció o
acolliment. En el cas de part, adopció o acolliment múltiple, la durada del permís s’amplia
a deu dies si es tracta de dos fills i a quinze dies si en són tres o més.
3.10 Permís per adopció per guarda amb finalitats d’adopció, o acolliment:
Article 49 b) TREBEP i (article 12 Llei 8/2006, de conciliació

El permís per adopció, per guarà amb finalitats d’adopció, o acolliment, tant temporal com
a permanent, tindrà una durada de setze setmanes ininterrompudes. Aquest permís
s’ampliarà en dues setmanes en el supòsit de discapacitat del menor adoptat o acollit i
per cada fill, a partir del segon, en els supòsits d’adopció o acolliment múltiple.
El còmput del termini es comptarà a elecció del/de la funcionari/ària, a partir de la decisió
administrativa de guarda amb finalitats d’adopció o acolliment, o a partir de la resolució
judicial per la qual es constitueixi l’adopció, sense que en cap cas, un mateix menor pugui
donar dreta a diversos períodes de gaudi d’aquest permís.
En el cas que ambdós progenitors treballin, el permís es gaudirà a opció dels interessats,
que podran gaudir-lo de forma simultània o successiva, sempre en període
ininterromputs.
En els casos de gaudi simultani de períodes de descans, la suma dels mateixos no podrà
excedir de les setze setmanes o de les que corresponguin en cas d’adopció o acolliment
múltiple i per discapacitat del menor adoptat o acollit.
Aquest permís podrà gaudir-se a jornada completa o a temps parcial, quan les
necessitats del servei ho permetin, i en els termes que reglamentàriament es determini.
Si fos necessari el desplaçament previ dels progenitors al país d’origen de l’adoptat, en
els casos d’adopció o acolliment internacional, es tindrà dret, a més a més, a un permís
de fins a dos mesos de durada, percebent durant aquest període exclusivament les
retribucions bàsique3s.
Amb independència del permís de fins a dos mesos previst en el paràgraf anterior i per al
supòsit previst en aquell paràgraf, el permís per adopció, guarda amb finalitats d’adopció
o acolliment, tant temporal com a permanent, es podrà iniciar fins a quatre setmanes
abans de la resolució judicial per la qual es constitueixi l’adopció o la decisió
administrativa o judicial d’acolliment.
Durant el gaudi d’aquest permís es podrà participar en els cursos de formació que
convoqui l’Administració.
Els supòsits d’adopció, guarda amb finalitats d’adopció o acolliment, tant temporal com a
permanent, seran aquells que s’estableixin en el Codi Civil o en les lleis civils de la
Comunitat Autònoma.
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L’acolliment temporal ha de tenir una durada no inferior a un any.
Per al progenitor o progenitora que no gaudeixi del permís de maternitat, té una durada
de cinc dies laborables consecutius dins dels deu dies següents a la data de naixement, o
a l’arribada del menor o la menor adoptat o acollit a la llar familiar en el cas d’adopció o
acolliment. En el cas de part, adopció o acolliment múltiple, la durada del permís s’amplia
a deu dies si es tracta de dos fills i a quinze dies si en són tres o més.
3.11 Permís de paternitat
Article 49 c) TREBEP i article 13 Llei 8/2006, de Conciliació)

Tindrà una durada de 4 setmanes, a gaudir pel pare o l’altre progenitor a partir de la data
del naixement, de la decisió administrativa de guarda amb finalitats d’adopció o
acolliment, o de la resolució judicial per la qual es constitueixi l’adopció.
El progenitor o progenitora d’una família monoparental, si té la guarda legal exclusiva del
fill o filla, també pot gaudir d’aquest permís a continuació del de maternitat.
Aquest permís és independent del gaudi compartir dels permisos per part, per adopció,
per guarda amb finalitats d’adopció, o per acolliment.
El temps transcorregut durant el gaudi dels permisos anteriors es computarà com de
servei efectiu a tots els efectes, es garanteix la plenitud de drets econòmics de la
funcionària, i si escau, de l’altre progenitor funcionari, durant tot el període durada del
permís, i si es cau, durant els períodes posteriors al gaudi d’aquest, si d’acord amb la
normativa aplicable, el dret a percebre algun concepte retributiu es determina en funció
del període gaudi del permís.
Els/les funcionaris/àries que hagin fet ús del permís per part o maternitat, paternitat,
adopció, guarda amb finalitats d’adopció o acolliment, tant temporal com a permanent,
tindran dret, un cop finalitzat el període permís, a reintegrar-se en el seu lloc de treball en
els termes i condicions que no els resultin menys favorables al gaudi del permís, així com
a beneficiar-se de qualsevol millora en les condicions de treball a les qual s’hagi pogut
tenir dret durant la seva absència.
3.12 Permís per lactància d’un fill menor de dotze mesos
(article 48.f) TREBEP i art. 14 Llei 8/2006, de Conciliació)

El permís per lactància és d’una hora diària d’absència del lloc de treball, la qual es pot
dividir en dues fraccions de trenta minuts. En els casos de part, adopció o acolliment
múltiple el permís és de dues hores diàries, les quals es poden dividir en dues fraccions
d’una hora. El període del permís s’inicia un cop finit el permís per maternitat i té una
durada màxima fins que el fill sigui menor de 12 mesos. A petició de l’interessat o
interessada, les hores de permís de lactància es poden substituir per una reducció de la
jornada normal en mitja hora a l’inici i al final de la jornada o, en una hora a l’inici o al final
de la jornada, amb la mateixa finalitat. També es pot compactar per a gaudir-ne en
jornades senceres de treball, consecutives o repartides per setmanes, sense alterar el
moment d’inici del període permís i tenint en compte les necessitats del servei.
Aquest dret pot ser exercit indistintament per un o altre dels progenitors, en el cas que
ambdós treballin.
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3.13 Permís per atendre fills prematurs o que hagin d’ésser hospitalitzats a
continuació del part.
(art. 48 g) i art. 49 a) TREBEP i ART. 15 Llei 8/2006, de conciliació)

Per naixement de fills prematurs o que per qualsevol causa hagin de romandre
hospitalitzats a continuació del part, la funcionària o el funcionari tindrà dret a absentar-se
del treball durant un màxim de dues hores diàries percebent les retribucions íntegres.
En els casos de part prematur i en aquells que, per qualsevol altra causa, el nonat hagi
de romandre hospitalitzat a continuació del part, s’atorga un permís equivalent al temps
d’hospitalització, amb un màxim de tretze setmanes. Aquest permís s’inicia a partir del
finiment del permís per maternitat o de la setzena setmana posterior al part, l’adopció o
l’acolliment.
3.14 Permís per a atendre fills discapacitats
(art. 17 de la Llei 8/2006, de Conciliació)

Els progenitors amb fills discapacitats tenen dret conjuntament a permisos d’absència del
lloc de treball per a poder assistir a reunions o visites en els centres educatius especials o
sanitaris on rebin suport. Així mateix, tenen dret a dues hores de flexibilitat horària diària
per a poder conciliar els horaris dels centres d’educació especial o dels altres centres on
el fill o filla discapacitat rep atenció.
3.15 Permís prenatal
Art. 48.e) TREBEP i (art. 18 Llei 8/2006, de Conciliació)

