ACTA SESSIÓ DE PLE
Número:
Caràcter:
Data:
Constitució:
Aixecament:

2017000003
Ordinària
23 de febrer de 2017
19:35
21:16

RELACIÓ DE MEMBRES CORPORATIUS
Assistents
Elisabeth Oliveras i Jorba
Albert Falgueras Cuatrecasas
Anna Canes i Urbano
Àlex Brossa Enrique
David Caminal Caparrós
Elena Sabater Sánchez
Francesc Fernandez Lugo
Maria Domingo Soler
Mercè Vallès Corominas
Miriam Casaramona Massana
Josep Antoni Delgado Rivera
Sílvia Peralta i Valdívia
Carles Gilabert Cardona
David Sánchez Mancebo
Luís Villa Carbó
Marta Baldrich Caselles

JUNTS-AM
JUNTS-AM
JUNTS-AM
JUNTS-AM
JUNTS-AM
JUNTS-AM
JUNTS-AM
JUNTS-AM
CIU
CIU
CIU
PSC-CP
PSC-CP
C'S
C'S
ICV

Absents sense justificació
Cap
Absents amb justificació
Montserrat Mundi i Mas
PRESIDENTA
Elisabeth Oliveras i Jorba.
SECRETARIA
Helena Muñoz Amorós.

CIU

QUÒRUM
Es verifica afirmativament el quòrum d’assistència a l’inici de la sessió i es manté durant
el seu transcurs.
La Sra. Vallès s’incorpora a la sessió durant les deliberacions del punt núm. 6 de l’ordre
del dia.
La Sra. Casaramona s’incorpora a la sessió durant les deliberacions del punt núm. 12 de
l’ordre del dia.

CONVOCATÒRIA
Primera.
ASSUMPTES CONEGUTS
1. Aprovació acta
S’aprova l’acta de la sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament de 24 de novembre de 2017.

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

2. Informes de Presidència
Primer de tot volem fer arribar en nom de tot el Consistori, el condol a la família del Sr.
Josep Romeu, exregidor de l’Ajuntament, que va morir aquest mes. Acompanyar en el
sentiment a la seva família.
Recordar que la setmana vinent les obres de les millores d’accessos al tanatori obligaran
a què el carrer Priorat tingui un sol sentit, s’ha informat a les xarxes, s’ha informat a
tothom, però bé recomanem que qui sigui usuari d’aquest àmbit, doncs que consulti la
manera d’accedir i els talls que hauran per facilitar la circulació.
Dir-vos que aquesta setmana hem dut a terme un debat molt interessant en l’àmbit de
l’Educació. Un debat que es va celebrar a l’escola Onze de Setembre, un debat que va
néixer a demanda del Consell Escolar Municipal i que va comptar amb membres de la
comunitat educativa, amb famílies i en el que vam debatre la necessitat dels canvis en la
Llei d’educació, o quina és l’orientació que es creu que hauria de ser la millor Llei
d’educació, la necessitat o no de què cada govern que apareix doncs ens canviï la Llei i
ens la transformi en una altra cosa.
Per tant un debat ric, la regidora ens comentava que la comunitat educativa està molt
contenta d’haver pogut participar d’aquest debat i haver-ne pogut doncs treure bones
conclusions. Aquestes conclusions es traslladaran com a conclusions pròpies del Consell

Escolar, en l’àmbit del debat de la Conselleria i per tant doncs constatar un cop més que
el món de l’educació a Sant Quirze és viu i està en ple procés de transformació i de
millora.
Dir-vos que ahir en l’àmbit del Consell Comarcal, en el Consell d’Alcaldes, es va aprovar
un acord per generar espais de diagnosi i de debat de punts estratègics entre el Vallès
Oriental i el Vallès Occidental. Hi havia una proposta feta per Fem Vallès de proposar fer
una sola comarca, que de moment s’ha desestimat, entre altres coses perquè duplicava
bastantes de les institucions que hi ha.
Però el que sí es va constatar, una realitat tossuda, que és que els grans municipis se’ns
mengen els petits i en aquest cas l’Alcaldia de Sabadell va defensar-nos als petits, cosa
que se li agraeix molt. Va ser una proposta que els molts municipis petits, a la comarca
del Vallès Oriental dels 39 municipis, 37 són de menys de 20.000 habitants i aquí en el
Vallès Occidental 12. Per tant som un gruix important de pobles que necessitem poder fer
sentir la nostra veu més enllà de l’Àrea Metropolitana, més enllà d’altres àmbits, perquè
tenim necessitats de gestió diferents i els nostres veïns tenen els mateixos drets i les
mateixes necessitats que tots.
Per tant doncs aquest acord ens porta a pensar que podem començar a avançar, com a
mínim a fer sentir la nostra veu.
Dir-vos també que com a poble podem estar ben satisfets de la participació que van fer
les entitats i els veïns de Sant Quirze a la manifestació del dissabte passat, manifestació
pel dret de les persones migrants, sota el tema “casa nostra casa vostra”. Felicitar Sant
Quirze perquè és un poble actiu, que vol acollir i per tant doncs tenir-ho present.
Recordar-vos que durant el mes vinent es celebraran tots els actes del mes de la dona,
amb un col·lectiu ampli d’entitats, al que s’hi ha afegit entitats que en altres moments
doncs potser no hi participaven tant. Per tant doncs anem aconseguint que la
transversalitat del món de la dona vagi apareixent en àmbits que fins ara no hi era tant
present.
I de recordar-vos que el dia 8 de març, com després en un punt del Ple doncs veureu,
doncs hi ha la celebració important.
El dia 25 de març recordar-vos que hi ha la ja mítica cursa dels Mussols, el dia 19 es
celebra la Mostra Pedagògica i la Passada de Sant Antoni.
I recordar-vos que dilluns al vespres malauradament cal tenir un altre cop convocat un
minut de silenci, en aquest cas per l’inici del judici cap exconseller Homs. En aquesta ja
gairebé, no sé, és difícil de definir, actitud de l’Estat espanyol d’intentar passar per la
justícia tot el que és la representació o política catalana o la democràcia catalana.
I finalment us volem recordar que tant demà les escoles i aquest cap de setmana tot el
poble, celebrem el Carnaval. Desitjar-vos a tots que en gaudiu molt, que pugueu gaudir
del grup musical o del ball que organitza el grup de Sant Quirze “Solament Soul”. I
desitjar-vos avui que celebreu un bon dijous gras.

3. Donar compte de decrets
-3-

És dóna compte al Ple dels decrets realitzats durant el mes de gener de 2017, que van
del núm. 20171 al núm. 2017283 i que s’adjunten a aquesta acta.

4. Autorització ús dependències municipals Casa Pintor Vila Puig celebració
matrimonis civils Jutgessa de Pau
ANTECEDENTS DE FET
1. La legislació vigent estableix que en el cas dels matrimonis civils autoritzats pel
Jutge/essa de Pau, el lloc físic de celebració del casament siguin les oficines o
dependències del Registre Civil.
No obstant això, és una realitat que les oficines dels Registres Civils no reuneixen en
ocasions les condicions mínimes adequades per tal que en elles es puguin celebrar
aquestes cerimònies.
En el cas del Jutjat de Pau de Sant Quirze del Vallès, degut a les seves dimensions i atès
que no té una Sala de Vistes, tradicionalment i com a ús i costum s’han cedit diferents
dependències municipals amb la finalitat de celebrar els casaments per part del
jutge/essa de pau.
2. Als efectes de clarificar a nivell organitzatiu quines dependències municipals es poden
emprar per la jutgessa de pau per la celebració d’aquests actes, es va remetre ofici en
data 9 de març de 2016 a la Subdirecció General corresponent del Ministeri de Justícia,
sol·licitant si als seus arxius els constava la comunicació de l’acord entre el jutge de pau
de Sant Quirze del Vallès i l’Ajuntament pel qual s’habilitava un local o dependència
municipal per a l’autorització de matrimonis, de conformitat amb allò previst a l’apartat
segon de la Instrucció de 28 de novembre de 1985, de la Direcció general dels Registres i
del Notariat, sobre el lloc de celebració de matrimonis civils.
3. En data 25 de gener de 2017 té entrada a la Corporació ofici adreçat pel Ministeri de
Justícia que informa que no consten als arxius de la Direcció General dels Registres i del
Notariat cap comunicació d’acord municipal de Sant Quirze del Vallès, respecte a
habilitació de dependències municipals per a la celebració de matrimonis civils per part
del jutge de pau.
FONAMENTS DE DRET
I. De conformitat amb les Instruccions de 28 de novembre de 1985 i de 10 de gener de
2013, de la Direcció General dels Registres i del Notariat si el matrimoni l’autoritza la
jutgessa de pau, aquesta autorització podrà realitzar-se no només en la pròpia oficina del
registre, sinó també en un altre local de l’Ajuntament especialment habilitat a aquests fins
i que tindrà la consideració d’oficina registral als exclusius efectes de la celebració de
matrimonis. Aquesta darrera possibilitat requereix l’acord previ entre el jutge i la
corporació municipal, que haurà de recaure sobre un local adequat i únic per a tots els
casos. De l’indicat acord s’haurà de donar trasllat a la Direcció General dels Registres i
del Notariat.
II. Atesa la conformitat expressada per la jutgessa de pau al present acord i en exercici de
les facultats atribuïdes al ple municipal per l’article 22.2.q. de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases del règim local, en la seva redacció vigent.

DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer. Autoritzar la celebració de cerimònies de matrimoni civil per part de la jutgessa
de pau de Sant Quirze del Vallès a les dependències municipals de la Casa Pintor Vila
Puig, amb adreça carrer Pintor Vila Puig, número 45, i en el seu defecte i en el cas
d’impossibilitat temporal i sobrevinguda per al seu ús, a les dependències del Celler de
Can Barra, ubicat a la Masia de Can Barra, passeig de Can Barra s/n.
Segon. Donar trasllat de còpia del present acord al Jutjat de Pau de Sant Quirze del
Vallès i a la Direcció General dels Registres i del Notariat.
Deliberacions
La senyora Elisabeth Oliveras i Jorba declara:
Com tots saben, els jutges de pau celebren matrimonis en els espais del Jutjat, però en
aquest cas a Sant Quirze a més a més tenim un espai o hauria d’haver un espai habilitat
perquè puguin celebrar-ho, per una qüestió d’espai perquè el Jutjat és molt petit.
En aquest cas a Sant Quirze preparem o cedim l’espai de la Casa Pintor Vila Puig, i si pel
que fos hi hagués alguna necessitat de reparació o d’alguna instal·lació que no funcionés,
la Casa Vila Puig és l’alternativa, seria el centre de Can Barra.
Per tant el que fem és prendre aquest acord perquè es puguin celebrar els matrimonis.

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

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

ANTECEDENTS DE FET
1.- El Consorci Català pel desenvolupament Local (CCDL), per encàrrec de l’Associació
Catalana de Municipis (ACM), va aprovar en la sessió de la seva Comissió Executiva de
data 6 d’octubre de 2016, i prèvia tramitació del corresponent procediment administratiu a
tal efecte de conformitat amb els plecs de clàusules administratives particulars i
prescripcions tècniques aprovats en sessió de la Comissió Executiva de data 9 de juny
de 2016 i publicats al perfil de contractant de l’entitat, adjudicar l’Acord marc pel
subministrament d’energia elèctrica, amb destinació a les entitats locals de Catalunya
(Expedient 2015.05), d’acord amb el següent detall d’empreses seleccionades per lots: 1)
AURA ENERGIA, SL”: Lot AT, 2) “ENDESA ENERGIA, SAU”: Lots AT i BT, 3) “NEXUS
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ENERGIA, SA”: Lots AT i BT, 4) “GAS NATURAL FENOSA (Gas Natural Serveis SDG
SA)”: Lots AT i BT, 5) “IBERDROLA CLIENTES, SAU”: Lots AT i BT i 6) “FACTOR
ENERGIA, SA”: Lots AT i BT, procedint- se a la formalització efectiva dels citat Acord
amb les empreses adjudicatàries, en data 27 d’octubre de 2016.
2.- Posteriorment i prèvia tramitació del corresponent procediment administratiu a tal
efecte d’acord amb el plec de clàusules administratives particulars aprovat per Resolució
de la Presidència del Consorci de data 27 d’octubre de 2016 i publicats al perfil de
contactant de l’entitat, el CCDL va procedir a adjudicar, en virtut de l’acord adoptat en la
sessió de la seva Comissió Executiva de data 10 de novembre de 2016, el contracte
derivat (Exp. D01-2015.05) de l’Acord marc pel subministrament d’energia elèctrica,
mitjançant subhasta electrònica, a l’empresa ENDESA ENERGIA, SAU d’acord amb el
detall de tarifes per lots que es relaciona a la part resolutiva del present acord i a l’empara
dels articles 25 i ss. del PCAP que va regir la licitació de l’Acord marc del que deriva
referenciat a l’apartat anterior, i que preveu de conformitat amb els articles concordants
aplicables del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic (TRLCSP), com una
de les fórmules per a l’adjudicació dels corresponents contractes derivats de
subministrament, la possibilitat de realitzar una subhasta electrònica entre els empreses
seleccionades en l’Acord marc.

3.- En data 9 de desembre de 2016, es va formalitzar, entre el CCDL i l’entitat mercantil
adjudicatària ENDESA ENERGIA, SAU, el corresponent contracte de subministrament
elèctric, licitat de conformitat amb el procediment derivat referenciat a l’apartat anterior.
4.- L’ajuntament de Sant Quirze del Vallès estava adherit a l’Acord Marc vigent i les seves
pròrrogues pel subministrament d’energia elèctrica destinat a ens locals de Catalunya
membres del Consorci Català pel Desenvolupament Local de l’ACM, des de l’1 d’agost de
2014 fins el 31 de desembre de 2016 (Acord de Ple del 29/05/2014, 30/04/2015 i
26/05/2016).
5. El 16 de gener de 2016 els serveis tècnics municipals de Parcs, Jardins i Via Pública,
Mobilitat i Serveis emeten informe tècnic favorable a l’adhesió a l’Acord marc esmentat,
per un termini de dotze mesos, des de l’1 de gener de 2017 al 31 de desembre 2017
d’acord amb el següent detall de condicions econòmiques segons les tarifes que té
contractades l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès:
Terme d’energia

Terme de potència

Preus (€/kWh)

Preus (€/kW i any)

P1

P2

P3

0,097098

0,083098

0,055458

0,128298

P1
Sublot
(3.0A)

BT13,14,15

Sublot BT7 (2.1A)

P2

P3

40,728885 24,437330 16,291555
44,444710

Sublot BT8,9
0,150298

0,072198

44,444710
(2.1 DHA)

0,112158
0,136573

0,056843

Sublot BT1 (2.0 A)

38,043426

Sublot
(2.0DHA)

38,043426

BT2,3

I el 10 de febrer de 2017 l’Interventor Municipal emet informe favorable en relació al
mateix expedient.
FONAMENTS DE DRET
Primer.- Plecs de clàusules administratives particulars i prescripcions tècniques aprovats
per acord de la Comissió Executiva del CCDL de data 9 de juny de 2016 i publicats al
perfil de contractant de l’entitat, que regeixen l’Acord marc pel subministrament d’energia
elèctrica, amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2015.05).
Segon.- Plec de clàusules administratives particulars aprovat per Resolució de la
Presidència del CCDL de data 27 d’octubre de 2016 i publicats al perfil de contactant de
l’entitat que regeixen el contracte derivat de l'Acord marc del subministrament d’energia
elèctrica amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2014.05 D1).
Tercer.- Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de
la Llei de contractes del sector públic, en especial articles 198 en relació al 156 respecte
a l’adjudicació i formalització de contractes derivats en un Acord marc i 23.2 respecte al
règim de vigència i pròrrogues dels contractes, i resta de normativa concordant aplicable.
Quart.- Article 52 i ss. 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, i resta de disposicions vigents
concordants en matèria de règim local que regulen el règim de funcionament i
competències de les entitats locals.
Cinquè. Resolució d'Alcaldia número 201789, de 16 de gener.
Els preceptes legals citats i altres de pertinents aplicació.
DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer.- Que el municipi de Sant Quirze del Vallès s’adhereix al contracte derivat (Exp.
2015.05 D1) de l’Acord marc de subministrament d’energia elèctrica destinat a les entitats
locals de Catalunya (Exp. 2015.05 D01), per un termini de dotze mesos, des de l'1 de
gener de 2017 al 31 de desembre de 2017, d’acord amb el següent detall de condicions
econòmiques especificades per lots i tarifes:
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Preus terme d’energia:
Lot 1 Baixa Tensió (BT):
Baixa
tensió:

Tarifa/període

Preu
Adjudicat
€/MWh

Sublot BT1

2.0A

112,158

Sublot BT2

2.0DHAP1

136,573

Sublot BT3

2.0DHAP2

56,843

Sublot BT4

2.0DHSP1

135,3

Sublot BT5

2.0DHSP2

64,3

Sublot BT6

2.0DHSP3

52,7

Sublot BT7

2.1A

128,298

Sublot BT8

2.1DHAP1

150,298

Sublot BT9

2.1DHAP2

72,198

Sublot
BT10

2.1DHSP1

150,298

Sublot
BT11

2.1DHSP2

79,398

Sublot
BT12

2.1DHSP3

64,898

Sublot
BT13

3.0AP1

97,098

Sublot
BT14

3.0AP2

83,098

Sublot
BT15

3.0AP3

55,458

Lot 2 Alta Tensió (AT):
Alta tensió:

Tarifa/període

Preu Adjudicat
€/MWh

Sublot AT1

3.1AP1

86,409

Sublot AT2

3.1AP2

78,578

Sublot AT3

3.1AP3

60,419

Sublot AT4

6.1AP1

102,467

Sublot AT5

6.1AP2

85,326

Sublot AT6

6.1AP3

78,542

Sublot AT7

6.1AP4

68,951

Sublot AT8

6.1AP5

62,489

Sublot AT9

6.1AP6

53,382

Els preus del contracte seran actualitzats, d’acord amb el què preveu la clàusula 23 del
Plec de clàusules administratives particulars del procediment derivat (Exp.2015.05
D1).
Preus del terme de potència:
Baixa
tensió

€/kW i any

Tarifa

Període 1 Període 2 Període 3

2.0 A

38,043426

2.0 DHA

38,043426

2.0 DHS

38,043426

2.1 A

44,444710

2.1 DHA

44,444710

2.1 DHS

44,444710

3.0 A

40,728885 24,437330 16,291555

Alta tensió

€/kW i any

Tarifa

Període 1 Període 2 Període 3 Període 4 Període 5 Període 6

3.1 A

59,173468 36,490689 8,367731

6.1 A

39,139427 19,586654 14,334178 14,334178 14,334178 6,540177
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Els preus del terme de potència són fixats per la regulació vigent. Ordre IET/107/2014, de 31
de gener (BOE núm. 312, de 26 de desembre de 2014) i Ordre IET/2444/2014, de 19 de
desembre (BOE núm. 28, d’1 de febrer de 2014).

Segon.- Qualsevol altre acord que resulti pertinent a criteri de l’entitat.
Tercer.- Comunicar aquest acord a la Central de contractació de l’ACM i al CCDL
(Carrer València, 231, 6ª, 08007, Barcelona).
Quart.- Notificar aquest acord a Endesa Energia SAU, com a empresa adjudicatària
del contracte derivat de l’Acord marc de subministrament d’energia elèctrica (Avinguda
Vilanova, 2-10 , 08018, Barcelona), tot donant-li els efectes de publicitat que siguin
preceptius.
Cinquè. Facultar el Regidor de Parcs, Jardins i Via Pública, Mobilitat i Serveis perquè
pugui signar tots els documents pertinents i dictar els actes que siguin necessaris per a
l’efectivitat dels procedents acords, inclosos els de rectificació i/o esmena per
possibles errors materials, si es donés el cas.

Deliberacions
El senyor David Caminal Caparrós declara:
Bon vespre a tots i totes.
El punt núm. 5 el que portem a Ple és l’adhesió a l’Acord marc de subministrament
d’energia elèctrica destinat als ens locals de Catalunya, adjudicat pel Consorci Català
pel Desenvolupament Local de l’ACM a l’empresa Endesa Energia, SAU.
Aquí el que portem a Ple és adherir-nos a aquest Acord marc, pel qual tindrem, al ser
moltes entitats, molts ens els que ens apuntem, doncs podem aconseguir un millor
preu de l’energia i en aquest cas tenim un estalvi d’un 13%. I bé ho portem a Ple per a
la seva aprovació.

El senyor Luís Villa Carbó declara:
Bona nit a tothom.
Tornar a repetir el que ple darrera ple vaig dient, que aneu “al tanto” amb aquests
temes, perquè l’energia hi ha molt de desfàs en els preus i nosaltres ens estem
tancant en preus que no sé si a la llarga sortirem perdent o sortirem guanyant.
Però jo prego per favor que us ho mireu amb molt deteniment.

El senyor David Caminal Caparrós declara:
Sr. Villa li agreixo el toc d’atenció, però estem atents i en aquest cas doncs el que hem
aconseguit és una rebaixa d’un 13%.

La senyora Elisabeth Oliveras i Jorba declara:
Per a la seva tranquil·litat li haig de dir que a partir de ja, les entitats com Som Energia
i altres cooperatives podran a concursar, cosa que fins ara no podien. I per tant a part
de poder les entitats supramunicipals poder recórrer a les grans companyies, podran
recórrer també a un model potser més cooperatiu, més social i que per tant potser tots
ens hi sentirem més còmodes.
D’entrada tenim aquesta rebaixa, però sí que és veritat que ens alegra molt que hi hagi
la possibilitat de què aquestes cooperatives puguin començar a concursar juntament
amb altres grans operadors.

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

6. Aprovar la modificació del Reglament d'accés a habitatges socials
d'emergència de l'Ajuntament de Sant Quirze del Vallès
ANTECEDENTS DE FET
1. En data 30 de juny de 2016 es va aprovar pel Ple Municipal el del Reglament
d’accés a habitatges socials d’emergència de l’Ajuntament de Sant Quirze del
Vallès.
2. Els Servei de Benestar social ha valorat l’accés a habitatges socials d’emergència
de famílies en risc d’exclusió residencial que complien els requisits per ser-ne
beneficiaris. En el procés d’estudi de la situació socioeconòmica i proposar un preu
del lloguer, ha detectat que aquest preu s’hauria d’ajustar mes a la capacitat
econòmica de la unitat de convivència beneficiària.
3. L’equip tècnic de Benestar social ha estat treballant en una proposta per modificar
el punt 7 del Reglament sobre el preu del lloguer.
4. A la Comissió d’estudi del Reglament d’accés a habitatges socials d’emergència de
l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès del dia 25 de gener del 2017, els assistents
han validat les aportacions fetes i han acordat l’aprovació inicial de la modificació
del preu del lloguer del Reglament.
FONAMENTS DE DRET
•

Reglament d’accés a habitatges socials d’emergència de l’Ajuntament de Sant
Quirze del Vallès, aprovat per acord Plenari de 30 de juny de 2016.

DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
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Primer.- Modificar el Reglament d’accés a habitatges socials d’emergència de
l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès en els termes següents:
7. PREU DEL LLOGUER
El preu del lloguer vindrà determinat per les rendes totals de les persones que conformen
la unitat de convivència, ponderat pel nombre de membres:

RENDES MÀXIMES

QUOTA MÀXIMA DE LLOGUER

Fins a 0,95 vegadesl'IRSC

10 % des seus ingressos

Entre 0,96 i 1,39 vegadesl'IRSC

12 % des seus ingressos

Superiors a 1,40 vegadesl'IRSC

18 % des seus ingressos

Anualment, mitjançant decret, s’especificarà l’import de l’IRSC anual, al qual es donarà
publicitat pels canals de comunicació municipal.
Segon. Aprovar la nova redacció del Reglament d’accés a habitatges socials
d’emergència de l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès en els termes de l’articulat que
es relaciona a continuació:
“REGLAMENT D’ACCÉS A HABITATGES SOCIALS D’EMERGÈNCIA DE L’AJUNTAMENT
DE SANT QUIRZE DEL VALLÈS
1. JUSTIFICACIÓ
La crisi financera i econòmica ha comportat que determinades problemàtiques socials i
antics factors de vulnerabilitat, els quals podien conduir a situacions de risc i exclusió
social, s'hagin generalitzat i, fins i tot, ampliat. En efecte, aquesta crisi ha posat de
manifest nous riscos de vulnerabilitat i d'exclusió social, un d’ells el risc d’exclusió
residencial. En aquest sentit el Pla per al dret a l’habitatge (Decret 75/2014) i la Llei
24/2015 de mesures urgents per a afrontar l’emergència en l'àmbit de l'habitatge i la
pobresa energètica regula un marc d’actuació.
A Sant Quirze del Vallès son cada vegada mes famílies que es troben en aquesta
situació. Actualment hi ha famílies amb recursos econòmics insuficients, i en alguns
casos sense recursos, que no poden fer front a les despeses del seu habitatge i es
troben en procés de desnonament sense possibilitat d’accedir al mercat de lloguer.
Davant d’aquestes situacions socials greus o emergències socials d’exclusió
residencial l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès va aprovar per la JGL del dia
15.12.2015 i la JGL del 26.04.2016 el lloguer de cinc habitatges buits de l’empresa
municipal COMU SL per destinar a lloguer social d’emergència.
Els habitatges d'inserció es consideren un recurs en el marc de les prestacions pròpies
dels Serveis Socials de l'Ajuntament, formant part del dispositiu públic municipal
d'allotjament dins del programa social d'habitatges.
Constitueixen un establiment residencial de caràcter temporal, destinat a acollir a
famílies usuàries dels Serveis Socials, en situació d’exclusió residencial per motius

econòmics, d’emergència social i per aquelles situacions especials derivades de la
pèrdua, o risc de pèrdua, de l’habitatge habitual.

2. OBJECTE
L’objecte d’aquest reglament és regular les condicions d’accés als habitatges socials
d’emergència de l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès, destinats a garantir un
acolliment temporal a famílies residents a Sant Quirze del Vallès en situació d’exclusió
residencial per motius econòmics, d’emergència social i per aquelles situacions
especials derivades de la pèrdua o risc de pèrdua de l’habitatge habitual.
3. BENEFICIARIS
Podran accedir als habitatges de lloguer d’emergència disponibles, les persones que
compleixin els següents requisits:
a) Ser major d’edat
b) Constar inscrit al registre de sol·licitants d’habitatges de protecció oficial.
c) Trobar-se en situació d’emergència social amb risc d’exclusió residencial,
entenent que això es dona en els següents supòsits:
•

•

•
•

•

Privació de l’habitatge principal per sentencia judicial ferma o pel risc de
perdre l’habitatge degut a una situació de sobre endeutament derivada
d’una pèrdua d’ingressos importants.
Pèrdua de l'habitatge com a conseqüència d'una dació de l'habitatge a una
entitat financera o filial immobiliària en pagament del deute hipotecari i
sense oferiment de lloguer social per part de l'entitat.
Quan les persones o unitat de convivència es veuen obligades a abandonar
el seu habitatge per raons de violència de gènere.
Situació d’emergència social per causa sobrevinguda (declaració de ruïna,
catàstrofes naturals o altres situacions que activin el Pla d’Emergència
Municipal).
Altres situacions d’exclusió residencial constatada mitjançant un informe
social dels Serveis Socials Bàsics.

d) El sol·licitant acrediti una residència mínima continuada a Sant Quirze del Vallès
de dos anys immediatament anteriors a la data de la sol·licitud.
e) No ser propietari, usufructuari o titular de dret real sobre cap altre habitatges ni
cap altre immoble, ni tampoc ostentar cap dret d’us o qualsevol altre tinença
sobre un habitatge, excepte propietats de terrenys rústics amb valor cadastral
inferior a 1.000 euros.
f) No disposar d’una capacitat econòmica superiors a 1’5 vegades l’IRSC , ponderat
en funció del nombre de membres de la unitat de convivència(0’20 de l’1’5 de
l’IRSC partir del segon membre)*. En cas que un membre de la unitat familiar rebi
una prestació econòmica per cuidador/a no professional, en aplicació de la Llei
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39/2006, de 14 de desembre de promoció de la autonomia personal i atenció a les
persones en situació de dependència, no es tindran en compte aquests ingressos.
g) No trobar-se incapacitat per obligar-se contractualment, segons el dret civil.
h) No haver renunciat a l’adjudicació d’un habitatge, públic o privat, per situació
d’emergència social, risc d’exclusió residencial o situació social greu ens els
darrers dos anys.
*Es considerarà unitat de convivència totes aquelles persones unides per un vincle
familiar que hagin de conviure a l’habitatge sol·licitat. ( Art. 95.2 Llei 18/2007 del dret a
l’habitatge)
4. DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR
Per tal d’acreditar
documentació:
4.1.

la condició de beneficiari caldrà presentar la següent

Documentació relativa a la unitat de convivència:
a) NIF, NIE o passaport de tots els membres de la unitat convivència.
b) Si s’escau, certificats de discapacitat i/o mobilitat reduïda de qualsevol
membre de la unitat familiar.
c) Llibre de família.
d) En el supòsit de problemes greus de salut, un informe mèdic.*

4.2. Documentació acreditativa dels ingressos i situació laboral:
a) Declaració de la renda de l’any fiscal anterior o certificat d’imputacions
d’ingressos de tots els membres de la unitat de convivència, majors de
16 anys.*
b) informe de vida laboral actualitzat emès per la TGSS de tots els
membres majors de 16 anys.*
c) Contracte de treball dels últims 6 mesos de tots els membres majors de
16 anys que formin part de la unitat de convivència.*
d) Certificat de pensions de l’INSS en cas que algun membre de la unitat
de convivència sigui pensionista o, en el seu cas, certificat negatiu.*
e) En cas de separacions o divorci, acords i/o sentències ratificat
judicialment. I en cas de presencia de fills menors, el conveni regulador.
f) Extractes bancaris de tots els comptes dels que siguin titulars qualsevol
dels membres de la unitat de convivència.*
g) Declaració jurada d’ingressos reals.*
4.3.

Documentació relacionada amb la pèrdua de l’habitatge:

a) Demanda judicial o d’execució hipotecària si s’escau.
b) Contracte de lloguer i 3 darrers rebuts o escriptures de constitució
hipotecaria i de la compra-venda i rebuts hipotecaris.
c) Certificat de Gerència Cadastral, respecte de tots els membres de la
unitat de convivència majors d’edat.
d) Informe tècnic en cas de pèrdua de l’habitatge per declaració de ruïna,
catàstrofe natural o emergència.
5. VALORACIÓ DE LES SOL·LICITUDS REBUDES

Un cop verificat que el sol·licitant reuneix els requisits d’accés, Serveis Socials
valorarà les propostes presentades.
La valoració final s’obtindrà a partir de la suma de puntuacions obtingudes pel fet de
complir les situacions socials que es descriuen a continuació:

SITUACIÓ SOCIAL

PUNTUACIÓ

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

5 punts

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

4 punts

Unitat de convivència amb fills a càrrec

5 punts

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

5 punts

Discapacitat igual o superior al 33% d’algun membre de la unitat
familiar

3 punts

Persona sola o parella de 65 anys o mes

3 punts

Infrahabitatge (no reuneix condicions d’habitabilitat)

3 punts

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

3 punts

Víctimes de violència de gènere

3 punts

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

3 punts

Confluència de diferents nuclis familiars en un mateix habitatge

1 punt

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

1 punt

Altres situacions especials

3 punts

La puntuació obtinguda determinarà l’ordre d’accés a les vivendes disponibles.
6. PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ
El servei responsable d’instruir i valorar la sol·licitud d’habitatge de lloguer social és el
Servei de Benestar i Gent Gran a través dels Serveis Socials Bàsics.
Un cop detectada la situació de risc d’exclusió residencial, comprovats els requisits i
valorada la situació social, compleix el perfil de beneficiari per poder accedir a un
habitatge de lloguer d’emergència, s’emetrà informe tècnic de Serveis Socials amb la
proposta i s’elevarà a la Junta de Govern Local per la seva aprovació.
Aquesta proposta, recollirà:
•

Identificació del titular del lloguer
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•
•
•
•

Identificació dels beneficiaris
Identificació de l’habitatge
Modalitat de contracte i temporalitat
Preu del lloguer

7. PREU DEL LLOGUER
El preu del lloguer vindrà determinat per les rendes totals de les persones que
conformen la unitat de convivència, ponderat pel nombre de membres:

RENDES MÀXIMES

QUOTA MÀXIMA DE LLOGUER

Fins a 0,95vegadesl'IRSC

10 % des seus ingressos

Entre 0,96 i 1,39vegadesl'IRSC

12 % des seus ingressos

Superiors a 1,40vegadesl'IRSC

18 % des seus ingressos

Anualment, mitjançant decret, s’especificarà l’import de l’IRSC anual, al qual es donarà
publicitat pels canals de comunicació municipal.
En cas d’insuficiència greu de recursos econòmics, degudament justificada per la
persona titular del contracte, des del Servei de Benestar i Gent Gran a través dels
Serveis Socials Bàsics, es podrà proposar mitjançant informe, una quota diferent les
previstes, ajustada a la seva circumstància personal.
8. MODALITAT DE CONTRACTE I TEMPORALITAT
Hi haurà dos modalitats de cessió d’ús:
a) Contracte de 12 mesos amb possibilitat de pròrroga:
La cessió d'ús en precari de l'habitatge objecte del present contracte, es
realitzarà per a un període de 12 mesos.
Es podrà prorrogar anualment fins a un màxim de 3 anys, excepte denúncia
d'alguna de les parts o incompliment de pla de millora.
b) Contracte de 6 mesos amb possibilitat de pròrroga:
Es realitzarà la cessió temporal d'ús de l’habitatge a l’espera d’un recurs
residencial definitiu de forma imminent (pis pont), per a un període màxim de 6
mesos.
Es podrà optar a dues pròrrogues de 3 mesos mes, excepte denúncia d'alguna
de les parts o incompliment de pla de millora.
En tot cas la durada màxima de les cessions temporals d’ús, incloses
pròrrogues no podrà superar els 12 mesos, sempre que el document base que
contingui la cessió dels habitatges a l’Ajuntament estigui vigent.

Per tal de poder optar a les pròrrogues del contracte, el titular ho haurà de sol·licitar
mitjançant escrit presentat davant del Registre General de l’Ajuntament de Sant Quirze
del Vallès, amb una antelació d’un mes a la data de venciment de la cessió
Junt amb la sol·licitud caldrà presentar la documentació acreditativa conforme que es
continua complint totes les condicions que van motivar la cessió d’ús de l’habitatge.
Aquesta documentació és la que es relaciona al punt 4 d’aquest reglament i que està
marcada amb un *.
El Servei de Benestar i Gent Gran a través dels Serveis Socials Bàsics, atenent a les
circumstàncies de la persona beneficiària, emetrà informe favorable o desfavorable
que donarà dret o no a la pròrroga sol·licitada. La proposta i s’elevarà a la Junta de
Govern Local per la seva aprovació.
9.

PLA DE MILLORA

El Pla de millora és un document on es recullen les condicions i compromisos entre el
beneficiari i la seva unitat familiar amb els Serveis Socials bàsics de l’Ajuntament de
Sant Quirze per tal de garantir la seva reinserció social, tenint en compte les
característiques específiques de cada un d’ells (àmbits com l’organització familiar,
econòmic-laboral, sanitari, criança entre d’altres i sobretot en relació a l’habitatge).
El pla constarà com a document annex al contracte de cessió, i serà d’obligada
acceptació i subscripció pel titular del contracte i la unitat de convivència d’un habitatge
social d’emergència.
El pla de millora serà objecte de seguiment per part dels Serveis Socials Bàsics.
L’ incompliment del pla de millora per part dels beneficiaris , així com també l’
incompliment de les condicions i estipulacions contemplades al contracte de cessió,
comportarà la finalització de la cessió d’us.”
Tercer.- Sotmetre aquest acord d’aprovació a informació pública mitjançant una anunci
que s’ha de publicar al Butlletí Oficial de la Província, a un dels mitjans de comunicació
escrita diària de més difusió al municipi i al tauler d’anuncis municipals, per un termini
de 30 dies des de l’endemà de la darrera d’aquestes publicacions, per a la formulació
de reclamació i al·legacions.
Quart.- Disposar que l’aprovació inicial esdevindrà definitiva si no s’efectuen
al·legacions durant la informació pública

Deliberacions
La senyora Marta Baldrich Caselles declara:
Bon vespre a tothom.
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Avui portem al Ple la proposta de modificació del punt núm. 7 del Reglament sobre el
preu del lloguer d’habitatges d’emergència social.
El passat 30 de juny es va aprovar pel Ple el primer Reglament d’accés a habitatges
socials del nostre Ajuntament.
Ja en aquest Ple es va explicar que aquest Reglament naixia amb la voluntat de ser
una eina de treball viva i que en tot moment, si es creia convenient i necessari es
podria modificar.
En aquests moment i després d’haver valorat la situació socio-econòmica d’algunes
famílies que complien els requisits d’accés a alguns dels habitatges socials
d’emergència, s’ha detectat que la quota a pagar de lloguer segons el Reglament era
força elevada.
En tots els casos s’ha fet un informe social justificant un preu de lloguer adaptat a la
capacitat econòmica d’aquestes famílies.
Davant d’aquesta situació des de Benestar Social es proposa a la comissió d’estudi del
Reglament, que està formada per representants de tots els grups municipals. El passat
25 de gener aquesta modificació del punt 7. Aquesta proposta va ser validada i
ratificada, així com s’acordà l’aprovació inicial d’aquesta modificació per poder elevarla al Ple.
Per tot això que he exposat, els hi agrairíem el seu vot favorable.

El senyor Luís Villa Carbó declara:
Donar suport a aquesta mesura, creiem que des del nostre grup s’ha pres la millor
solució per poder ajudar a aquestes famílies.

La senyora Sílvia Peralta Valdivia declara:
Bona nit.
Nosaltres en la mateixa línia també, dir que estem satisfets amb aquest Reglament,
amb la tasca que s’està desenvolupament en aquest sentit i tal i com vam fer les
aportacions en el seu moment en el Reglament i es van incloure, també creiem una
necessitat, tal i com es va plantejar, ajustar-se a la situació real i socio-econòmica i a
la situació de vulnerabilitat de les famílies.
Per tant entenem que ha de ser una eina viva, que sigui dinàmica i que sigui adaptable
a aquesta situació real.
I ara com dic fem això, ara fem aquest preu, però això, que estem atents a la situació
de cadascú, si és necessari doncs anar modificant-se realment per poder respondre a
la situació que tenim aquí al poble.

El senyor Josep Antoni Delgado Rivera declara:

Anunciar el vot favorable del nostre grup a la proposta.

La senyora Mercè Vallès Corominas declara:
Bon vespre i disculpes pel retard. A vegades la conciliació no és fàcil.
Disculpar a la meva companya la Sra. Mundi perquè avui no pot venir. En teoria la
Míriam sí que havia de venir.
Només afegir una cosa en aquest punt.
Sí que és cert que nosaltres que al Ple del juny ens vam abstenir perquè vam tenir el
debat sobre els gran tenidors, que ja hi havia un reglament que era el de la Generalitat
i vostès ens van dir que no era un gran tenidor, sinó un petit ajuntament.
Entenem que amb això ja vau dir que en un any es podria modificar, les necessitat
d’avui en dia fa que no hem arribat a l’any, que estiguem al febrer revisant-ho.
Entenem que amb això, sí que és cert que baixant el tant per cent dels ingressos fem
que el lloguer sigui més assequible, per tant entenem que amb això, amb aquesta
regulació, ens permet fer una bossa on hi entri més gent.
Per tant no és que siguem incoherents, sinó que en el seu moment ens vam abstenir
perquè dèiem que era una mica restrictiu, en aquest cas ara ja no és tant restrictiu,
sinó que l’hem ampliat una mica i entenem que això es deu a què hi ha una necessitat
diguéssim emergent que és bo que des de les administracions hi fem front i per tant
per això li donem el nostre suport.

La senyora Marta Baldrich Caselles declara:
Simplement donar les gràcies i evidenciar un altre cop que continuarem treballant amb
aquest Reglament, qualsevol necessitat, qualsevol variació, la situació de la població
de Sant Quirze, necessitat, nosaltres seguirem si convé modificant tantes vegades
com convingui aquest Reglament.

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

7. Aprovar el Protocol d’actuació davant de l’absentisme escolar de Sant Quirze
del Vallès
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ANTECEDENTS DE FET
Partint de la responsabilitat compartida dels agents socials del territori i la coordinació
dels diferents serveis, aquest document pretén ser la base, l’inici del desenvolupament
d’actuacions per abordar l’absentisme escolar de Sant Quirze del Vallès des de
l’enfocament familiar, social i educatiu. Cal destacar que el principi bàsic en el qual es
sustenta aquesta proposta d’acció és el dret universal a l’educació com element
transformador de la realitat social.
Aquest pretén establir un procés que faciliti la resposta global a aquesta problemàtica,
que permeti valorar la incidència i analitzar les causes i efectes de l’absentisme
escolar per poder intervenir en les situacions concretes amb els menors i les seves
famílies i alhora proposar iniciatives de prevenció.
S’ha treballat el document amb els diferents agents locals implicats en l’atenció a
l’absentisme mitjançant unes sessions de treball transversals i s’ha validat per la
Comissió d’estudi del protocol d’absentisme escolar el dia 25 de gener de 2017.
FONAMENTS DE DRET
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Declaració universal dels drets de l’infant (1959)
Convenció dels drets de l’infant de les Nacions Unides (1989)
Parlament Europeu (1992)
Constitució espanyola (1978)
Llei orgànica del dret a l’Educació (LODE) 8/1985 del 3 de juliol
Codi Penal (2015)
Llei orgànica 8/2013, 9 de desembre per la millora de la qualitat educativa
(LOMCE)
Llei reguladora de les bases de règim local 8/1987 de 15 d’abril
Resolució 194/III de 7 de març de 1991 del Parlament de Catalunya, sobre els
drets de la infància
Decret 338/1986 de 18 de novembre de regulació a l’atenció a la infància i
Adolescència amb alt risc social
Llei 8/1995, de 27 de juliol, d’atenció i protecció dels infants i els adolescents i
de modificació de la llei 37/1991, de 30 de desembre, sobre mesures de
protecció dels menors desemparats i de l’adopció
Reial Decret 732/1995, de 5 de maig, del Drets i Deures dels Alumnes i normes
de convivència
Llei Orgànica 1/1996 de 15 de gener de protecció del menor, de modificació
parcial del codi civil i de la llei d’enjudiciament civil
Resolució de 19 de juny de 2015, per el qual s’aproven els documents per a
l’organització i la gestió dels centres per al curs vigent.
Estatut d’Autonomia de Catalunya (2006)
Llei 12/2007, d’11 d’octubre de serveis socials
La Llei 14/2010, de 27 de maig, dels drets i les oportunitats en la infància i
l’adolescència

DISPOSICIÓ

S’adopta l’acord següent:
Primer.- Aprovar la redacció del Protocol d’actuació davant l’absentisme escolar
d’acord amb la següent redacció:
“ PROTOCOL D’ACTUACIÓ DAVANT L’ABSENTISME ESCOLAR DE SANT
QUIRZE DEL VALLÈS
Index:
Introducció
1. Marc legal
2. El programa
2.1. Principis
2.2. Objectius
2.2.1. Objectiu general
2.2.2. Objectius específics i estratègies d’actuació
2.3. Destinataris
2.4. Àmbit d’actuació
2.5. Funcions dels professionals que intervenen el protocol
3. Circuit d’actuació
3.1. Classificació d’absentisme
3.2. Intervenció segons classificació d’absentisme
3.2.1. Absentisme esporàdic
3.2.2. Absentisme continuat
3.2.3. Absentisme vinculat
3.2.4. Absentisme crònic
3.2.5. El tancament d’un cas
3.3. Tractament de casos no inclosos en el circuit integral
3.3.1. Alumnat no matriculat en cap centre docent
3.3.2. Alumnat desescolaritzat o il·localitzable
4. Estructura de coordinació del protocol
4.1. Comissió absentisme
4.1.1. Funcions generals de la Comissió Absentisme
4.1.2. Referent d’absentisme del centre educatiu.
4.1.3. Qui forma part de la Comissió Municipal d’Absentisme
5. Avaluació del Protocol d’absentisme
Annexos
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Annex 1. Circuit d’Actuació Integral davant l’Absentisme Escolar
Annex 2. Circuit d’Actuació de casos derivats a Comissió Municipal d’Absentisme
Annex 3. Circuit d’Actuació davant un menor a la via pública en horari lectiu
Annex 4. Indicadors de risc de l’absentisme escolar.
Annex 5. Model de carta a la família per citació i trasllat d’expedient
Annex 6. Pla de treball conjunt
Annex 7. Model de carta a la família per informar de la infracció de la llei.
Annex 8. Organismes que intervenen en la Comissió Municipal d’Absentisme.

INTRODUCCIÓ
Partint de la responsabilitat compartida dels agents socials del territori i la coordinació
dels diferents serveis, aquest document pretén ser la base, l’inici del desenvolupament
d’actuacions per abordar l’absentisme escolar de Sant Quirze del Vallès des de
l’enfocament familiar, social i educatiu. Cal destacar que el principi bàsic en el qual es
sustenta aquesta proposta d’acció és el dret universal a l’educació com element
transformador de la realitat social.
El protocol neix de la necessitat de donar una resposta coordinada i eficaç a les
situacions d’absentisme escolar a nivell municipal. Aquest pretén establir un procés
que faciliti la resposta global a aquesta problemàtica, que permeti valorar la incidència
i analitzar les causes i efectes de l’absentisme escolar per poder intervenir en les
situacions concretes amb els menors i les seves famílies i alhora proposar iniciatives
de prevenció. L’absentisme escolar ha de ser afrontat des de la responsabilitat
compartida i la coordinació dels serveis del municipi amb l’objectiu que el control i les
accions de prevenció del fenomen siguin eficaces.

Per tant, es considera important participar en la unificació de criteris i l’elaboració d’una
proposta de projecte compartida per tal d’analitzar i valorar les situacions d’absentisme
escolar i la presa de decisions i repartiment de les accions per part dels diferents
professionals.

1. MARC LEGAL
El dret a l’escolarització és reconegut en tots els nivells legislatius, de l’abast
universal fins als propis del territori català. En aquest apartat es recopila el
marc legal que regula aquest dret.
Àmbit internacional
- Declaració universal dels drets de l’infant (1959):
Art. 26.1 diu: “Tota persona té dret a l’educació. L’educació serà gratuïta si més no,
en el grau elemental i fonamental. L’ensenyament elemental és obligatori”.

“El nen i la nena tenen el dret de rebre educació, que serà gratuïta, almenys en la
seva etapa elemental. Se li donarà una educació que n’afavoreixi la cultura general i
li permeti, en condicions d’igualtat d’oportunitats, desenvolupar aptituds en el seu
judici individual, el seu sentit de la responsabilitat social i moral i esdevenir un
membre útil a la societat”.
“L’interès superior de l’infant serà el principi que guiarà aquells o aquelles qui tenen
la responsabilitat d’educar-lo i orientar-lo: aquesta responsabilitat pertoca en primer
lloc als seus pares”.

“L’infant gaudirà plenament de jocs i esbarjo, els quals hauran d’estar
orientats vers les finalitats perseguides per l’educació. La societat i les
autoritats públiques s’esforçaran a promoure que se satisfaci aquest dret”.
- Convenció dels drets de l’infant de les Nacions Unides (1989):
L’article 28, dret a l’educació, posa de manifest que els nois i les noies tenen dret a
l’educació en igualtat d’oportunitats. Les autoritats han d’implantar l’ensenyament
primari obligatori i gratuït per a tothom i fomentar el desenvolupament de
l’ensenyament secundari. A mes, l’ensenyament superior ha de ser també accessible
per a tothom.
Remarca que caldrà prendre mesures per a encoratjar l’assistència regular a l’escola
i reduir les taxes d’abandonament escolar.
- Parlament Europeu (1992):
En la Resolució A 3-0172/92, aprova la Carta Europea dels Drets del Nen, en la qual
es recull el dret a l’educació com un dret fonamental de la infància.
Àmbit Estatal
- Constitució espanyola (1978)
Art. 27.1: “Tothom té dret a l’educació”
Art. 27.4 “L’Ensenyament bàsic és obligatori i gratuït i els poders públics garanteixen
el dret de tothom a l’ensenyament”.
- Llei orgànica del dret a l’Educació (LODE) 8/1985 del 3 de juliol Art. 1 del títol
preliminar. “Tots els espanyols tenen dret a l’educació bàsica que permeti el
desenvolupament de la seva pròpia personalitat i la realització d’una activitat útil a la
societat. Aquesta educació serà obligatòria i gratuïta i si fa al cas, en la formació
professional de 1er grau, així com en els altres nivells que la llei estableixi”.
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Disposicions finals segona 1. “En el marc dels principis constitucionals i de l’establert
per la legislació vigent, les corporacions locals cooperaran amb les administracions
educatives corresponents en la vigilància del compliment de l’escolaritat obligatòria”.
- Codi Penal (2015)
Art. 226.1: “El que dejará de cumplir los deberes legales de asistencia inherentes a la
patria potestad, tutela, guarda o acogimiento familiar o de prestar asistencia
necesaria legalmente establecida para el sustento de sus descendientes o
ascendientes o cónyuge, que se hallen necesitados, será castigado con la pena de
arresto de ocho a veinte fines de semana”.
Art. 226.2: “El juez o tribunal podrá imponer, motivadamente, el reo la pena de
inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de patria potestad, tutela, guarda
o acogimiento familiar por tiempo de cuatro a diez años”.
- Llei orgànica 8/2013, 9 de desembre per la millora de la qualitat educativa.
(LOMCE)

Art. 3.3 “L’educació primària i l’educació secundària obligatòria constitueix
l’educació bàsica”.
Art. 4.1 “L’ensenyança bàsica a la que se refereix l’article 3.3 d’aquesta Llei és
obligatòria i gratuïta per a totes les persones”.
Art. 4.2 “L’ensenyança bàsica compren deu anys d’escolaritat i es desenvolupa, de
forma regular, entre els sis i els setze anys d’edat. No obstant, els alumnes tindran
dret a romandre en règim ordinari cursant l’ensenyança bàsica fins els divuit anys
d’edat, complerts en l’any en que finalitzi el curs, en les condicions establertes en la
present Llei.

Àmbit autonòmic
- Decret 338/1986 de 18 de novembre de regulació a l’atenció a la infància i
adolescència amb alt risc social.
Art.1 “L’actuació dels serveis socials en l’àrea de la infància que estiguin en entorns
sòcio-familiars i comunitaris d’alt risc social, comprèn el conjunt d’activitats que
tinguin per objecte l’atenció dels menors de 18 anys, prevenint i pal·liant-ne els
dèficits socials i la promoció del seu benestar amb l’objectiu d’assolir el seu ple
desenvolupament personal. Aquesta atenció la duran a terme els serveis socials
d’atenció primària i els serveis especialitzats d’infància i adolescència que actuaran
en tot cas, coordinats amb els altres serveis de benestar social i específicament els
d’ensenyament, joventut, sanitat i justícia”.
- Llei reguladora de les bases de règim local 8/1987 de 15 d’abril

Art. 25 “El municipi ha de participar en la programació de l’ensenyament i cooperar
amb l’administració educativa en la creació, la construcció i manteniment dels centres
docents públics; la intervenció en els òrgans de gestió dels centres docents i la
participació en la vigilància del compliment de l’escolaritat obligatòria”
- Resolució 194/III de 7 de març de 1991 del Parlament de Catalunya, sobre els
drets de la infància
Art. 13 “Tot infant ha de rebre el màxim nivell d’educació possible. L’educació s’ha
d’orientar vers la seva formació permanent. El sistema educatiu ha de ser
compensador”
- Llei 8/1995, de 27 de juliol, d’atenció i protecció dels infants i els adolescents i
de modificació de la llei 37/1991, de 30 de desembre, sobre mesures de
protecció dels menors desemparats i de l’adopció.
Art. 28.1 “Tots els infants i els adolescents tenen dret a rebre l’ensenyament bàsic,
que comprèn l’educació primària i l’educació secundària obligatòria, en els termes
establerts per la legislació vigent en matèria d’ensenyament”.
Art. 28.4 “Les administracions públiques han de col·laborar amb la família en el
procés educatiu del menor i emprendre accions necessàries per evitar l’absentisme
escolar en l’ensenyament bàsic”.
Art. 59.1 “Constitueixen infraccions lleus en l’àmbit d’aquesta llei, les accions o les
omissions següents:
b. No gestionar els pares o tutors o guardadors d’un menor en període
d’escolarització obligatòria, la plaça escolar corresponent sense causa que ho
justifiqui.
c. No procurar, els pares, els tutors o els guardadors d’un menor en període
d’escolarització obligatòria, que aquest assisteixi al centre escolar quan disposa de
plaça i sense causa que ho justifiqui.
Art. 59.2 “Constitueixen infraccions greus les accions o les omissions següents:
a. Reincidir en infraccions lleus.
c. Impedir els pares, els tutors o els guardadors d’un menor en període
d’escolarització obligatòria, que aquest assisteixi al centre escolar quan disposa de
plaça i sense causa que ho justifiqui.
- Reial Decret 732/1995, de 5 de maig, del Drets i Deures dels Alumnes i normes
de convivència.
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Art. 35 “L’estudi constitueix un deure bàsic dels alumnes i es concreta en les
següents obligacions:
a) Assistir a classe amb puntualitat i participar en les activitats orientades al
desenvolupament dels
plans d’estudi.
b) Complir i respectar els horaris aprovats pel desenvolupament de les activitats del
centre”.
- Llei Orgànica 1/1996 de 15 de gener de protecció del menor, de modificació
parcial del codi civil i de la llei d’enjudiciament civil. Art. 13
Art.13.2 2 Qualsevol persona o autoritat que tingui coneixement de que un menor no
estigui escolaritzat o no assisteixi al centre escolar de manera habitual sense
justificació, durant el període obligatori haurà de posar-ho en coneixement de les
autoritats públiques competents, que adoptaran les mesures necessàries per a la
seva escolarització”
Art. 13.3 “Les autoritats i les persones que per la seva professió o funció coneguin el
cas actuaran amb la deguda reserva”.
- Resolució de 19 de juny de 2015, per el qual s’aproven els documents per a
l’organització i la gestió dels centres per al curs vigent.
Article 30.5 de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d'educació, els centres han d'establir
mesures de promoció de la convivència, i en particular mecanismes de mediació per
a la resolució pacífica dels conflictes i fórmules per mitjà de les quals les famílies es
comprometin a cooperar de manera efectiva en l'orientació, l'estímul i, quan calgui,
l'esmena de l'actitud i la conducta dels alumnes en el centre educatiu.
Article 19 del Decret 102/2010, de 3 d'agost, d'autonomia dels centres educatius
explica el contingut de les Normes d'Organització i Funcionament de Centre (NOFC) i
en concret l'apartat e) diu que en les NOFC s'ha de determinar l'aplicació de mesures
per a la promoció de la convivència i dels mecanismes de mediació.
“El director del centre públic és autoritat competent per defensar l'interès superior de
l'infant, tal com estableix l'article 142.9 de la Llei 12/2009, del 10 de juliol,
d'educació”.
Cada centre dissenya i implementa estratègies i actuacions per a la prevenció, la
diagnosi i l'actuació precoç contra l'absentisme escolar. Aquestes actuacions es duen
a terme coordinadament amb els serveis educatius del Departament d'Ensenyament i
els serveis socials del municipi i inclouen mecanismes per a la prevenció i detecció
de l'absentisme, anàlisi de factors de risc, protocols d'intervenció, mesures
pedagògiques per garantir l'èxit en el retorn dels alumnes absentistes al centre,
mesures organitzatives i metodològiques per millorar l'assistència a classe i
processos de reflexió sobre els resultats obtinguts.
El Departament d'Ensenyament posa a l'abast de tots els centres eines i recursos per
treballar l'absentisme mitjançant l'aplicació informàtica per a l'elaboració del projecte
de convivència: Absentisme.

Quan es detecta un cas d'absentisme escolar, el centre educatiu s'ha de posar en
contacte amb el pare, mare o tutor legal per tal d'informar-los de la situació i recordarlos l'obligació de vetllar per l'escolarització correcta dels fills.
Si d'aquestes actuacions no en resulta la rectificació del comportament absentista, el
director del centre educatiu ha de comunicar per escrit la situació d'absentisme als
serveis socials del municipi. D'aquesta comunicació, n'ha de quedar una còpia
arxivada al centre, a disposició de la Inspecció d'Educació.
Si aquestes actuacions no han resolt de manera efectiva la situació d'absentisme, el
director del centre educatiu n'ha d'informar el director dels serveis territorials o, a la
ciutat de Barcelona, el gerent del Consorci d'Educació, per tal que, si escau, ho posi
en coneixement de la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència
(DGAIA) del Departament de Benestar Social i Família.
En el cas d'alumnes il·localitzables que consten com a matriculats al centre educatiu
però que no es pot contactar amb la família, el director del centre n'informarà el
director dels serveis territorials o, a la ciutat de Barcelona, el gerent del Consorci
d'Educació, per comprovar un possible canvi de matrícula no notificat i determinar, si
escau, donar de baixa d'ofici l'alumne. El director del centre n'informarà també als
serveis socials perquè facin les actuacions oportunes.
A més de les mesures de caràcter estrictament educatiu que tingui determinat cada
centre per a l'etapa obligatòria, els casos de no-assistència injustificada en els nivells
no obligatoris es consideraran falta en els termes establerts a l'article 37 de la Llei
d'educació, sens perjudici del que s'indica en l'apartat Anul·lació de matrícula i
matrícula extraordinària en el batxillerat del document "Concreció i desenvolupament
del currículum al batxillerat".
- Estatut d’Autonomia de Catalunya (2006)
Art. 21: Drets i deures en l’àmbit de l’educació
1. Totes les persones tenen dret a una educació de qualitat i a accedir-hi en
condicions d’igualtat. La Generalitat ha d’establir un model educatiu d’interès públic
que garanteixi aquests drets.
5. Totes les persones tenen dret a la formació professional i a la formació permanent,
en els termes que estableixen les lleis.
8. Els membres de la comunitat educativa tenen dret a participar en els assumptes
escolars i
universitaris en els termes que estableixen les lleis.
Art. 44: Educació, recerca i cultura
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3. “Els poders públics han de promoure i han d’impulsar la implicació i la participació
de la família en l’educació dels fills i filles, en el marc de la comunitat educativa,...”
- Llei 12/2007, d’11 d’octubre de serveis socials.
Art. 16: “les funcions dels serveis socials basics, el seu caràcter polivalent, comunitari
i preventiu per a fomentar l’autonomia de les persones perquè visquin dignament,
atenent les diferents situacions de necessitat en que es troben o es puguin presentar.
Art. 17 h): “la co-responsabilitat dels serveis socials bàsics en impulsar projectes
comunitaris i programes transversals, especialment els que cerquen la integració i la
participació socials de les persones, les famílies, les unitats de convivència i dels
grups en situació de risc.
- La Llei 14/2010, de 27 de maig, dels drets i les oportunitats en la infància i
l’adolescència.
Article 52 aclareix els conceptes de no-escolarització, d’absentisme i d’abandó
escolar, així com la responsabilitat de les administracions publiques respecte a
aquests fets:
a) No-escolarització: el fet que els progenitors, els titulars de la tutela o els
guardadors d’un infant o adolescent en període d’escolarització obligatòria, no
gestionin la placa escolar corresponent sense una causa que ho justifiqui.
b) Absentisme: l’absència a classe sense presentar justificant o sense una justificació
acceptable. S’han de determinar per reglament quins son els casos que constitueixen
absentisme lleu, absentisme moderat o absentisme greu, i quines son les mesures
que cal adoptar en cada cas.
c) Abandó escolar: el cessament indefinit de l’assistència a la placa escolar
corresponent per l’infant o l’adolescent en període d’escolarització. Les
administracions publiques han de fer especial atenció a detectar els casos de noescolarització, absentisme i abandó escolar i han d’adoptar de manera coordinada
les mesures necessàries per fer-hi front mitjançant els protocols corresponents.
Art. 157: es consideren com una infracció lleu, que si es reincideix esdevé greu, les
accions o omissions següents respecte a l’escolarització:
a) No gestionar, els progenitors, els tutors o els guardadors de l’infant o l’adolescent
en període d’escolarització obligatòria, la placa escolar corresponent sense causa
que ho justifiqui.
b) No procurar, els progenitors, els tutors o els guardadors d’un infant o adolescent
en període d’escolarització obligatòria, que aquest assisteixi al centre escolar quan
disposa de placa i sense causa que ho justifiqui.

2. EL PROGRAMA

2.1.
PRINCIPIS
Aquest programa pretén que sigui dinàmic i flexible, obert a l’avaluació continuada. La
complexitat de la temàtica que ens ocupa justifica per sí mateixa la necessitat
d’abordar el tema des d’una anàlisi sistèmica, i treballar-ho conjuntament en una línia
interinstitucional, interdisciplinar i interdepartamental. Analitzem l’absentisme escolar
com un problema educatiu i social.
-

-

-

-

Dinàmic i reflexiu. Lectura dinàmica i procés de constant revisió.
Flexibilitat. Partint que la realitat de cada centre i de cada alumne/a és diferent
caldrà dur a terme accions concretes amb cadascun.
Preventiu. Cal buscar mesures preventives més que les correctives i reactives,
sempre que sigui possible. Cal per això fer una bona anàlisi de les causes que
generen la desescolarització i l’absentisme per eradicar-les.
Ús de mesures persuasives, d’aproximació, d’acompanyament i de
motivació, enfront a les mesures de control i de pressió. Compensarem amb
respostes enriquidores les desigualtats i carències que es puguin trobar a nivell
personal, familiar i de l’entorn.
Coordinació en xarxa. Sistema de treball còmode, àgil i coordinat entre serveis
que ens permeti treballar de manera integral a la persona a través dels diferents
serveis que actuen sobre l’individu i la seva família i per tant assumint des de cada
servei la part de responsabilitat.
Agilitat. En les decisions i les intervencions, evitant caure amb les disfuncions que
porta el treball burocràtic.
Seguiment, intervenció i avaluació. Tota acció que es decideixi portar a la
pràctica caldrà que segueixi una dinàmica de seguiment i avaluació, per comprovar
constantment que s’adequa als objectius plantejats.

2.2.

OBJECTIUS

2.2.1. Objectiu general
Participar a la vigilància del compliment de l’escolaritat obligatòria de tots els joves i
infants en edat d’escolarització del municipi, implantant un programa de prevenció,
d’intervenció i seguiment de l’absentisme escolar i d’altres situacions derivades del
mateix i que impliquen factors de risc psicosocial.
2.2.2. Objectius específics.
✓ Entorn / Municipi
• Quantificar i obtenir dades sistematitzades que ens permetin conèixer la realitat
educativa i els índex de desescolarització, d’absentisme i d’assistència irregular
al municipi de manera mensual.
• Vetllar pel compliment de la llei en l’àmbit educatiu de manera ràpida i àgil,
evitant la cronificació.
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✓ Personals
•
•
•

Identificar les causes que motiven la no assistència al centre escolar per part
dels infants i joves escolaritzats.
Dissenyar i implementar estratègies per reduir l’absentisme escolar i garantir
l’assistència regular dels alumnes al centre educatiu.
Intervenir en el jove/infant i la seva família, en els casos de desescolarització,
d’absentisme i d’alumnes amb assistència irregular en les etapes
d’escolarització obligatòria.

✓ Treball en xarxa
•
•

Coordinar la intervenció en els casos d’absentisme a través de canals de
comunicació fluids que permetin un treball cooperatiu entre tots els agents
implicats.
Treball coordinat amb els agents educatius del centre respecte les situacions
personals tractades en el programa i de les accions dutes a terme.

✓ Treball amb famílies
•

Conèixer i implicar a les famílies, pel fet de ser l’agent educatiu més important,
per l’assoliment de l’objectiu del programa. (Donar a conèixer el present
protocol)

•

Conscienciar les famílies de la importància de l’educació de llurs infants i joves.
I el deure com a tutors que tenen en el compliment de la llei.
Treballar la prevenció als centres educatius de primària dins l’escolarització no
obligatòria.

•

✓ Avaluació
•

Avaluar de forma inicial, contínua i final, les accions posades en marxa per
afavorir l’escolarització i la reducció de l’absentisme escolar al municipi, de
manera conjunta amb els agents socials implicats.

2.3.
DESTINATARIS
Els destinataris últims de les accions que es defineixen en el document són els infants
i adolescents en edat d’escolarització obligatòria (dels 6 als 16 anys) que viuen a Sant
Quirze del Vallès, així com tots aquells matriculats en un centre educatiu
d’escolarització obligatòria del municipi.
En el cas que un menor empadronat a Sant Quirze realitzi els seus estudis obligatoris
en centres educatius fora del municipi, també serà destinatari d’aquest protocol.
2.4.

ÀMBIT D’ACTUACIÓ

Aquest document s’aplicarà a tots els centres educatius de primària i secundària
obligatòria de Sant Quirze del Vallès, així com al conjunt de la comunitat educativa i
als serveis i les institucions de la comarca amb competències en la resolució de la
problemàtica de l’absentisme escolar.
2.5.
FUNCIONS DELS AGENTS QUE INTERVENEN EN EL PROTOCOL
A continuació, es determinaran els procediments a seguir pels diferents professionals
implicats en l’atenció a l’absentisme. És important que tots els agents coneguin les
funcions dels altres professionals per donar la millor resposta a la problemàtica.
Els Serveis Socials Bàsics de l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès seran els
encarregats de vetllar per la correcta aplicació del programa d’absentisme, però serà
conjuntament amb els diferents agents i serveis implicats que es podrà dur a terme la
seva execució.
1. Servei de Benestar social
-

-

-

Convocar la Comissió d’absentisme.
Promoure el desenvolupament i la implementació del programa.
Vetllar per la creació i bon funcionament de les comissions d’absentisme.
Coordinar els serveis municipals per vetllar pel bon funcionament del treball en
xarxa.
Recepcionar la documentació del control d’absentisme dels centres educatius i
dels casos derivats dels serveis municipals.
Anàlisi de les problemàtiques associades a l’absentisme escolar.
Fer el seguiment dels casos absentistes detectats, que han de fer el pas de
primària a secundària, vetllant perquè la matriculació es faci efectiva.
Elaborar un cens d’absentisme escolar anual.
Detecció de menors en edat escolar sense matricular i informar a inspecció
educativa.
Proposta del pla de treball amb les famílies i amb el menor, coordinat amb els
serveis implicats, quant s’escaigui, amb l’objectiu de retornar el menor a
l’escola, i seguiment d’aquest procés, dins a les comissions d’absentisme.
Participar en la planificació i desenvolupament de programes comunitaris
destinats a diferents col·lectius de la població escolar amb la finalitat de millorar
la seva assistència i participació als centres educatius.
Derivació dels casos d’alt risc a l’EAIA.
Col·laborar amb el bon treball en xarxa.
Documentar la intervenció i formular informes quan sigui necessari.
Elaborar l’avaluació de l’aplicació del protocol.
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2. Servei d’Educació i Formació
-

Participar en el desenvolupament de programes comunitaris, que tinguin com
objectiu minimitzar l’absentisme.
Informar i promoure la matriculació dels infants als centres educatius (infantil,
primària i secundària).
Facilitar al Departament d’Ensenyament les dades actualitzades del padró
d’habitants classificades per sexe i any de naixement, i les dades classificades
per zona educativa.

3. Centres Educatius
- Control de l’assistència.
- Traslladar els casos d’absentisme a Serveis Socials.
Quan es valora l’absentisme:
-

-

Analitzar les causes de l’absentisme, intentant resoldre la situació amb els
mecanismes propis del centre.
Facilitar la normalització escolar de l’alumne absentista mitjançant un pla
d’acollida específic.
Formar part de les comissions d’absentisme.
Col·laborar en la determinació del pla de treball de l’alumne absentista, dins les
comissions d’absentisme.
Participar en el desenvolupament de programes comunitaris, planificats des de
l’àrea de Benestar social de l’ajuntament, destinats a diferents col·lectius de la
població escolar amb la finalitat de millorar la seva assistència i participació als
centres educatius.
Col·laborar amb el bon treball en xarxa.
Documentar la intervenció realitzada.

El professional referent en temes d’absentisme al centre educatiu hauria d’exercir un
efecte de detecció precoç dels casos d’absentisme, centralitzar la classificació de
l’absentisme a partir del control i anàlisi de les faltes d’assistència i portar a la
Comissió d’absentisme els casos a treballar en xarxa.
4. Equip d’Atenció Psicopedagògic
- Anàlisi de les problemàtiques associades a l’absentisme, dels casos detectats
directament.
- Proposta de pla de treball amb les famílies i amb el menor, coordinat amb els
serveis implicats, quan s’escaigui, amb l’objectiu de retornar el menor a
l’escola, i seguiment d’aquest procés, dins a les comissions socials.
- Donar suport a l’escola en el primer nivell d’intervenció del programa municipal
de prevenció de l’absentisme.
- Verificar la pre-inscripció d’alumnes absentistes que havent cursat primària
s’han de matricular en un centre de secundària.
- Formar part de les comissions d’absentisme.
- Col·laborar amb el bon treball en xarxa.

-

Documentar la intervenció realitzada i formular informes quan sigui necessari.

5. Policia Local
- Detecció, identificació i acompanyament dels menors en edat d’escolarització
obligatòria, que es troben al carrer en horari lectiu, així com informar
d’aquestes intervencions a Educació i Serveis Socials.
- Col·laborar amb el bon treball en xarxa.
- Coordinació de la intervenció consensuada en els casos detectats per la Policia
Local.
- Formar part de les comissions d’absentisme.
- Documentar la intervenció i formular informes quan sigui necessari.
- Si la família no col·labora, derivació als òrgans penals, en aquells supòsits més
greus, quant la comissió ho estimi necessari.
- Col·laborar amb el bon treball en xarxa.
- Coordinació de la intervenció consensuada en els casos detectats per la Policia
Local.
- Realitzar entrevista a la família quan la comissió ho estimi positiu.
6. Serveis Municipals (Biblioteca, pavelló esportiu, serveis culturals...)
- Detecció de menors en edat escolar que es troben en dependències municipals
(biblioteca, pavelló esportiu,...) en horari escolar.
- Informar a la Policia Local de la presència de menors de 16 anys en aquests
espais en horari lectiu per engegar el protocol d’absentisme.