Les dones embarassades tenen dret a absentar-se del lloc treball per a assistir a
exàmens prenatals i a tècniques de preparació per al part, durant el temps necessari per
a dur a terme aquestes pràctiques, amb la justificació prèvia de la necessitat de fer-ho
dins la jornada de treball.
Les parelles que opten per l’adopció o l’acolliment permanent o preadoptiu tenen dret a
absentar-se del lloc de treball per a dur a terme els tràmits administratius requerits per
l’administració competent fets a Catalunya, durant el temps necessari, amb la justificació
prèvia que s’han de fer dins la jornada de treball.
3.16 Permís per situacions de violència de gènere
(art. 49.d) TREBEP i art. 21 Llei 8/2006)

Les dones víctimes de situacions de violència de gènere que, per aquest motiu, s’hagin
d’absentar del lloc de treball tenen dret que aquestes faltes d’assistència es considerin
justificades d’acord amb el que determinin els serveis socials, policials o de salut
corresponents. Així mateix, tenen dret a les hores de flexibilitat horària que, d’acord amb
cada situació concreta, siguin necessàries per a llur protecció o assistència social.
3.17 Permís pel temps necessari per atendre assumptes de conciliació laboral,
personal i familiar.
(art. 48.j) TREBEP)

El personal podrà disposar de fins a 21 hores anuals per atendre necessitats de
conciliació laboral, personal i familiar. Aquest permís no es pot gaudir consecutivament
amb altres permisos, llicències o vacances retribuïts.
Les hores que per conciliació laboral, personal i familiar excedeixin de 21 hores l’any,
seran recuperables.
3.18 Per assistència a metges especialistes del servei públic de salut
d’urgència hospitalària o ambulatòria.
El temps necessari per assistència a metges especialistes del servei públic
servei d’urgències hospitalària o ambulatòria, del propi funcionari/ària. No
aquesta consideració les visites al metge de capçalera, les qual aniran a
funcionari/ària.

o serveis
de salut o
entra dins
càrrec del
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També es consideraran hores retribuïbles i no recuperables, incloses en aquest apartat,
les hores destinades a rehabilitacions, proves pre i post operatòries, anàlisis i altres
proves invasives que es realitzin en mútues o serveis mèdics privats.
Així mateix, el temps necessari per assistència a metges del servei públic de salut o
servei d’urgències hospitalària o ambulatòria, per acompanyar a parents de primer grau
de consanguinitat o afinitat (en el cas de fills/es, han de ser menors de 16 anys), amb un
màxim de 8 hores anuals, més una hora més per cada fill o filla partir del segon. A partir
de les 8 hores aniran a càrrec de les hores de conciliació familiar.
3.19 Llicència per fer estudis sobre matèries directament relacionades amb el lloc
de treball
(art. 95.1 del DL 1/1997)

Es poden concedir, als funcionaris de carrera, llicències per fer estudis sobre matèries
directament relacionades amb el lloc de treball, sempre que hi hagi un informe favorable
del cap de la unitat orgànica en la qual el funcionari presta els seus serveis. Només si
aquesta llicència es concedeix per interès propi de l’Administració el funcionari té dret a
percebre totes les seves retribucions. L’apreciació d’aquest interès de l’Administració
correspon als òrgans competents en matèria de personal.
3.20 Llicència per exercir funcions sindicals, de formació sindical o de
representació del personal
(art. 48.c) TREBEP, art. 95.5 DL 1/1997)

Se subjectarà a allò que es determini reglamentàriament i per les normes d’aplicació.

4. PERMISOS I LLICÈNCIES
FLEXIBILITAT HORÀRIA

NO

RETRIBUÏBLES

O

AMB

4.1 Permís sense retribució per a atendre un familiar fins al segon grau de
consanguinitat o afinitat
(art. 20 de la llei 8/2006).

Es poden concedir permisos sense retribució per a atendre un familiar fins al segon grau
de consanguinitat o afinitat, per un període mínim de deu dies i màxim de tres mesos,
prorrogable, excepcionalment, fins a tres mesos més. Aquest permís és incompatible amb
l’autorització de compatibilitat, que resta suspesa d’ofici fins al finiment del permís.
4.2 Permís per visites mèdiques i rehabilitacions.
(art. 22 Llei 8/2006)

Es poden autoritzar permisos d’absència del lloc de treball d’un mínim d’una hora i un
màxim de set per a visites o proves mèdiques de cònjuges, d’ascendents o descendents
fins al segon grau de consanguinitat o afinitat, per a reunions de tutoria amb els docents
responsables dels fills.
El temps d’absència l’ha de recuperar la persona afectada durant la mateixa setmana en
què gaudeix del permís, tenint en compte les necessitats del servei. Aquests permisos
poden ésser puntuals o periòdics.
4.3 Llicències per a assumptes propis sense retribució
(art. 95.2 del DL 1/1997).
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La durada acumulada de les quals no pot excedir en cap cas els sis mesos cada dos
anys. La concessió d’aquesta llicència s’ha de subordinar a les necessitats del servei.
4.4 Llicències no retribuïdes per fer estudis sobre matèries directament
relacionades amb el lloc de treball
(art. 95.1 DL 1/1997).

Sempre que hi hagi un informe favorable del cap de la unitat orgànica en la qual el
funcionari presta el seus serveis, en cas que no siguin d’interès propi de l’Administració.
L’apreciació d’aquest interès de l’Administració correspon al òrgans en matèria de
personal

5. REDUCCIONS DE JORNADA
DISPOSICIONS COMUNES
Les reduccions de jornada regulades en aquest capítol són incompatibles amb
l’autorització de compatibilitat, que resta suspesa d’ofici fins al finiment del termini de la
reducció.
No es pot concedir la reducció de jornada a dues persones pel mateix fet causant, llevat
que l’exerceixin d’una manera alternativa i sense que el termini global superior l’establert
com a màxim.
5.1 REDUCCIÓ DE JORNADA SENSE REDUCCIÓ DE LES RETRIBUCIONS
5.1.1 Per tenir cura d’un familiar de primer grau
(art. 48.i) TREBEP )

El/la funcionari/ària tindrà dret a sol·licitar una reducció de fins al 50% de la seva jornada
laboral, amb caràcter retributiu, per raons de malaltia molt greu i pel termini màxim d’un
mes.
Si hagués més d’un titular amb aquest dret pel mateix fet causant, el temps de gaudi
d’aquesta reducció es podrà prorratejar entre els mateixos, respectant en tot cas, el
termini màxim d’un mes.
5.1.2 Permís per cura de fill menor afectat per càncer o una altra malaltia greu
(art. 49.e) TREBEP)

Sempre que ambdós progenitors, adoptants o acollidors de caràcter preadoptiu o
permanent treballin, dóna dret a una reducció de la jornada de treball d’almenys la meitat
de la durada d’aquella, percebent les retribucions íntegres a càrrec dels pressupostos de
la corporació, per a la cura durant l’hospitalització i tractament continuat, del fill menor
d’edat afectat per càncer (tumors malignes, melanomes o carcinomes) o per qualsevol
altra malaltia greu que impliqui un ingrés hospitalari de llarga durada i requereixi la
necessitat de la seva cura directa, contínua i permanent acreditat per l’informe del servei
públic de salut o, en el seu cas, de l’entitat sanitària concertada corresponent i, com a
màxim, fins que el menor compleixi els 18 anys.
Quan concorrin en els dos progenitors, adoptants o acollidors de caràcter preadoptiu o
permanent, pel mateix subjecte i fet causant, les circumstàncies necessàries per tenir dret
a aquest permís o, si s’escau, puguin tenir la condició de beneficiaris de la prestació
establerta per aquest fi en el Règim de la Seguretat Social que els sigui aplicable, el
funcionari tindrà dret a la percepció de les retribucions íntegres durant el temps que duri
la reducció de la jornada de treball, sempre que l’altre progenitor, adoptant o acollidor de
caràcter preadoptiu o permanent, sense perjudici del dret a la reducció de jornada que li
correspongui, no cobri les seves retribucions íntegres per mitjà d’aquest permís o com a
beneficiari de la prestació establerta per aquest fi en el Règim de la Seguretat Social que
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li sigui d’aplicació. En cas contrari, només es tindrà dret a la reducció de jornada, amb la
consegüent reducció de retribucions.
Així mateix, en el cas que ambdós prestin serveis en el mateix òrgan o entitat, aquesta
podrà limitar l’exercici simultani per raons fonamentades en el correcte funcionament del
servei.
5.1.3 Per discapacitat legalment reconeguda
(art. 25 Llei 8/2006)

Les persones amb una discapacitat legalment reconeguda que, per aquest motiu, han de
rebre tractament en centres públics o privats tenen dret a una reducció de jornada de
treball equivalent al temps que hi ha de dedicar, sense pèrdua de llurs retribucions
íntegres.
Per gaudir d’aquesta reducció de jornada cal un informe del servei mèdic corresponent
que justifiqui la necessitat del tractament, la periodicitat o durada aproximada i la
necessitat que es dugui a terme en l’horari laboral.
5.2 REDUCCIÓ DE JORNADA AMB REDUCCIÓ PROPORCIONAL DE LES
RETRIBUCIONS
5.2.1 Per raons de guarda legal
(article 48.h) TREBEP i art. 24 Llei 8/2006))

Quan el funcionari/ària tingui la guarda legal d’un menor de dotze anys, de persona major
que requereixi especial dedicació, o d’una persona amb discapacitats que no desenvolupi
activitat retribuïda, tindrà dret a la reducció de la seva jornada de treball (un terç o de la
meitat), amb la disminució de les seves retribucions que corresponguin.
Només si les necessitats del servei ho permeten, aquesta reducció pot ésser d’una altra
fracció de jornada, que ha d’ésser en tot cas d’entre la vuitena part i la meitat de la
jornada.
Tenen el mateix dret el/la funcionari/ària que es faci directament càrrec d’un familiar, fins
al segon grau de consanguinitat o afinitat, que per raons d’edat, accident o malaltia no
pugui valdre’s per si mateixa i que no desenvolupi activitat retribuïda.
5.3 REDUCCIÓ DE JORNADA D’UN TERÇ O DE LA MEITAT AMB DRET AL 80% O
AL 60% DE LES RETRIBUCIONS
(art. 26 Llei 8/2006)

Es pot gaudir d’una reducció d’un terç o de la meitat de la jornada de treball, amb la
percepció del 80% o del 60% de la retribució, respectivament, en els supòsits següents:
a) Per a tenir cura d’un fill o filla menor de sis anys, sempre se’n tingui la guarda
legal
b) Per a tenir cura d’una persona amb discapacitat psíquica, física o sensorial que no
faci cap activitat retribuïda, sempre que se’n tingui la guarda legal.
c) Per tenir a càrrec un familiar, fins al 2n grau, amb una incapacitat o disminució
reconeguda igual o superior al 65% o amb un grau de dependència que li
impedeix ésser autònom, o que requereix dedicació o atenció especial.
d) Les dones víctimes de violència de gènere, per a fer efectiva llur protecció o llur
dret a l’assistència social íntegra.
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6. EXCEDÈNCIES
(art. 3 de la Llei 8/2006).

Les excedències a què tindrà dret el personal inclòs dins l’àmbit d’aplicació d’aquest
acord seran els que estableixi en cada moment la normativa vigent en matèria de funció
pública d’aplicació al personal funcionari de les administracions locals de Catalunya.
Aquestes excedències seran actualitzades en cada moment que es produeixi una
modificació al respecte.
No es poden acumular dos períodes d’excedència en el cas que s’esdevingui una nova
causa. Si durant el període d’excedència un nou subjecte causant dóna dret a un altre
període d’excedència, l’inici d’aquest posa fi al primer.
L’exercici simultani de l’excedència per dues persones que presten llurs serveis en el
sector públic per raó d’un mateix fet causant només és permès, amb l’autorització prèvia,
si ho sol·liciten d’una manera expressa els interessats i si no afecta el funcionament del
serveis.
Les excedències per tenir cura d’un fill o filla o de familiars són incompatibles amb
l’autorització de compatibilitat, que resta suspesa d’ofici fins al finiment del termini
d’excedència.
Si un cop finida la causa que ha originat la declaració de l’excedència voluntària la
persona afectada no sol·licita el reingrés en el termini d’un mes, es declara d’ofici la
situació d’excedència voluntària per interès particular.
En el cas d’excedència voluntària per raó de violència de gènere, l’Administració ha de
notificar a la persona afectada, amb un mes d’antelació, que fineix l’excedència i que
disposa d’un mes, a comptar del finiment de l’excedència, per a demanar-ne l’ampliació o
per a reincorporar-se
6.1 Excedència voluntària per a tenir cura d’un fill o filla o de familiar a càrrec fins a
segon grau de consanguinitat o afinitat.
(art. 89.4 TREBEP i art. 4 Llei 8/2006)

Els/les funcionaris/àries de carrera tindran dret a un període d’excedència voluntària, de
durada no superior a tres anys, per a tenir cura d’un fill o filla, a comptar des de la data
del naixement o de la sentència o la resolució judicial de constitució de l’adopció o
l’acolliment.
També tindran dret a un període d’excedència de durada no superior a tres anys, per a
tenir cura d’un familiar fins al segon grau de consanguinitat o afinitat, que per raons
d’edat, accident, malaltia o discapacitat no pugui valdre’s per sí mateix i no exerceixi cap
activitat retribuïda.
El període d’excedència serà únic per a cada subjecte causant. Quan un nou subjecte
causant donés origen a una nova excedència, l’inici del període de la mateixa posarà fi a
aquell que s’estigués gaudint.
En el cas que dos funcionaris generessin el dret a gaudir-la pel mateix subjecte causant,
l’Administració podrà limi9tar el seu exer54cici simultani per raons justificades relacionada
amb el funcionament dels serveis.
El temps de permanència en aquesta situació serà computable a efectes de triennis,
carrera i drets en el règim de la Seguretat Social que sigui d’aplicació. El lloc de treball
desenvolupat es reservarà, al menys, durant dos anys. Transcorregut aquest període, dita
reserva ho serà a un lloc en la mateixa localitat i d’igual retribució.
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Els/les funcionaris/àries en aquesta situació podran participar en els cursos de formació
que convoqui l’Administració.
El període d’excedència computa als efectes de reconeixement de triennis, de
consolidació del grau personal i del sistema de previsió o drets passius. Així mateix,
durant tot el període d’excedència la persona afectada té dret a la reserva del lloc de
treball amb destinació definitiva.
No obstant això, si la persona afectada ocupa un lloc de treball amb destinació
provisional, conserva els drets generals sobre aquest fins al cessament o fins al moment
en què es resolgui la convocatòria de provisió corresponent.
6.2 Excedència voluntària per al manteniment de la Convivència o agrupació
familiar
(art. 89.3 TREBEP i art. 6 Llei 8/2006)