7. Servei de Joventut
- Detecció de menors en edat d’escolarització obligatòria, que es troben en les
dependències del Servei de Joventut en horari lectiu.
- Informar a la Policia Local de la presència de menors de 16 anys en les
dependències del Departament de Joventut en horari escolar.
- Participar en la planificació i desenvolupament de programes comunitaris que
tenen per objecte els joves.
- Col·laborar en el bon treball en xarxa.
- Formar part de les comissions d’absentisme, quan la seva intervenció sigui
necessària.
8. Inspecció educativa
- Vetllar per a la correcta aplicació del Protocol, en el marc de les seves funcions.
- Canalitzar els casos de l’alumnat desescolaritzat .
- Detectar i canalitzar els casos de menors en edat d’escolarització obligatòria no
matriculats.
9. Centre d’atenció primària (CAP)

25

-

Informar dels casos que la justificació de l’absentisme sigui per malaltia, quant
aquesta sigui reiterada, i que no estigui fonamentada.
Participar en la planificació i desenvolupament de programes comunitaris que
tenen per objecte els joves.
Col·laborar en el bon treball en xarxa.
Documentar la intervenció realitzada i formular informes quan sigui necessari.
Formar part de les comissions d’absentisme, quan la seva intervenció sigui
necessària.
Facilitar informació als centres educatius per poden assegurar-se que la falta
d’assistència de l’alumne és real, quant es tracta de salut, quant sempre es
realitzen en dates concretes com la realització d’un examen.

3. CIRCUIT D’ACTUACIÓ
3.1.

CLASSIFICACIÓ D’ABSENTISME

Per poder endinsar-nos en la prevenció de l’absentisme escolar cal tenir en
compte una sèrie de conceptes que es definiran a continuació:
-

-

Desescolarització: És la situació dels i les menors en edat d’escolarització
obligatòria (dels 6 als 16 anys) pels quals no s’ha formalitzat la matrícula en un
centre educatiu.
Assistència irregular: Percentatge de faltes sense justificar inferior al 10 % al
mes.

Absentisme: S’entén per absentisme escolar la falta d’assistència continuada al
centre educatiu sense causa que la justifiqui, consentida o propiciada per la pròpia
família o per voluntat del mateix alumne/a en el cas dels pre-adolescents i
adolescents. A l’educació infantil el concepte d’absentisme s’aplicarà amb una
intenció preventiva.
Per mesurar l’absentisme cal partir de dos percentatges diferents:
-

Taxa d’absentisme: és el percentatge de faltes sobre el total d’assistència
possible. S’entén per una falta la totalitat de la jornada escolar d’un dia o l’absència
a una de les sessions de matí o de tarda.
- Índex d’absentisme: És el percentatge d’alumnes absentistes dins del total
d’alumnat del centre. Aquest índex ens permetrà actuar de manera diferencial en
centres amb un índex elevat.
Segons la periodicitat de l’absentisme, aquest es pot classificar en els següents
paràmetres:
-

-

Absentisme esporàdic: Entenem com absentisme esporàdic aquell que es
manifesta amb una freqüència baixa. Es calcula entre un 10 i 25% de faltes
mensuals.
Les faltes reiterades d’impuntualitat i retards que afecten a determinades franges
horàries (matí a primera hora o a la tarda en la incorporació després del migdia),
així com absències que estan lligades a dinàmiques familiars sovint disfuncionals
per al procés dels menors (per exemple, alumnes que no assisteixen a classe

perquè han d’assumir funcions parentals), també s’inclouen dins aquesta tipologia
d’absentisme. Per registrar aquestes faltes com a absentisme s’utilitzarà el barem
de 5 retards = 1 falta.
Absentisme continuat: L’entenem quan les absències es produeixen de manera
més regular i amb una freqüència més elevada. Es calcula entre un 25 i 60% de
faltes mensuals. (En cas de reincidència es considerarà Absentisme crònic).
-

Segons freqüència

-

Absentisme vinculat: Aquest es produeix quan es presenta cada cert temps amb
una periodicitat continuada. Normalment està lligat a causes familiars o laborals
(verema, negocis familiars...), podent ser avisats prèviament al centre educatiu o
no. (En cas de reincidència es considerarà Absentisme crònic).
Absentisme crònic: L’alumna/e assisteix de forma molt irregular o després
d’assistir-hi una temporada hi deixa d’anar totalment. Es calcula per sobre del 60%
de faltes mensuals.
Crònic i/o
Esporàdic
Continuat
Vinculat
Reincident
Entre el 10% i 25 %
faltes

Superior al 25%
fins el 60% de
faltes

Superior al 25 %
de
faltes
continuades.

Superior al 60%
de faltes

Entre 10 i 39 hores
lectives al mes

Entre 30 i 71
hores lectives al
mes

Superior
a
1
setmana seguida

Entre 70 i 100
hores lectives al
mes

Entre 2 i 5 dies

Entre 6 i 12 dies

Més de 7 dies
seguits

Entre 13 i 18
dies.

5 retards = 1 falta

Dies/mes

3.2.
INTERVENCIÓ SEGONS LA CLASSIFICACIÓ D’ABSENTSIME
Tenint en compte la classificació de l’absentisme segons la seva periodicitat, tal com
s’especifica en el protocol, es considera necessari establir un circuit d’actuació diferent
per a cadascun dels casos1
3.2.1 Absentisme esporàdic

1

Veure Annex 1: Circuit d’actuació integral davant l’absentisme escolar
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Partint del control per part dels centres educatius a través d’un registre de faltes
d’assistència que permeti detectar la reiteració dels casos i la derivació, si és
necessari, a una tipologia d’absentisme superior a l’actual.
Per considerar un cas en risc d’absentisme, es realitzarà el següent protocol:
1. En cas que l’alumne falti un dia i l’endemà torni al centre educatiu sense
que la seva absència hagi estat justificada, aquest demanarà que la família
informi del motiu de l’absència.
2. En cas que l’infant o adolescent continuï faltant al centre educatiu, aquest
es posarà en contacte amb la família per tal de demanar informació sobre
els motius de l’absència.
3. Al tercer dia que l’infant o adolescent no assisteixi al centre educatiu sense
causa justificada es considerarà en risc de ser absentista.
L’acció a dur a terme en casos d’absentisme esporàdic consisteix en la realització
d’una trucada telefònica per part del tutor/a a la família.
3.2.2. Absentisme continuat
Quan un cas d’absentisme es considera continuat, d’acord amb els indicadors que
s’especifiquen a la classificació de l’absentisme, els centres educatius assumeixen la
funció de convocar a la família per analitzar les causes i conseqüències de
l’absentisme. L’EAP podrà donar recolzament en aquest primer nivell d’intervenció
desenvolupat pel centre educatiu si es considera oportú.

Si no s’observa cap millora i/o no hi ha una justificació raonable dels motius pels quals
l’alumne no assisteix, el centre educatiu assumirà la funció de convocar telefònicament
a la família a una entrevista al centre. Si la família no acut o reincideix en l’absentisme
es fa una segona citació a través de l’enviament d’una carta certificada per citar a la
família al centre educatiu en un termini màxim d’una setmana. Si es considera oportú,
el centre, conjuntament amb l’EAP, proposarà un Pla de treball i s’informarà a la
Comissió d’Absentisme2 (comunicant per escrit3 a la família el trasllat d’expedient).
Es derivarà el cas a la Comissió d’Absentisme realitzant prèviament una valoració dels
indicadors de risc4 observats i aquesta validarà el Pla de Treball5 on es determinaran
les accions a dur a terme en cada cas i servei per superar aquest absentisme. Un cop
elaborat el Pla de treball, el tutor/a (amb presència de l’EAP i/o l’equip directiu si es
considera) convocarà a la família per signar el document i assumir els compromisos
pactats. Serveis Socials, si es considera oportú, citarà a la família per realitzar un Pla
de Treball per millorar la situació sòcio-econòmica d’aquesta en benefici dels menors
per millorar, entre altres, l’absentisme detectat.

Veure Annex 2: Circuit d’Actuació de la Comissió d’Absentisme
Veure Annex 5: Model de carta a la família per trasllat d’expedient
4 Veure Annex 4. Indicadors de risc de l’absentisme escolar.
5 Veure Annex 6. Pla de treball conjunt
2
3

Caldrà valorar, en cada cas, quina és la participació i intervenció dels diferents agents
implicats que constitueixen la Comissió d’Absentisme. Cal valorar, també, la
participació de la Policia Local per realitzar el treball socioeducatiu amb la família.
3.2.3. Absentisme vinculat
Davant els casos d’absentisme vinculat, el centre educatiu trucarà i convocarà a la
família per analitzar les causes i conseqüències de l’absentisme. Es traslladarà el cas
a la Comissió d’Absentisme i s’avaluarà la justificació de la falta i la necessitat de
proposar un pla de treball conjunt per fer una adaptació curricular o un Pla de treball
per abordar l’absentisme i es detallarà quina ha de ser la funció i/o seguiment de
Serveis Socials Bàsics i EAP.
3.2.4. Absentisme crònic
Quan un cas d’absentisme no s’hagi pogut resoldre malgrat s’hagin establert totes les
intervencions possibles des de la Comissió d’Absentisme, aquesta comissió podrà
reunir-se de manera extraordinària per valorar el cas i estudiar la millor opció.
S’activaran el protocol d’absentisme, per una banda l’equip directiu enviarà una carta a
la família informant de la infracció que estan fent davant la llei que estipula la
escolaritat obligatòria. Així la família estarà al corrent de les conseqüències legals que
poden tenir. Per altra banda, informarà a SSB. Si és un cas conegut per SSB, faran les
actuacions pertinents, segons els antecedents. Si és un cas desconegut per SSB,
faran la primera acollida i adquisició del cas. Serveis socials s’encarregarà de fer un
informe amb els indicadors de risc que hi ha, a més a més de l’indicador de risc que
suposa l’absentisme, i si es necessari, assessorament o derivació del cas a EAIA.
Serveis Socials fa un pla de treball, si la família col·labora, seguiment fins al seu
tancament, en el cas de que no col·labori, s’encarregarà d’informar a policia local
d’aquest cas, perquè aquests realitzin una trobada amb la família on els comunicaran
derivació a fiscalia de menors de l’àrea del Vallès Occidental a través de la via judicial.
Per derivar el cas a aquests dos serveis, es tindrà especialment en compte la valoració
dels Serveis Socials Basics sobre els indicadors de risc:
-

Que existeixin altres problemàtiques afegides que facin que l’absentisme o
desescolarització sigui un indicador més.
Que la família no col·labori.
El temps d’escolaritat obligatòria que li queda a l’alumne absentista o
desescolaritzat.
La cronificació del cas.
Que l’absentisme o desescolarització es produeixi en diversos germans o membres
d’un mateix nucli familiar.
Altres.
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3.2.5. El tancament d’un cas

Perquè un cas obert es pugui tancar cal complir un dels següents requisits:
-

-

-

Posterior a la detecció de la situació d’absentisme o desescolarització no aparegui
durant quatre mesos consecutius a la graella del centre educatiu, fent efecte la
intervenció portada a terme.
Compliment del pla de treball elaborat amb els membres de la comissió socials i
amb el compromís del menor i/o de la seva família, durant el curs escolar o fins
que duri el pla de treball.
Haver complert la majoria d’edat d’escolarització obligatòria (16 anys).
Canvi de municipi i per tant de centre educatiu, amb la obligatorietat que Inspecció
educativa (o a qui en derivi la responsabilitat) faci un traspàs del cas.

3.3.

TRACTAMENT DE CASOS NO INCLOSOS EN EL CIRCUIT INTEGRAL 6

L’Administració educativa ha de garantir una plaça escolar a tot l’alumnat en edat
d’escolaritat obligatòria i la família ha de ser qui faci la matriculació del menor en un
centre d’ensenyament. Si la família no realitza aquest tràmit, és necessària una
intervenció específica segons les situacions que es recullen tot seguit.
3.3.1. Alumnat no matriculat en cap centre docent

Aquests casos poden ser detectats per diferents serveis (centres educatius, policia,
serveis socials... ) i correspon al servei que ha detectat aquesta situació informar a les
famílies del marc normatiu pel què fa a l’escolarització obligatòria i derivar el cas a
Inspecció educativa per fer el seguiment del cas.
Si Inspecció educativa detecta una possible situació de risc social del menor, es
derivarà el cas a SSB.
3.3.2. Alumnat desescolaritzat o il·localitzable
Quan l’alumne (en edat d’escolarització obligatòria) ha estat anteriorment matriculat en
algun centre educatiu però ha abandonat prematurament l’escolaritat es considera un
cas de privació del dret a l’escolarització. En aquests casos és responsabilitat del
Centre educatiu informar a Inspecció educativa la baixa de l’alumne per tal de fer-ne
el seguiment. S’ha de tenir especial atenció per evitar situacions de desescolarització
en el període de transició entre l’educació primària i l’educació secundària. En aquests

6

Veure Annex 3. Circuit d’Actuació davant un menor a la via pública en horari lectiu

casos, el seguiment de l’alumnat és responsabilitat del centre de primària on es troba
matriculat.
Quan l’alumne, tot i estar matriculat en un centre educatiu, presenta absentisme i des
del centre educatiu no es pot contactar amb la família, correspondrà a la direcció del
centre educatiu informar a Benestar Social per tal que convoqui la comissió
d’absentisme.

4.

ESTRUCTURA DE COORDINACIÓ DEL PROTOCOL

L’estructura i el seguiment del protocol pretén vetllar per donar resposta a l’absentisme
del municipi en tot el seu àmbit d’actuació, a partir de la prevenció i la intervenció
segons les necessitats detectades. Les actuacions han d’estar coordinades a tots els
nivells i es desenvoluparan a partir de l’estructura bàsica següent:
4.1. QUE ÉS COMISSIÓ D’ABSENTISME
Les Comissions d’absentisme són un espai de coordinació per al tractament de
situacions de risc social que afecten a l’alumnat i que poden limitar el seu
desenvolupament i benestar (per circumstàncies personals, socials o familiars).
Aquestes comissions funcionen de manera estable.
Pel què fa específicament el treball de prevenció de l’absentisme, en aquest espai
s’analitzarà el conjunt de dificultats socioeducatives de l’alumne i es determinarà la
intervenció a realitzar amb ell i la seva família i es determinarà, si es considera
necessari, un Pla de treball d’acord amb les diferents institucions que hi participen.

La proposta és realitzar dues Comissions d’Absentisme de caràcter periòdic.
Comissions d’Absentisme
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Comissió de la zona de Les Fonts de
Sant Quirze

Comissió de la zona de nucli de Sant
Quirze

Escoles:
-

Escola de primària Pilarín Bayés

El Turonet
Lola Anglada
Taula Rodona
Onze de Setembre
Purificació Salas i Xandri

Institut de referència IES Egara.

Serveis que intervenen:

Instituts:
-

-

Sant Quirze
Salas i Xandri

-

Serveis Socials de Sant Quirze
del Vallès
Servei d’Educació

Serveis que intervenen:
-

Agents que intervenen
casuístiques del cas:
-

Agents que intervenen
casuístiques del cas:

Serveis Socials de Sant
Quirze del Vallès
Servei d’educació
Educació.

segon

les

-

segon

les

L’EAP
Policia Local
Serveis territorials d’ensenyament
Cap
Joventut
Altres agents i/o serveis

L’EAP
Policia Local
Serveis territorials d’ensenyament
Cap
Joventut
Altres agents i/o serveis

En el cas de menors que no estiguin en un centre referència del territori, però estan
empadronats a Sant Quirze, l’agent que detecta el cas activarà el protocol
d’absentisme municipal.
Es proposa que hi hagi dos tipus de convocatòries:
- Una convocatòria trimestral, El servei de Benestar Social s’encarregarà de
convocar a tots els membres que configuren la Comissió d’Absentisme amb els
responsables dels centres educatius que l’hagin detectat.

- Una convocatòria de seguiment obligatòria realitzada a final de curs (juny). El
servei de Benestar Social s’encarregarà de convocar a tots els membres que
configuren la Comissió d’Absentisme. En aquesta reunió es duran a terme, entre
altres, els temes següents: valorar el funcionament del protocol, recollir les dades dels
casos d’absentisme i proposar i planificar accions de sensibilització entorn al problema
de l’absentisme pel proper curs.
*En casos excepcionals es podrà realitzar una convocatòria extraordinària.
4.1.1 Funcions generals de la Comissió d’Absentisme
-

-

-

-

4.1.2

Identificar les causes de l’absentisme per establir estratègies i recursos a
aplicar en cada cas. És poden prendre les mesures perceptives en funció de
les característiques de cada cas per millorar l’assistència.
Validar el Pla de Treball individual pels casos que es consideri necessari.
Fer el seguiment en xarxa de les dades d’absentisme del centre, tot analitzant
les causes, les diferents tipologies, les intervencions realitzades i els resultats
obtinguts en els plans d’actuació individuals i familiars establerts amb l’alumnat
absentista i les seves famílies.
Fer propostes de millora organitzatives, de coordinació interna, etc., i avaluar
els resultats de la seva aplicació; així com comunicar les necessitats del centre
pel tractament de l’absentisme.
Coordinar les actuacions del centre amb les actuacions que s’estableixin a la
Comissió d’Absentisme.

Referent d’absentisme del centre educatiu.

El professional referent d’absentisme designat per cada centre educatiu serà
l’encarregat de les funcions següents dins de la Comissió d’Absentisme:
-

Recollir mensualment els registres d’assistència de cada classe.
Analitzar les dades numèriques i establir les diferents tipologies d’absentisme i
proposar els casos a tractar en la Comissió d’Absentisme.
Enviar la graella de registre de l’absentisme a Benestar Social.

4.1.3. Qui forma part de la Comissió d’Absentisme
- Un/a representant tècnic de Serveis Socials Basics.
- Un/a representant tècnic de cadascun dels equips directius del centres
educatius públics o privats del municipi que hagi detectat casos d’absentisme
en el seu centre.
- Un representant tècnic del Servei d’Educació i Formació.
- Un/a representant de l’EAP de referència. (Si s’escau)
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-

Un/a representant de la Policia local. (Si s’escau)
Un/a representat de Serveis Territorials d’Ensenyament (inspector/a o persona
a qui delegui). (Al final de les comissions)
Un/a representant del CAP de referència, quant s’escaigui, segons el cas que
s’està treballant.
Un/a representant tècnic del Servei de Joventut, quant s’escaigui, segons el
cas que s’està treballant.
Altres agents implicats en el desenvolupament del menor.

En el cas de la convocatòria de seguiment obligatòria de la comissió d’absentisme es
convidarà a tots els representants tècnics dels centres educatius públics i privats de
Sant Quirze del Vallès per tal de fer la valoració i recollida de dades conjuntament.

5.

AVALUACIÓ DEL PROTOCOL D’ABSENTISME

Avaluació segons resultats

Avaluació quantitativa
L’avaluació quantitativa ens permet obtenir dades estadístiques de quins són els índexs
d’absentisme en el nostre municipi. Els indicadors quantitatius ens permetran avaluar:
- Nombre de casos atesos
- Nombre de casos tancats/derivats
- Nombre de casos resolts
- Nombre d’intervencions realitzades
Indicadors personals:
Nombre de casos detectats en relació al nombre de casos intervinguts.
Nombre casos escolaritzats, dels detectats desescolaritzats.
Nombre de casos tancats per normalització de l’assistència, tenint en compte centre
educatiu.
- Nombre de casos reoberts al llarg del curs escolar.
- Nombre casos que milloren l’assistència (minimitzen l’absentisme durant els dos mesos
posterior a la intervenció), sense arribar a normalitzar-se.
- Situació dels casos per centre educatius un cop finalitzat el curs escolar.
- Nombre de centres educatius que es porta a terme el programa d’absentisme a l’etapa
infantil.
- Comprovar que el 100x100 dels menors amb expedient obert al programa d’absentisme i
amb edat de finalització de l’etapa de primària es matriculin a secundària.
Indicadors del treball en famílies:
-

Nombre de casos que la família s’implica en la normalització de la situació, tenint en compte
l’etapa escolar (infantil, primària o secundària).
Indicadors del treball en xarxa:
-

-

Nombre de casos detectats pels diferents serveis municipals, centres educatius i agents
socials, segons protocol establert en cada cas
Temps que es tarda en elaborar el pla d’intervenció davant la detecció d’un nou cas
d’absentisme, d’assistència irregular o de desescolarització.
Nombre de comissions planificades en relació a les executades al final del curs.
Nombre de centres educatius que ens faciliten la relació d’alumnes absentistes de manera
mensual.
Nombre de sessions informatives de difusió del programa es porten a terme al llarg del curs
escolar: ràdio, premsa, centres educatius, AMPA’s...
Indicadors d’Avaluació:
-

Grau de satisfacció dels centres educatius un cop acabat el curs escolar a través
del
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qüestionari de satisfacció.
Grau de satisfacció de l’execució del programa per part dels agents implicats a la comissió
social: EAP, EBASP i equip d’absentisme.
Grau de satisfacció dels menors i/o les seves famílies amb el programa i les intervencions
concretes.

Avaluació qualitativa
L’avaluació qualitativa esdevé un feed-back del propi procés d’intervenció permetent-nos optimitzar
i donar respostes adequades a les diferents necessitats. El programa té un caràcter dinàmic i
flexible davant les necessitats de cada centre, escola o família objecte del nostre programa.
Els indicadors ens permetran avaluar:
-

Tipologies d’absentismes treballades
Dificultats sorgides en el procés de coordinació entre els agents
Dificultats en les intervencions
Tipologies en les intervencions / accions
Motius dels tancaments dels casos
Recursos

La raó de ser de l’avaluació del programa és servir a l’acció i desenvolupament del
mateix. Així, mitjançant l’avaluació podem conèixer, controlar i prendre decisions sobre
l’objecte (alumnat absentista o desescolaritzat) i els objectius (compliment de
l’escolarització obligatòria) del programa.
Per realitzar una avaluació global de tot el procés tot tenint en compte els diferents
agents implicats en aquest, es tindrà en compte una avaluació temporal i metodològica
diferent.

Avaluació segons temporalitat
Avaluació Inicial
Té una funció de diagnosi i ens ha de permetre conèixer la realitat educativa. Obtindrem
dades en relació a la població desescolaritzada i l’alumnat absentista tenint en compte
factors personals, familiars i d’entorn que influencien en aquesta conducta. També

coneixerem els diferents agents implicats en la problemàtica i els recursos que disposem
per abordar-la.
Aquestes dades ens permetran elaborar un protocol d’actuació de caire flexible que
s’adequarà a les diferents realitats d’intervenció.
Avaluació Contínua
És una fase important del programa ja que implica una planificació i individualització de
la intervenció per abordar el cas. S’haurà de tenir en compte tots els factors que han
portat a l’alumne a l’absentisme (desestructuració familiar, desmotivació escolar, pressió
del grup d’iguals,...).
Es buscaran mecanismes de resposta a les mancances que han dut a l’alumne a
aquesta situació, i per tant, les estratègies o accions dutes a terme implicaran un treball
coordinat entre tots els agents implicats. Mitjançant canals de comunicació ràpids
tindrem respostes immediates del procés d’intervenció, poden valorar si les accions i el
treball cooperatiu és vàlid o pel contrari cal modificar-lo.
Avaluació Final
Té la funció de determinar i informar sobre el grau d’assoliment dels objectius del
programa; tenint en compte les estratègies i recursos que hem emprat al llarg del
mateix. Mitjançant una memòria podrem tenir constància del nivell d’absentisme a final
del curs acadèmic i veure quins han estat els casos que s’ha normalitzat l’escolarització,
en quins s’ha minimitzat l’absentisme o aquells casos que tot i intervenir-hi continuen
amb la mateixa problemàtica.
Podrem determinar quins factors personals, familiars, escolars o d’entorn condicionen
l’absentisme i tenen una resolució més exitosa i per quins no s’ha trobat una resposta
efectiva, així com establir si els objectius han estat els idonis, si els mètodes i accions
han estat els correctes i si les condicions han estat les adequades.
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Annex 1. Circuit d’Actuació Integral davant l’Absentisme Escolar

* Perquè es pugui treballar durant tot el curs i per el correcte funcionament de les comissions d’absentisme,
es necessari que la Citació 1, es realitzi en el mes de novembre.

27
* Si el cas no millora es fa retorn a la Comissió d’absentisme.
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* Veure Annex 7. Pla de treball conjunt

Annex 2. Circuit d’Actuació de la Comissió d’absentisme

Veure Annex 7. Pla de treball conjunt

Annex 3: Circuit d’Actuació davant un menor a la via pública en horari lectiu
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Annex 4. Indicadors de risc de l’absentisme escol
Annex 4. Indicadors de risc de l’absentisme escolar

Opció d’omplir el següent document per part del tutor/a per tal de derivar el cas a la
Comissió Social o la Comissió d’absentisme.
INDICADORS DE RISC ABSENTISME ESCOLAR
Nom del tutor/a: _________________________________________ Data:____________
Alumne/a:________________________________________________________________
Centre: _________________________________________________ Curs:_____________
Freqüència

EN RELACIÓ A L’ALUMNE/A

Gairebé mai

De vegades

Sovint

Gairebé
sempre

Conductes observades

1

Manca de puntualitat

2

No porta els materials ni fa les activitats pròpies de
l’aprenentatge

3

Actitud passiva, inhibició, poc comunicatiu, retraïment, manca
d’interès per realitzar els treballs a l’aula.

4

Mancança en l’adquisició / consolidació d’hàbits fonamentals
(higiene, salut, alimentació, normes de convivència...)

5

Grup d’iguals amb conductes absentistes

6

Faltes de disciplina

7

Baix rendiment escolar (dèficits evolutius i cognitius)

8

Altres:

Conductes explicitades per l’alumne/a
9

Desinterès general/manca de satisfacció pel què es fa a l’aula

10

Interès declarat en abandonar els estudis

ADNSQ-03b

42/127

11

Manca d’expectatives personals, acadèmiques o laborals

12

Altres:

EN RELACIÓ A LA FAMÍLIA O TUTOR/A LEGAL

Informacions aportades pels professionals

Gairebé mai

De vegades

Sovint

Gairebé
sempre

(interns o externs al centre)
13

Absentisme de les famílies quan són requerides pel centre

14

Desestructuració familiar i altres situacions de risc social
(situació econòmica precària, despreocupació global pels fills,
toxicomanies, alcoholisme o altres malaltes greus, inestabilitat
del nucli familiar...)

15

Desinterès familiar per l’escola, valors familiars allunyats dels
valors escolars, canvis de centre.

6

Sobreprotecció dels fills/es

17

Poca autoritat familiar

18

Problemes de salut de l’alumne/a

30
19

Incorporació avançada dels fills/es a la vida adulta (treball, cura
dels germans, ...

20

Altres:

EN RELACIÓ A L’ENTORN

Informacions aportades pels professionals

Gairebé mai

De vegades

Sovint

Gairebé
sempre

(interns o externs al centre)
21

Pressió del grup d’iguals que promou la conducta absentista

22

Entorn social i urbanístic desfavorit i aïllat
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23

Altres factors:

EN RELACIÓ A L’ENTORN

Informacions aportades pels professionals

Gairebé mai

De vegades

Sovint

Gairebé
sempre

(interns o externs al centre)
24

En el mateix centre i la seva organització (acomodació davant
d’algunes situacions d’absentisme conflictiu, expulsions
reiterades, mala relació família – escola...)

25

Els factors acadèmics i d’ensenyament-aprenentatge no
s’adeqüen a la realitat del menor

26

Hi ha conflictes entre les relacions interpersonals del menor i la
comunitat educativa

27

Altres:

44/127

Annex 5. Model de carta a la família per citació i trasllat d’expedien

Annex, 5 Model de carta a la família per citació i trasllat d’expedients
Sr. ....................................................
Sra. ..................................................
C. .....................................................

Benvolgut/a:
Com a equip directiu, faig arribar aquesta carta per manifestar-vos que, malgrat la trucada
telefònica realitzada el dia................ per valorar les faltes d’assistència del seu fill/a que
cursa ........ al centre escolar...................................., no hi ha hagut millora.
Per tant, atès que el seu fill/a continua sense regularitzar l’assistència a classe i per tant
incompleix l’obligació d’assistir a un centre escolar fins els setze anys, us haig de
comunicar que és una responsabilitat dels pares i/o tutors legals. Atès la gravetat de la
situació que es podria produir, us convoco a una reunió el
Dia.......... a les .................... hores.
A l’escola...................................................
Avisar-vos que si no s’assisteix a la cita acordada i/o no hi ha una millora en la
regularització de les faltes, es durà a terme un trasllat d’expedient a la Comissió
d’Absentisme del Municipi de Sant Quirze del Vallès per valorar-ne les actuacions a
realitzar.

Atentament,
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Annex 6. Pla de treball conjunt

PLA DE TREBALL

Nom del tutor/a: ________________________________________________ Data:____________________

FITXA PERSONAL DE L’ALUMNE/A
Nom i
cognoms...............................................................................................................................................
Adreça..................................................................................................................................................
Telèfon...........................................................
Mail ...............................................................
Data de naixement........................................
Edat ..............................................................
Curs que realitza............................................
Tutor/a .........................................................
Nom del pare i de la
mare...................................................................................................................................
Té altres germans escolaritzats al mateix centre? (noms, edats i cursos)
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................

ABSENTISME
Relació faltes d’assistència:
SET

OCT

NOV

DES

GEN

FEB

MARÇ

ABRIL

MAIG

JUNY
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Tipologia d’absentisme: .......................................................................................................................

ACTUACIONS DELS DIVERSOS SERVEIS QUE INTERVENEN
Centre educatiu
Professional responsable: ....................................................................................................................
Acords de les actuacions preses:
Mesures

Temporalització

Valoració

Equip d’atenció psicopedagògic (EAP)
Professional responsable: ....................................................................................................................
Acords de les actuacions preses:
Mesures

Temporalització

Valoració

47/127

Proposta d’actuació

Validació de la proposta des de Comissió d’absentisme
Professional / Servei

Mesures

Temporalització

Signatura dels professionals que han participat en el Pla de Treball
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Annex 7. Model de carta a la família de la Comissió d’absentisme informant de la
infracció de la llei d’educació
Sr.

..........................................

Sra. ..........................................
c.

..........................................

Benvolgut/a:
La comissió d’absentisme escolar de -------------------------------------, ha estat coneixedora
del greu absentisme escolar del vostre fill/a--------------------------------------- escolaritzat/da a
------------------ curs -------------------- al centre ------------------------------------de---------------------Aquesta Comissió té constància del conjunt d’actuacions fetes per la Direcció del centre
escolar, amb la col·laboració dels Serveis Educatius i dels Serveis Socials, per resoldre la
greu situació del vostre fill/a, entre les quals hi ha reiterades gestions amb vostès. Totes,
fins ara, sense resultats positius per a millorar la seva assistència a classe.
Com a representant de la comissió d’absentisme escolar us faig coneixedors que la
vostra no intervenció davant l’absència continuada a l’escola del vostre fill/a, pot ser
considerada una “infracció administrativa” segons l’article 157 apartat C i D de la Llei
14/2010 dels drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència i és susceptible de la
sanció econòmica a imposar segons l’article 161 apartat A de la mateixa Llei.
També l’article 226 del Codi Penal, Llei 10/1995 del 23 de novembre, diu textualment:
Serà castigat el que deixi de complir els deures legals d’assistència inherents a la
pàtria potestat”.
Per últim, li comunico que de persistir, en els pròxims dies, el greu absentisme del vostre
fill/a, la Comissió es veurà obligada a “posar-ho en coneixement de les autoritats
publiques competents” en compliment de l’article 13 de la Llei Orgànica 1/1996 de 15
de gener, de Protecció Jurídica del menor.
Per tant, en rebre aquest escrit cal que us poseu en contacte amb la Direcció de l’escola
per concretar el vostre compromís i posar fi definitivament a l’absentisme del vostre fill/a i
garantir-li l’exercici al dret a l’educació.
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Abans de posar-ho en coneixement a les autoritats públiques competents en compliment
de l’article 13 de la Llei Orgànica 1/1996 de 15 de gener, de Protecció Jurídica de menor
us convoco a una reunió per tractar d’aquesta qüestió el dia:

------de-----a les------h.
Annex 8. Organismes que intervenen en la Comissió d’Absentisme

Servei de Benestar social 93 721 68 00 Ext. 5200
Montse Font, montse.fonts@santquirzevalles.cat.
Mari Campillo, mangels.campillo@santquirzevalles.cat.
Montse Gil, montse.gil@santquirzevalles.cat
Servei d’Educació i Formació 93 721 68 00 Ext. 5200
Nuria Ruestes
Nicolas Castellano
educacio@santquirzevalles.cat
Departament de Joventut, 93 721 68 00 Ext. 5200
Técnica de joventut, Ruth Claramunt, ruth.claramunt@santquirzevalles.cat
Inspecció Ensenyament. Departament territorial del Vallès Occidental
Rosa Mª Santasusana rsantasu@xtec.cat
93 784 44 55 ext. 6066 mòbil: 675 789 669
Escola El Turonet
Directora Cristina Jordà i Cap d’Estudis Eva Regués.
a8044910@xtec.cat
Escola Pilarín Bayés
Director David Sánchez. a8044454@xtec.cat

Escola Lola Anglada
Director Ricard Manresa a8067201@xtec.cat, ceiplolaanglada@xtec.cat
Escola Onze de Setembre
Directora Mila Torres a8054836@xtec.cat
Escola Purificació i Salas
Director Xavi López a8033407@xtec.cat
Escola Taula Rodona
Directora Isabel crespo a8060484@xtec.cat
INS Sant Quirze,
Directora Montserrat Trabal a8047583@xtec.cat / iessantquirze@xtec.cat
INS Salas i Xandri
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Directora Emília Milà a8067211@xtec.cat
Orientador Marçal Botey orientacio@salasixandri.cat
INS Egara,
Director Jaume Cabanes, a8024777@xtec.cat / jcabanes@xtec.cat
Cap d’estudis Núria Sabaté nuria.sabate@institutegara.cat
Referent absentisme, julia.iniguez@institutegara.cat
Policia Local. l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès
Aleix Bigas, aleix.bigas@santquirzedelvalles.cat
Pediatra CAP Antoni Creus
Ramon Camps Perramon, rcamps.mn.ics@gencat.cat
CAP Sant Quirze
Pediatra Mercé Grau, mmgrau.mn.ics@gencat.cat
EAP Sabadell- Sant Quirze
Carles Augè a8900277@xtec.cat “

Segon.- Sotmetre aquest acord d’aprovació a informació pública mitjançant una anunci
que s’ha de publicar al Butlletí Oficial de la Província, a un dels mitjans de comunicació
escrita diària de més difusió al municipi i al tauler d’anuncis municipals, per un termini de
30 dies des de l’endemà de la darrera d’aquestes publicacions, per a la formulació de
reclamació i al·legacions.
Tercer.Disposar que l’aprovació inicial esdevindrà definitiva si no s’efectuen
al·legacions durant la informació pública

Deliberacions
La senyora Elisabeth Oliveras i Jorba declara:
En el punt núm. 7, que és el Protocol d’actuació d’absentisme escolar. Voldria demanar
que abans de publicar-ho, si el podíem revisar per qüestions de gènere, perquè rellegintlo he vist que no contemplava encara alguna, només ens parla de directors i per sort
tenim moltes directores a escoles i a altres llocs.
Els hi sembla bé als grups municipals, és que és un tema que l’hem vist.