L’excedència voluntària per al manteniment de la convivència es pot sol·licitar, per una
durada mínima de dos anys i màxima de quinze anys, si el cònjuge o la cònjuge o el
convivent o la convivent ha de residir en un altre municipi perquè hi ha obtingut un lloc de
treball estable.
El període d’excedència no computa als efectes de triennis, de grau personal i de drets
passius, ni comporta la reserva de la destinació.
6.3 Excedència voluntària per violència de gènere
(art. 89.5 TREBEP i art. 7 Llei 8/2006)

L’excedència voluntària per violència de gènere s’atorga a les dones víctimes de la
violència de gènere pel temps que sol·licitin, sense que es requereixi un temps mínims de
serveis prestats, i sense que sigui exigible un termini de permanència en la mateixa.
Durant els sis primers mesos tindran dret a la reserva del lloc de treball que
desenvolupaven, essent computable el dit període a efecte d’antiguitat, carrera i drets del
règim de la Seguretat Social que sigui d’aplicació.
Quan les actuacions judicials ho exigeixin es podrà prorrogar aquest període per tres
mesos, amb un màxim de divuit, amb idèntics efectes als expressats anteriorment, per tal
de garantir l’efectivitat del dret de protecció de la víctima.
Durant els dos primers mesos d’aquesta excedència, la funcionària tindrà dret a percebre
les retribucions íntegres i, si escau, les prestacions familiars per fill a càrrec.
6.4 Excedència voluntària per interès particular
(article 89.2 del TREBEP i art. 86.2 DL 1/1997).

Es pot sol·licitar quan s’hagin prestat serveis efectius en qualsevol de les Administracions
Públiques per un període mínim de cinc anys immediatament anteriors. La concessió de
la present excedència resta subordinada a les necessitats del servei degudament
motivades. no podrà declarar-se quan al funcionari públic se li instrueixi un expedient
disciplinari.
Procedeix declarar d’ofici l’excedència voluntària per interès particular quan, finalitzada la
causa que va determinar el passi a una situació diferent a la de servei actiu, s’incompleixi
l’obligació de sol·licitar el reingrés al servei actiu en el termini establert
reglamentàriament.
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El personal que es trobi en aquesta situació no té dret6 a percebre retribucions, ni li serà
computable el temps de permanència en l’esmentada situació a efectes d’ascens, triennis
i drets en el règim de la Seguretat Social que li siguin d’aplicació.
6.5 Excedència voluntària per incompatibilitat
(art. 86.2.c) del DL 1/1997).

Es concedeix si els funcionaris públics es troben en situació de servei actiu en un altre
cos o una altra escala de qualsevol de les administracions públiques o passen a prestar
serveis en organismes o entitats del sector públic, sempre que no els correspongui de
quedar en una altra situació i llevat que hagin obtingut l’autorització pertinent de
compatibilitat, d’acord amb la legislació d’incompatibilitats. L’òrgan competent pot
concedir automàticament i d’ofici aquest tipus d’excedència.”
Segon.- ORDENAR la publicació d’aquest acord en el Butlletí Oficial de la Província i ferho extensiu a tot el personal al servei de l’Ajuntament i a la representació sindical.

Deliberacions
El senyor Albert Falgueras Cuatrecasas declara:
El text acordat a la Mesa General de Negociació, celebrada el dia 14 de desembre de
2016, que presentem per a la seva ratificació, representa la compilació a manera de text
refós de la casuística de les diferents lleis, decrets i acords, per tal de disposar d’un únic
document.
El capítol 3, permisos i llicències retribuïdes, està distribuït en 20 punts, dels quals
destaquem el punt 3.13 Permís per atendre fills prematurs o que hagin d’ésser
hospitalitzats a continuació del part. En els casos de part prematur i en aquells que per
qualsevol altre causa el nounat hagi de romandre hospitalitzat a continuació del part,
s’atorga un permís equivalent al temps d’hospitalització amb un màxim de 13 setmanes,
tal com diu l’EBEP, en comptes de les 12 que diu la Llei de conciliació.
També destaquem el punt 3.18 Per assistència a metges especialistes del servei públic
de salut o serveis d’urgència hospitalària o ambulatòria. On s’atorga el permís pel temps
necessari per assistència del propi funcionari o funcionària, però no entra dins d’aquesta
consideració les visites al metge de capçalera, les quals aniran a càrrec del funcionari o
funcionària.
Així mateix també s’aprova el temps necessari per assistència a metges del servei públic
de salut, o servei d’urgències hospitalàries o ambulatòries per acompanyar a parents de
primer grau de consanguinitat o afinitat, en el cas de fills o filles han de ser menors de 16
anys. Amb un màxim de 8 hores anuals més una cada fill o filla a partir del segon.
El Capítol 4. Permisos o llicències no retribuïbles o amb flexibilitat horària. Està distribuït
en 4 punts.
El Capítol 5. Reduccions de jornada. Disposicions comunes. Està distribuït en 3 apartats i
5 punts.
I finalment el Capítol 6. Excedències. Està distribuït en 5 punts més.
En tots aquests punts es desenvolupen cadascun dels supòsits legalment previstos.
Un cop més proposem al Ple la ratificació d’aquest acord de la Mesa General de
Negociació.
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Votació
Sotmesa a votació la proposta dalt transcrita, s’aprova per unanimitat.