La senyora Marta Baldrich Caselles declara:
Una vegada puntualitzat Sra. alcaldessa.
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Avui presentem el Protocol d’actuació davant de l’absentisme escolar de Sant Quirze del
Vallès. Aquest document que presentem avui en aquest Ple pretén ser la base i l’inici pel
desenvolupament d’actuacions per abordar l’absentisme escolar a Sant Quirze del Vallès,
però sempre des d’un enfocament familiar, social i educatiu.
És molt important destacar que el principi bàsic en el qual es sustenta aquesta proposta
d’acció és el dret universal a l’educació.
Aquest protocol pretén establir un procés que faciliti una resposta global a aquesta
problemàtica, que ens permeti valorar la seva incidència i analitzar les causes i efectes de
l’absentisme escolar.
També dir que aquest document s’ha estat treballant amb diferents agents locals
implicats en l’atenció a l’absentisme mitjançant sessions de treball transversal amb
centres educatius, Policia Local, servei de Benestar Social, Servei d’Atenció i Formació,
equip d’atenció psicopedagògic, Servei de Joventut, inspecció educativa, Centre
d’Atenció Primària entre altres. Això com amb la Comissió d’estudi de protocol
d’absentisme escolar, que està formada per tots els grups municipals, que es va reunir
per segona vegada el 25 de gener.
Aquest protocol neix de la necessitat de donar una resposta coordinada i eficaç en
situacions d’absentisme escolar, així com poder intervenir en situacions concretes amb
els menors i les seves famílies i al mateix temps proposar iniciatives de prevenció.
Ha estat elaborat per poder afrontar l’absentisme escolar des de la responsabilitat
compartida i la coordinació dels serveis del municipi i per tant és important dir que s’ha fet
a nivell, amb una unificació de criteris i que aquest és un projecte compartit, ha de ser un
projecte compartit per tots, tant en la pressa de decisions com en les accions que s’hagin
de portar a terme.
Per tant proposem l’aprovació, l’inici d’aquest protocol, i els hi demanem el seu vot
favorable.

El senyor Luís Villa Carbó declara:
Des del nostre grup municipal de C’s, aquest protocol l’hem treballat a la comissió
corresponent, hi estem completament d’acord i el trobem perfecte, però aquí no ha de
quedar el tema.
Si fem marxa enrere, tenim un altre tema també que era el tema de la violència masclista
i vam posar que el 25 de novembre, a veure si podíem fer un resum del resultat que
teníem a Sant Quirze amb tot el tema dins de l’any 2016 i és que tenim de mesurar les
coses que fem, el protocol ha de servir per mesurar el que fem i hem de tenir clar, a final
d’un temps determinat, com estem, en quina situació estem, si hem millorat i no hem
millorat, si aquest ha servir, si no ha servit i per fer això s’han de portar resultats: primer
valorar el que teníem en un moment determinat i en aquest temps passat, en què s’ha
guanyat i en què no. I amb això poder fer una millora continuada i potser fer el mateix que
hem dit abans amb el tema dels habitatges. Potser canviar el que faci falta per poder
arribar a millors resultats.
Des d’aquí emplaço a l’equip de govern a què comencem amb unes dades del 2016 que
tinguem oficials i conforma vagi avançant el 2017, tinguem unes dades per veure com va
progressant aquest any i poder arribar a final d’any i poder dir que ho hem fet millor
perquè teníem una eina com era aquest protocol, que ens ha ajudat molt. I sinó dur el que
faci falta per poder arribar a aquesta millora.
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La senyora Mercè Vallès Corominas declara:
Simplement doncs que ens adherim i votarem a favor d’aquest protocol. Cert que abans
ja existia un protocol no escrit no sí que s’actuava, sobretot des de la Policia a través
d’una mica de mediació amb els centres i celebrem que s’escrigui, que es faci i que no
s’hagi de complir, ni aplicar, perquè voldrà dir que la gent va a l’escola, que és on al final
s’ha d’anar. Però sí és bo que els municipis es dotin d’aquests instruments, hi donarem
suport.

La senyora Marta Baldrich Caselles declara:
Sr. Villa moltes gràcies, però vostè com el Rajoy contesta naps per cols, perquè clar
parlem de l’absentisme escolar, no de la violència masclista, però a part sí que comentarli que sí que es van fer públiques les dades a 31 de novembre aproximadament, van ser
ateses 41 dones per violència masclista, estaven publicades. I que en aquest moment els
serveis estan tancant les dades de 2016, suposem que a finals de la setmana vinent o
l’altra jo podrem tenir les dades. Simplement comentar-li això.

El senyor Luís Villa Carbó declara:
Gràcies per l’aclariment Sra. Baldrich. Espero les dades amb ansietat.

La senyora Elisabeth Oliveras i Jorba declara:
No se m’angoixi que no és bo.
Pensi, com deia molt bé la Sra. Vallès, tant de bo no tinguéssim dades de cap mena,
perquè això voldria dir que la nostra societat ha avançat molt. Malauradament tenir-ne és
un símptoma encara de no ser prou avançats mentalment.

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

8. Atorgament del Premi Dona de Sant Quirze del Vallès 2017
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ANTECEDENTS DE FET
L’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès atorga anualment el premi DONA DE SANT
QUIRZE DEL VALLÈS. Aquest guardó honorífic es lliura en el marc del 8 de març, Dia
internacional de les dones, i té per objectiu reconèixer i visibilitzar socialment el valor del
treball realitzat per dones que hagin contribuït a millorar la situació de les dones del
municipi en tots els àmbits i a avançar cap relacions equitatives entre dones i homes.
El premi té tres categories:
-

Premi Dona: s’atorga amb caràcter individual a una dona resident o que hagi
desenvolupat en el poble activitats que impulsin el paper de la dona en qualsevol
àmbit social, cultural, laboral, educatiu, esportiu, d’investigació o que hagi
contribuït en la defensa de la igualtat entre gèneres, i que sigui susceptible d’un
reconeixement públic.

-

Distinció honorífica a una dona o moviment de dones mereixedores de
reconeixement en l’àmbit de Catalunya per la seva contribució a l’impuls del paper
de la dona en tots els àmbits.

-

Distinció honorífica a una dona o moviment de dones mereixedores de
reconeixement en l’àmbit internacional per la seva contribució a l’impuls del paper
de la dona en tots els àmbits.

La Junta de Govern Local extraordinària i urgent que va tenir lloc el dia 18 de gener va
aprovar la modificació les bases i el calendari de treball del Premi Dona de Sant Quirze
del Vallès 2017, ampliant el període de presentació de candidatures fins al 3 de febrer.
Les candidatures presentades dins del termini establert han estat les següents:
1. Candidatures a Premi Dona de Sant Quirze del Vallès:
-

DENIA MARTÍNEZ CHAMORRO, presentada per Creaciones Aromáticas
Industriales, S.A.

-

MARIA ELVIRA CERVANTES GAROLERA, presentada per l’AA.VV. de Poble
Sec, el Casal d’Avis SQV, Las Personas Primero SQV, l’associació Les Fonts
Solidària, l’AA.VV. Los Pisos, l’associació Penya Motera Km0, Club Petanca SQV
i l’associació Dones per Sant Quirze.

-

ENTITATS EL RACÓ DE LA DONA, DONES PER SANT QUIRZE I GRUP
CULTURAL CATERINA ALBERT, presentades pels grups municipals de Junts per
Sant Quirze i ICV.

2. Candidatures a distinció honorífica en l’àmbit de Catalunya:
-

DENIA MARTÍNEZ CHAMORRO, presentada per Creaciones Aromáticas
Industriales, S.A.

-

MARIA-MERCÈ MARÇAL, presentades pels grups municipals de Junts per Sant
Quirze i ICV.

3. Candidatures a distinció honorífica en l’àmbit internacional:
-

ANNA FERRER, presentada per l’Ateneu del Món.
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-

DENIA MARTÍNEZ CHAMORRO, presentada per Creaciones Aromáticas
Industriales, S.A.

El passat 7 de febrer a les 18:30h, la Comissió del Premi Dona es va reunir i es van
escollir les següents candidates a guanyadores del Premi Dona en les seves tres
categories:
-

Premi Dona Sant Quirze del Vallès: MARIA ELVIRA CERVANTES GAROLERA
Distinció honorífica en l’àmbit de Catalunya: MARIA-MERCÈ MARÇAL
Distinció honorífica en l’àmbit internacional: ANNA FERRER

DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer .- Concedir el Premi Dona de Sant Quirze del Vallès 2017 a la Sra. Maria Elvira
Cervantes Garolera.
Segon .Marçal.

Concedir la distinció honorífica en l’àmbit nacional a la Sra. Maria-Mercè

Tercer .-

Concedir la distinció honorífica en l’àmbit internacional a la Sra. Anna Ferrer.

Deliberacions
La senyora Elisabeth Oliveras i Jorba declara:
Com vostès saben, el Premi Dona va néixer ara fa 10 anys, amb la voluntat de premiar a
una dona del poble per la seva tasca social, pels seus èxits tant en l’àmbit laboral, com a
nivell especialment doncs educatiu, esportiu, és a dir per allò que havia fet més enllà del
que a vegades es considerava abans l’espai de la dona i que avui en dia nosaltres ho
tenim molt clar, però encara malauradament doncs amb el comentari que fèiem abans, hi
ha fent que així no ho considera.
Aquest Premi Dona ha anat patint, o ha anat millorant, o ha anat avançant dins d’ell en
diferents regulacions. Enguany hem arribat a la seva desena edició i per tant el que
pretenem i vam observar aquest any, és que degut a algunes de les candidatures, doncs
vam poder veure que havíem arribat a un punt de maduresa en el que havíem de fer un
pas més i fer el que serà el creixement, diria jo, cap a una altra manera de premiar o de
calcular o de trobar, doncs la manera de ser i valorar de la persona a qui se la presenta.
Si no contemplem els col·lectius, no contemplem tampoc la possibilitat de què algú
s’autopresenti, estem en una societat canviant i avançant, en la que cal tenir en compte
tots aquests canvis, on persones que per sort ja poden considerar la seva tasca prou
bona com per autopresentar-se, doncs també els hem de poder valorar, en aquest cas les
bases que tenim són més restrictives i no ens ho permeten.
I per l’altra banda malauradament hem pogut comprovar, que així com el Premi Mussol
Sant Quirze no ha patit gaire regulació, una vegada més l’àmbit de la dona està
hiperegulat.
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I dic una vegada més, perquè nosaltres mateixes ja ho són, de restrictives moltes
vegades, allò autoimposant-nos normes no escrites, d’aquestes que van amb l’ADN
ancestral i que les hem d’anar expulsant, el model patriarcal. I per tant doncs en aquest
cas pensem que potser és bo, doncs que a partir d’aquest any vinent, ara ja un cop hagi
passat el Premi Mussol doncs tractem els 2 premis de la mateixa manera, amb la mateixa
voluntat d’obertura i de possibilitat de què siguin col·lectius, presentacions, fer-ho més
fàcil i alhora més proper.
Dit tot això, l’any passat vam fer una innovació que era afegir el Premi en l’àmbit de
Catalunya i el Premi internacional, comencem per aquests 2: la distinció honorífica que es
proposa a l’àmbit internacional és l’Anna Ferrer que és la vídua d’en Vicenç Ferrer, una
persona que porta anys treballant en el món de la cooperació i per tots coneguda. En
aquest cas la proposa una entitat del poble i va ser votada per unanimitat.
En l’àmbit català es va proposar Maria-Mercè Marçal, una escriptora per tots coneguda,
que reivindicava el món de la dona i en el ple passat ja va ser motiu de parlar d’ella,
doncs bé en aquest cas ens va semblar que com a referent en el món de les dones i el
que suposava ser dona i reivindicar-se en positiu i reivindicar l’espai d’una mateixa, doncs
era un bon model.
I en l’àmbit Sant Quirze, es va presentar la Sra. Elvira Cervantes, per tots coneguda, ha
estat regidora d’aquí Sant Quirze, la presidenta del Casal d’Avis durant una pila d’anys,
de l’associació de veïns de Poble Sec i que per molta gent és una persona molt propera i
molt cordial per nosaltres i que per tant doncs es va considerar que era la persona que es
mereixia el Premi.
Dir-vos que hi havia hagut altres propostes, com he anunciat abans, hi va haver una
proposta de la Sra. Dènia Martínez Chamorro, que es presentava per les 3 opcions de
candidatura, la seva trajectòria personal ho permet, perquè té un àmbit laboral local,
nacional o internacional que ho podia permetre, la seva expansió en el seu àmbit laboral
doncs així ho fa possible.
I per l’àmbit de Sant Quirze, també s’havia presentat la proposta de premiar a les 3
entitats que en aquest moment hi ha que es dediquen i treballen en l’àmbit del món de la
dona, com són: El Racó de la Dona, Dones per Sant Quirze i l’Espai Cultural Caterina
Albert.
Donat que aquestes candidatures com us deia les bases no les recullen, doncs no van
poder ser valorades i en aquest cas, doncs el Premi Dona Sant Quirze s’atorga a la Sra.
Elvira Cervantes, la menció en l’àmbit de Catalunya a la Maria-Mercè Marçal i la
internacional a l’Anna Ferrer.
I així ho proposem per ser votat i presentat per poder-ho celebrar el dia 8 de març al
Casal d’Avis.

El senyor David Sánchez Mancebo declara:
Bona tarda.
La nostra intervenció serà de congratulació per les premiades, tot i que vam viure una
comissió una mica atípica, que no entrarem a valorar perquè avui és un dia on s’ha de
reconèixer la tasca, la projecció, la dedicació, en algun cas inclús la figura històrica, o
figura en el temps d’algunes d’aquestes dones.
I com no tinc l’honor per diferents motius de conèixer 2 de les premiades, però sí a la
guanyadora diguéssim del Premi Dona Sant Quirze, com és l’Elvira Cervantes, que va ser
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companya d’alguns de nosaltres aquí al Consistori, i que tenim la sort de poder saludar i
poder compatir els moments durant en diferents festivitats i actes als quals ens trobem,
doncs sí que entenem que dignifica la figura de la dona que treballa en el municipi i que
s’involucra i que doncs sempre facilita amb la seva tasca les coses. No per ser dona,
perquè nosaltres ja saben el que pensem, o jo el que he dit en moltes ocasions i per mi el
fet de ser diguéssim el gènere, ni suma ni resta, perquè en definitiva és un do que en ve.
Però sí que doncs al ser una discriminació positiva i amb un dia internacional com és el
dia de la dona, doncs no deixa de ser una cosa per felicitar-nos i per felicitar aquestes
persones que exerceixen amb aquesta dignitat, amb aquest esforç, dedicació la seva
tasca.
Res més, simplement Sra. alcaldessa i demés membres de la comissió, doncs que en
altres comissions a tals efectes doncs diguéssim que siguem molt curosos amb les bases
i també donar-les a conèixer, o quan es presenten persones perquè sap greu potser
doncs arribat el moment no poder dirimir cap a una persona per un defecte de forma, si
em permeten, com vostè ha explicat.
En qualsevol cas, com seguir que hi haurà més edicions, i d’altres premis que també
seran aquestes persones mereixedores d’obtenir-los, ens emplacem en aquestes
paràmetres.

La senyora Sílvia Peralta Valdívia declara:
Bona nit de nou.
Nosaltres sí que voldríem fer una reflexió al respecte del significat del Premi Dona, i bé en
els moments especialment en els que estem vivint actualment.
Tots som conscients i malauradament estem vivint moments d’una cruenta agressivitat i
d’una violència masclista, abans s’havia parlat també del tema, al nostra voltant i al nostre
entorn i molt propers a nosaltres.
No només això, sinó que també estem vivint una amenaça, jo diria gairebé històrica des
de diferents fronts, contra les polítiques d’igualtat i per això creiem que hem de defensar
amb més fermesa si cal , totes aquelles accions que siguin en positiu i que siguin en
defensa de les dones, en defensa de totes les dones i reconèixer la nostra lluita i
reivindicació pels nostres drets i llibertats.
En aquest sentit les 3 candidates proposades ho són, o ho van ser, en alguns casos,
dones lluitadores i reivindicatives per aquelles que no tenen veu i per aquelles també que
se’ls ha tallat la veu.
I per això creiem que el Premi Dona des del nostre punt de vista ha de continuar i ha de
continuar reconeixent i visibilitzant la tasca de les dones en tots els àmbits sense
discriminacions de cap mena, al contrari, amb més obertures, com s’ha dit aquí, perquè
totes les dones tinguem aquesta oportunitat.
Per tant voldríem això, que quedés palès que el Premi Dona hauria d’anar evolucionant,
hauria d’anar avançant en aquesta línia i per tant ser el més obert possible i el més ampli
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possible perquè totes les dones tinguem l’oportunitat, tant aquelles que són més visibles,
les que són menys, les que no tenen veu, les que han lluitat i les que no, que totes les
dones puguin tenir aquest reconeixement públic.
Per últim felicitar les 3 candidates que seran premiades, que són una bona representació
del que hem comentat i en especial igual que han fet els companys de C’s, nosaltres
també volem felicitar especialment a la companya Elvira Cervantes com a Premi Dona de
Sant Quirze a nivell local, que ha rebut el suport de 9 entitats i considerem que és tota
una referència al nostre poble. Felicitats per tant a les 3.

La senyora Mercè Vallès Corominas declara:
Bon vespre.
Des del nostre grup també subscrivim tant les paraules dels companys de C’s, com del
PSC, com de la pròpia alcaldessa, doncs que ha manifestat la voluntat de què realment
aquest Premi, com la societat evolucioni, que sigui més obert i que realment totes les
dones puguin tenir accés, que això també farà que sigui més plural per dir-ho d’alguna
manera.
I evidentment ens sumem a la felicitació de les 3 candidates i especialment a l’Elvira per
la seva proximitat, perquè és una persona que coneixem, que hem compartit trobades,
converses i per tant doncs vagit també per endavant la nostra felicitació per aquest premi
merescut.

La senyora Elisabeth Oliveras i Jorba declara:
Moltes gràcies a tots. Realment com diuen tots, la societat avança i nosaltres hem d’anar
acompanyant-la, ens hem de posar al dia, a vegades doncs avança més de presa del que
nosaltres fem i les circumstàncies ens posen davant de realitats que no havíem
contemplat.
Recollir de tots l’agraïment i també traslladar, el podem traslladar ja saben, el dia 8 ens
trobarem tots allà per poder especialment a la nostra veïna poder-la homenatjar i a les
altres dues candidates, una evidentment és un homenatge pòstum i un reconeixement. I
la Sra. Anna Ferrer ens consta que ara no podrà ser-hi però que vindrà a Catalunya
durant la primavera i llavors sí que li podrem fer arribar i rebre-la i tenir una estona distesa
amb ella per poder parlar.
Moltes gràcies a tots, felicitacions a les candidates i passen a votació.

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

9. Modificació Acord Plenari sobre Permisos i llicències retribuïts.
ANTECEDENTS DE FET
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La Mesa General de Negociació, reunida el dia 7 de febrer de 2017, ha acordat per
unanimitat, per a una millor comprensió i claredat, modificar el text de l’acord 3.18
sobre “permisos i llicències retribuïdes, per assistència a metges especialistes del
servei públic de salut o serveis d’urgència hospitalària o ambulatòria”, adoptat pel Ple
de l’Ajuntament en sessió de 26 de gener de 2017, amb el següent text literal:
“3.18 Per assistència a metges especialistes del servei públic de salut o serveis
d’urgència hospitalària o ambulatòria.
El temps necessari per assistència a metges especialistes del servei públic de salut o
servei d’urgències hospitalària o ambulatòria, del propi funcionari/ària. No entra dins
aquesta consideració les visites al metge de capçalera, les qual aniran a càrrec del
funcionari/ària.
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.”
I, substituir-lo pel text següent (s’introdueix el subratllat):
“3.18 Per assistència a metges especialistes del servei públic de salut o serveis
d’urgència hospitalària o ambulatòria.
El temps necessari per assistència a metges especialistes del servei públic de salut o
servei d’urgències hospitalària o ambulatòria, del propi funcionari/ària. En el supòsit de
visites al metge de capçalera serà retribuït el temps necessari davant la impossibilitat
que puguin programar-se fora de l’horari laboral.
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 18 anys) i
al cònjuge o parella de fet, 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.”

FONAMENTS DE DRET
Vist l’Acord de Condicions i el Conveni Col·lectiu del personal al servei de l’Ajuntament de
Sant Quirze del Vallès, així com l’acord del Ple de la corporació en sessió del dia
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28/12/2011 sobre la modificació i suspensió de diferents clàusules de l’Acord i Conveni i
la resta d’acords parcials derivats de la negociació col·lectiva.
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).
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.
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.
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.
Atesos els acords adoptats per la Mesa General de Negociació, en reunió celebrada el
dia 7 de febrer de 2017, sobre la modificació de l’acord adoptat pel Ple de l’Ajuntament en
sessió de 26 de gener de 2017, sobre permisos i llicències que es recullen en l’Annex III,
que forma part integrant de l’acord:
DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer.- MODIFICAR, d’acord amb allò acordat per la Mesa General de Negociació
celebrada el dia 7 de febrer de 2017, l’apartat 3.18 de l’acord adoptat pel Ple de
l’Ajuntament en sessió de 26 de gener de 2017, sobre 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 del dit
acord, el qual queda redactat de la següent manera:
“3.18 Per assistència a metges especialistes del servei públic de salut o serveis
d’urgència hospitalària o ambulatòria.
El temps necessari per assistència a metges especialistes del servei públic de salut o
servei d’urgències hospitalària o ambulatòria, del propi funcionari/ària.
En el supòsit de visites al metge de capçalera serà retribuït el temps necessari davant la
impossibilitat que puguin programar-se fora de l’horari laboral.
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 18 anys) i al
cònjuge o parella de fet, 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.”
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
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El senyor Albert Falguera Cuatrecasas declara:
Bon vespre a tothom.
Com bé recordaran, en el passat ple del 26 de gener es van aprovar 3 punts que
corresponien a acords de la Mesa General de Negociació. Un d’aquests punts, sobre el
règim de permisos, llicències i excedències, malgrat doncs venia aprovat per consens de
la Mesa General que es va tenir el 26 de desembre, doncs s’ha vist que hi havia 2
aspectes que es podien millorar per evitar interpretacions.
Llavors el que portem en aquest Ple és la modificació de l’acord, afecta al punt 3.18, que
és per assistència a metges especialistes del servei públic de salut o serveis d’urgència
hospitalària o ambulatòria, de forma que el temps per assistència a metges especialistes
del servei públic de salut, o servei d’urgència hospitalària o ambulatòria del propi
funcionari s’adequa al temps necessari.
En el supòsit de visites al metge de capçalera, serà retribuït el temps necessari davant la
impossibilitat que puguin programar-se fora de l’horari laboral.
Enteníem que es fixava llavors que fos per les tardes, però davant d’aquesta
impossibilitat doncs que es pugui fer dins de l’horari.
I també s’esmena un altre punt, de forma que al mateix temps, el temps necessari per
assistència a metges del servei públic de salut o serveis d’urgència hospitalària o
ambulatòria per acompanyar a parents de primer grau de consanguinitat o afinitat, en el
cas de fills o filles, han de ser menors de 18 anys. El mes passat es va aprovar amb 16 i
també s’incorpora el cònjuge o la parella de fet.
Per aquest motiu demanem la seva ratificació.

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

10. Aprovació fitxa lloc de treball de TRESORER/A.
ANTECEDENTS DE FET
Atès que per acord plenari adoptat en sessió de 28 de juliol de 2016, en compliment de
del requeriment lliurat per la Direcció General d’Administració Local, es va procedir a la
modificació de la plantilla del personal funcionari i laboral d’aquest Ajuntament, en el
sentit d’incorporar la plaça i el lloc de Tresorer/com a lloc reservat a funcionaris/àries de
l’administració local amb habilitació de caràcter nacional.
Atès que la plaça de Tresorer/a consta en la plantilla i el catàleg de llocs de treball,
aprovat inicialment, juntament amb el Pressupost municipal 2017, pel Ple municipal en
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sessió de 29 de desembre de 2016, i definitivament en la sessió plenària del dia 9 de
febrer de 2017.
Vist que l’article 29 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, defineix: “1. La relació de llocs
de treball, com a expressió ordenada del conjunt de llocs de treball que pertanyen a una
entitat local, inclou la totalitat dels existents a l'organització i correspon tant a funcionaris
com al personal eventual i al laboral” i “2. Mitjançant les relacions de llocs de treball
s'assignen les funcions, atribucions i comeses que ha de realitzar el personal que ocupa
els respectius llocs de treball, i es determinen, en el cas de personal funcionari, l'escala,
la subescala, la classe i la categoria a què ha de pertànyer la persona que ocupa cada
lloc de treball.”
Quant a la identificació del lloc de treball, l’article 30 del mateix text legal estableix:
“1. El lloc de treball constitueix la unitat mínima operativa que amb caràcter objectiu
s'identifica en una estructura administrativa.
2. Per a cada lloc de treball s'han d'indicar, almenys:
a) La denominació del lloc i el seu enquadrament orgànic.
b) Les característiques essencials del lloc, incloent, si s'escau, les funcions
específiques atribuïdes.
c) Els requisits exigits per ocupar el lloc de treball.
d) El complement de destinació que tingui assignat i el seu nivell orgànic, com també,
si s'escau, el complement específic corresponent.
e) La forma de provisió del lloc”.
Atès que l’ajuntament de Sant Quirze del Vallès no té a data d’avui una relació de llocs
de treball aprovada, sinó que disposa d’un catàleg, que es troba publicat al BOP de 17 de
febrer de 2015 ( aprovat definitivament el 29 de desembre de 2014).
FONAMENTS DE DRET
Article 29 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el reglament de personal
al servei de les entitats locals, quant al contingut de la relació de llocs de treball
Article 22.2.i) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim local,
quant a la competència del Ple per a l’aprovació de la plantilla de personal i la relació de
llocs de treball
Atès que s’ha pogut comprovar que no consta aprovada la fitxa descriptiva del lloc de
treball de tresorer/a, per tal de donar compliment a l’article 29 del Decret 214/1990, es
proposa al Ple de la Corporació l’adopció de l’acord següent:
DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer.- APROVAR la fitxa descriptiva del lloc de treball de tresorer/a, pertanyent a la
plantilla de personal al servei de l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès, següent:

IDENTIFICACIÓ DEL LLOC DE TREBALL: TRESORER/A
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Enquadrament orgànic
Àmbit funcional 1

Àrea de Serveis Econòmics

Àmbit funcional 2

Tresoreria

Naturalesa del lloc de treball
Classe de personal

Funcionari/ària d’Administració Local amb habilitació de caràcter nacional

Tipologia del lloc

Lloc singular

Classificació professional
Grup de
classificació

A1

NCD

28

CONDICIONS DEL LLOC DE TREBALL
Tipologia de jornada: Bàsica ordinària / Jornada continuada.
Dedicació especial: Disponibilitat horària i major dedicació.
Incompatibilitats: El lloc està subjecte al règim general d'incompatibilitats.

CONTINGUT FUNCIONAL DEL LLOC DE TREBALL
Missió del lloc de treball
Dirigir i gestionar els recursos financers i recaptadors de la Corporació, minimitzant els costos
financers i pagant puntualment les obligacions per a la realització dels crèdits pressupostaris i
altres ingressos de dret públic, i controlar el maneig i custòdia de fons, valors i efectes d’acord amb
els termes establerts per la legislació vigent que regula el règim jurídic dels funcionaris
d’Administració local amb Habilitació de caràcter estatal i responsabilitzar-se de la direcció, gestió,
control intern i organització tècnica i administrativa del seu àmbit de treball per l’assoliment dels
objectius fixats per la Corporació.

Funcions genèriques
Amb caràcter general correspon a aquest lloc de treball la realització de les funcions descrites als
articles 5.2 i 5.3 del Reial Decret 1174/1987, de 18 de setembre, pel qual es regula el Règim jurídic
dels Funcionaris d’Administració Local amb habilitació de caràcter nacional:
1. Planificar, dirigir i encarregar-se del maneig i custòdia de fons, valors i efectes de l’Entitat Local,
de conformitat amb allò establert per les disposicions legals vigents.
2. Planificar, dirigir i coordinar els serveis recaptadors.
I a banda d’aquestes:
3. Dirigir i gestionar els recursos humans, econòmics i materials que estiguin al seu càrrec per tal
d’assegurar els seus objectius i programes.
4. Assessorar a la Corporació en general proporcionant la informació sobre aspectes de maneig i
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custòdia de fons i recaptació dels seus serveis, procurant un sentit global d'actuació i coherent
amb les capacitats i possibilitats de l'organització i els seus recursos.

Funcions específiques
1. Planificar, dirigir i encarregar-se del maneig i custòdia de fons, valors i efectes de l’Entitat
Local, de conformitat amb allò establert per les disposicions legals vigents.
- Realitzar els cobraments i pagaments que corresponguin als fons i valors de l’Entitat, de
conformitat amb allò establert per les disposicions legals vigents.
- Organitzar la custòdia de fons, valors i efectes de conformitat amb les directrius senyalades per la
Presidència.
- Executar, d’acord amb les directrius fixades per la Corporació, les consignacions en Bancs, Caixa
General de Dipòsits i establiments anàlegs, autoritzant juntament amb l’Ordenador de pagaments i
l’Interventor els xecs i altres ordres de pagament que es girin contra els comptes oberts en els
esmentats establiments.
- S’encarrega de la formació dels plans i programes de tresoreria, distribuint en el temps les
disponibilitats dineràries de l’Entitat per a la puntual satisfacció de les seves obligacions, atenent a
les prioritats legalment establertes, d’acord amb les directrius fixades per la Corporació.
2. Planificar, dirigir i coordinar els serveis recaptadors.
- Impulsa i dirigeix els procediments recaptadors, proposant les mesures necessàries per tal que el
cobrament es realitzi en els terminis senyalats.
- Autoritza els plecs de càrrec de valors que s’entreguen als recaptadors i agents executius.
- Dicta la providència de constrenyiment en els expedients administratius d’aquest caràcter i
autoritzar la subhasta de bens embargats.
- Confecciona formularis i estadístiques per a Institucions i Organismes (Diputació, Generalitat,
Hisenda) referents a l'àmbit dels pressupostos.
- Tramita els expedients de responsabilitat per perjudici de valors.

3. Dirigir i gestionar els recursos humans, econòmics i materials que estiguin al seu càrrec
per tal d’assegurar els seus objectius i programes.
- Dirigeix la tresoreria general controlant el funcionament de les unitats que desenvolupen les
seves funcions.
- Fixa les directrius operatives a seguir pel personal al seu càrrec i estableix els criteris per tal
d’avaluar els resultats, controlant periòdicament l’acompliment dels objectius amb els seus
responsables.
- Prepara informes tècnics sobre el funcionament de l'Àrea i les situacions realitzades i elabora les
propostes per millorar la gestió.
4. Assessorar a la Corporació en general proporcionant la informació sobre aspectes de
maneig i custòdia de fons i recaptació dels seus serveis, procurant un sentit global
d'actuació i coherent amb les capacitats i possibilitats de l'organització i els seus recursos.
- Dissenya, dirigeix, orienta i supervisa les polítiques, estratègies i procediments de maneig i
custòdia de fons i recaptació de la Corporació.
- Es coordina i col·labora amb la resta de la Corporació sempre que sigui necessari per al millor
funcionament global de la Corporació i garantir la transversalitat i el treball en xarxa.
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- Participa en les comissions de treball a les que sigui assignat i compleix les atribucions que li
siguin encomanades, sempre que siguin compatibles amb la seva funció.

PROVISIÓ DEL LLOC DE TREBALL
Forma de provisió del lloc de treball: Segons les previsions del RD 1178/1987, pel qual
es regula el règim jurídic dels funcionaris de l’Administració Local amb habilitació de caràcter
nacional.

Requisits exigits
Titulació requerida

Grau universitari en Dret, Administració i Direcció d’Empreses, Economia,
Ciències Actuarials i Financeres o titulació equivalent (veure
observacions).

Altres requisits

Nivell C de coneixements de la llengua catalana.

Coneixements
- Econòmics: coneixements elevats de gestió de la tresoreria a les entitats locals, maneig i
custòdia de fons, valors i efecte a les entitats locals, gestió de serveis recaptadors, tipologia
d’ingressos i cobraments públics, comptabilitat pública local, economia del sector públic,
planificació i operacions financeres, gestió tributària estatal, autonòmica i local, racionalització i
control de la despesa pública local, mètodes quantitatius de decisió en la gestió pública, tècniques
d’auditoria.
- Normatius: coneixements elevats de llenguatge jurídic, dret administratiu, dret financer general i
local i organització administrativa.
- Aplicació a la gestió: coneixements elevats de protecció de dades de caràcter personal, gestió
per processos, de tècniques d'organització, de sistemes de gestió de la qualitat, de gestió de
projectes i programes i de redacció i presentació d'informes.
- Informàtica: cultura, participació i civisme digital, tecnologia digital i ús de l'ordinador i del
sistema operatiu, navegació i comunicació en el món digital, tractament de la informació escrita,
tractament de la informació gràfica, sonora i de la imatge en moviment, tractament de la informació
numèrica, tractament de les dades i presentació de continguts (nivell mitjà).

Perfil competencial
- Competència digital: capacitat d’utilitzar en totes les seves possibilitats
les TIC així com impulsar o fomentar l’ús d’aquestes en altres àmbits o
persones a través de l’assessorament o la formació.
Habilitats

- Domini professional: capacitat d’interpretar les novetats, tendències i
canvis relacionats amb el seu àmbit de treball per tal de millorar els
mètodes i sistemes de treball.
- Orientació al client intern i extern: capacitat per generar i mantenir una
relació amb perspectives de llarg termini amb el/la client/a per resoldre les
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seves necessitats actuals o futures.
- Adaptació: capacitat d’orientar la conducta a situacions (procediments,
funcions, normes, etc.) noves en l’àmbit laboral a partir de les directrius de
l’àrea/servei.
- Orientació a la qualitat del resultat: capacitat d’aplicar canvis específics
en els mètodes de treball per aconseguir millores respecte dels nivells
actuals d’assoliment en els resultats tant qualitativament com
quantitativament.

- Aprendre a aprendre: capacitat d’introduir millores en la realització de les
funcions que li són pròpies a partir de l’aprenentatge fet de manera
autònoma.
- Recerca de solucions: capacitat d’aplicar una solució eficaç a situacions
complexes, mobilitzant diferents entitats, recursos o persones i demostrant
creativitat en el seu disseny i definició, partint de models apresos o
experimentats

Actituds

- Comunicació: capacitat d’ajustar els missatges a les característiques dels
interlocutors, escoltant-los de manera activa i fent l’esforç per entendre les
idees i posicions d’aquests, encara que siguin oposades a les pròpies.
- Iniciativa: capacitat d’incorporar canvis en la pròpia feina i de manera
autònoma, assumibles, realitzables que solucionin mancances o millorin el
funcionament general del servei.
- Visió estratègica: capacitat de preveure els canvis que es produeixen en
l’entorn i identificar com aquests afectaran a la pròpia activitat i a la del seu
equip.

Segon.- Publicar el present acord al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i
comunicar-ho a la representació sindical.
Deliberacions
La senyora Elisabeth Oliveras i Jorba declara:
Com saben els municipis ja fa un temps hi va haver una instrucció que se’ns demanava
que la plaça del tresorer fos habilitat, en el catàleg s’ha publicat, a la plantilla, però falta
publicar la fitxa que és el que fem avui.
És un procés que ens toca fer, aquí hi ha la descripció del lloc de treball i la demanda de
què es publiqui.