11. Canvi de denominació d'espai públic: del "Centre Municipal d'Informació i
Recursos per a Dones" a "Espai Maria-Mercè Marçal".
ANTECEDENTS
Vist que el Centre Municipal d’Informació i Recursos per a Dones és l’equipament on
s’ubica el Servei d’Informació i Atenció a les Dones, el Punt d’atenció a la diversitat de
gènere i sexual i el servei de Coeducació i Polítiques de Gènere, unitat responsable de
les polítiques d’equitat de gènere i LGTBI.
Donat que el propòsit d’aquest canvi de denominació respon a l’objectiu d’identificar
l’equipament amb les polítiques d’equitat de gènere i LGTBI.
Atès que un dels objectius de les polítiques d’equitat de gènere és visibilitzar dones que
hagin contribuït a la defensa dels drets de les dones al llarg de la història i que hagin estat
referents en àmbits com la cultura i el coneixement.
Tenint en compte que un dels objectius de les polítiques LGTBI és visibilitzar la diversitat
de gènere i d’orientació sexual, i les dones lesbianes continuen essent a dia d’avui
invisibilitzades.
Vista la voluntat de l’equip de govern d’actualitzar el nom d’aquest espai i atès que en
data 13 de gener de 2017 es va proposar el canvi de denominació del "Centre Municipal
d'Informació i Recursos per a Dones" a "Espai Maria-Mercè Marçal", en el sí de la
Comissió Permanent de Nomenclatura de Vies Públiques, on els grups municipals que hi
van assistir van proposar diferents alternatives: Muriel Casals (Convergents), sense nom
personal i identificació de l’activitat del propi equipament (Ciutadans) i Maria Aurèlia
Capmany (Partit Socialista de Catalunya).
Considerant que Maria-Mercè Marçal, poetessa, professora, crítica literària, narradora,
editora i traductora,va destacar pel seu activisme en el moviment feminista i lèsbic, essent
una de les primeres autores en tractar en la literatura catalana temes com l’amor lèsbic,
l’embaràs o la maternitat, i la seva literatura subverteix l’ordre patriarcal i es rebel·la
contra el model de feminitat que aquest imposa, trencant tabús sobre maternitat i
sexualitat.
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Atès que des del Servei Municipal de Processos, Estadística i Padró, s’enviarà al conjunt
d’organismes competents, empreses concessionàries i serveis municipals el canvi de
denominació d’aquest espai.

48/58

DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer. Proposar el canvi de denominació del “Centre Municipal d'Informació i Recursos
per a Dones” a “Espai Maria-Mercè Marçal”.
Segon. Comunicar el present acord als organismes competents, serveis municipals i
empreses concessionàries.

Deliberacions
La senyora Elisabeth Oliveras i Jorba declara:
Amb la voluntat d’aquest equip de govern d’anar avançant en l’equitat de gènere i en
visibilitzar polítiques que fins ara doncs no havien estat contemplades, donat que l’espai
d’atenció a les dones també és el punt d’atenció a la diversitat de gènere sexual i el
servei de coeducació.
Hem entès o hem pensat que una manera de què es pugui reconèixer l’espai no només
com un centre d’atenció, com ja era, i es treballava i es continua treballant cap el món de
la dona, cap els feminismes, sinó que també doncs hi havia d’haver una visibilització de
l’àmbit de LGTBI.
Amb aquesta voluntat es va proposar a la Comissió de Nomenclàtor el nom d’Espai
Maria-Mercè Marçal, en el debat de la comissió els companys de Convergència ens van
proposar el nom de Muriel Casals, els companys de C’s ens van dir que ja els hi
semblava que el nom que tenia com a Centre de Recursos, doncs ja quedava bé. I els
companys del PSC ens van proposar el nom de Maria Aurèlia Capmany.
El fet de què l’equip de govern triés i escollís el nom de Maria-Mercè Marçal, la persona,
la figura, bé doncs ve donat per la seva trajectòria, perquè és una poetessa, una
professora, una crítica literària, i també evidentment doncs una persona que es va
significar durant molt temps en la lluita cap a la llibertat de les dones i del món lèsbic.
I per tant amb la seva figura recollíem els dos mons que volíem tractar o els mons que
volem que es visualitzin en aquest espai.
Per tant doncs la nostra proposta passa per aquí, perquè l’espai que ara es diu “Centre
Municipal d’Informació Recursos de la Dona” passi a dir-se “Espai Maria-Mercè Marçal”.

El senyor David Sánchez Mancebo declara:
Bona tarda i perdoni el retard.
En aquest punt nosaltres votarem en contra, no per diguéssim en principi la persona
proposada no l’entrem a valorar, tot i que entenem que podia haver estat perfectament
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doncs pels motius que vostès addueixen, que faran aquest canvi de nom, ens podríem
anar doncs 3.000 anys en la història o en un entremig i posar el nom de Cristina de
Suècia i potser ens quedaríem doncs ben feliços i també seria objecte d’aquesta
visualització que vostès volen donar a un tipus de dona, que nosaltres, insisteixo, no
entrarem a valorar.
El que sí pel que fa a la forma, possiblement doncs no hagi estat la més adequada, però
com jo els hi vaig dir a la comissió, entenem que vostès tenen legitimitat de proposar un
nom òbviament, d’acord, i de nosaltres sumant-se o no sumant-se. El que nosaltres
discrepem són els diguéssim, els aspectes que es donen aquest nom i perquè es fa, però
ja dic, no entrarem.
En qualsevol cas nosaltres sí que també potser en base a la participació, com d’altres
companys, com el Sr. Delgado i el Sr. Gilabert van mostrar que seria bo aquella
participació, aquella manera de fer hagués sigut d’una altra manera.
Nosaltres no ens centrarem gaire en aquest tema, però sí que potser s’hagués pogut fer
d’una altra manera.
En qualsevol cas sí que volem recalcar, que seria bo no santificar aquests llocs amb una
vessant política, o de qualsevol altra vessant d’una persona per condicions, etc. Creiem
que aquests espais han d’estar oberts realment a tots els ciutadans, en aquest cas
centrats en les dones, sense emmarcar a cap tipus, no limitació, però sí diguéssim
manera de fer o de ser.
Creiem que el nom d’aquest espai, ja té un nom, que es podia haver buscar un altre nom,
com els hi vaig dir, de cap persona.
Els companys de Convergència posaven, que vostè ho acaba de comunicar de Muriel
Casals, una persona que potser sí que pot tenir un espai, perquè no, al nostre municipi,
però que clar està significada doncs amb un moviment molt concret i crec que ens hem
d’allunyar d’aquests espais, evidentment un carrer o una plaça doncs sempre es pot
parlar, perquè són persones que d’una manera o una altra han treballat i han dignificat la
feina doncs que d’un aspecte social o polític, tot i no estant d’acord, insisteixo, però això
és que no té res a veure, no té res absolutament a veure, doncs puguin tenir espai, i
potser serà objecte de debat.
No cal dir que evidentment la persona proposada pel PSC, és un perfil diferent, i que amb
el temps, la Sra. Maria Aurèlia Capmany sí que ha donat una envergadura diferent,
d’acord, i no per ser dona, jo crec que són persones, per això deia que a mi això de ser,
podia portar el nom d’un home aquest espai i no contradiria possiblement cap principi per
qualsevol ciutadà que pugui anar a fer ús d’aquest espai.
Per tant vull dir, crec que barrejar, voler buscar la dignitat, dignificar, entendre la diversitat
d’una manera, permeti que ho digui, una mica sectària, no és el nostre, ni la meva
manera personal de veure aquest tema, ni la nostra manera política de defensar-ho.
Finalment dir que hi ha una moció aprovada per tots nosaltres, tenia pendent buscar la
data, no he pogut, el meu company tampoc, però bé és d’aquest mandat òbviament i ens
agradaria saber com està el treballar a les escoles tot això, el protocol de LGTBI,
voldríem saber com està, perquè això sí que és realment treballar de manera efectiva,
concreta per a aquest col·lectiu perquè evidentment tenen una temàtica molt concreta
amb la qual s’ha de donar un recolzament, i s’ha de donar informació, fer un seguiment..
Això sí que és centrar-se a nivell d’un treball molt concret.
Com els hi deia, nosaltres no donarem suport a aquest canvi, creiem que és un canvi
potser polític, potser motivat per uns compromisos, no ho sé, però en qualsevol cas
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entenem que aquests espais han de ser, com d’altres que hi ha al municipi, molt més
diguéssim difuminats i integradors, d’acord?
Bé, moltes gràcies, no sé si hi haurà opció de rebatre aquesta pregunta que els hi he fet,
de com està aquest tema de mocions que aprovem i que llavors no sabem que passa
amb elles.

La senyora Sílvia Peralta Valdívia declara:
Bona nit a tothom.
Una mica en la línia del que plantejava el company de C’s, des del PSC vam proposar un
altre nom, també en aquesta consideració de fer-lo de manera més universal, intentar
buscar un nom de consens.
Creiem, i tampoc entrarem a valorar la figura de la persona proposada, independentment
dels posicionaments polítics, que lògicament també els tenia, però com dic no entrarem a
valorar, perquè com vostès saben, nosaltres defensem les dones polítiques en qualsevol
àmbit, per tant aquí no entrarem.
Però sí lògicament en les formes, creiem que ha estat un procés que s’ha realitzat de
manera, al nostre entendre, absolutament incorrecte, no hi ha hagut cap procés
participatiu de cap tipus, el govern municipal en aquest cas ha adoptat una proposta, un
nom de manera unilateral i és la proposta que finalment s’acabarà aprovant avui.
Per tant no hi ha hagut voluntat des del primer moment de buscar cap consens, perquè si
hagués hagut aquesta voluntat el procés no s’hauria fet d’aquesta manera, no s’hauria
portat ja un nom predeterminat per ser aprovat en la Comissió de Nomenclàtor,
lògicament en la qual el govern té majoria i lògicament aprovarà aquest nom.
Per tant com dic no s’ha buscat el consens, entenem que un equipament municipal té
prou importància com per tenir un nom que identifiqui a tota la ciutadania i a tota la
població, tot i lògicament representant el que significa el Centre d’Informació i Recursos
per a les Dones, però que sigui d’una manera més universal, el qual no exclou a ningú.
Però ja dic per nosaltres el que no ens ha agradat en absolut ha estat el procés, perquè
com dic no hi ha hagut cap intenció d’arribar a cap acord des del primer moment, ni tant
sols han consultat a les entitats que treballen també els temes d’igualtat al poble, ni que
nosaltres sapiguem no s’ha consultat a ningú. Segons ens van dir, que vam preguntar a
una comissió informativa, perquè es parlava d’un procés participatiu, vam preguntar quin
era aquest procés participatiu i la resposta de la Sra. alcaldessa va ser que havia estat un
procés participatiu entre els tècnics de la casa.
Per tant han estat els tècnics de la casa que han fet el procés participatiu i han decidit
aquest nom, que l’adoptat l’equip de govern com a tal i per tant com dic aquí la resta de
grups polítics doncs pràcticament no han pintat res. I per això no ens agrada votar en
contra però ho haurem de fer perquè no ens agrada el procediment com s’ha fet.
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El senyor Josep Antoni Delgado Rivera declara:
Bon vespre.
Puc estar d’acord amb la candidata que ha proposat i que serà aprovada per portar el
nom del Centre, en la seva triple condició que ella mateixa deia, la Maria-Mercè Marçal
de dona, de membre d’una família de condicions econòmiques desfavorides i lesbiana, i
membre d’una nació oprimida. Ens hauria semblat molt oportú l’aprovació del seu nom
per aquest Centre, però si s’hagués discutit, si s’hagués plantejat, perquè aquí els grups
de l’oposició ens hem assabentat quan ja estava la proposta feta i com ja vam dir a la
comissió específica, ens hauria agradat, no una mica més de diàleg i de participació, sinó
participació i diàleg. Perquè entenem que no n’hi ha hagut gens.
Per tant a última hora vam tenir la idea, quan es va plantejar el canvi de nom de proposar
una altra candidata, la Muriel Casals, ens semblava que als efectes d’aquesta persona
són més immediats, més recents i encara donar visió en el país i també en el municipi
més palesa i és la proposta que vam formular.
Per tant anunciar també el vot negatiu.

La senyora Elisabeth Oliveras i Jorba declara:
Moltes gràcies per la intervenció de tots.
Lamentar els seus vots negatius, perquè en definitiva el que l’equip de govern doncs vol
evidenciar en aquest cas és la voluntat d’endegar polítiques que van més enllà només del
món i de l’àmbit de dona, sinó que volem treballar i estem treballant ja en aquest cas i ens
assemblava que la figura, doncs que sí, com molt bé ha dit la Sra. Peralta, va sorgir d’un
debat intern, els tècnics de la casa també tenen opinió i sovint quan s’escolta i en aquest
cas coincideix, ens va semblar doncs que era correcte i tampoc no volem desmerèixer
cap de les candidates perquè totes tenen les seves virtuts i per tant no entraren en cap,
com ha fet la Sra. Peralta, perquè cada una en el seu àmbit ha lluitat, ha fet una tasca
que ha honorat la seva lluita i el seu espai. Però com molt bé han dit, en aquest cas
l’equip de govern ha pensat i creu, conjuntament amb els tècnics de la casa, que l’espai
el nom que se l’atorga doncs el defineix força bé.
També és veritat que dins de la comissió vam recollir la proposta que ens ha fet
Convergència i el PSC i vam agafar el compromís de què, i així ho hem traslladat a qui
porta tot el nomenclàtor del poble perquè es revisin tots els noms, hi ha alguns carrers
que tenen noms semblants, que un es diu avinguda i l’altra és un carrer que té el mateix
nom i que crea confusió i que se’ns han fet demandes, i d’altres que no tenen nom. I que
per tant el que farem és fer un recull i ens asseurem i farem la proposa i aquí doncs
vostès també podran fer totes les propostes en aquesta comissió.
Agafem el compromís que sigui ben oberta i sense cap nom proposat i que tots hi anem
buscant. I si es considera que en algun carrer hi ha d’haver un procés participatiu, des de
les empreses que hi treballen, o des dels veïns que hi viuen perquè té una afectació,
doncs també ho tindrem en compte.
En tot cas reiterem doncs que considerem que el nom de Maria-Mercè Marçal, en la seva
condició de poetessa, de professora, crítica literària, narradora, editora i traductora, que
va destacar per seu activisme en el moviment feminista i lèsbic, essent una de les
primeres autores en tractar en la literatura catalana temes com l’amor lèsbic, l’embaràs o
la maternitat, recull àmpliament o abastament el que en aquest cas el Centre de
Recursos de la Dona s’ha transformat. I aquesta és la proposta.
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Perdoni, em descuido la resposta als companys de C’s, el protocol de LGTBI s’està
treballant amb les direccions dels centres escolars perquè la Generalitat ja tenia un
protocol previ i el que estan fent és l’adaptació i l’adequació en el nostre municipi,
juntament amb aquestes formacions, com la que demà farem i d’altres que es van
assistint per poder acompanyar i assistir a tots els joves i infants del poble que així ho
necessitin i les seves famílies.