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

11. Adhesió a la Xarxa Local Sistema d'Informació Territorial Municipal SITMUN
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ANTECEDENTS DE FET
El Sistema d’Informació Territorial Municipal SITMUN va néixer per donar resposta a
necessitats comuns dels ajuntaments de la demarcació de Barcelona en matèria de
Sistemes d’Informació Geogràfica.
SITMUN posa a disposició dels ajuntament cartografia produïda per diferents
administracions, de forma homogeneïtzada i/o harmonitzada a nivell provincial, a través
d’un mòdul visualitzador que permet la consulta, anàlisi i impressió d’informació
relacionada amb el territori. També disposa d’un mòdul administrador que permet
gestionar l’accés a les dades i la seva disponibilitat.
SITMUN s’ha dotat de noves funcionalitats que complementen les existents, una
d’aquestes iniciatives és el manteniment distribuït d’informacions geogràfiques, entre les
quals hi ha la guia de carrers, l’inventari de serveis i equipaments o la gestió de llicències
d’obres, informacions de competència municipal.
La implantació de SITMUN a la Diputació de Barcelona contempla tres supòsits. Per una
banda dóna servei als ajuntaments i altres entitats locals de la demarcació de Barcelona,
per una altra banda dóna servei com a eina de consulta a nivell intern, i a més ofereix el
servei al ciutadà les funcions de visualització, superposició, anàlisi i impressió.
La Xarxa Local SITMUN és un instrument que promou l’ús dels Sistemes d’Informació
Territorial Municipal als municipis i altres ens locals de la província de Barcelona, i per tal
de facilitar la gestió territorial concretament posa a disposició dels membres de la Xarxa
els següents serveis:
-

Accés a la implantació de tecnologia SIG via SITMUN

-

Accés als mòduls de gestió d’informació geogràfica

-

Suport en la preparació i/o homogeneïtzació de cartografies

-

Compliment de normatives (cobertura legal) en aquest àmbit

-

Formació on-line

-

Organització de jornades formatives

Altrament, la Diputació de Barcelona ha aprovat el Catàleg de serveis 2017, en el qual
s’inclou el recurs tècnic de Gestió de la informació geogràfica local, el qual inclou la
connexió al Sistema d’Informació Territorial Municipal (SITMUN), entre d’altres. Com a
condició imprescindible per fer la sol·licitud, cal que l’ens local hagi aprovat l’adhesió a la
Xarxa Local SITMUN.
FONAMENTS DE DRET
-

Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als Serveis
Públics.

-

Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases del Règim Local

-

Decret Legislatiu 1/2010, de 10 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la
Llei d’Urbanisme de Catalunya
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DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Únic.- Aprovar l’adhesió al Protocol de la Xarxa Local SITMUN – Sistema d’Informació
Territorial Municipal, següent:
“PROTOCOL D’ADHESIÓ
XARXA LOCAL SITMUN – SISTEMA D’INFORMACIÓ TERRITORIAL MUNICIPAL
Primer.- INTRODUCCIÓ
La gestió del territori és un element clau per aconseguir un desenvolupament
sostenible. El territori és un element en constant canvi, vinculat a transformacions
socials i econòmiques, i és indispensable que sigui gestionat de forma coherent tenint
en compte les necessitats socials, econòmiques i ecològiques de l’entorn.
Les administracions locals tenen entre les seves funcions la gestió del territori dels
seus respectius termes municipals. Per a una correcta gestió del territori resulta
necessari disposar de mapes.
La divisió territorial en l’àmbit de l’administració local de la província de Barcelona es
caracteritza per l’important número de municipis que ocupen superfícies relativament
grans amb poca densitat de població. Aquest fet comporta que els recursos per km2
de superfície siguin significativament baixos.
Una manera d’abordar aquest problema és la utilització d’eines de gestió
compartides, que permetin minimitzar els costos d’implantació i manteniment, i que
permetin obtenir objectius que serien molt costosos per a cadascuna d’aquestes
administracions de forma individual.
Els projectes de Sistemes d’Informació Territorial (SIT), basats en tecnologia dels
Sistemes d’Informació Geogràfica (SIG), apareixen com una solució integradora de la
gestió municipal que fa referència al territori.
El projecte SITMUN, que ha estat liderat per la Diputació de Barcelona i elaborat
conjuntament amb altres administracions europees, es va presentar al programa
d’iniciativa comunitària Interreg IIIB SUDOE mitjançant el qual es va obtenir un
finançament FEDER.
El Ple de la Diputació de Barcelona de data 29 de setembre de 2005, va aprovar la
creació de la Xarxa Local SITMUN que serveix com a marc de suport i assistència
a la gestió de la informació geogràfica local. Així com l’aprovació del protocol sectorial
i el model d’adhesió per part dels ens locals.
D’altra banda, el Ple de la Diputació de Barcelona en sessió de 26 de novembre de
2015 va aprovar el Protocol General “Pla Xarxa de Governs Locals 2016-2019”.
Segon.- OBJECTIUS
La Xarxa Local SITMUN es proposa com un instrument per promoure l’ús del
sistema d’informació territorial municipal SITMUN als ens locals de la província de
Barcelona.
Aquesta voluntat es recull en els següents objectius:
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-

Promoure la participació en la xarxa
Promoure l’intercanvi d’experiències i necessitats entre els ajuntaments com a
usuaris de la Xarxa Local SITMUN
Posar a l’abast dels ajuntaments eines que els facilitin la gestió territorial
del seu municipi

Tercer.- ORGANITZACIÓ: ESTRUCTURA I FUNCIONAMENT
No obstant això, l’Oficina Tècnica de Cartografia i SIG Local de l’Àrea de Territori i
Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona, pren el paper d’impulsor i dinamitzador per
al correcte desenvolupament de la tasca de la Xarxa Local SITMUN. En aquest
sentit, ha de proveir-la d’assistència tècnica i administrativa, i garantir així un
funcionament òptim.
L’esquema inicial de funcionament està format pels instruments decisoris següents:
-

Secretaria Tècnica

La Secretaria Tècnica és responsabilitat de l’Oficina Tècnica de Cartografia i SIG
Local. Les diferents activitats i serveis són gestionats i dinamitzats per aquesta
Oficina
Competències i/o funcions:
-

Organitzar els circuits d’informació i coordinació de l’actuació de
la Xarxa Local SITMUN
Gestionar la tramitació administrativa
Preparar, elaborar i fer el seguiment de la documentació que es genera
Totes les altres derivades de la Secretaria de la Xarxa Local SITMUN

Grups de treball

Creats per debatre temes d’actualitat i per compartir experiències en temes
relacionats amb els SIT. Creats per facilitar un intercanvi de coneixements
segons les necessitats o demandes explícites, i assistits, si es creu oportú, per
especialistes segons les qüestions que s’hagin de plantejar.
Competències i/o funcions:
-

Unificar criteris tècnics en temes de cartografia
Proposar millores de l’eina SITMUN
Compartir experiències en la incorporació al sistema de les
diferents cartografies temàtiques
Consultes per a la correcta aplicació i utilització del sistema

Quart.- SERVEIS DE LA XARXA
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L’objectiu de la Xarxa Local SITMUN és posar a l’abast dels ajuntaments i altres ens
locals de la província de Barcelona, el Sistema d’Informació Territorial Municipal
(SITMUN), com a eina per a la consulta i anàlisi de cartografia municipal.
Concretament, la Diputació de Barcelona, per mitjà de la Secretaria Tècnica, posa a
disposició dels membres de la Xarxa Local SITMUN els següents serveis:
-

-

Accés a la plataforma SITMUN que conté: l’aplicació específica SITMUN
(eina SIG amb tecnologia web), mòduls específics per facilitar la gestió
d’informació geogràfica, un geoportal IDE local que inclou els recursos IDE
disponibles a nivell local, i la generació d’informació geogràfica segons als
estàndards establerts per la directiva INSPIRE.
Suport en la preparació de cartografies per introduir al SITMUN, per tal de
garantir-ne la seva homogeneització
Organització de jornades en l’àmbit de la Xarxa Local SITMUN
Formació bàsica en la utilització de SITMUN

Cinquè.- PARTICIPANTS DE LA XARXA
L’àmbit territorial de la Xarxa Local SITMUN és el de la província de Barcelona.
L’objectiu de la Xarxa Local SITMUN és comptar amb els ens locals de la
província de Barcelona, que estan interessats en disposar de les eines, serveis i
recursos que els ofereix la xarxa.
Els participants han d’acceptar els requisits de funcionament i els compromisos als
quals obligui l’adhesió a la Xarxa Local SITMUN.
Sisè.- PROCEDIMENT I REQUISITS PER A L’ADHESIÓ
El Ple de la Diputació ha aprovat la creació de la Xarxa Local SITMUN i proposa als ens
locals de la província, la seva adhesió per formar-ne part. Aquesta adhesió serà efectiva
per part de la Oficina Tècnica de Cartografia i SIG Local de la Diputació un cop notificat
l’acord d’adhesió per part de l’ens local.
És requisit previ per a l’adhesió a la Xarxa Local SITMUN l’adhesió prèvia al Protocol
General de la Diputació de Barcelona.
Setè.- METODOLOGIA DE TREBALL
Per a la utilització de l’aplicació, mòduls, eines i recursos que ofereix la Xarxa Local
SITMUN, caldrà signar un conveni específic entre l’ens local adherit i la Diputació.
Són drets dels membres gaudir dels serveis que ofereix la Xarxa Local SITMUN.
Són deures dels membres respectar les condicions d’adhesió recollides en el
protocol d’adhesió i participar en l’activitat d’aquesta Xarxa i, concretament es
comprometen a:
-

Aportar i compartir la seva experiència en l’àmbit del SIG

-

Participar en els grups de treball de la Xarxa, en els debats i les reflexions

-

Assumir les responsabilitats que, directa o indirectament es derivin de les
actuacions en l’ús dels instruments que resulten de la Xarxa Local
SITMUN. Atès que la Xarxa Local SITMUN no té personalitat jurídica
pròpia, la responsabilitat que es pugui derivar enfront tercers, a
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conseqüència de les actuacions derivades del desplegament d’aquesta Xarxa
és únicament imputable a l’ens executor material i directe de les actuacions.
Vuitè.- FINANÇAMENT
L’Àrea de Territori i Sostenibilitat, a través de l’Oficina Tècnica de Cartografia i SIG
Local, assumeix la gestió i coordinació de la Xarxa Local SITMUN. Per fer-ho compta
amb els seus mitjans i els recursos que consideri adients. Així mateix podrà sol·licitar
els recursos d’altres institucions.
Novè.- SEGUIMENT I AVALUACIÓ
La Xarxa Local SITMUN ha de generar els mecanismes necessaris per fer un
seguiment i una avaluació dels compromisos presos, i també ha d’elaborar anualment
un informe de l’estat i avaluació del conjunt de l’actuació”.

Deliberacions
El senyor Francesc Fernández Lugo declara:
Bon vespre a tothom.
El Sistema d’Informació Territorial Municipal SITMUN és un projecte liderat per la
Diputació de Barcelona i elaborat conjuntament amb d’altres administracions europees,
que va néixer per donar resposta a necessitats comuns dels ajuntaments de la província
en matèria de sistemes d’informació geogràfica.
El sistema posa a disposició dels ajuntaments cartografia produïda per diferents
administracions de forma homogeneïtzada i també harmonitzada a nivell provincial,
permetent la consulta, anàlisis i la impressió d’informació relacionada amb el territori.
També disposa d’un administrador que permet gestiona l’accés a les dades i la seva
disponibilitat.
Dóna servei als ajuntaments i a altres entitats locals, és també una eina de consulta a
nivell intern i ofereix als ciutadans les funcions de visualització, superposició, anàlisis i
impressió.
Per altra part, la Diputació de Barcelona ha aprovat el catàleg de serveis 2017, en el qual
hi ha el recurs tècnic de gestió de la informació geogràfica local, que inclou la connexió al
SITMUN entre d’altres.
Considerem que és una eina que pot ser interessant per Sant Quirze i per tal de fer la
sol·licitud per rebre aquest ajut, cal que l’Ajuntament estigui adherit a aquesta xarxa.
La Diputació posa a disposició dels ajuntaments l’accés a la plataforma que conté
l’aplicació específica SITMUN, mòduls específics per facilitar la gestió d’aquesta
informació, un geoportal que inclou els recursos IDE disponibles a nivell local i la
generació d’informació geogràfica segons els estàndards establerts per la directiva
INSPIRE, que és una norma que marca les regles generals per a l’establiment d’una
infraestructura d’informació especial amb la Unió Europea, basada en les infraestructures
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dels estats membres i que va ser aprovada tant pel Parlament europeu com pel Consell
Europeu l’any 2007.
És per això doncs, que pensant que estem a punt també de començar una revisió del Pla
general d’ordenació urbana, poder disposar en els pròxims mesos del sistema SITMUN
serà una avantatge i una eina d’ajut, no només per a l’Ajuntament sinó també pel veïnat
de Sant Quirze.
Això doncs per aquests motius els hi demanem el vot favorable a l’adhesió a aquesta
xarxa.

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

12. Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Sant Quirze del Vallès i
l'Associació de Voluntariat de Protecció Civil de Sant Quirze del Vallès
ANTECEDENTS DE FET
1. La Protecció civil és la gestió dels serveis d’emergències d’un país, estesa a tots
els nivells, i involucrant a totes les parts. No obstant això, en sentit estricte,
s’entén per “protecció civil” els cossos específics encarregats de protegir als
ciutadans davant de catàstrofes de qualsevol tipus.
2. Els organismes que regulen la protecció civil acostumen a definir una forma de
participació ciutadana, per la qual es tingui a un grup de persones preparades per
a actuar davant catàstrofes, en suport als serveis d’emergències, i que serveixin
com a responsables en l’organització de l’ajuda ciutadana. A Catalunya aquests
col·lectius s’estructuren com Agrupacions Municipals de Voluntaris de Protecció
Civil, gestionades pels respectius ajuntaments.
3. La Llei 4/1997, de 20 de maig, de protecció civil de Catalunya possibilita la
participació ciutadana específica es tasques de protecció civil mitjançant la
constitució de les associacions de voluntaris i voluntàries. Aquesta llei regula la
qüestió amb la finalitat d’establir una col·laboració eficaç i ordenada dels
ciutadans i ciutadanes que signifiqui una ajuda i una contribució real a les tasques
de protecció civil.
4. Són considerades associacions de voluntaris i voluntàries de protecció civil les
constituïdes d’acord amb la legislació general d’associacions, que tenen com a
finalitat social la col·laboració desinteressada en tasques de protecció civil dins del
municipi. Només es pot reconèixer una associació de voluntaris i voluntàries de
protecció civil per municipi. Correspon a l’Ajuntament determinar que ha de
quedar vinculada funcionalment a l’autoritat municipal de protecció civil.
5. L’Associació de Voluntariat de Protecció Civil de Sant Quirze del Vallès és una
entitat amb personalitat jurídica pròpia, independent i sense ànim de lucre. Té com
a principal finalitat social la col·laboració voluntària i desinteressada en tasques de
protecció civil dins el municipi de Sant Quirze del Vallès.
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6. Aquesta associació ha estat creada de conformitat amb la normativa vigent,
constituïda com a tal l’11 de juliol de 2016. Està inscrita amb el número 60.091 al
Registre de la Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques del Departament de
Justícia de la Generalitat de Catalunya i inscrita amb el número 144/16P al
Registre d’entitats de l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès.
7. Considerant l’informe de l’enginyer municipal de 16 de gener de 2017.
8. D’acord amb l’informe d’Intervenció 12/2017 de 10 de febrer de 2017.
FONAMENTS DE DRET
-

Llei 4/1997, de 20 de maig, de protecció civil de Catalunya.

-

Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les
Administracions Públiques.

-

Article 111 del Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el
Text refós de les disposicions legals vigent en matèria de règim local.

-

Article 25 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.

-

Article 66 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.

-

Reial decret 407/1992, de 24 d’abril, d’aprovació de la normativa bàsica de
protecció civil.

-

Decret 161/1995, de 16 de maig, d’aprovació del pla de protecció civil de
Catalunya.

-

Decret 27/2001, de 23 de gener, del Reglament de les Associacions del
Voluntariat de Protecció Civil de Catalunya.

DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer.- Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès
i l’Associació de Voluntariat de Protecció Civil de Sant Quirze del Vallès següent:
“CONVENI DE COL·LABORACIÓ

Ajuntament de Sant Quirze del Vallès

Associació de Voluntariat Protecció Civil de Sant Quirze del Vallès
(AVPC)
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Registre Associacions DJGC 60.091
Registre Associacions ASQV 144/16P
Any: 2017

Sant Quirze del Vallès a, 1 de gener de 2017
REUNITS :
D’una part l’Il-Ima. Sra. Elisabeth Oliveras i Jorba, Alcaldessa de l’Ajuntament de Sant
Quirze del Vallès amb CIF número: P0823800H, assistit pel Secretari General de la
Corporació, Sra. Helena Muñoz Amoros, que actua com a fedatari d’aquest acte.
I d’altra part, la Sra Vicenta Blázquez Gallardo, amb NIF número: 45469243Z i
Presidenta de l’Associació de Voluntariat de Protecció Civil de Sant Quirze del Vallès
(AVPC).
Associació de Voluntariat de Protecció Civil de Sant Quirze del Vallès (AVPC), a partir
d’aquest moment anomenada “entitat” o “AVPC”.
Ambdós plenament capacitats, i mútuament és reconeixen per a l’atorgament del present
Conveni de Col·laboració.
MANIFESTEN:
a.- Que l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès ostenta la titularitat en matèria de
protecció civil dins del terme municipal de Sant Quirze del Vallès.
b.- Que l’Associació de Voluntariat de Protecció Civil de Sant Quirze del Vallès (AVPC) és
una entitat independent i sense ànim de lucre, amb personalitat jurídica pròpia, amb NIF
número: G66851627
c.- Que l’entitat ha estat creada de conformitat amb la Llei 7/1997, de 18 de juny,
d’associacions de la Generalitat de Catalunya i està fonamentada en la Llei 4/1997, de 20
de maig, de protecció civil de Catalunya i en el Decret 27/2001, de 23 de gener, de
reglament de les associacions del voluntariat 60091 al Registre de la Direcció General de
Dret i d’Entitats Jurídiques del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya.
e.- Que l’entitat està inscrita amb el número 144/16P al Registre d’entitats de l’Ajuntament
de Sant Quirze del Vallès.
f.- L’entitat té com a finalitat social la col·laboració voluntària i desinteressada en tasques
de protecció civil exclusivament dins el municipi de Sant Quirze del Vallès.
g.- Es interès de les parts garantir la vinculació funcional de l’entitat a les tasques de
protecció civil en el Municipi.

Per totes aquestes amb dues parts,
ACORDEN:
1.- Vinculació:
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1.1.- L’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès determina mitjançant la signatura d’aquest
Conveni que l’Associació de Voluntariat de Protecció Civil de Sant Quirze del Vallès
(AVPC) és l’entitat que queda vinculada funcionalment a l’autoritat municipal de protecció
civil.
L’article 55.2 de la Llei 4/1997, de 20 de maig, de Protecció Civil de Catalunya regula
que : Els Plans Municipals de Protecció Civil només poden reconèixer una associació de
voluntaris i voluntàries de protecció civil per municipi. A aquests efectes, correspon a
l’ajuntament determinar l’associació que ha de quedar vinculada funcionalment a
l’autoritat municipal de protecció civil.
L’Associació de Voluntariat de Protecció Civil de Sant Quirze del Vallès (AVPC) dependrà
del/la responsable de l’Àmbit municipal de Protecció Civil, sent el/la màxim responsable i
comandament operatiu dels voluntaris de protecció civil municipal, el qual, depenent de
les circumstàncies i les necessitats, podrà delegar el comandament operatiu en el
responsable del departament municipal de Protecció Civil (tècnic de protecció civil) o en
un altre funcionari/a qualificat que consideri oportú, i aquesta associació estarà vinculada
operativament al departament municipal de Protecció Civil, seguint en tot moment les
instruccions i directrius per ells indicades.
2.- Règim de l’Entitat:
L’entitat es regirà:
pels seus estatuts, que han de complir amb la respectiva normativa
vigent, i que estaran degudament reconeguts per la Direcció General de
Dret i d’Entitats Jurídiques del Departament de Justícia de la Generalitat
de Catalunya.
pel seu Reglament intern d’organització i funcionament. Aquest
Reglament haurà de tenir el Vist – i – Plau del responsable de l’Àmbit
municipal de Protecció Civil.
per la normativa vigent en matèria de protecció civil.
per les instruccions/directrius de l’autoritat municipal en matèria de
protecció civil.
Per les instruccions/directrius del responsable de l’Àmbit municipal de
Protecció Civil o persona en qui delegui
3.- Condició de voluntari/a de Protecció Civil de Sant Quirze del Vallès:
Per aconseguir la condició de voluntari/a de protecció civil de Sant Quirze del Vallès s’han
de complir amb les següents condicions:
3.1- allò que estableix el DECRET 27/2001, de 23 de gener, pel qual s’aprova el
Reglament de les associacions del voluntariat de protecció civil de Catalunya.
3.2- El vist i plau de l’Àmbit de Seguretat Ciutadana Civil conforme el/la candidat/a pot ser
aspirant a voluntari/a de protecció civil de Sant Quirze del Vallès.
3.3– Superar de forma satisfactòria un període mínim de 6 mesos com a aspirant.
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3.4– Superar de forma satisfactòria la formació bàsica que el departament municipal de
protecció civil estableixi en cada moment.
Un cop superades les condicions anteriorment indicades i amb l’informe favorable del
responsable del departament municipal de protecció civil i amb el vist-i-plau del
responsable de l’Àmbit municipal de Protecció Civil, es proposarà el nomenament com a
voluntari/a de protecció civil de Sant Quirze del Vallès.
3.4– No es podrà realitzar cap tipus de servei fins que la persona interessada estigui
donada d’alta a les corresponents assegurances per voluntaris/es de protecció civil.
4.- Dependències:
4.1.- L’entitat disposarà de les dependències municipals ubicades al carrer dels Pous,
local compartit amb altres associacions (08192) de Sant Quirze del Vallès, amb accés pel
carrer indicat, o les que es determinin en substitució d’aquestes. En cas de trasllat de lloc
de les dependències, les condicions esmentades en aquest conveni seran les adients per
garantir la funcionalitat de l’entitat a la nova ubicació, sempre que aquesta sigui titularitat
de l’Ajuntament.
5.- Logotips:
Els escuts / logotips que l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès autoritza a utilitzar a
l’entitat per les tasques establertes en aquest conveni està a l’ANNEX I d’aquest
document.
Veure els logotips a l’ANNEX I d’aquest document.
L’entitat podrà utilitzar aquests dos logotips “Logotip Associació” i “Logotip Voluntari” amb
la condició que el seu us sigui l’adequat i dintre de les normatives i lleis a tal efecte, la
Junta Directiva de l’entitat serà la responsable final de l’ús d’aquests logotips.
6.- Nom:
L’entitat no podrà fer us de cap nom ni nomenclatura referent a l’Ajuntament de Sant
Quirze del Vallès ni al departament municipal de protecció civil “Protecció Civil”. sense la
deguda autorització.
7.- Vehicles, Material, Vestuari, Equips i Dependències:
7.1.- Els vehicles, material, vestuari, equips i dependències que l’Ajuntament de Sant
Quirze del Vallès assigni o cedeixi a l’entitat seran propietat de l’Ajuntament de Sant
Quirze del Vallès i s’entregarà a aquesta entitat en concepte de cessió d’us temporal.
7.2.- L’entitat vetllarà pel manteniment i conservació en perfectes condicions d’ús de tots
els vehicles, material, vestuari, equips i dependències tant propis com cedits o assignats,
per altres entitats, empreses, particulars i/o administracions públiques, inclòs l’Ajuntament
de Sant Quirze del Vallès. Els responsables de l’entitat vetllaran perquè aquest material i
sobretot els vehicles estiguin en perfecte estat de funcionament, ordre, higiene i neteja,
tant interior com exterior.
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7.3.- L’entitat haurà de retornar en perfectes condicions de manteniment i d’ús tot aquell
material i/o dependències de l’Ajuntament en el moment que així sigui requerit.
7.4.- El responsable de l’Àmbit municipal de Protecció Civil, o persona en qui es delegui,
podran realitzar en qualsevol moment, auditories per verificar l’estat dels vehicles,
material, vestuari, equips i dependències que tingui assignats l’entitat i en cas necessari
sol·licitar la justificació d’aquest estat.
7.5.- Els vehicles de Protecció Civil de Sant Quirze del Vallès es guardaran dintre de la
zona habilitada per tal fi.
7.6.- Els vehicles de Protecció Civil de Sant Quirze del Vallès no es podran utilitzar per
traslladar cap tipus de ferits, víctimes, lesionats ni persones amb malalties sense una
causa justificable i la corresponent autorització d’un facultatiu competent.
7.7.- Els vehicles de Protecció Civil de Sant Quirze del Vallès només podran traslladar a
persones que, estant de servei, siguin membres d’un cos preventiu o d’emergències.
Només en algun cas concret podran traslladar d’altres persones, que no siguin les
incloses en l’apartat anterior, sempre que hi hagi una causa justificable i es disposi de la
corresponent autorització del responsable de l’Àmbit municipal de Protecció Civil o
persona en qui delegui.
7.8.- Els vehicles de Protecció Civil de Sant Quirze del Vallès, com a vehicles
d’emergències, només podran ser conduits per aquelles persones que disposin de la
corresponent autorització administrativa a tal efecte, i tinguin el vist-i-plau del responsable
de l’Àmbit municipal de Protecció Civil.
7.9.- Els vehicles, material, vestuari, equips i dependències assignats per part de
l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès amb cessió d’ús a l’Associació de Voluntariat de
Protecció Civil de Sant Quirze del Vallès (AVPC) podran ésser utilitzats també per altre
personal sempre amb l’autorització prèvia del responsable de l’Àmbit municipal de
Protecció Civil o persona en qui es delegui.
7.11.- Condicions de l’ordre d’utilització dels vehicles del departament municipal de
protecció civil:
Les condicions de l’odre d’utilització dels vehicles del departament municipal de
protecció civil seran les següents:
Utilització d’un vehicle:
En cas que els membres de l’Associació de Voluntariat de Protecció Civil de Sant
Quirze del Vallès (AVPC) necessitin utilitzar un o més vehicles, sempre
s’utilitzaran aquells vehicles en l’ordre d’us designat pel responsable de l’Àmbit
municipal de Protecció Civil o persona en qui es delegui.
7.12.- En cas de pèrdua, deteriorament o robatori d’algun vehicle, material, vestuari,
equip i/o dependències, l’Associació de Voluntariat de Protecció Civil de Sant Quirze del
Vallès (AVPC) ho comunicarà immediatament al responsable de l’Àmbit municipal de
Protecció Civil.
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8.- Activitats/Serveis:
L’Associació de Voluntariat de Protecció Civil de Sant Quirze del Vallès (AVPC)
col·laborarà amb l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès principalment en les següents
activitats:
8.1.- Realització de retens, serveis preventius, serveis d’informació, serveis de
recolzament als altres cossos de socors, emergències i seguretat en els actes de massiva
concurrència de ciutadans o de perillositat especial i amb els Plans d’actuació i
coordinació establerts.
8.2.- Col·laboració per requeriments de l’autoritat competent i/o en situacions d’Alerta,
Avisos esdevinguts de comunicats de la DGPC (Direcció General de Protecció Civil) o de
l’Àmbit de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil, i/o situacions d’emergència mitjançant la
realització de retens de guàrdia, recolzament logístic, intervencions, etc... d’acord sempre
amb les actuacions previstes en els diferents Plans d’emergència o d’actuació i sota les
indicacions i ordres del responsable de l’Àmbit municipal de Protecció Civil o persona en
qui delegui.
8.3.- Participació en col·laboració amb el departament municipal de Protecció Civil en
tasques preventives i de planificació de possibles riscos o d’emergències.
8.4.- Col·laboració amb el departament municipal de Protecció Civil en tasques de
divulgació d’informació a la població en matèries de Protecció Civil.
8.5.- Qualsevol altre Servei que en matèria de prevenció pugui sol·licitar el responsable
de l’Àmbit municipal de Protecció Civil o la persona en qui delegui.
8.6.- Qualsevol tipus d’activitat que efectuïn els Voluntaris de Protecció Civil de Sant
Quirze del Vallès requerirà del vist-i-plau del responsable de l’Àmbit municipal de
Protecció Civil, com a màxim responsable i comandament operatiu dels voluntaris de
protecció civil municipal, o de la persona en qui delegui
8.7.- No es podrà realitzar cap tipus d’activitat ni servei, ni ordinari ni extraordinari, sense
que el responsable de l’Àmbit municipal de Protecció Civil o persona en qui delegui
estiguin degudament informats i hagin donat el seu vist-i-plau per la realització del servei.
8.8.- L’Associació de Voluntariat de Protecció Civil de Sant Quirze del Vallès (AVPC)
mantindrà en tot moment informat al/la responsable de l’Àmbit municipal de Protecció
Civil, al responsable del departament municipal de Protecció Civil del desenvolupament i
activitats de l’entitat.
8.9.- Activitats fora del municipi: Quan, per una raó degudament justificada, els vehicles,
personal i/o material hagin de sortir fora del terme municipal de Sant Quirze del Vallès,
serà sempre amb l’autorització prèvia del responsable de l’Àmbit municipal de Protecció
Civil o de la persona en qui delegui. Veure ANNEX II d’aquest document.
8.10.- Fulls de servei:
Desprès de cada servei s’haurà d’emplenar degudament, de forma entenedora i amb
totes les dades el corresponent “Full de servei” del qual es farà arribar una còpia a les
següents persones:
- al/la responsable de l’Àmbit municipal de Protecció Civil
- al/la responsable del departament municipal de Protecció Civil
- al/la Cap de Torn de la Policia Local per introduir aquest document al Q-POL.
8.11.- Resum mensual:
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Els/les responsables de l’Associació de Voluntariat de Protecció Civil de Sant Quirze del
Vallès (AVPC) emplenaran degudament el corresponent “Resum mensual” amb les dades
de tots els serveis del mes anterior i faran arribar una còpia abans del dia 10 del mes
següent a les següents persones:
- al/la responsable de l’Àmbit municipal de Protecció Civil
- al/la responsable del departament municipal de Protecció Civil
8.12.- Memòria d’Activitats Anual:
Els/les responsables de l’Associació de Voluntariat de Protecció Civil de Sant Quirze del
Vallès (AVPC) faran arribar la memòria d’activitat anual de l’any anterior abans del dia 1
de febrer de l’any en curs a les següents persones:
- al/la responsable de l’Àmbit municipal de Protecció Civil
- al/la responsable del departament municipal de Protecció Civil
Aquest balanç anual ha de contenir un resum de tots els serveis, personal i hores del
darrer any.
9.- Formació:
L’Associació de Voluntariat de Protecció Civil de Sant Quirze del Vallès (AVPC)
organitzarà periòdicament programes anuals de formació i pràctiques pels seus
membres.
L’Àmbit municipal de Protecció Civil podrà donar recolzament a la formació del voluntariat
establint aquella que consideri adient en cada moment.

10.- Convenis, Pactes, Contractes:
L’Associació de Voluntariat de Protecció Civil de Sant Quirze del Vallès (AVPC) no podrà
fer cap tipus de conveni, pacte, contracte, etc... amb altres entitats, empreses, particulars
i/o administracions públiques o privades sense haver informat prèviament i degudament
al/la responsable de l’Àmbit municipal de Protecció Civil o persona en qui delegui i
disposar de la corresponent autorització del/la responsable de l’Àmbit municipal de
Protecció Civil.
11.- Despeses:
Les següents despeses aniran a càrrec de l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès dins de
les seves possibilitats econòmiques i pressupostàries.
11.1.- Despeses de les dependències*: Les despeses de consum, manteniment d’energia
elèctrica, d’aigua i neteja de les dependències sempre i quan aquestes dependències
siguin propietat de l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès.
11.2.- Despeses de les Assegurances*: Les despeses de les assegurances, per poder
realitzar tasques dins l’àmbit de la protecció civil municipal, del personal de l’AVPC que te
la condició de voluntari/a de Protecció Civil de Sant Quirze del Vallès.
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11.3.- Despeses comunicacions telefòniques*: Les despeses del consum i manteniment
del telèfon/s assignat/s per l’ajuntament. Es podran realitzar trucades telefòniques als
telèfons mòbils i fixos dels voluntaris/es, trucades de caràcter urbà, interurbà, provincial i
nacional sempre que estiguin degudament justificades i estiguin relacionades amb les
tasques de Protecció Civil assignades a l’entitat en aquest conveni.
11.4.- Despeses de vestuari i maquinària*: Les despeses de vestuari i manteniment de la
maquinària (motoserres, motobomba).
11.5.- Despeses de les dietes en serveis especials*:
Les despeses de les dietes de serveis especials que durin més de 6 hores continuades i
que durant aquestes hores coincideixin amb la franja horària del dinar (14:00h – 16:00) o
del sopar (20:00h – 22:00h), i que per les seves característiques concretes el/la
responsable de l’Àmbit municipal de Protecció Civil o de la persona en qui delegui valori
la necessitat d’aquestes dietes. Les dietes cobriran les despeses dels àpats i del
manteniment del voluntariat durant el temps de servei.
11.6.- Despeses de formació bàsica*:Les despeses de formació bàsica dins l’àmbit de la
Protecció Civil que cada any estableixi l’Ajuntament.
11.7.- Despeses dels vehicles municipals de Protecció Civil*: Despeses de les
assegurances, de les revisions periòdiques, de l’ITV i del combustible dels vehicles
municipals de Protecció Civil.
11.8.- (*) Totes les despeses de l’entitat indicades en aquest apartat “Despeses” que
vagin a càrrec de l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès seran dintre de les possibilitats
econòmiques i pressupostàries de l’àmbit corresponent de l’Ajuntament i sempre que es
compleixi amb les següents condicions:
-

Totes les despeses han de ser raonables, justificables i sempre dintre de
l’àmbit de la protecció civil municipal.

-

Que el departament municipal que es faci càrrec d’aquestes despeses disposi
de la partida econòmica i pressupostària suficient per fer front a aquests
conceptes.

-

Que abans de la realització de cada despesa serà necessària la corresponent
autorització prèvia per part del responsable de l’Àmbit municipal de Protecció
Civil o persona en qui delegui

Aquestes condicions també les ha de complir l’entitat si les despeses es paguen amb els
diners de la subvenció que hagi rebut aquesta entitat per part de l’Ajuntament.
12.- Subvenció:
L’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès es compromet a satisfer a l’entitat la quantitat de
2.000,00 € cada any en concepte de subvenció econòmica municipal referida per a
contribuir al finançament de les despeses derivades de la col·laboració en matèria de
Protecció Civil.
A càrrec d’aquesta subvenció podran anar part dels conceptes de “Despeses” indicats en
el punt anterior, com per exemple dietes, vestuari, formació, etc...
Aquesta quantitat econòmica podrà variar cada any depenent de les possibilitats
econòmiques i pressupostàries de l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès.
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Pel primer any es disposa de la següent partida pressupostària assignada per aquest
conveni i de la que s’haurà de fer el pagament de la quantitat indicada,
1300/1720/4800000 Subvencions entitats Medi Natural i Prevenció.
L’Associació de Voluntariat de Protecció Civil de Sant Quirze del Vallès (AVPC) es
compromet a buscar altres formes de finançament (donacions de material,
subvencions,etc...) alienes a l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès, sempre respectant el
principi d’entitat sense ànim de lucre i que cap dels seus membres es pugui beneficiar a
títol personal.
12.1.- Lliurament de la Subvenció:
L’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès lliurarà la totalitat de la subvenció, o sigui el
100% de la quantitat total, a l’entitat a principis de l’any indicat segons pressupost
municipal.
El lliurament es farà mitjançant ingrés o transferència bancària al següent compte:
- Entitat: Associació de Voluntariat de Protecció Civil de Sant Quirze del Vallès
- NIF: G66851627
12.2.- Justificació de les despeses:
L’Associació de Voluntariat de Protecció Civil de Sant Quirze del Vallès entregarà a
l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès còpies de les factures que generin durant l’exercici
per justificar la despesa de la subvenció.
També entregarà una memòria d’activitats a on s’indicarà el total de la subvenció de
l’exercici i l’activitat o material en que han utilitzat la despesa.
El termini màxim per justificar les despeses referents a la subvenció serà de dos mesos a
partir de la finalització de l’exercici.
Veure l’apartat 10.8 d’aquest document.
12.3.- Retorn de la part econòmica no justificada:
L’Associació de Voluntariat de Protecció Civil de Sant Quirze del Vallès retornarà a
l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès la part econòmica de la subvenció no justificada o
no gastada, si existeix, en el termini màxim de dos mesos a partir de la finalització de
l’exercici.
13.- Organització administrativa de l’entitat:
13.1.- L’Associació de Voluntariat de Protecció Civil de Sant Quirze del Vallès (AVPC)
s’organitzarà administrativament en una Junta Directiva, formada com a mínim per un/a
President/a, un/a Secretari/a i un/a Tresorer/a. Els quals representaran a aquesta entitat
únicament en tasques jurídiques i administratives.
14.- Organització Operativa de l’entitat:
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14.1.- L’Associació de Voluntariat de Protecció Civil de Sant Quirze del Vallès (AVPC)
s’organitzarà operativament amb el personal voluntari/a que realitzarà tasques operatives
en matèria de Protecció Civil.
13.2.- Aquesta organització operativa s’estructurarà jeràrquicament i seguirà les directrius
de la Circular 1/2013 “Protecció Civil de Sant Quirze del Vallès – Estructura bàsica
funcional – Identificació dels Comandaments”. Veure ANNEX III.
14.3.- Els càrrecs operatius (Cap d’Unitat dels/les voluntaris/es, Cap de Secció dels/les
voluntaris/es, Cap d’Equip dels/les voluntaris/es) representaran a aquesta entitat
“Associació de Voluntariat de Protecció Civil de Sant Quirze del Vallès (AVPC)”
únicament en tasques operatives i/o d’intervenció i en aquelles que siguin requerits per
part del/la responsable de l’Àmbit municipal de Protecció Civil o de la persona en qui
delegui.
14.4.- El càrrecs operatius de l’entitat tindran la consideració de voluntaris/es. La resta de
membres de l’entitat “Associació de Voluntariat de Protecció Civil de Sant Quirze del
Vallès (AVPC)” tindran la consideració de voluntaris/es, aspirants/tes o col·laboradors/es.
14.5.- Els membres de l’estructura operativa de l’Associació de Voluntariat de Protecció
Civil de Sant Quirze del Vallès (AVPC) només podran utilitzar els vehicles, el vestuari,
els equips i el material corresponent quan actuïn en una activitat i/o situació preventiva o
d’emergència, en serveis, retens o en casos específics que ho requereixen i amb
l’autorització del/la responsable de l’Àmbit municipal de Protecció Civil o de la persona en
qui delegui.
14.6.- El responsable de l’Àmbit municipal de Protecció Civil serà el màxim responsable i
màxim comandament operatiu dels voluntaris/es de protecció civil municipal, el qual,
depenent de les circumstàncies i les necessitats, podrà delegar el comandament operatiu
en el funcionari qualificat de l’Àmbit que consideri.
15.- Mobilització:
Davant d’una situació no prevista, activitat, servei, risc, situació de pre-alerta, d’alerta, de
pre-emergència, o d’emergència, els membres de l’Associació de Voluntariat de Protecció
Civil de Sant Quirze del Vallès (AVPC) no es podran mobilitzar si no son requerits o
autoritzats per l’autoritat competent o per/la responsable de l’Àmbit municipal de
Protecció Civil o de la persona en qui delegui.
16.- Deures dels membres de l’Associació de Voluntariat de Protecció Civil de Sant
Quirze del Vallès (AVPC):
Els deures dels membres de l’Associació de Voluntariat de Protecció Civil de Sant Quirze
del Vallès (AVPC) seran els següents:
-

Els indicats en el Decret 27/2001, de 23 de gener, pel qual s’aprova el
Reglament de les associacions del voluntariat de protecció civil de Catalunya.
Els que indiquin els corresponents Plans d’Emergència municipals.
Els que es derivin de l’aplicació d’aquest conveni.
Aquells que siguin encarregats per part del/la responsable de l’Àmbit municipal
de Protecció Civil o de la persona en qui delegui, sempre que siguin dins
l’àmbit de la protecció civil.
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17.- Rescissió del conveni:
17.1.- Qualsevol de les dues parts pot demanar la rescissió d’aquest conveni justificant el
motiu.
17.2.- En cas de rescissió d’aquest conveni, els vehicles, material, vestuari, equips i
dependències revertiran, en perfectes condicions d’estat i d’us, a l’Ajuntament de Sant
Quirze del Vallès com a propietari dels mateixos.
17.3.- En cas de rescissió d’aquest conveni, l’entitat haurà de retornar la part sense
gastar de la quantitat econòmica de la subvenció que hagi rebut de l’Ajuntament de Sant
Cugat.
18.- Vigència del conveni:
18.1.- El període de vigència del conveni serà des del dia 1 de gener de 2017 fins al 31
de desembre de 2017 tindrà una duració anual.
18.2.- El conveni es considerarà tàcitament prorrogat pel següent any si no es denunciat,
per alguna de les parts.

En prova de conformitat, totes dues parts, signen el present document, per duplicat en el
lloc i data indicades. Una copia per l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès i l’altre pels
responsables, Junta Directiva, de l’Associació de Voluntariat de Protecció Civil de Sant
Quirze del Vallès (AVPC).
Per l’Ajuntament
Per l’Associació
Il-Im/a. Sr./Sra. Elisabeth Oliveras i Jorba Sra. Vicenta Blázquez Gallardo
Davant meu
El Secretari General
Sra. Helena Muñoz Amoros
Sant Quirze del Vallès, a 1 de gener de 2017

ANNEX I (Logotips)
Els escuts / logotips que l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès autoritza a utilitzar a
l’entitat per les tasques establertes en aquest conveni son els següents:
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Logotip voluntaris

Logotip Associació

L’entitat podrà utilitzar aquests dos logotips “Logotip Associació” i “Logotip Voluntari” amb
la condició que el seu us sigui l’adequat i dintre de les normatives i lleis a tal efecte, la
Junta Directiva de l’entitat serà la responsable final de l’ús d’aquests logotips.
L’Associació de Voluntariat de Protecció Civil de Sant Quirze del Vallès (AVPC) és
compromet a imprimir en la totalitat del material divulgatiu que editi, el nom i logotip
autoritzats per l’ajuntament, o la inscripció i símbols que la corporació municipal determini
en cada moment, situat en lloc visible i preferencial, seguint les directrius del departament
de comunicació i disseny de l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès i del departament
municipal de protecció civil.
ANNEX II (Activitats fora del municipi)
II.A.- Quan, per una raó degudament justificada, els vehicles, personal i/o material hagin
de sortir fora del terme municipal de Sant Quirze del Vallès, serà sempre amb
l’autorització prèvia del responsable de l’Àmbit municipal de Protecció Civil o de la
persona en qui delegui.
II.B.- La possible col·laboració i/o assistència tant a serveis ordinaris, extraordinaris com
a situacions de prevenció o d’emergència que es puguin produir fora del terme Municipal
de Sant Quirze del Vallès, sempre es realitzaran de la següent forma:
-

El procediment per col·laborar amb d’altres municipis és el següent:

- El municipi "beneficiari" que necessita la col·laboració de voluntaris de protecció civil
ha de fer la petició formal al municipi "solidari" del que requereix l'ajuda. Aquesta
sol·licitud s'ha de fer d'Alcalde/ssa a Alcalde/ssa, o de Regidor/a a Regidor/a de
Protecció Civil o del/la responsable de l’Àmbit municipal de Protecció Civil o persona
en qui delegui al/la responsable del l’Àmbit municipal de Protecció Civil o persona en
qui delegui. Aquesta petició es pot fer per escrit o per e-mail.
- La petició/sol·licitud s’ha de rebre amb un mínim de 20 dies abans de la celebració de
l’activitat per poder fer una correcta planificació i garantir tenir coberts tota la resta de
serveis.
- En la petició/sol·licitud han de facilitar com a mínim les següents dades:
- a.
Data, hora d’inici i hora de finalització de l'activitat/servei.
- b.
En que consistirà la col·laboració.
- c.
Si es faran càrrec de les dietes dels voluntaris/es.
- d.
Que garanteixin que l’assegurança del municipi que sol·licita la
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-

col·laboració també cobrirà als/les nostres voluntaris/es.

-

- NOTA: El principal condicionant perquè es pugui col·laborar amb un altre
municipi, a part dels indicats anteriorment i de la corresponent autorització per part
del/la responsable de l’Àmbit municipal de Protecció Civil o de la persona en qui
delegui, és que les activitats programades estiguin degudament cobertes. Això
implica que en cada cas es quedarà al municipi aquell material que l’Àmbit
municipal de Protecció Civil consideri oportú.
II.C.- Realització de pràctiques, cursos i assistència a jornades tant dintre com fora del
municipi. Es podran realitzar sempre amb l’autorització prèvia del/la responsable de
l’Àmbit municipal de Protecció Civil o persona en qui delegui.
II.D.- Sempre s’informarà de qualsevol sortida i arribada al municipi al/la responsable del
l’Àmbit municipal de Protecció Civil o persona en qui delegui.
ANNEX
III
(Estructura
Escala Superior/Directiva

bàsica

funcional

de

Protecció

Civil)

Alcalde/ssa
o persona en qui delegui
Màxima autoritat en matèria de protecció civil municipal

Tinent/a d’Alcaldia
de Territori i Medi Ambient

Escala de comandament superior
Tècnic/a de Protecció Civil

Cap de la Policia Local o Sots-Cap

Coordinador/a municipal d’Emergències
Comandament de Protecció Civil

Escala de comandament intermedi

Medi
Ambient
Col·laboradors/res
específics del risc

Comandament Operatiu de la
Policia Local - Cap de Guàrdia

Tasques
ordinàries,
preventives

Tasques
Urgència/Emergència

Policia Local

Cap d’Unitat
Cap Operatiu

Escala de

dels/les Voluntaris/es de PC
V. d’Intervenció. de l’ADF
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comandament
del voluntariat

Cap de Secció
Sots-Cap Operatiu
dels/les Voluntaris/es de PC
V. d’Intervenció de l’ADF
Cap d’Equip
dels/les Voluntaris/es de PC

Escala bàsica del voluntariat

Dependència directa
Dependència per delegació

Voluntaris/es de PC
Aspirants/es
Col·laboradors/es

Voluntaris/es
d’Intervenció de l’ADF
Voluntaris/es
ocasionals

Segon.- Aprovar el document comptable d’autorització i disposició (AD) corresponent a
aquesta subvenció a l’Associació de Voluntariat de Protecció Civil de Sant Quirze del
Vallès, amb NIF G66851627, per un import de 2.000,00€, a càrrec de la partida
1300/1720/4800000 del pressupost vigent.
Tercer.- Publicar aquest acord i el conveni a la web de l’Ajuntament de Sant Quirze del
Vallès.
Quart .Comunicar l’aprovació d’aquest conveni de col·laboració a la Direcció General
d’Administració Local.

Deliberacions
El senyor Francesc Fernández Lugo declara:
Com recordaran, el Ple del passat mes de novembre va aprovar per unanimitat el
reconeixement de l’Associació de Voluntariat de Protecció Civil del poble. Aquesta entitat
es va constituir el passat mes de juliol i té com a finalitat desenvolupar tasques de
coordinació de voluntariat en temes de protecció civil, l’impuls de la participació
ciutadana, la sensibilització de la població en matèria de riscos al municipi, la realització
de tasques formatives i divulgatives i el suport de l’administració en l’elaboració, la
implementació i el manteniment de plans de protecció civil.
I ara fem la següent passa, portem al Ple l’aprovació del conveni entre l’Ajuntament i
l’Associació, els organismes que regulen la protecció civil acostumen a definir la protecció
com una forma de participació ciutadana per la qual o segons la qual es té un grup de
persones preparades per actuar davant catàstrofes, en suport als serveis d’emergències i
que serveixen com a responsables en l’organització de l’ajuda ciutadana.
A Catalunya aquests col·lectius s’estructuren com a agrupacions municipals de voluntaris
de protecció civil, gestionades pels respectius ajuntaments.
L’Associació de Voluntariat de Protecció Civil de Sant Quirze del Vallès és una entitat
amb personalitat jurídica pròpia, independent i sense ànim de lucre. I partint de la base
que l’Ajuntament ostenta la titularitat en matèria de protecció civil dins del terme del
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municipi, el conveni que avui volem aprovar estableix que l’entitat queda vinculada
funcionalment a l’autoritat municipal de protecció civil.
L’acord estableix les condicions perquè una persona sigui membre de l’Associació de
Voluntaris, superant un període com a aspirant i superant també la formació bàsica que el
Departament Municipal de Protecció Civil estableixi en cada moment.
Les dependències de l’Associació estaran al C. dels Pous, en una instal·lació municipal
compartida amb altres entitats.
L’Associació farà tasques de retens, serveis preventius, serveis d’informació, recolzament
als altres cossos de socors, emergències i seguretat en els actes de gran concurrència o
bé de perillositat especial i també en els plans d’actuació i de coordinació establerts.
L’Associació també col·laborarà en requeriments de l’autoritat competent en situacions
d’alerta, d’avisos esdevinguts de comunicat de la Protecció Civil de la Direcció General, o
de l’àmbit de Seguretat Ciutadana i de Protecció Civil. També en situacions d’emergència
mitjançant la realització de retens de guàrdia, recolzament logístic, intervencions, d’acord
sempre amb les actuacions previstes en els diferents plans d’emergència o d’actuació i
sota les indicacions i ordres del responsable de l’àmbit municipal de protecció civil o la
persona en qui delegui.
Igualment l’Associació de Voluntaris de Protecció Civil del poble pot col·laborar en
tasques preventives i de planificació de possibles riscos o emergències, en tasques
divulgatives d’informació a la població en matèria de protecció civil o generalment en
qualsevol altre servei que en matèria de protecció pugui sol·licitar el responsable de
l’àmbit municipal de Protecció Civil.
Val a dir que els voluntaris en cap cas es poden mobilitzar sinó és que són requerits o bé
autoritzats per l’autoritat municipal i que només podran exercir la seva tasca fora de Sant
Quirze si és que hi ha una autorització municipal.
Aquest conveni que anem a aprovar avui és anual, l’Ajuntament pagarà 2.000€ a
l’Associació per cobrir les despeses derivades de la col·laboració en l’àmbit i evidentment
l’Associació haurà de justificar la despesa, les despeses en aquest cas. El conveni
s’entén prorrogat si cap de les dues parts no el denuncia.
Tot i això, tal com indica el conveni, l’Associació es compromet a buscar altres formes de
finançament, que poden ser donacions de material, subvencions, etc., alienes a
l’Ajuntament de Sant Quirze respectant així el principi de l’entitat, el principi que ha de
tenir l’entitat, sense ànim de lucre i sense que cap dels seus membres se’n pugui
beneficiar a títol personal.
Considerem doncs que és bo per Sant Quirze tenir una associació de voluntariat de
protecció civil i amb aquest conveni que portem a aprovació del Ple, queda regulat aquest
marc de la relació amb l’Ajuntament i de pas, també es recupera l’esperit de col·laboració
altruista i desinteressada que durant anys i fins la seva desaparició va representar
l’Associació de Voluntaris de l’ADF.
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El senyor Luís Villa Carbó declara:
Des del nostre grup donem el vistiplau a aquest acord amb aquesta Associació, el que
passa també que hi ha uns temes que no tenim gaire clar i que espero, jo entenc que
comencem ara i que el conveni comença ara i que poc a poc en el temps s’anirà regulant.
Però bé si agafem el conveni, anem a l’apartat 11, despeses: “les següents despeses
aniran càrrec de l’Ajuntament de Sant Quirze dins de les seves possibilitats econòmiques
i pressupostàries.” Despeses de dependència, despeses d’assegurances, despeses de
comunicacions telefòniques, despeses de vestuari i maquinària, despeses de dietes en
els serveis especials, despeses de formació bàsica, despeses dels vehicles municipals de
Protecció Civil. Bé jo crec que això és una quantitat econòmica bastant alta que aquí no
està valorada en lloc, jo no la veig i m’agradaria saber de quins diners estem parlant.
I per segona, després acabo amb la part de subvenció que diu: “la subvenció serà de
2.000€ a l’any”. De veritat no sé que pagarem amb 2.000€ a l’any, és un tema que em
grinyola una mica. Entenc que possiblement ho farem tots molt bé i que l’Associació
posarà tota la voluntat del món i ho farà perfecte i que el regidor en aquest cas ajudarà i
tot ajudarem, però m’agradaria una mica més de claredat al tema i esperar que tot vagi
bé i com dèiem abans també, jo tinguem que córrer tots amb la protecció, perquè vol dir
que no haurà passat res especial i que estarem dins de la normalitat.

El senyor Francesc Fernández Lugo declara:
En referència, agrair al Sr. Villa la disposició pel fet del vot afirmatiu del seu grup.
Només comentar-li que és cert que el conveni estableix la xifra de 2.000€ anuals, però
també per exemple, fora del que és estrictament el conveni, el vehicle, tindran el vehicle
cedit per l’Ajuntament i la partida de la qual sortirà aquests 2.000€ els quals fa menció el
conveni, que es pagaran anualment com a subvenció a Protecció Civil, l’associació de
voluntaris, la partida de la qual sortirà aquesta xifra, és l’anomenada Convenis amb
entitats de medi natural i prevenció, que enguany està dotada amb 32.000€.
A banda d’això que acabo de comentar, en el pressupost d’enguany, el Programa de
Protecció Civil s’ha dotat amb 8.000€ per la compra de material fungible, despeses
imprevistes per emergències, per simulacres, per plans d’altres simulacres, o els plans
d’autoprotecció i d’actuació municipal, com per exemple el Neucat o l’Inuncat. I a banda
de tot això, també doncs com queda dit en el conveni, la pròpia associació de voluntaris
ha de buscar d’alguna manera també altres fons de finançament.

La senyora Elisabeth Oliveras i Jorba declara:
Per acabar de completar la informació que li ha donat el regidor, dir-li que el vestuari va
dins de la partida de vestuari general de l’Ajuntament, la formació que aniran a fer a
l’Escola de Policia en aquest cas que és qui els forma, també va càrrec, si hi ha alguna
despesa també anirà a càrrec de l’Ajuntament i l’espai que utilitzaran és municipal per
tant despeses no en tindran i el vehicle que els hi deia el Sr. Fernández, és un dels
vehicles que s’havia acabat el rènting enguany, l’any passat, de la Policia, que és un
vehicle que estava nou, que estava bé i que s’ha comprat amb el valor residual i que ara
s’està logotipant a un cost molt baix realment perquè doncs amb vinils es resol i que
doncs així ja comencem amb un vehicle, amb material per exemple hi havia uns aparells
de rescat de la Policia que els van guardar perquè funcionaven i per tant s’està
optimitzant.
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Enguany neix l’associació, les despeses són les que s’han previst inicialment, com tot,
durant un any funcionarà i en ell veurem doncs quant realment, quanta despesa genera,
més de la que hàgim pogut preveure, o quanta necessitat hi ha, o quants voluntaris més
s’apunten.
En aquest cas sí que és bo que tinguem una associació de voluntariat perquè coordinar el
voluntariat costa, perquè hi ha molts esdeveniments a nivell municipal en el que el
voluntariat de protecció civil donarà un bon cop de mà a la Policia doncs organitzant,
doncs demà passat mateix en la rua de Carnestoltes, doncs tant de bo ja estiguessin
funcionant perquè seria més fàcil de gestionar, totes les curses que es fan, tant per la
muntanya.
I també hi ha un aspecte molt important, que aquesta associació per això doncs es va
optar en la seva proposta, perquè aquesta associació opta per l’educació, opta per la
formació dels joves i de les joves, optar per poder col·laborar amb la Policia en el que és
l’àmbit de la formació vial i l’educació vial i el que és el treball del civisme.
També ja estan començant a preparar el treball conjuntament amb Medi Ambient per
dinamitzar els espais de lleure dels gossos, aquests espais que hi hauran on podran anar
els gossos.
Per tant hi ha un treball que va més enllà del cost real de costos directes, perquè no n’hi
haurà, sinó que és les hores de voluntariat que aquestes persones estan disposades a
destinar al seu propi poble i aquí sí que realment fa falta, fa falta perquè necessitem
educar-nos tots plegats per ser més cívics.
Per tant doncs no sé si li hem contestat tots els dubtes que tenia més o menys.

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

13. Moció presentada per Junts-ERC-AM i ICV-EUiA-E, sobre els comptadors
telegestionables

EXPOSICIÓ DE MOTIUS
1. Per incompliment de la normativa europea
L’Ordre IET/290/2012, de 16 de febrer, per la qual es modifica l’Ordre ITC/3860/2007, de
28 de desembre, per la qual es revisen las tarifes elèctriques a partir de l’1 de gener de
2008 relativa al pla de substitució de comptadors, rectificava l’agenda de desplegament
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dels comptadors de mesura en subministraments d'energia elèctrica amb una potència
contractada de fins a 15 kW, tot i que mantenia el termini final per a la implantació el 31
de desembre de 2018.
L’esmentada Ordre de 2012 marcava el calendari següent: abans del 31 desembre 2014
s’havia de substituir un 35 per cent del total del parc de comptadors de fins a 15 kW de
potència contractada de cada empresa distribuïdora; entre l'1 de gener de 2015 i el 31
desembre 2016 s’haurà de substituir un 35 per cent del total del parc de comptadors de
fins a 15 kW de potència contractada de cada empresa distribuïdora i entre l'1 de gener
de 2017 i el 31 desembre 2018 s’haurà de substituir un 30 per cent del total del parc de
comptadors de fins a 15 kW de potència contractada de cada empresa distribuïdora. A
més, ordre 2012/27/UE consideració 30 i art. nº 9 indica les condicions o exempcions per
a instal·lar els comptadors. La mateixa Ordre instava les empreses distribuïdores a
comunicar directament els clients la data prevista per a la substitució dels seus
comptadors tres mesos abans de dita data. Aquesta comunicació s'ha d'estendre a les
corresponents empreses comercialitzadores perquè tinguin constància de la substitució
de comptador dels seus clients. És a dir, que el Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme
ordenava les empreses una comunicació directa amb els usuaris i usuàries sense cap
tipus de notificació o autorització dels ens locals i amb una simple comunicació a les
comunitats autònomes mitjançant un informe d'evolució de l'execució dels plans aprovats
que contingui una descripció detallada de les accions realitzades des de l'inici dels
mateixos
La mateixa ordre 2012/27/UE (2) art. nº1 té com a objectiu i consideració una eficiència
energètica del 20% per 2020, existint països com Alemanya que ja han postulat que
aquests objectius en una llar mitjana, el consum de la qual és de 3500Kw/any, mai no
podrà assolir-se. I per això han decidit no aplicar el Decret Europeu sobre els
comptadors. 2012/27/UE(56)
2. Per restriccions d’ENDESA a la lliure competència:
Atès que la companyia distribuïdora Endesa imposa restriccions a la lliure competència,
ja que impedeix que en la seva xarxa de distribució siguin instal·lats comptadors
telegestionables no fabricats per Enel, empresa pública italiana propietària d' Endesa.
Atès que les esmentades restriccions estan expressament prohibides en els articles 101 i
102 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea (TFUE) i li donen a Endesa el
monopoli sobre el 43% del mercat de comptadors telegestionables.
Atès que les restriccions afecten a 13 milions d'usuaris de Catalunya, Andalusia, Aragó,
Extremadura, Balears i Canàries, que no poden exercir el seu dret a comprar o llogar el
comptador en un mercat de lliure competència.
Atès que aquests usuaris entre els quals hi ha els veïns de Sant Quirze i del conjunt de la
demarcació de Barcelona són obligats a més a acceptar que la substitució del comptador
electromecànic pel comptador telegestionable sigui realitzada sense que els siguin
comunicats prèviament el dia i l'hora de l'operació, la qual cosa els impedeix estar
presents en aquesta i, per tant, comprovar si els kWh indicats per Endesa a la factura
posterior coincideixen amb els kWh marcats per tots dos comptadors en el moment de la
substitució.
Atès que les companyies apliquen restriccions a la lliure competència, amb l’omissió de
la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC), ja que s’impedeix l’exercici
al dret de llogar o comprar el nou comptador en el mercat lliure. Les elèctriques
amenacen els veïns si no volen canviar el comptador, quan no és obligatori i es pot fer
fins el 31 de desembre de 2018.
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Atès que els comptadors telegestionables d'Endesa incompleixen el Mandat 441/2009 de
la Comissió Europea, ja que no són interoperables, és a dir, no són intercanviables amb
comptadors d'altres fabricants.
3. Per falta de protecció de dades personals:
Atesa que la posada en funcionament dels comptadors intel·ligents per mesurar els
consums -i la futura implantació de xarxes intel·ligents-, obren la possibilitat d'obtenir i
processar volums cada vegada majors de dades personals dels consumidors i
consumidores i posar-los a disposició de diferents destinataris, amb el consegüent risc
per a la privacitat d'aquests. Una qüestió aquesta que preocupa i ha donat lloc a què des
de diferents instàncies de la Unió Europea s'estiguin duent a terme actuacions tendents a
conciliar el necessari desplegament dels sistemes de comptador intel·ligent i de les
xarxes intel·ligents amb la protecció de la privacitat dels consumidors i consumidores.
Atès que el Grup d'Autoritats de Protecció de Dades creat per l'article 29 de la Directiva
95 / 46 / CE, en el seu dictamen 12/2011 sobre el mesurament intel·ligent i després de
sol·licitar una consulta prèvia al supervisor europeu de Protecció de Dades en les
conclusions el supervisor manifesta que "El desplegament a escala europea dels
sistemes de comptador intel·ligent pot oferir avantatges significatius encara que també
pot comportar riscos considerables per a la protecció de les dades personals. Permet
l'obtenció massiva de dades personals de les famílies i pot portar al seguiment del que
fan els membres d'una família en la intimitat de les seves llars".
Atesa que l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, en el seu informe de data 22 de
juny de 2015, recull un dictamen del Grup d'Autoritats de Protecció de Dades pel que
aquest "considera que el tractament de les dades referides a la corba de càrrega horària
resulta especialment sensible en tant que implica l'accés a altres informacions alienes ala
mesura del consum energètic , mostrant els hàbits de comportament del consumidor i
permetent l'elaboració de perfils relacionats amb la seva conducta , que excedeixen el
mer coneixement dels seus consums per afectar la seva esfera més privada", alhora que
considera "que l'accés a la informació hauria de fundar-se en el consentiment inequívoc
de l' afectat".
Atesa que l'AEPD entén que les dades del consum horari estan considerats dades
personals als efectes de la Llei Orgànica 15/1999 , de 13 de desembre, de protecció de
dades de caràcter personal. Alhora que considera que el tractament d'aquestes dades
representa una ingerència en l'esfera privada del consumidor, ara que a través dels
mateixos es proporciona informació rellevant sobre els seus hàbits personals, però
incomprensiblement la pròpia AEPD en aquest informe no els considera a protegir
aquesta ingerència quan, tot seguit, els dóna legitimitat al distribuïdor perquè pugui
accedir-hi incloent-los en l'article 6.2 de la Llei Orgànica 15/1999.
Atès que el Consell d'Estat ha emès un dictamen de data 2015.11.19, amb referència
936/2015, sobre el projecte de reial decret pel qual es modifiquen diferents disposicions
en el sector elèctric, entre les quals el Consell considera, que perquè la regulació sigui
efectiva i garanteixi l'adequada protecció de dades personals, es garanteixi que l'afectat
té coneixement "ple" de l'accés i tractament de les seves dades de consum i que consent
de manera "inequívoca" i "efectiva" a l'accés i al tractament mitjançant el consentiment
del titular "previ i exprés".
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Atès que l'article 7.2 de la Llei Orgànica 1/1982, de 5 de maig, assenyala com un dels
supòsits d'intromissió il·legítima en l'àmbit de protecció d'aquesta Llei el de "La utilització
d'aparells d'escolta, dispositius òptics, o de qualsevol altre mitjà per al coneixement de la
vida íntima de les persones o de manifestacions o cartes privades no destinades a qui
faci ús d'aquests mitjans, així com la seva gravació, registre o reproducció". Pel que es
considera que d'aquest comptador, que utilitzarà senyals en la banda de freqüència
d'entre 3KHz i 148,5KHz (3000Hz i 148.500Hz), per obtenir informació dels hàbits de
consum de les vivendes alhora que emanaran immissions electromagnètiques per la
xarxa elèctrica sense estar apantallada , envairan la propietat, el que afectarà als drets, a
la inviolabilitat de domicili, a la integritat física i a la salut de les persones.
4. Per afectació a la Salut de les persones:
Atesa la creixent preocupació social a molts barris, pobles i ciutats del nostre país, en
relació amb les immissions cada dia majors i els possibles efectes sobre la salut de les
persones, de les radiacions electromagnètiques provinents del desplegament dels
anomenats comptadors intel·ligents, i especialment sobre els col·lectius més sensibles,
com són, dones embarassades, nadons, nens i nenes, persones electrohipersensibles,
gent gran i persones malaltes.
Atès que l'Assemblea Parlamentària del Consell d'Europa en la seva Resolució 1815 de
27 maig 2011 declara que “s´ha d'aplicar el Principi de Precaució quan l'avaluació
científica permet determinar riscos amb suficient certesa. Especialment, en el context
d'una creixent exposició de la població, inclosos especialment grups vulnerables com la
joventut i els nens i les nenes, aspecte que podria generar costos humans i econòmics
extremadament elevats per no actuar si refà cas omís de les alertes primerenques.”
Atès que el cablejat elèctric dels habitatges està previst per un corrent elèctric neta de
freqüència 50Hz, però no està adaptat per transportar senyals PLC (utilitzades en les
xarxes d'alta tensió). Per poder evitar la radiació electromagnètica provocada per les
freqüències d'aquests senyals hauria el cablejat d'estar apantallat. Per això, la instal·lació
massiva dels comptadors telegestionables suposarà una greu amenaça per a la salut
pública.
Atès que a causa de les característiques de les ones PLC el seu efecte pot ser més nociu
que altres xarxes sense fil I ja que fins al dia d'avui no està demostrat que aquestes ones
siguin innòcues i tenint en compte la recomanació dels estudis realitzats per experts
(Enrique A. Navarro 1,*, Claudio Gomez-Perretta 2, and Francisco Montes 3).
Atès que la substitució d'aquests comptadors s'està fent a esquenes dels consumidors i
sense importar la seva Salut. Atès que el 8 d’octubre de 2014 es va aprovar la Resolució
799/X del Parlament de Catalunya, sobre els comptadors intel·ligents en la qual s’instava
al Govern a demanar al Govern de l’Estat que:
•
•

•
•

Compleixi la Directiva 2012/27 UE, del 25 d’octubre de 2012, relativa a l’eficiència
energètica, en tots els aspectes relatius a les dades obtingudes amb els anomenats
“comptadors intel·ligents”.
Assegurar que els sistemes de mesura facilitessin informació sobre l’hora exacta
d’utilització i que es tinguin plenament en compte els objectius d’eficiència energètica i
els beneficis per als clients finals; i, alhora, garantir la seguretat dels comptadors
intel·ligents pel que fa a la transmissió de dades i a la privadesa dels clients finals.
Permetre que aquests aparells siguin emprats com a complement imprescindible per a
l’autoconsum i assegurar que puguin donar compte de l’electricitat abocada a la xarxa des
de les instal·lacions del client final.
Sobre la base del principi de precaució i tenint en compte l’existència de persones
afectades per síndromes de sensibilització central (entre elles la hiperelectrosensibilitat),
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•
•

faci els estudis científics necessaris per a avaluar si la utilització d’aquests aparells
comporta cap risc per a la salut de les persones – inclosos també col·lectius sensibles com
la població infantil i juvenil i les dones embarassades– i apliqui el principi ALARA (as low as
reasonably achievable), segons el qual el nivell d’exposició ha d’ésser tan baix com sigui
raonablement possible tenint en compte els efectes tèrmics i els atèrmics o biològics.
Doti econòmicament les comunitats autònomes perquè impulsin un pla de formació
ocupacional que faciliti el reciclatge laboral dels treballadors d’empreses de lectura de
comptadors per a poder optar a un nou lloc de treball.
Inclogui en el programa d’instal·lació de comptadors una campanya d’informació i
sensibilització sobre el funcionament d’aquests aparells amb relació als camps
electromagnètics que poden generar i l’efecte sobre el medi ambient i la salut Humana,
campanya que ha d’ésser dotada econòmicament per l’Administració de l’Estat perquè
sigui executada per les comunitats autònomes que ho sol·licitin.