Votació
Sotmesa a votació la proposta dalt transcrita, s’aprova per majoria absoluta amb el
resultat següent:
Vots a favor: 9 (Junts-ERC-AM i ICV-EUiA-E)
Vots en contra: 7 (Convergència, PSC-CP i C’s)
Abstencions: 0
La senyora Elisabeth Oliveras i Jorba declara:
Abans de passar a l’últim punt. Teníem una moció que està entrada per la Federació
d’Associacions de Veïns i que tots els portaveus la vam poder llegir aquesta setmana per
una qüestió de dificultat amb el correu. I estàvem acordant deixar-la per aprovar en el
mes que ve, si els hi sembla correcte, perquè així tothom se l’ha llegit bé.

12. Precs i preguntes
El senyor Luís Villa Carbó declara:
Ara farem la pregunta formal que ahir en una comissió informalment vaig fer: des del grup
municipal de C’s volem conèixer com ha estat el resultat de l’any 2016 envers el tema de
la violència masclista a Sant Quirze?
Recordeu que vam parlar de dir-nos les dades de com ha anat tot a data de 25 de
novembre, que era el dia la violència masclista, però realment no tenim cap constància ni
cap notificació del tema.
L’altra tema que també ens preocupa a aquest grup municipal de C’s, és que al
començament d’aquest mandat, que ja portem gairebé un any i mig, aquest equip de
govern ens va fer arribar un llistat de llicències pendents d’aprovar o pendents de donar
per aprovades. Voldríem saber en aquest moment com està el tema? Quantes queden
pendents? Quantes s’ha pogut solucionar? I si està valorat o no, si l’activitat que estan
fent en aquest moment continua estan activa, no activa, està sospesa, no està sospesa,
està pagant els impostos corresponents, no els estan pagant, etc.
Un altre tema: el solar dedicat a horts de l’av. Egara/Noguera, s’han començat a tallar
pins, alhora que s’estan posant arbres. Volem saber si pensen tallar tots els pins? Si
només tallaran un pi o dos o deixaran una rengla de pins sencers, com ho faran això?
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I per acabar, abans la Sra. alcaldessa ha fet una referència a la calçotada dels avis,
voldria que ens donés més informació.

La senyora Míriam Casaramona Massana declara:
Bon vespre a tothom.
Ens van comunicar quan ens van exposar el Pla local de joventut de què al mes de gener
ja estaria fet, estem a mes de gener, bé fet i presentant, i no en tenim notícies, a veure si
la senyora regidora de Joventut ens podia facilitar alguna informació més.
La següent pregunta va una mica dedicada a l’escolta dels plens, que parlàvem l’altra dia
en el dia del ROM, això ho sabran els membres que formem part de la mesa, que estem
treballant el ROM.
El passat mes de desembre del 2015, després de la fuita d’aigua que va haver-hi en el C.
Vallcorba. Servidora va demanar un informe de CASSA de la fuita de gas, més així que
ha passat un any només i encara no tenim aquest informe, i a més a més fa 15 dies va
haver-hi una altra fuita una mica més enllà, una cantonada més enllà. Doncs bé, torno a
demanar si us plau, una altra vegada, un informe de la companyia d’aigües de Sant
Quirze.
I després per acabar, seria ben bé potser una cosa més, com a exregidora de Joventut i
com a mare també de 3 fills que van a l’escola pública d’aquí Sant Quirze. Avui aquest
matí he rebut un correu de la campanya que s’està fent a Joventut, “Informe-sex”, em
sembla perfecte jo també he sigut regidora, he fet correus, he fet mailings, però penso
que haurien de ser una mica, discernir una mica les edats. És un correu, bé penso que
hauríem de saber a qui va destinat aquell correu. Això és un prec. Penso que hauria de
ser una mica més acotat, i si és pogués fer, diferenciar per edats.

El senyor Luís Villa Carbó declara:
Perdó, és que m’he deixat una pregunta, que se m’ha saltat dins de la pàgina.
Abans hem parlat de la comissió de l’aeroport, llavors voldria conèixer, perquè jo no ho
tinc clar, quina transparència tindrà aquesta comissió, i com ens podem assabentar els
demés dels avenços de la mateixa?
I després volem conèixer també si l’entitat del poble que més ha treballat el tema, com és
la Federació de Veïns, si se’l tindrà en compte.
La senyora Elisabeth Oliveras i Jorba declara:
Bé començo per aquesta. La comissió de l’aeroport és un grup de treball, que quan va
començar el mandat les 3 alcaldies: la de Barberà, Badia i Sant Quirze, vam fer arribar el
malestar que tenien conjuntament els nostres veïns i la situació que estàvem visquem
amb l’Aeroport i doncs la problemàtica d’autorització de llicències, el soroll, la
contaminació acústica al conseller Rull, i en aquest cas el va agafar el compromís que
convocaria d’alguna manera.
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Primer miraríem de què AENA estigués asseguda a la taula, cosa que de moment no s’ha
aconseguit i veient que no arribàvem a aquesta fita, van fer un pas previ, que és el de
crear aquest grup de treball.
Aquest grup de treball el formem les federacions d’associacions de veïns de cada
municipi, que ara s’han constituït en una federació del Vallès, i hi ha representant de
l’Aeroclub, dels treballadors, de l’administració de la Generalitat, les alcaldies de cada
municipi, o un regidor en qui es delegui, i la directora de l’Aeroport i la cap de la torre de
control.
El dia 17 només ens vam constituir, es van manifestar inquietuds i neguits, hi havia algun
tècnic, em sembla que era de Barberà, que va manifestar doncs per exemple que feia
molta falta tenir una formació i una orientació de com tramitar d’una manera més àgil i
més ràpida les llicències, doncs quan entren als ajuntaments després s’ha de passar
informació a AESA i això doncs. Per tant aquest és un dels àmbits.
I en principi se’ns va dir que se’ns convocaria trimestralment, que se’ns faria arribar una
proposta d’ordre del dia a tots els membres, en el moment que arribi la proposta d’ordre
del dia el que farem és traslladar-la a tots els grups municipals.
Jo no vaig entendre que allà hi hagués limitació de persones i presència, jo no ho vaig
entendre així, és a dir en aquest cas, en el nostre Ajuntament i vam assistir el Sr.
Fernández, hi vaig anar jo mateixa i va venir el Sr. Jordi, representant de la Federació,
vam anar junts, i també va venir un enginyer aeronàutic que viu aquí al poble, que és veí,
que ha manifestat la voluntat de poder col·laborar traduint doncs a vegades temes que
són més densos i que en aquest cas són del seu àmbit laboral. Jo no vaig entendre que
hi hagués limitació, amb això els hi dic perquè de la mateixa manera que quan ha vingut
alguna visita els hem convidat, penso que si el dia ens el diuen amb prou anticipació i els
hi fem arribar, doncs podem anar conjuntament a la comissió i sinó quan ens arribi l’acta
la traslladarem. No ho vaig entendre així, no sé si algun dia ens presentem molta gent
ens diran que què hi fem allà, però en principi és una comissió amb la voluntat d’anar fent
el seguiment de tot el que suposa conviure amb l’Aeroport. I tothom té veu, no la vam
veure o la sensació donava pas de què hi hagués limitacions o n’hi haguessin d’haver.
Clar només va ser el dia la constitució i evidentment es va manifestar la necessitat, la
voluntat, es va donar les gràcies a la Generalitat perquè ens emparés en aquest àmbit
que estàvem una mica desolats i que portàvem com bastants anys sense poder tenir un
àmbit on poder parlar i regular i que per tant doncs que s’entomés des de la Generalitat el
lideratge del grup, doncs també es va agrair, però haig de dir que el govern de l’Estat
espanyol hi era absent, que és qui té paraula.