Atès l’incompliment dels acords de dita Resolució i pels motius exposats, tenint en
compte les competències que atribueix la legislació a la Generalitat de Catalunya, els
grups municipals de (els qui donin suport a la moció) el Ple Municipal aprova la següent
declaració institucional:

ACORDS
Primer.- Instar al Govern de la Generalitat i de l’Estat a una paralització preventiva de la
instal·lació dels nous comptadors telegestionables a causa dels incompliments del mateix
Govern de l’Estat de la Directiva 2012/27/UE, del 25 d’octubre de 2012, relativa a
l'objectiu del 20% per al 2020 d’eficiència energètica, en tots els aspectes relatius a les
dades obtingudes amb els anomenats “comptadors intel·ligents”, i amb l’aplicació de les
recomanacions del Parlament Europeu sobre el principi de precaució sobre la salut en la
instal·lació dels nous comptadors.
Segon.- Instar el Govern de la Generalitat a que acordi una suspensió temporal en el
desplegament de la instal·lació dels nous comptadors telegestionables degut a que el
Govern central no ha donat cap resposta satisfactòria a les peticions de la Resolució del
Parlament del 8 d’octubre de 2014 sobre els nous comptadors en relació a la protecció de
dades dels consumidors, ni a la protecció sobre la salut dels ciutadans, i fins que no es
realitzin estudis concloents sobre la no repercussió per a la salut, i la seguretat en la
protecció de dades.
Tercer.- Instar al Govern de la Generalitat a que la Direcció general de Qualitat Ambiental
del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat s'ocupi de les afectacions de
la contaminació electromagnètica sobre la salut de la població, igual que ho fa amb la
contaminació acústica, la contaminació lluminosa, la contaminació odorífera i la
contaminació atmosfèrica, de manera coordinada amb el Departament de Salut.
Quart.- Instar al Govern de la Generalitat a que informi a la població sobre els acords
d’aquest Ple, destacant la petició a la Generalitat i al govern Central de paralitzar la
instal·lació dels comptadors intel·ligents, i del dret dels ciutadans a oposar-se a la seva
instal·lació, i del seu dret a sol·licitar a les empreses la seva restitució en el cas que
s’hagi fet sense el seu consentiment i per no haver estat informats adequadament.
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Cinquè.- Instar al Govern de la Generalitat a recolzar la decisió dels ciutadans de
Catalunya, sol·licitant la paralització immediata de la instal·lació dels nous comptadors
telegestionables fins que Endesa compleixi la llei en un mercat a la lliure competència,
que els ciutadans puguin triar si compren o lloguen el comptador, i exigir la compatibilitat
dels comptadors instal·lats en tota la xarxa elèctrica de la Comunitat de Catalunya.
Sisè.- Instar al Govern de la Generalitat a que, per mitjà de l’Agència Catalana del
Consum, i en coordinació amb les Oficines Municipals d’Informació al Consumidor,
s’atenguin les reclamacions dels ciutadans en relació al seu dret a expressar la seva
negativa a la instal·lació de comptadors intel·ligents, es a dir: l’opcionalitat. I la seva
demanda de restitució del comptador antic en el cas de que s’hagi fet sense el seu
consentiment per no estar informats. L’Agència Catalana de Consum, en coordinació amb
les Oficines Municipals d’Informació recolzarà la decisió dels ciutadans que desitgen
mantenir el seu comptador antic i donar suport als ciutadans als quals se'ls ha canviat el
comptador i vulguin tornar a tenir el seu antic, i se'ls restitueixi immediatament.
Setè.- Instar al Govern de la Generalitat a que ordeni a la policia autonòmica, i en
coordinació amb les policies locals, a que atenguin les demandes ciutadanes
relacionades amb la instal·lació dels nous comptadors, i donin suport als ciutadans quan
sol·licitin que s’aixequi una acta de la denúncia.
Vuitè.- Instar al Govern de la Generalitat a que coordini les actuacions derivades
d’aquests acords a la CONFAVC, als Grups Parlamentaris del Congrés dels Diputats i del
Parlament de Catalunya, al Govern d’Espanya, al Govern de la Generalitat de Catalunya,
a les associacions municipalistes FMC, ACM i AMI.
Novè.- Instar al Govern de la Generalitat a que exigeixi a les empreses de llum, aigua i
gas, que presentin en un termini de sis mesos, un estudi, amb anàlisi i verificació dels
requisits imprescindibles que garanteixin la innocuïtat de tot el necessari per al seu
desplegament i posada en marxa d'aquests aparells en relació a la salut de les persones.
Havent-se demostrat la innocuïtat del sistema PLC, la protecció de dades, la
compatibilitat en tota la xarxa elèctrica i el dret a decidir en un mercat a la lliure
competència.
Desè.- Instar al Govern de la Generalitat a que exigeixi a les empreses de llum, aigua i
gas, que presentin en un termini de sis mesos, per a una implementació real i
consensuada amb els diferents agents socials un estudi que d'acord amb la lliure elecció
de la instal·lació del comptador per part del client final:
a) Garanteixi el compliment de la Directiva 2012/27 UE, del 25 d’octubre de 2012, relativa a
l’eficiència energètica, en tots els aspectes relatius a les dades obtingudes amb els
anomenats “comptadors intel·ligents”.
b) Asseguri que els sistemes de mesura facilitin informació sobre l’hora exacta d’utilització i
que es tinguin plenament en compte els objectius d’eficiència energètica i els beneficis
per als clients finals.
c) Garantir la seguretat dels comptadors intel·ligents pel que fa a la transmissió de dades i a
la privadesa dels clients finals.
d) Que permetin que aquests aparells siguin emprats com a complement imprescindible per
a l’autoconsum i assegurar que puguin donar compte de l’electricitat abocada a la xarxa
des de les instal·lacions del client final.
e) Que es tingui accés a informacions dels llocs i totes les seves antenes i concentradors així
com mesuraments trimestrals de nivells de CEM fruit de la implementació d'aquests
dispositius.
f) Garanteixi la seva innocuïtat, que no emanaran immissions electromagnètiques o
interferències per a tota la xarxa elèctrica dels habitatges posant en perill la salut de les
persones.
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Onzè.- Instar al Govern de la Generalitat a que, sobre la base del principi de precaució i
tenint en compte l’existència de persones afectades per síndromes de sensibilització
central (entre elles la hiperelectrosensibilitat), faci els estudis científics necessaris, amb
professionals independents, per a avaluar si la utilització d’aquests aparells comporta cap
risc per a la salut de les persones –inclosos també col·lectius sensibles com la població
infantil i juvenil i les dones embarassades– i apliqui el principi ALARA (as low as
reasonably achievable), segons el qual el nivell d’exposició ha d’ésser tan baix com sigui
raonablement possible tenint en compte els efectes tèrmics i els atèrmics o biològics.
Dotzè.- Crear la Taula de seguiment i estudi dels impactes que pugui tenir sobre la salut i
la privacitat el desplegament dels anomenats comptadors intel·ligents, formada pels
grups polítics del Parlament de Catalunya, els departaments de Territori i Sostenibilitat,
Salut, Empresa i Coneixement, l’Institut Català d’Energia, entitats veïnals, entitats
municipalistes i universitats catalanes.
Tretzè.- Instar al Govern de la Generalitat a propiciar els canvis legislatius necessaris i
urgents, que ofereixin la possibilitat de tenir un entorn saludable, compatible amb el
desenvolupament de les tecnologies i aconseguir l'aplicació del Principi ALARA (nivells
tan baixos com sigui possibles) i el Principi de Precaució recollit en la Llei, 33/2011,
general de Salut Pública.
Catorzè.- Instar al Govern de la Generalitat a promoure els canvis legislatius necessaris i
urgents que facin operativa la Resolució 1815 (27 maig 2011) de l'Assemblea
Parlamentària del Consell d'Europa sobre perills potencials dels camps electromagnètics i
els seus efectes sobre el Medi Ambient i la Salut de les persones. Així mateix, exigir la
revisió d'aquesta resolució de gairebé 5 anys i analitzar estudis posteriors i proposar nous
valors per protegir i defensar la salut dels ciutadans.
Quinzè.- Traslladar els presents acords a l’Associació Catalana de Municipis (Carrer de
València, 231, 08007 Barcelona), Federació de Municipis de Catalunya (Via Laietana, 33,
08003 Barcelona), AMI (Carrer de la Ciutat, 1, 08500 Vic), i als Grups amb representació
al Parlament de Catalunya (Parc de la Ciutadella, s/n, 08003 Barcelona), al Govern de la
Generalitat de Catalunya, a la Confederació de Federacions d’Associacions Veïnals de
Catalunya –CONFAVC- (C/Doctor Aiguader, 18, 08003- Barcelona) i la Federació
d’Associacions de Veïns de Sant Quirze del Vallès (Masia de Can Feliu)

Deliberacions
El senyor David Caminal Caparrós declara:
Bon vespre de nou.
Està consensuada amb Convergència i PSC i l’abstenció de C’s. Passaré a llegir a modo
de titular els motius i després els acords.
Con deia l’alcaldessa era sobre els comptadors telegestionables, els motius pels quals
presentem aquesta moció és per incompliment de la normativa europea, per restriccions
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d’Endesa a la lliure competència, per la falta de protecció de dades personals, per
afectació a la salut de les persones.
I els acords són els següents:
“Primer.- Instar al Govern de la Generalitat i de l’Estat a una paralització preventiva de la
instal·lació dels nous comptadors telegestionables a causa dels incompliments del mateix
Govern de l’Estat de la Directiva 2012/27/UE, del 25 d’octubre de 2012, relativa a
l'objectiu del 20% per al 2020 d’eficiència energètica, en tots els aspectes relatius a les
dades obtingudes amb els anomenats “comptadors intel·ligents”, i amb l’aplicació de les
recomanacions del Parlament Europeu sobre el principi de precaució sobre la salut en la
instal·lació dels nous comptadors.
Segon.- Instar el Govern de la Generalitat a que acordi una suspensió temporal en el
desplegament de la instal·lació dels nous comptadors telegestionables degut a que el
Govern central no ha donat cap resposta satisfactòria a les peticions de la Resolució del
Parlament del 8 d’octubre de 2014 sobre els nous comptadors en relació a la protecció de
dades dels consumidors, ni a la protecció sobre la salut dels ciutadans, i fins que no es
realitzin estudis concloents sobre la no repercussió per a la salut, i la seguretat en la
protecció de dades.
Tercer.- Instar al Govern de la Generalitat a que la Direcció general de Qualitat Ambiental
del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat s'ocupi de les afectacions de
la contaminació electromagnètica sobre la salut de la població, igual que ho fa amb la
contaminació acústica, la contaminació lluminosa, la contaminació odorífera i la
contaminació atmosfèrica, de manera coordinada amb el Departament de Salut.
Quart.- Instar al Govern de la Generalitat a que informi a la població sobre els acords
d’aquest Ple, destacant la petició a la Generalitat i al govern Central de paralitzar la
instal·lació dels comptadors intel·ligents, i del dret dels ciutadans a oposar-se a la seva
instal·lació, i del seu dret a sol·licitar a les empreses la seva restitució en el cas que
s’hagi fet sense el seu consentiment i per no haver estat informats adequadament.
Cinquè.- Instar al Govern de la Generalitat a recolzar la decisió dels ciutadans de
Catalunya, sol·licitant la paralització immediata de la instal·lació dels nous comptadors
telegestionables fins que Endesa compleixi la llei en un mercat a la lliure competència,
que els ciutadans puguin triar si compren o lloguen el comptador, i exigir la compatibilitat
dels comptadors instal·lats en tota la xarxa elèctrica de la Comunitat de Catalunya.
Sisè.- Instar al Govern de la Generalitat a que, per mitjà de l’Agència Catalana del
Consum, i en coordinació amb les Oficines Municipals d’Informació al Consumidor,
s’atenguin les reclamacions dels ciutadans en relació al seu dret a expressar la seva
negativa a la instal·lació de comptadors intel·ligents, es a dir: l’opcionalitat. I la seva
demanda de restitució del comptador antic en el cas de que s’hagi fet sense el seu
consentiment per no estar informats. L’Agència Catalana de Consum, en coordinació amb
les Oficines Municipals d’Informació recolzarà la decisió dels ciutadans que desitgen
mantenir el seu comptador antic i donar suport als ciutadans als quals se'ls ha canviat el
comptador i vulguin tornar a tenir el seu antic, i se'ls restitueixi immediatament.
Setè.- Instar al Govern de la Generalitat a que ordeni a la policia autonòmica, i en
coordinació amb les policies locals, a que atenguin les demandes ciutadanes
relacionades amb la instal·lació dels nous comptadors, i donin suport als ciutadans quan
sol·licitin que s’aixequi una acta de la denúncia.
Vuitè.- Instar al Govern de la Generalitat a que coordini les actuacions derivades
d’aquests acords a la CONFAVC, als Grups Parlamentaris del Congrés dels Diputats i del

96/127

Parlament de Catalunya, al Govern d’Espanya, al Govern de la Generalitat de Catalunya,
a les associacions municipalistes FMC, ACM i AMI.
Novè.- Instar al Govern de la Generalitat a que exigeixi a les empreses de llum, aigua i
gas, que presentin en un termini de sis mesos, un estudi, amb anàlisi i verificació dels
requisits imprescindibles que garanteixin la innocuïtat de tot el necessari per al seu
desplegament i posada en marxa d'aquests aparells en relació a la salut de les persones.
Havent-se demostrat la innocuïtat del sistema PLC, la protecció de dades, la
compatibilitat en tota la xarxa elèctrica i el dret a decidir en un mercat a la lliure
competència.
Desè.- Instar al Govern de la Generalitat a que exigeixi a les empreses de llum, aigua i
gas, que presentin en un termini de sis mesos, per a una implementació real i
consensuada amb els diferents agents socials un estudi que d'acord amb la lliure elecció
de la instal·lació del comptador per part del client final:
a) Garanteixi el compliment de la Directiva 2012/27 UE, del 25 d’octubre de 2012, relativa a
l’eficiència energètica, en tots els aspectes relatius a les dades obtingudes amb els
anomenats “comptadors intel·ligents”.
b) Asseguri que els sistemes de mesura facilitin informació sobre l’hora exacta d’utilització i
que es tinguin plenament en compte els objectius d’eficiència energètica i els beneficis
per als clients finals.
c) Garantir la seguretat dels comptadors intel·ligents pel que fa a la transmissió de dades i a
la privadesa dels clients finals.
d) Que permetin que aquests aparells siguin emprats com a complement imprescindible per
a l’autoconsum i assegurar que puguin donar compte de l’electricitat abocada a la xarxa
des de les instal·lacions del client final.
e) Que es tingui accés a informacions dels llocs i totes les seves antenes i concentradors així
com mesuraments trimestrals de nivells de CEM fruit de la implementació d'aquests
dispositius.
f) Garanteixi la seva innocuïtat, que no emanaran immissions electromagnètiques o
interferències per a tota la xarxa elèctrica dels habitatges posant en perill la salut de les
persones.
Onzè.- Instar al Govern de la Generalitat a que, sobre la base del principi de precaució i
tenint en compte l’existència de persones afectades per síndromes de sensibilització
central (entre elles la hiperelectrosensibilitat), faci els estudis científics necessaris, amb
professionals independents, per a avaluar si la utilització d’aquests aparells comporta cap
risc per a la salut de les persones –inclosos també col·lectius sensibles com la població
infantil i juvenil i les dones embarassades– i apliqui el principi ALARA (as low as
reasonably achievable), segons el qual el nivell d’exposició ha d’ésser tan baix com sigui
raonablement possible tenint en compte els efectes tèrmics i els atèrmics o biològics.
Dotzè.- Crear la Taula de seguiment i estudi dels impactes que pugui tenir sobre la salut i
la privacitat el desplegament dels anomenats comptadors intel·ligents, formada pels
grups polítics del Parlament de Catalunya, els departaments de Territori i Sostenibilitat,
Salut, Empresa i Coneixement, l’Institut Català d’Energia, entitats veïnals, entitats
municipalistes i universitats catalanes.
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Tretzè.- Instar al Govern de la Generalitat a propiciar els canvis legislatius necessaris i
urgents, que ofereixin la possibilitat de tenir un entorn saludable, compatible amb el
desenvolupament de les tecnologies i aconseguir l'aplicació del Principi ALARA (nivells
tan baixos com sigui possibles) i el Principi de Precaució recollit en la Llei, 33/2011,
general de Salut Pública.
Catorzè.- Instar al Govern de la Generalitat a promoure els canvis legislatius necessaris i
urgents que facin operativa la Resolució 1815 (27 maig 2011) de l'Assemblea
Parlamentària del Consell d'Europa sobre perills potencials dels camps electromagnètics i
els seus efectes sobre el Medi Ambient i la Salut de les persones. Així mateix, exigir la
revisió d'aquesta resolució de gairebé 5 anys i analitzar estudis posteriors i proposar nous
valors per protegir i defensar la salut dels ciutadans.
Quinzè.- Traslladar els presents acords a l’Associació Catalana de Municipis (Carrer de
València, 231, 08007 Barcelona), Federació de Municipis de Catalunya (Via Laietana, 33,
08003 Barcelona), AMI (Carrer de la Ciutat, 1, 08500 Vic), i als Grups amb representació
al Parlament de Catalunya (Parc de la Ciutadella, s/n, 08003 Barcelona), al Govern de la
Generalitat de Catalunya, a la Confederació de Federacions d’Associacions Veïnals de
Catalunya –CONFAVC- (C/Doctor Aiguader, 18, 08003- Barcelona) i la Federació
d’Associacions de Veïns de Sant Quirze del Vallès (Masia de Can Feliu).”
El senyor David Sánchez Mancebo declara:
No parlarà també estona com vostè, més que res perquè no estic capacitat, no estem
capacitats no estem a nivell d’aquest tema perquè evidentment se’ns escapa.
En qualsevol cas ens abstindrem perquè tenim alguns dubtes sobre alguns dels punts
que reflexa aquesta moció, per tant creiem que el més sensat i el més correcte és
abstenir-nos i així farem.

Votació
Sotmesa a votació la proposta dalt transcrita, s’aprova per majoria absoluta amb el
resultat següent:
Vots a favor: 14 (Junts-ERC-AM, ICV-EUiA-E, Convergència i PSC-CP)
Vots en contra: 0
Abstencions: 2 (C’s)

14. Moció presentada per Junts-ERC-AM i ICV-EUiA-E, sobre l’adopció de mesures
per a millorar la qualitat de vida de les persones celíaques
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
La malaltia celíaca (MC) és una malaltia amb inflamació crònica de l’intestí de mecanisme
immunitari, desencadenada pel consum de gluten en persones predisposades
genèticament. A Europa n’està afectat l’1% de la població, és a dir que és la malaltia
digestiva d’origen genètic més freqüent. Es calcula que a Catalunya hi ha 75.000
persones celíaques, de les quals només una de cada 10 estan diagnosticades. La xifra
d’afectats està augmentant de manera proporcional perquè, d’una banda, hi ha una major
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sensibilització de l’estament sanitari i una major accessibilitat a les proves de detecció; i
de l’altra, hi ha una major divulgació i coneixement de la malaltia per part dels ciutadans.
Les fonts més evidents de gluten són el pa, molts cereals de l’esmorzar, la pasta, les
pizzes, els pastissos i les galetes elaborades amb blat, ordi, sègol i civada (en casos de
contaminació amb blat). Però el gluten també s’utilitza per donar una millor estructura a
productes alimentaris com ara embotits, salsitxes, brous, sopes, salses, etc. També hi ha
productes sense gluten gens sospitosos com la fruita, els llegums i les verdures, que
poden estar contaminats amb gluten durant la seva manipulació i cocció.
Els símptomes de la MC són extraordinàriament variables: des de les formes
asimptomàtiques o paucisintomàtiques, a malaltia greu i precoç de la infància. La malaltia
no diagnosticada produeix una inflamació a l’intestí que condueix a una síndrome de
malabsorció intestinal de nutrients (ferro, calci, vitamines...), amb anèmia, osteoporosi,
afectació hepàtica, retard del creixement i desenvolupament en els nens i alteració del
caràcter i de la conducta, entre molts altres trastorns. El mecanisme genètic i autoimmune
fa que pugui haver-hi més d’un cas en la mateixa família. També es pot associar a
Diabetis Mellitus tipus I i a tiroïditis.
L’únic tractament eficaç per als malalts celíacs és una dieta sense gluten (DSG) que ha
de ser estricta i l’han de seguir durant tota la vida. Els pacients que no la segueixen
presenten un augment de comorbiditat (d’altres alteracions i malalties) i complicacions a
llarg termini com ara alteració de la densitat mineral òssia i un risc més alt de fractures,
anèmia ferropènica, infertilitat, avortaments espontanis, determinades neoplàsies d’intestí
prim, etc.
Atès que la diferència de preu entre un producte amb gluten i un altre sense gluten pot
arribar a ser d’un 300 %, una persona celíaca pot veure incrementat el cost del cistell de
la compra en uns 33 € setmanals, 132 € mensuals i uns 1600 € anuals. Donada la gran
càrrega genètica que té la malaltia, pot haver-hi més d’un membre de la família que la
pateixi, la qual cosa fa augmentar encara més la despesa.
Atès que la necessitat de seguir una dieta estricta sense gluten i la possibilitat de
contaminació creuada dels aliments fa que molts celíacs passin dificultats a l’hora de
sortir a menjar fora de casa seva, perquè malgrat que hi ha establiments que ofereixen
una carta lliure de gluten, encara són una minoria. Aquesta mancança d’establiments, és
causa de frustració i exclusió social, encara més destacable en un país mediterrani en el
qual aquestes activitats socials són un element integrador. Les associacions de celíacs
estan jugant un gran paper en aquest sentit. En concret, l’Associació de Celíacs de
Catalunya tenen un servei gratuït d’informació i assessorament per a empresaris,
emprenedors i institucions públiques i privades.
Atès que l’Estat espanyol és l’únic país europeu que no atorga ajudes directes. A Suècia
o al Regne Unit, els productes sense gluten són gratuïts fins als 16 anys, i a Dinamarca
existeixen ajuts directes de 200 € al mes per pacient.
Atès que al 2014 el Parlament de Catalunya va aprovar per unanimitat la resolució 879/X
per a la millora de la qualitat de vida del col·lectiu celíac, en la qual es demanava la
reducció de l’IVA al 4 % dels productes sense gluten, controls d’inspecció en seguretat
alimentària, sensibilització en el sector restaurador i hoteler, i la implementació de
protocols en els menjadors escolars, entre altres.
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Per tot això, el Ple adopta els següents
ACORDS
PRIMER: Manifestar el suport i el reconeixement per part de l’Ajuntament de Sant Quirze
del Vallès a tota la població celíaca.
SEGON: Instar el Govern de la Generalitat a implementar les mesures per augmentar la
qualitat de vida dels celíacs en compliment de la resolució 879/X del Parlament de
Catalunya sobre l’adopció de mesures per a millorar la qualitat de vida dels celíacs.
TERCER: Sol·licitar al Govern de l’Estat espanyol que impulsi l’aprovació d’ajudes
directes o de beneficis fiscals per a persones celíaques, com reducció de l’IRPF, o de
l’IVA dels productes sense gluten.
QUART.- Instar la Generalitat de Catalunya que creï un sistema d’ajuts econòmics
directes a les famílies dels celíacs i que destini recursos per a la investigació pública,
prevenció i tractament relacionat amb la malaltia celíaca, així com un seguiment adequat.
Tot plegat, en base al Document de Consens sobre la Malaltia celíaca a Catalunya,
elaborat per l’Agència de salut Pública de Catalunya, publicat al febrer de 2016 amb la
col·laboració de associacions mèdiques i l’ Associació de Celíacs de Catalunya.
CINQUÈ.- Que l’Ajuntament doni suport a les campanyes i accions informatives,
formatives i de divulgació entorn a la celiaquia que realitzi l’Associació de Celíacs de
Catalunya, i d’altres accions de suport per a millorar la qualitat de vida de les persones
amb celiaquia a la ciutat.
SISÈ.- Que l’Ajuntament organitzi una jornada formativa dirigida al sector de la
restauració, per a aquells que vulguin obtenir l’acreditació “Servei Sense Gluten” que
ofereix de manera gratuïta l’Associació de Celíacs de Catalunya, per tal de garantir un
servei correcte (en la línia que ja s’ha fet a ciutats com Barcelona, Mataró, Terrassa, i a
les 14 comarques integrades en la Federació Intercomarcal d’Hostaleria i Restauració).
SETÈ.- Que coincidint amb l’entrada en vigor del reglament Europeu 1169/2011 entorn a
la informació obligatòria dels productes alimentaris i en concret a allò que es refereix a la
declaració dels 14 al·lergògens alimentaris dins dels quals s’inclou el gluten, l’Ajuntament
realitzi a favor de la seguretat dels aliments per als celíacs, diverses accions com ara:
a. Difondre i promoure la informació necessària per a unes bones pràctiques en
matèria de seguretat alimentària per l’elaboració i manipulació de productes sense
gluten en els sectors implicats (restauració, obradors, etc.).
b. Col·laborar amb l’Associació de Celíacs de Catalunya en la realització de
campanyes d’informació entorn a les implicacions del reglament 1169/2011 als
sectors implicats.
c. Sensibilitzar el personal docent, personal de menjadors escolars, escoles bressol i
altres centres
VUITÈ.- Que l’Ajuntament garanteixi aliments sense gluten a les persones celíaques que
pel seu nivell d’ingressos són beneficiàries del programa d’aliments, amb l’objectiu de
garantir-n’hi l’accés i pal·liar-ne el sobrecost que els suposen els aliments sense gluten.
NOVÈ.- Que en les festes i esdeveniments impulsats per l’Ajuntament, es vetlli, en la
mesura de les possibilitats, per oferir alternatives adients per als ciutadans afectats de
celiaquia (caramels sense gluten, cervesa sense gluten, aliments aptes envasats...).
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DESÈ.- Que en els fulletons específics de festes populars, rutes gastronòmiques, etc.
s’indiqui amb el símbol “sense gluten” els establiments que són aptes per celíacs.
ONZÈ.- Oferir un enllaç des del portal de l’Ajuntament des del qual hi hagi una ubicació
dels establiments de restauració que ofereixen àpats per a celíacs i que estiguin
acreditats per l’Associació, sobre plànol de la ciutat, i de la seva oferta gastronòmica i
comercial per a la persona celíaca. I incloure-hi també un enllaç a l’Associació de Celíacs
de Catalunya per a obtenir més informació.
DOTZÈ.- Comunicar aquest acord a tots els grups polítics del Parlament de Catalunya, al
Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya i a l’Associació de Celíacs de
Catalunya.

Deliberacions
La senyora Elisabeth Oliveras i Jorba declara:
Aquesta és una moció presentada per Junts-ERC-AM i ICV-EUiA-E i consensuada amb
tots els grups municipals.

La senyora Elena Sabater Sánchez declara:
Bon vespre.
Només un apunt abans de llegir els acords. Es calcula que a Catalunya hi ha 75.000
persones celíaques de les quals només 1 de cada 10 estan diagnosticades.
Passo a llegir els acords:
PRIMER: Manifestar el suport i el reconeixement per part de l’Ajuntament de Sant Quirze
del Vallès a tota la població celíaca.
SEGON: Instar el Govern de la Generalitat a implementar les mesures per augmentar la
qualitat de vida dels celíacs en compliment de la resolució 879/X del Parlament de
Catalunya sobre l’adopció de mesures per a millorar la qualitat de vida dels celíacs.
TERCER: Sol·licitar al Govern de l’Estat espanyol que impulsi l’aprovació d’ajudes
directes o de beneficis fiscals per a persones celíaques, com reducció de l’IRPF, o de
l’IVA dels productes sense gluten.
QUART.- Instar la Generalitat de Catalunya que creï un sistema d’ajuts econòmics
directes a les famílies dels celíacs i que destini recursos per a la investigació pública,
prevenció i tractament relacionat amb la malaltia celíaca, així com un seguiment adequat.
Tot plegat, en base al Document de Consens sobre la Malaltia celíaca a Catalunya,
elaborat per l’Agència de salut Pública de Catalunya, publicat al febrer de 2016 amb la
col·laboració de associacions mèdiques i l’ Associació de Celíacs de Catalunya.
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CINQUÈ.- Que l’Ajuntament doni suport a les campanyes i accions informatives,
formatives i de divulgació entorn a la celiaquia que realitzi l’Associació de Celíacs de
Catalunya, i d’altres accions de suport per a millorar la qualitat de vida de les persones
amb celiaquia a la ciutat.
SISÈ.- Que l’Ajuntament organitzi una jornada formativa dirigida al sector de la
restauració, per a aquells que vulguin obtenir l’acreditació “Servei Sense Gluten” que
ofereix de manera gratuïta l’Associació de Celíacs de Catalunya, per tal de garantir un
servei correcte (en la línia que ja s’ha fet a ciutats com Barcelona, Mataró, Terrassa, i a
les 14 comarques integrades en la Federació Intercomarcal d’Hostaleria i Restauració).
SETÈ.- Que coincidint amb l’entrada en vigor del reglament Europeu 1169/2011 entorn a
la informació obligatòria dels productes alimentaris i en concret a allò que es refereix a la
declaració dels 14 al·lergògens alimentaris dins dels quals s’inclou el gluten, l’Ajuntament
realitzi a favor de la seguretat dels aliments per als celíacs, diverses accions com ara:
a. Difondre i promoure la informació necessària per a unes bones pràctiques en
matèria de seguretat alimentària per l’elaboració i manipulació de productes sense
gluten en els sectors implicats (restauració, obradors, etc.).
b. Col·laborar amb l’Associació de Celíacs de Catalunya en la realització de
campanyes d’informació entorn a les implicacions del reglament 1169/2011 als
sectors implicats.
c. Sensibilitzar el personal docent, personal de menjadors escolars, escoles bressol i
altres centres
VUITÈ.- Que l’Ajuntament garanteixi aliments sense gluten a les persones celíaques que
pel seu nivell d’ingressos són beneficiàries del programa d’aliments, amb l’objectiu de
garantir-n’hi l’accés i pal·liar-ne el sobrecost que els suposen els aliments sense gluten.
NOVÈ.- Que en les festes i esdeveniments impulsats per l’Ajuntament, es vetlli, en la
mesura de les possibilitats, per oferir alternatives adients per als ciutadans afectats de
celiaquia (caramels sense gluten, cervesa sense gluten, aliments aptes envasats...).
DESÈ.- Que en els fulletons específics de festes populars, rutes gastronòmiques, etc.
s’indiqui amb el símbol “sense gluten” els establiments que són aptes per celíacs.
ONZÈ.- Oferir un enllaç des del portal de l’Ajuntament des del qual hi hagi una ubicació
dels establiments de restauració que ofereixen àpats per a celíacs i que estiguin
acreditats per l’Associació, sobre plànol de la ciutat, i de la seva oferta gastronòmica i
comercial per a la persona celíaca. I incloure-hi també un enllaç a l’Associació de Celíacs
de Catalunya per a obtenir més informació.
DOTZÈ.- Comunicar aquest acord a tots els grups polítics del Parlament de Catalunya, al
Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya i a l’Associació de Celíacs de
Catalunya.

Votació
Sotmesa a votació la proposta dalt transcrita, s’aprova per unanimitat.
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15. Moció presentada per Junts-ERC-AM i ICV-EUiA-E, en suport de la plataforma
“Trans*forma la Salut” per a un nou model de Salut

En els darrers anys la veu de les persones trans*7, és a dir, les persones que no
s’identifiquen amb el gènere assignat en néixer o expressen la identitat de gènere de
manera no normativa, s’ha deixat sentir ben alta per exigir que el fet trans sigui
reconeguts com un fet vital i una experiència personal fruit de la llibertat individual. Les
persones trans es reclamen part integrant de la societat, de la que participen des de la
seva diversitat, i lluiten per ampliar els espais de vida on la identitat de gènere és un dret
respectat.
Aquesta lluita ve motivada per la gran estigmatització que pateix el col·lectiu en la
societat. El món de l’educació, el laboral, l’oci i l’esport o els mitjans de comunicació,
entre d’altres, tenen interioritzada molt sovint una actitud transfòbica que exclou les
persones trans*. Una clau d’aquesta estigmatització és la patologització de la condició
trans*, és a dir, les persones han de passar un diagnòstic clínic o psiquiàtric per poder ser
ateses. Aquest fet vulnera el dret fonamental a la lliure identitat de gènere, anul·la la
llibertat individual i estigmatitza la persona davant la societat. Ens trobem davant del
mateix cas en què es trobaven les persones homosexuals fa trenta anys, quan
l’homosexualitat era considerada un trastorn psiquiàtric. La societat, avui, no pot
considerar més el fet trans com una patologia, sinó com una condició humana.
La plataforma Trans*forma la Salut8, formada per un conjunt d’associacions9 i persones
independents que representen la diversitat del col·lectiu trans*, treballa pel reconeixement
de les persones trans* en igualtat en la nostra societat. La seva reivindicació es basa en
el següent decàleg:
1. Existeixen altres condicions de gènere més enllà del binarisme que estructura la
societat occidental actual: home/dona. La condició trans* no és una patologia, és
una condició tan antiga com l’ésser humà que ha enriquit totes les societats que
l’han considerat respectat com actiu.
2. Entre els drets humans bàsics es troba el dret a l’autodeterminació i al lliure
desenvolupament personal que inclou la identitat de gènere. Cadascú construeix
aquesta identitat lliurement i ha de ser reconeguda i respectada per la societat i
l’administració, que a més ha de vetllar-la. La transfòbia, és a dir, l’atac o prejudici
contra la llibertat d’identitat de gènere, ha de ser perseguida.

L’asterisc inclòs en la paraula trans* pretén visualitzar i incloure la gran variabilitat d’identitats i
percepcions del gènere: persones transsexuals, transgènere, crossdressers, transvestits, genderqueers, agènere,
etc.
8
Web https://transformalasalut.wordpress.com/
9
Trans*forma la Salut està formada per Associació Trans* Generem, ACATHI-Migrants LGTB,
Chrysallis Catalunya (Associació de familiars de menors trans ), ATC (Associació transsexual Catalunya),
Joves Trans de Barcelona i En Femme. Posteriorment s’hi han afegit Violeta trans, Colors de Ponent i
AMPGIL Catalunya.
7
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3. S’ha de protegir la llibertat de les persones menors d’edat (de 0 a 18 anys) per
desenvolupar-se sense condicions de gènere. Respectant la seva identitat,
prevenint la violència de gènere, incloent referents positius d’identitats diverses en
la seva educació.
4. El model sanitari d’atenció a les persones trans* ha de ser no patologitzador i
desmedicalitzat. Ha d’acompanyar l’individu respectant els seus tempos i
proporcionar-li instruments (com poden ser acompanyament psicològic,
tractaments hormonals, operacions...) per ajudar-lo en la construcció de la seva
identitat de gènere, sempre respectant les seves decisions.
5. L’accés a aquests recursos sanitaris ha de ser lliure i universal, sense condicions.
L’administració no pot ni obligar (e.g. en el cas de nadons intersex) ni negar (e.g.
negant la condició de trans* amb un diagnòstic) l’ús d’algun d’aquests recursos.
6. Tot el personal de l’administració que hagi de tractar amb persones trans* ha de
rebre formació especíﬁca de sensibilització. En particular els professionals del
sistema sanitari, que a més han de tenir coneixements sobre la diversitat de
gènere i dels processos de transició.
7. Els membres del col·lectiu són actius indispensables per a la creació,
desenvolupament i avaluació de qualsevol projecte que tingui a veure amb el
col·lectiu, ja sigui en matèria de salut, educació, mitjans, etc.
8. Dintre del col·lectiu hi ha sectors especialment estigmatitzats i maltractats que han
de comptar amb una atenció i suports especíﬁcs: persones grans, menors,
persones privades de llibertat, amb diversitat funcional, persones migrades (també
de sol·licitants d’asil), persones a l’entorn del treball sexual, persones amb
malalties cròniques (VIH, afectació de salut mental, etc.), persones sense
recursos econòmics o suport familiar, víctimes de tracta, persones que pertanyen
a ètnies minoritàries, persones que es visibilitzen en comunitats religioses, i altres.
9. Igualtat efectiva a l’accés a una vida digna garantint l’accés al mercat laboral en
igualtat d’oportunitats, per exemple afavorint l’eliminació de l’opinió distorsionada i
negativa que es té de les persones trans*.
10. Com a col·lectiu estigmatitzat, estereotipat i “folkloritzat”, els mitjans de
comunicació tenen l’obligació de donar-ne més visibilització i que sigui
responsable, veraç i positiva.
En especial, la plataforma proposa un nou model d’atenció a la salut que integri
plenament les persones trans* en la societat, que compleixi la llei 11/2014 del Parlament
de Catalunya contra la LGTBIfòbia10 i en últim terme que compleixi la definició que fa la
OMS de salut com a accés al benestar. El nou model d’atenció a la salut a les persones
trans que proposa la plataforma és públic i gratuït perquè el fet trans no té classe social i
la salut és un dret; per a menors, adults i gent gran; no binari i respectuós amb la identitat
personal; integral i social, perquè ha de donar resposta a la integració social de la
persona; obert perquè les identitats de gènere són dinàmiques; no tutelar i que
acompanyi la persona des de la seva autonomia; no capacitista sinó inclusiu; i universal
perquè no importa la trajectòria personal, àmbit laboral, diversitats funcionals, classe
social o estat migratori.