El senyor Luís Villa Carbó declara:
El que passa que amb aquest tema tenim de tenir en compte que AENA cada vegada és
més privada. I en aquest moment ja és quasi, quasi més privada que estatal. Encara que
suposo que les direccions surten d’on surten.
Però nosaltres hem de pensar en un recorregut, i aquest recorregut és que l’empresa
acabarà sent privada.
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La senyora Elisabeth Oliveras i Jorba declara:
Sr. Villa és que m’ho posa molt bé, parli amb els seus “jefes” de Madrid, aquí sí que
nosaltres anem venuts. El meu grup, en el que jo milito, no el que represento aquí, sinó
en el grup que jo milito, li ben asseguro que d’influència no en tenim cap ni una en el
Congrés, però vostès potser en tenen una mica més, per tant doncs res, una aclucada
d’ull i a veure si ens fan la vida més fàcil a tots.
Em deia el resultat de la violència masclista, ja li vaig dir que miraríem de fer un retorn
dins de la comissió que fèiem ahir o abans d’ahir, doncs vam agafar el compromís tant de
Benestar Social com de tots els àmbits on s’atén a les persones, de què mirarem de fer 2
retorns l’any perquè hi ha serveis que els retorns es fan a final de curs i d’altres que es
fan a final d’any, i llavors per tant les dades.
El dia 25 de novembre la dada eren 41 persones ateses en el nostre poble, el dia 25, del
25 de novembre al 31 de desembre n’hi van haver més, que són les que s’estan tancant
ara i per això encara no tenim la dada, però el dia 25 malauradament eren 41 persones,
dones ateses per violència masclista, patriarcal o com li vulguin dir, sense suavitzar-ho.
El llistat de llicències, el que farem és demanar una actualització i també que fessin una
ullada des de Serveis Econòmics creuin les dades que tothom estigui, entenem que, en el
moment que reben la llicència és que estan actualitzats sinó doncs és un dels
condicionants que s’han de pagar els deutes.
El solar de l’av. Egara s’està reordenant, aquells pins, si vol el Sr. Fernández.

El senyor Francesc Fernández Lugo declara:
Dins del procés d’adequació perquè el solar acabi acollint els horts municipals, primer es
van treure tot el que eren els tubs que tenia allà emmagatzemats CASSA, i ara s’està fent
una tala de branques baixes i arbres que estan... més que res en el procés seguim totes
les feines per acabar adequant el terreny.

La senyora Elisabeth Oliveras i Jorba declara:
La Sra. Baldrich els hi explicarà la calçotada.

La senyora Marta Baldrich Caselles declara:
Ai Sr. Villa no pateixi. Ha comentat lo de la calçotada la Sra. alcaldessa perquè justament
aquesta tarda ens han enviat des del Casal d’Avis la proposta de la calçotada, suposo
que a finals de setmana trauran la comunicació, però serà el dia 17 a l’hora de dinar, la
calçotada, però no li donaré tot el menú perquè no el recordo. I evidentment estan tots
convidats, i el menú calçots i alguna cosa més.
La senyora Anna Canes Urbano declara:
Bon vespre.
En resposta al que comentava la Sra. Casaramona, sí és cert ens van dir que al mes de
gener ho tindríem, fa cosa d’una setmana van enviar la diagnosi, se l’estan revisant a
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nivell tècnic, sé que la tornaran, i quan tinguem la definitiva us l’enviarem. I hem de fer
una reunió tant equip de govern com oposició per dissenyar doncs si hi ha un nou Pla, en
el cas de la diagnosi, les propostes que volem que es vagin engegant.
Suposo que la setmana vinent ja tindrem la diagnosi revisada, i un cop la tinguem el dia la
comissió fixem una data per treballar-hi.
I referent al prec, doncs ho agafem, en ho mirem i serem més curosos.
La senyora Míriam Casaramona Massana declara:
Disculpi, tinc una altra pregunta. He vist que a l’apartat de decrets, feien referència a un
pagament del Pla local de joventut. Llavors quan quedava reflectit posava de Cultura,
llavors Joventut? És Cultura o pròpiament Joventut?
No em quedava molt d’acord, perquè sí que en l’apartat de què vostè és la regidora
també, que en el nou cartipàs surt que és la nova regidora, segueix sent la regidora
d’Infància i Família, això quedaria, es podria explicar ben bé, perquè quedaria més
englobat el que seria l’Àrea de Benestar Social entenc jo. Volia preguntar això perquè he
vist Cultura, potser és una equivocació i ja està.
La senyora Elisabeth Oliveras i Jorba declara:
Buscarem el decret perquè deu ser una equivocació d’assentament, ara ho estava mirant
però no el trobava, en tot cas el mail que s’ha enviat, entenc jo que tècnicament segur
que l’han valorat, ens el llegirem tots i fins i tot el farem arribar als altres regidors perquè
puguin també valorar doncs que hem rebut perquè sàpiguen de què estem parlant,
perquè les persones que no són famílies no l’han rebut i per tant no poden jutjar el que
estem debaten, llavors a òrgans de seguiment si volen en parlem una mica més fins i tot
de la Campanya.

La senyora Míriam Casaramona Massana declara:
Perdó, penso el mailing no està malament, però s’hauria de fer segons edat. No jo
tampoc l’he rebut, l’ha rebut el meu fill de 12 anys.
Llavors penso que haurien de fer adreçades a segons l’edat que s’envia, perquè tu quan
vas a Joventut a la fitxa poses l’edat i llavors s’hauria de ser una mica més precís i no
enviar, és el que entenc, és el meu punt de vista.

La senyora Elisabeth Oliveras i Jorba declara:
Bé mirarem de recuperar-lo, que els tècnics ens l’enviïn a tots, així tothom podrà jutjar,
perquè qui no té fills d’aquesta edat no l’ha rebut i per tant no sabem. En tot cas sí que és
veritat que just una de la diagnosis del Pla de salut determinava que els joves cada cop
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començaven activitats d’experimentacions de tota mena més aviat i per tant se’ls ha
d’informar i se’ls hi dóna mecanismes de formació com més aviat millor. Clar cadascú
coneix el seu propi fill i sap quan ho necessita, però en aquest cas en general jo entenc
que s’ha seguit la proposta.
Demanarem els informes, perquè jo d’informe de CASSA, s’encarrega el Sr. Caminal,
perquè els de Via Pública sí que estan fets però els de CASSA no els hem vist.

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