Llei 11/2014 del Parlament de Catalunya contra la LGTBIfòbia, article 16.3 a): “Les
administracions públiques de Catalunya, en les línies d’actuació relatives a la salut i al sistema sanitari, han
de vetllar perquè la política sanitària sigui respectuosa amb les persones LGBTI i no tracti directament o
indirectament la condició d’aquestes persones, especialment transgèneres i intersexuals, com una patologia”
10
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En els darrers mesos la plataforma ha presentat una Queixa per Vulneració de Drets
Fonamentals al Parlament de Catalunya i al Síndic de greuges, ha estat amb converses
amb els grups parlamentaris i ha intervingut en la Comissió de Salut del Parlament.
Actualment està en converses amb el Departament de Salut per tal d’elaborar un model
en aquestes línies.
La Plataforma demana la implicació real del Departament de Salut en l’ampliació del
centre de referència ja existent (Unitat Trànsit, de l’Institut Català de Salut) amb la
diversitat de professionals que requereix la diversitat trans*; el desplegament d’unitats en
el territori; l’eliminació del diagnòstic clínic (de transsexualitat, criteris DSM5, CIE10,
diagnòstic diferencial ni cap altra avaluació clínica) en tots els àmbits del sistema sanitari;
una atenció individualitzada segons el recorregut vital de la persona; l’eliminació de les
unitats que apliquen mètodes que patologitzen explícitament o implícita el fet trans*; la
formació i sensibilització dels i de les professionals de la salut i l’educació; la reducció i
transparència de les llistes d’espera de les operacions quirúrgiques per equiparar-les a la
mitjana de les altres operacions incloses en el sistema de salut; l’acompanyament
psicoterapèutic i implementació d’altres serveis integrals; i la participació de representants
del col·lectiu en el disseny d’estratègies i polítiques de salut.

El Ple dóna suport a les reivindicacions de la Plataforma Trans*Forma la Salut i aprova
els següents
ACORDS:
“PRIMER. Donar suport a les reivindicacions descrites de la Plataforma Trans*Forma
la Salut.
SEGON. Donar suport al Decàleg descrit en la moció.
TERCER. Implementar mesures o protocols per integrar les persones trans* del
municipi en els àmbits de l’educació, treball, cultura, esport i associacionisme, en la
línia descrita en la moció.
QUART. Implementar mesures o protocols per a tractar els casos de menors trans*
en les escoles i instituts del municipi, així com altres equipaments municipals, des del
respecte a la identitat de gènere del menor i des d’una perspectiva despatologitzada,
en la línia descrita en la moció.
CINQUÈ. Inspeccionar de manera específica i corregir els casos de violència
transfòbica que es donin en àmbits de competència municipal.
SISÈ. Traslladar el contingut d’aquesta moció al Govern de la Generalitat, al
Departament de Salut i al Parlament de Catalunya.
SETÈ. Traslladar el contingut d’aquesta moció al Ministerio de Sanidad, Servicios
Sociales e Igualdad.”

105/127

Deliberacions
La senyora Elisabeth Oliveras i Jorba declara:
Abans d’aprovar-la en els acords vam fer una única variació, en el tercer, que ens diu.:
“Implementar mesures o protocols per integrar les persones trans* del municipi.” En lloc
de fer una descripció, com què ens va semblar que era restrictiva perquè podien haver-se
oblidat algun vam dir “en tots els àmbits”. És un acord que vam arribar en Junta de
Portaveus, no l’he portat escrit perquè només era canviar això.
Aquesta moció està consensuada per tots els grups municipals.

La senyora Maria Domingo Soler declara:
Bon vespre a totes i tots.
En els darrers anys la veu de les persones trans*11, és a dir, les persones que no
s’identifiquen amb el gènere assignat en néixer o expressen la identitat de gènere de
manera no normativa, s’ha deixat sentir ben alta per exigir que el fet trans sigui
reconeguts com un fet vital i una experiència personal fruit de la llibertat individual. Les
persones trans es reclamen part integrant de la societat, de la que participen des de la
seva diversitat, i lluiten per ampliar els espais de vida on la identitat de gènere és un dret
respectat.
Aquesta lluita ve motivada per la gran estigmatització que pateix el col·lectiu en la
societat. El món de l’educació, el laboral, l’oci i l’esport o els mitjans de comunicació,
entre d’altres, tenen interioritzada molt sovint una actitud transfòbica que exclou les
persones trans*. Una clau d’aquesta estigmatització és la patologització de la condició
trans*, és a dir, les persones han de passar un diagnòstic clínic o psiquiàtric per poder ser
ateses. Aquest fet vulnera el dret fonamental a la lliure identitat de gènere, anul·la la
llibertat individual i estigmatitza la persona davant la societat.
La plataforma Trans*forma la Salut12, formada per un conjunt d’associacions13 i persones
independents que representen la diversitat del col·lectiu trans*, treballa pel reconeixement
de les persones trans* en igualtat en la nostra societat. La seva reivindicació es basa en
el següent decàleg:
1. Existeixen altres condicions de gènere més enllà del binarisme que estructura la
societat occidental actual.
2. Entre els drets humans bàsics es troba el dret a l’autodeterminació i al lliure
desenvolupament personal que inclou la identitat de gènere.
3. S’ha de protegir la llibertat de les persones menors d’edat per desenvolupar-se
sense condicions de gènere.

L’asterisc inclòs en la paraula trans* pretén visualitzar i incloure la gran variabilitat d’identitats i
percepcions del gènere: persones transsexuals, transgènere, crossdressers, transvestits, genderqueers, agènere,
etc.
12
Web https://transformalasalut.wordpress.com/
13
Trans*forma la Salut està formada per Associació Trans* Generem, ACATHI-Migrants LGTB,
Chrysallis Catalunya (Associació de familiars de menors trans ), ATC (Associació transsexual Catalunya),
Joves Trans de Barcelona i En Femme. Posteriorment s’hi han afegit Violeta trans, Colors de Ponent i
AMPGIL Catalunya.
11
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4. El model sanitari d’atenció a les persones trans* ha de ser no patologitzador i
desmedicalitzat.
5. L’accés a aquests recursos sanitaris ha de ser lliure i universal, sense condicions.
6. Tot el personal de l’administració que hagi de tractar amb persones trans* ha de
rebre formació especíﬁca de sensibilització.
7. Els membres del col·lectiu són actius indispensables per a la creació,
desenvolupament i avaluació de qualsevol projecte que tingui a veure amb el
col·lectiu.
8. Dintre del col·lectiu hi ha sectors especialment estigmatitzats i maltractats que han
de comptar amb una atenció i suports especíﬁcs.
9. Igualtat efectiva a l’accés a una vida digna garantint l’accés al mercat laboral en
igualtat d’oportunitats.
10. Com a col·lectiu estigmatitzat, estereotipat i “folkloritzat”, els mitjans de
comunicació tenen l’obligació de donar-ne més visibilització.
La plataforma proposa un nou model d’atenció a la salut que integri plenament les
persones trans* en la societat, que compleixi la llei 11/2014 del Parlament de Catalunya
contra la LGTBIfòbia14 i en últim terme que compleixi la definició que fa la OMS de salut
com a accés al benestar.
És per això que tos els grups municipals volen donar suport a les reivindicacions de la
Plataforma Trans*Forma la Salut i aprova els següents
ACORDS:
“PRIMER. Donar suport a les reivindicacions descrites de la Plataforma Trans*Forma
la Salut.
SEGON. Donar suport al Decàleg descrit en la moció.
TERCER. Implementar mesures o protocols per integrar les persones trans* del
municipi en els diferents àmbits.
QUART. Implementar mesures o protocols per a tractar els casos de menors trans*
en les escoles i instituts del municipi, així com altres equipaments municipals, des del
respecte a la identitat de gènere del menor i des d’una perspectiva despatologitzada,
en la línia descrita en la moció.

Llei 11/2014 del Parlament de Catalunya contra la LGTBIfòbia, article 16.3 a): “Les
administracions públiques de Catalunya, en les línies d’actuació relatives a la salut i al sistema sanitari, han
de vetllar perquè la política sanitària sigui respectuosa amb les persones LGBTI i no tracti directament o
indirectament la condició d’aquestes persones, especialment transgèneres i intersexuals, com una patologia”
14
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CINQUÈ. Inspeccionar de manera específica i corregir els casos de violència
transfòbica que es donin en àmbits de competència municipal.
SISÈ. Traslladar el contingut d’aquesta moció al Govern de la Generalitat, al
Departament de Salut i al Parlament de Catalunya.
SETÈ. Traslladar el contingut d’aquesta moció al Ministerio de Sanidad, Servicios
Sociales e Igualdad.”

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

16. Moció presentada per Junts-ERC-AM i ICV-EUiA-E, d’adhesió al Pacte Nacional
pel Referèndum
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
El dia 26 de juny de 2013, es va constituir el Pacte Nacional pel Dret a Decidir. El passat
mes de desembre de 2016 aquesta plataforma va acordar transformar-se en el Pacte
Nacional pel Referèndum. Es va crear una comissió executiva formada per Joan Ignasi
Elena, Maite Arqué, Jaume Bosch, Francesc de Dalmases, Carme-Laura Gil, Itziar
González, Francesc Pané i Carme Porta.
El dia 23 de gener de 2017, els membres del comitè executiu van presentar el manifest,
els objectius, el full de ruta i el programa de treball del Pacte. El manifest expressa el
següent:

Manifest Pacte Nacional pel Referèndum
La consciència nacional i la voluntat d’autogovern del poble de Catalunya té indubtables
arrels històriques, antigues i profundes, i s’ha manifestat reiteradament al llarg del temps.
Avui, Catalunya està integrada en l’Estat espanyol, el qual, per innegables raons
d’història, lingüístiques i culturals, és plurinacional, a desgrat que les seves estructures
polítiques no el reconeguin així.
El desig de Catalunya de decidir el seu futur polític, cada cop s’ha fet més evident davant
del món. Fins al punt de convertir-se en una aspiració sostinguda, que avui recull la
voluntat d’una gran majoria de la seva població.
Entre els drets essencials i inalienables de les societats democràtiques, es reconeix el de
decidir el seu futur polític. I és aquest dret el que sustenta la demanda d’una majoria de
ciutadanes i ciutadans de Catalunya, que volen materialitzar-lo mitjançant un referèndum.
Posem de manifest que la voluntat d’expressió de les catalanes i dels catalans mitjançant
un referèndum és majoritària i transversal; i congruent amb la determinació cívica,
pacífica i democràtica que han expressat les multitudinàries mobilitzacions de la societat
organitzada a favor del seu dret a decidir.
Afirmem que l’actual marc jurídic espanyol, tal com han defensat experts en dret
constitucional, permet la realització d’un referèndum a Catalunya acordat amb l’Estat.
Si aquesta possibilitat no s’ha obert fins ara ha estat per manca de voluntat política dels
Governs d’Espanya. El dret, atès que és susceptible d’interpretacions diverses, ha de ser
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entès com un instrument per trobar solucions democràtiques als problemes polítics i no
per crear-ne de nous o per agreujar els existents.
Les persones, entitats, organitzacions i institucions que signem aquest MANIFEST
entenem el referèndum com una eina privilegiada d’aprofundiment democràtic, que
permet el debat polític plural, la recerca de consensos i l’adopció final d’acords eficaços.
Per tot això :
Instem els Governs de Catalunya i de l’Estat espanyol a superar les dificultats polítiques i
els apriorismes, i a assolir finalment l’acord que estableixi les condicions i les garanties
justes i necessàries per a la celebració d’un Referèndum reconegut per la comunitat
internacional, el resultat del qual haurà de ser políticament vinculant i efectiu.
Reconeixem el Parlament de Catalunya com la institució democràtica on es manifesta la
voluntat popular del país. Per això donem suport a aquelles iniciatives i acords que hi
sorgeixin per a l’articulació d’aquest Referèndum.
Manifestem la convicció que el referèndum és una eina inclusiva, que permetrà la lliure
expressió dels diversos posicionaments que els ciutadans i ciutadanes de Catalunya han
expressat respecte a la relació política de Catalunya amb l’Estat espanyol.
Afirmem que la cultura democràtica reclama solucions polítiques als problemes polítics. I
ho fem apel·lant al mecanisme fonamental de què disposen les societats modernes: el
coneixement i la validació de la voluntat majoritària del poble que s’expressa amb el vot.
Aquest referèndum ha de propiciar que tothom se senti cridat a participar-hi. Per això és
necessari un debat escrupolosament democràtic, plural i en igualtat de condicions entre
les legítimes opcions que avui es manifesten a Catalunya.

Aquest Ajuntament ja va manifestar, per acord del seu plenari de data 25 de juliol de
2013, llur adhesió al Pacte Nacional pel Dret a Decidir i als objectius que perseguia el
mateix.
En aquest moment, atesa la transformació viscuda pel Pacte, i amb la voluntat de
manifestar l’adhesió a la celebració d’un referèndum on el poble de Catalunya decideixi
llur futur, aquest Ajuntament vol ratificar el seu compromís amb la ciutadania de
Catalunya i als valors expressats en el manifest del Pacte Nacional pel Referèndum.
Per tot això, el Ple Municipal adopta els següents:
ACORDS
1. Manifestar l’adhesió al PACTE NACIONAL PEL REFERÈNDUM.
2. Subscriure el contingut del Manifest PACTE NACIONAL PEL REFERÈNDUM.
3. Promoure al municipi que entitats, associacions i agents econòmics es sumin al Pacte
Nacional per Referèndum i subscriguin el seu Manifest.
4. Enviar aquesta moció aprovada a la Generalitat de Catalunya, al Parlament de
Catalunya, al Pacte Nacional pel Referèndum, a l’Associació de Municipis per la
Independència (AMI) i a l’Associació Catalana de Municipis (ACM).
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Deliberacions
La senyora Elisabeth Oliveras i Jorba declara:
Aquesta moció ha estat consensuada amb Convergència.

El senyor Francesc Fernández Lugo declara:
El dia 26 de juny de 2013, es va constituir el Pacte Nacional pel Dret a Decidir. Un mes
més tard, el 25 de juliol d’aquell any, el Ple d’aquest Ajuntament s’hi va adherir. El passat
mes de desembre l’organisme es transformava en el Pacte Nacional pel Referèndum i
avui fa just un mes, el 23 de gener la comissió executiva de l’organisme presentava el
manifest pel qual proposem l’adhesió.
Un manifest que insta als govern de Catalunya i de l’Estat espanyol a superar les
dificultats polítiques i a assolir finalment l’acord que estableixi les comissions i les
garanties justes i necessàries per a la celebració d’un referèndum reconegut per la
comunitat internacional, el resultat del qual haurà de ser políticament vinculant i efectiu,
un manifest que reconeix el Parlament de Catalunya com a institució democràtica on es
manifesta la voluntat popular del país.
Manifest, que valgui la redundància, manifesta la convicció que el referèndum és una eina
inclusiva, afirma que la cultura democràtica reclama solucions polítiques als problemes
polítics i per això és necessari un debat escrupolosament democràtic, plural i en igualtat
de condicions entre les legítimes opcions que avui es manifesten a Catalunya.
Aquest Ajuntament doncs vol ratificar el compromís de Sant Quirze amb la ciutadania de
Catalunya i amb els valors expressats pel Pacte Nacional pel Referèndum i per això és
proposen els següents acords:
1. Manifestar l’adhesió al PACTE NACIONAL PEL REFERÈNDUM.
2. Subscriure el contingut del Manifest.
3. Promoure al municipi que entitats, associacions i agents econòmics es sumin al Pacte
Nacional per Referèndum i subscriguin el Manifest.
4. Enviar aquesta moció aprovada a la Generalitat de Catalunya, al Parlament de
Catalunya, al Pacte Nacional pel Referèndum, a l’Associació de Municipis per la
Independència i a l’Associació Catalana de Municipis.
El senyor David Sánchez Mancebo declara:
Bé nosaltres, tampoc serà cap sorpresa que ho donem suport a aquesta moció, Sr.
Fernández.
Crec que no cal ara aquí fer un debat polític i donar les nostres raons, són prou
conegudes, nosaltres no estem amb aquesta història, ens sentim còmodes amb l’estat
que estem, la naturalesa que estem i en qualsevol cas reafirmem el nostre vot contrari.

La senyora Sílvia Peralta Valdívia declara:
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Nosaltres també per ser coherents amb el nostre posicionament, ens abstindrem en
aquesta moció. Ens abstindrem bàsicament perquè hi ha un formulat en el qual podríem
estar totalment d’acord, ja que es parla d’un referèndum acordat amb l’Estat, ha superat
precisament totes les problemàtiques i totes les dificultats que hi ha en aquest acord i per
tant un referèndum acordat amb l’Estat que significa un referèndum reconegut per la
comunitat internacional, políticament vinculant i efectiu. Això és el que diu la moció i diu
aquest acord.
Si fos això, com dic, nosaltres fins i podríem arribar a donar-li suport, el que passa que
una cosa és el que diu la moció i una altra és el que probablement pugui passar.
D’aquesta manera el que s’està explicitant, no explicitant però sí dir de manera implícita
que si això no es fa així, es farà de manera unilateral i clar fer-lo de manera unilateral el
que significarà és que ni serà reconegut per la comunitat internacional, ni serà
políticament vinculant ni efectiu.
Per tant el que persegueix realment aquest acord és que tingui aquest efecte i per això
dic que en aquesta línia fins i tot ens hi podríem sumar a aquesta intenció de voluntat i
d’acord perquè d’alguna manera és el posicionament que des del PSC hem defensat des
del primer moment en la necessitat del diàleg, del pacte i de la negociació entre les dues
parts.
Ara bé, el nostre posicionament de tots és conegut, és un altre, no és la celebració d’un
referèndum, nosaltres i així també ho hem explicitat en els últims dies, el que volem
construir és un nou acord, un nou acord que es basi en un nou pacte constitucional, que
reconegui la plurinacionalitat de l’Estat espanyol i avançar cap a un estat federal, que
com sempre, considerem que és la millor opció i la més viable per a tots.
Per tant com he comentat abans i per coherència amb els nostre posicionaments
nosaltres ens abstindrem.

La senyora Mercè Vallès Corominas declara:
Bon vespre.
Certament nosaltres ens hem sumat a la moció, com no podia ser d’una altra manera,
entenem que el referèndum ha de ser transversal, plural i participat i per tant és una eina
que tenim, perquè com a mínim la gent pugui expressar si és que sí, si és que no. Al final
el que volem és votar i que surti el que hagi de sortir.
Celebrem també des del nostre grup, que el grup C’s, com fan en altres municipis que
se’n van perquè el tema no els interessa, aquí es queden i com a mínim expliquen i
argumenten els seus motius, que al final el que volem és això, que hi hagi diàleg i que la
gent pugui expressar lliurement el que pensa. Per tant agrair també aquest gest.
I certament, ganes de què hi hagi referèndum, ganes de poder votar i ganes de poder
marxar d’un Estat que jutge i probablement inhabilitarà a aquells que posen urnes i deixa
lliure a aquells que han robat.
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El senyor Francesc Fernández Lugo declara:
Només per donar compte de la circumstància d’avui, el mateix dia en el qual estem
proposant aquesta moció al Ple, avui és el dia que una vegada més l’Estat espanyol ens
demostra el seu tarannà, ja que aquest matí la presidenta del Parlament Carme Forcadell
i 3 dels membres de la mesa, tots 3 membres de Junts pel Sí: els senyors Lluís
Corominas, Anna Simó i Ramona Barrufet han estat objecte d’una nova querella per part
de la Fiscalia, en una cosa tant greu en un Parlament com és admetre, debatre i després
votar, en aquest cas la revolució del referèndum, del Pacte Nacional pel Referèndum.
Bé només reafirmar-nos en la nostra voluntat de què, com deia també la Sra. Vallès del
grup de Convergència, el que volem és votar, que es tracta de democràcia, que la
democràcia està per sobre de les lleis, emana de les lleis i que tal com deia abans,
començava fent esment a la coincidència de la data d’avui, d’aprovar aquesta moció
hores després que la Fiscalia hagi presentat una nova querella contra la presidenta del
Parlament i contra els membres sobiranistes, contra alguns dels membres sobiranistes de
la taula, amb la circumstància de què dilluns haurem de tornar a sortir al carrer perquè
l’exconseller Homs serà jutjat al Tribunal Suprem per delictes de prevaricació i de
desobediència, cosa que lamentem profundament.

Votació
Sotmesa a votació la proposta dalt transcrita, s’aprova per majoria absoluta amb el
resultat següent:
Vots a favor: 12 (Junts-ERC-AM, ICV-EUiA-E i Convergència)
Vots en contra: 2 (C’s)
Abstencions: 2 (PSC-CP)

17. Precs i preguntes
El senyor David Sánchez Mancebo declara:
Avui hem rebut un mail per part d’Alcaldia en el que se’ns informava com bé anunciava
ara el Sr. Francesc Fernández, que el Sr. Francesc Homs té alguna compte pendent amb
la justícia.
El que passa que trobem estrany que des d’Alcaldia, que una persona que treballa a la
casa, doncs convoqui o deixi veure, o informi, a instàncies de part, de qualsevol aspecte
que podem considerar o tendenciós, o directament vinculant amb un aspecte polític que
no és institucional en qualsevol cas.
Insisteixo que tampoc aquí farem un debat del procés, ja saben el que penso jo de tot
això, que tenim ja el cap boig d’aquest tema i no seré jo el qui a sobre engegui un debat.
Però sí que la nostra pregunta és que: com és que des d’Alcaldia es transmet aquesta
informació, per part d’una persona que és personal de la casa? Quan no és insisteixo un
acte institucional.
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Espero la seva resposta però en qualsevol cas, d’altres expressions públiques que es
puguin produir allà on sigui, no són anunciades d’aquesta manera.
Per tant entenem que s’ha de tenir cura, que tots pensem el que pensem, tenim les
nostres idees, defensem els nostres posicionaments polítics, però òbviament no crec que
això sigui una manera d’actuar neta, deixem-ho aquí.
El senyor Luís Villa Carbó declara:
Jo avui, el fil de la moció que s’ha presentat abans m’agradaria tornar una altre vegada a
reflectir el nostre malestar dins del grup municipal de C’s i realment i vaig a fer dues
preguntes molt clares Sra. alcaldessa:
Primera, quan ens pensa tornar les senyeres que tenen segrestades?
Segona, quan pensen posar les banderes que tenen enrotllades als “mástils” de
l’Ajuntament en condicions? Perquè si no recordem malament a l’acord de ple que es va
prendre aquesta decisió, era tenir-les a mitja asta i heu tingut l’equip de govern temps de
sobres, tal com ja vaig dir en el seu moment, de donar els cursos de formació necessaris
per pujar i baixar una bandera.
Jo li vaig a fer una mica d’opinió meva, crec que en aquest moment les postures
personals en el tema d’Alcaldia no té perquè suportar-les les banderes, elles no tenen
culpa de res i el poble està format per gent de tota classe, amb tota classe d’ideologies i
que ha de tenir les seves banderes normals aquí penjades.
Jo entenc que vostè un dia s’enfadi i digui: “la culpa les banderes”. Escolti de veritat, Sra.
alcaldessa les banderes no tenen culpa.
La senyora Sílvia Peralta Valdívia declara:
Nosaltres una pregunta més propera, de veïnat.
Ens ha fet arribar un veí de Poble Sec, el Sr. Francesc Botella, una sèrie de
consideracions que va traslladar segons ens va comentat el regidor de Via Pública el Sr.
Caminal al juny de l’any passat, ens ha comentat que li va fer arribar totes aquestes
consideracions i plantejaments i propostes relacionats amb el tema dels sorolls i de la
contaminació a la zona de Poble Sec, concretament a l’alçada del C. Estrella, provocat
amb la nova instal·lació, amb la nova redistribució dels semàfors i de l’augment del temps
d’espera tant en direcció a la C-58, com en direcció a Sant Quirze del Vallès.
Feia una sèrie de peticions i de propostes per minimitzar els sorolls i també proposava la
desviació dels vehicles, proposava diferents alternatives per desviar els vehicles de més
de 3,5 tones.
Llavors clar ens ha demanat que ho expresséssim aquí en el Ple, que ho preguntéssim
perquè ens diu que va ser al juny de l’any passat i no ha tingut cap resposta.
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Això també ha estat entrat per Registre per part de l’Associació de Veïns de Poble Sec i
voldrien saber perquè no s’han respost aquestes peticions.
La senyora Mercè Vallès Corominas declara:
Tres consideracions: una en relació a, ara estem a èpoques de portes obertes als centres
educatius, també començaran les preinscripcions i si mirem a la pàgina web de
l’Ajuntament, i es clica sobre l’enllaç “santquirzeeduca” et porta a una pàgina on la
informació que hi ha no està actualitzada perquè encara hi ha les dades de les
preinscripcions de l’any passat i bé potser estaria bé posar el llibret que hem rebut tots a
casa. Simplement això.
Després un parell de consideracions: una és, ara fa una estona li he donat a la Sra.
secretària una carta on he firmat, a on ens feien un requeriment, i ara riuran tots perquè
clar és el famós tema de la “valles”, que ens diu, el llegiré, perquè va bé que consti en
acta:
“L’Ajuntament des de la Regidoria de Parcs, Jardins i Via Pública, Mobilitat i Serveis
realitza la tasca de vetllar per la conservació d’edificis i espais públics, així com el
manteniment de la via pública, a petició de diferents serveis o àrees de l’Ajuntament es
col·loquen diverses tanques amb la finalitat de senyalitzar els espais públics i preveure
modificacions en la mobilitat per a esdeveniments públics.
En les darreres sessions plenàries, un membre del seu grup municipal ha manifestat en
reiterades ocasions l’existència d’unes tanques que estan instal·lades a la via pública,
atès que les tanques a les quals sembla que es refereixin no són cap de les que tenen
ubicades des de la citada Regidoria, malgrat el treball de recerca exhaustiu fet des del
moment en què es va tenir coneixement de la situació i en aras d’evitar un possible
perjudici dels cabdals públics i/o evitar qualsevol situació que pugui crear una situació de
risc o perill pels veïns dels municipis. Els preguem que en la major brevetat possible ens
concretin on es troben situades les citades tanques. Gràcies per endavant.”
Signat el document, no riguin perquè clar això, certament jo ja celebro que ens enviïn un
requeriment, però sembla que és un requeriment i que si no diem on són posem en risc la
seguretat dels veïns del municipi. Home no sé, ja els hi direm no pateixin, si volen en el
mateix mòbil tinc les fotos de tot arreu on són. I posa modificacions en la mobilitat per
esdeveniments públics, deu ser que en el bosc on estan o en els parcs on són hi deuen
saltar els gats els gossos perquè fa temps que hi són i fins i tot algunes estan tapades per
les herbes. Vull dir, no ens hem inventat res, quan ho hem dit simplement ho hem dit, sí
que és cert doncs que en alguna ocasió hi ha hagut moments doncs així, més tensos,
però certament un requeriment d’aquest tipus, home què volen que els hi digui? Jo l’he
firmat i no pateixin que els hi enviarem un correu amb la ubicació de les tanques i serem
curosos perquè no vagi a ser que perquè el grup municipal de Convergència no diu on
són les tanques posem en perill la seguretat dels ciutadans de Sant Quirze. Ho trobo una
mica subrealista però ho farem, no fos cas que hi caigués aquesta espasa de Dàmocles
sobre els components d’aquest grup municipal, que no és pas la nostra intenció, o potser
si no ho fem ens enviaran la Guàrdia Civil, diu el company de C’s. Anava a dir Antifrau
per vincular-ho amb el següent prec que faré.
No recordo exactament quan va ser que la Sra. Oliveras, no sé si va ser en una
informativa, Junta de Portaveus, no recordo quan, ens va comentar que havia un
requeriment d’Antifrau, sol·licitant tots els processos de selecció de la plaça del cap de
Recursos Humans i també de l’inspector de Policia, perquè hi havia hagut un requeriment
i ens va explicar el que.
Ara el nostre grup sap que Antifrau també ha demanat tot el procés de selecció de la
plaça que actualment ocupa una persona de l’OAC, no diem el nom perquè crec que no
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cal, vostè ja sap de qui parlem, i això no ens ho explica, no ens ho explica perquè això
representa que quan va passar era abans de què el govern, diguéssim de la Sra. Mundi
estigués a l’Alcaldia, sinó que va ser abans del 2007. Casualment quan vostè formava
part d’un altre grup amb una altra persona que encapçalava aleshores la llista de
Convergència.
Vostè que sempre parla de transparència, d’explicar, de dir, hem fet comissions
informatives, juntes de portaveus, on no se’ns ha explicat això, que creiem que és un
tema, doncs com en el seu moment també se’ns va dir que hi havia hagut un requeriment
per part d’Antifrau per aquestes dues places, entenem que ara també se’ns hagués pogut
explicar perquè certament és informació plural, transparent, que crec que tenim dret a
tenir i no selectiva en funció de qui afecta o no afecta.
I tornant al requeriment que ens demanat del tema de tanques, miri nosaltres serem, ja li
he dit, curosos i anirem ràpid, no vagi a ser que posem en perill res, però ara no recordo,
potser fa un mes o dos, vam entrant una instància demanant també tot el procés de
selecció de la tècnica d’habitatge i no tenim resposta, el silenci. Crec que em sembla que
per llei s’ha de contestar en 10 dies o 12 ho desconec. Per tant no sé, estaria bé que de
la mateixa manera que ens demanen vostès que responem, vostès també ho facin i no
ens demanin informació perquè això no és més que allò que diu vostè tant, la
transparència, doncs demostri-ho i contesti’ns allò que està a les seves mans, que jo crec
que no ha de ser tant difícil, si les coses s’han fet ben fetes es contesta, crec que és un
requeriment, una instància que vam entrar els 3 grups de l’oposició, no se’ns ha
contestat. Per tant doncs agrairíem que se’ns respongués, que fossin curosos en aquest
tema i que li fem un prec doncs que tots aquells esdeveniments judicials que puguin
esdevenir en el nostre municipi, sigui qui sigui, ens ho expliqui, perquè crec que tenim
dret a saber-ho.
La senyora Míriam Casaramona Massana declara:
Bon vespre.
Un prec dirigit al Sr. David Caminal, els locals de restauració de la Rambla Lluís
Companys ens diuen que en reiterades vegades han demanat per l’esporga dels arbres
que molesten tant, sobretot ara la primavera, perquè els plataners deixen ara mota borla,
fins i tot ho han dit en els tècnics i tot i així no han tingut cap resposta. M’han demanat si
ho podia fer a Ple i així podrien ser una mica més efectius.
La senyora Elisabeth Oliveras i Jorba declara:
Bé ara procedim a les respostes, els hi haig d’anunciar que hi ha un col·lectiu que vol
parlar en el Ple, així que acabem la sessió els hi donarem la paraula.
Farem les respostes que tinguem més o menys controlades i les que no els hi anirem
contestant.
El Sr. Sánchez ens deia que el minut que s’ha convocat, habitualment quan hi ha alguns
minuts que es convoquen des d’Alcaldia o quan hi ha un acte com és un minut de silenci
com el que vam convocar ahir, arriben des d’Alcaldia.
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En aquest cas ha estat automàtic el pensament, bé li prenc nota i no es preocupin que a
partir d’ara els hi faré saber des del meu correu, i no des de l’Alcaldia que no el gestiono
jo directament.
Fa no sé quant temps, perquè no ho recordo, ja n’hem hagut de fer malauradament
masses, quan vam fer la trobada per la Sra. Forcadell, o pel Sr. Mas en sembla que era,
ja no ho recordo quin era, també el vam convocar des de l’Ajuntament i els hi vam fer
arribar, no recordo quina era perquè n’hem fet en excés, en excés no perquè no els
vulguem fer sinó perquè és en excés el que està passant. I el vam convocar també,
potser el vaig jo des del meu correu, els hi vaig fer saber, per tant doncs no es preocupin
que els hi arribarà a través de l’alcaldessa i no des d’Alcaldia.
Les senyeres no estan segrestades, tant de bo poguessin onejar totes. Recordin que
tenim un acord de Junta de Portaveus en el que vam quedar, ja tornaré a demanar que
les tornin a desplegar i que les tornin a fer onejar, si fa una bona ventada com fa no
massa tornaran a quedar-se cargolades, però recordin que l’acord de Junta de Portaveus
era que mentre la vergonya a què ens té sotmesos la Unió Europea amb el tracte que fan
amb els migrants i amb la situació dels camps de concentració, que s’han convertit de
facto en les zones que els tenen retinguts, funcionés no faríem, no tindríem hissada ni la
bandera d’Europa ni l’espanyola, per tant aquest és l’acord que seguim, sí que és veritat
que el vent i les inclemències de l’hivern doncs evidentment maltracten les banderes i
tornarem a fer-les desplegar, que tornin a onejar a mig pal i quan es cargolin les tornem a
descargolar. Farem aquest exercici que és molt bo.
El senyor David Caminal Caparrós declara:
A veure el que vull contestar evidentment demà al matí m’ho miraré amb el tècnic, jo sí
recordo haver anat a Poble Sec a parlar amb una persona, ell ens va fer unes demandes,
vam demanar a Urbanisme, a l’arquitecte que fes un estudi del soroll. Demà miraré com
està tot i li respondré. No ho tinc com els assumptes de diari per tant no sé, ho miraré,
perquè no recordo tenir això com a pendent i m’estranya, si s’ha traspaperat ho busco,
m’estranya perquè no ho tinc ara mateix al cap. Ho mirem demà al matí sens falta.
La senyora Elisabeth Oliveras i Jorba declara:
Jo li haig de dir que amb el Sr. Botella i altres veïns m’he reunit a posteriori del dia 16 de
juny, hem recollit algunes de les demandes, s’han creat algunes a través de Medi
Ambient, també s’ha recollit la necessitat de crear una zona també de lleure pels gossos
a l’entorn del mini parc agrari que hi ha allà, que es volia conrear unes parcel·les i se n’ha
cedit un espai per poder deixar els animals.
I la regulació dels semàfors va durar bastants mesos perquè es va estar escoltant als
veïns i demandes, tot i això es demanarà un altre cop, perquè no se’ls hi ha atès o perquè
no se’ls hi ha contestat. En tot cas s’ha anat fent feina però tornarem a insistir força.
Demanarem a Educació que actualitzi les dades urgentment perquè evidentment han
d’estar actualitzades.
El tema de les tanques, sap què passa? He fet un curset accelerat sobre tanques perquè
tampoc no tenia coneixement de com es gestionada cada una d’elles, és veu que cada
una d’elles té un número i una ubicació i pel que sembla o han perdut el full del número o
resulta que no sabem on són i per tant doncs per això els hi hem demanat, per una
qüestió ja de control de material i perquè si en algun cas estiguessin senyalant algun
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perill, potser han deixat de fer-ho i per tant potser haurien de tornar al seu lloc. Per això
els hi demanem. Ja veuen que és un to molt conciliador.
El tema de l’Oficina Antifrau, ens va arribar el dia 13 i fins el dia 27 i com què el dia 7 hi
ha òrgans de seguiment era el dia que els hi pensàvem explicar amb totes les dades que
hi ha perquè encara estan acabant de preparar la documentació, ni jo mateixa. Per tant
és un tema que s’està gestionant en aquest moment i per tant fins que Secretaria no ho
acabi de gestionar tampoc no tenim més dades per poder-los passar. En tot cas el dia 7
que hi ha òrgans de seguiment ja pensàvem explicar-los quin era el procediment, i si
entremig n’ha passat alguna altra cosa, que no ho sé, potser que hagi passat, doncs ho
farem saber.

La senyora Helena Muñoz Amorós, secretària municipal declara:
Respecte a la intervenció que ha fet la regidora Sra. Vallès. Sí que és cert que vaig rebre
una petició d’informe subscrit per 7 regidors municipals i que en cap cas no s’ha fet
lliurament d’aquest informe, no amb ànim d’amagar informació en cap cas, sinó
simplement ha sigut per falta de temps.
Aleshores sóc conscient que normalment s’ha de trametre en 10 dies, m’ha sigut
impossible, en breu els hi faré arribar.
La senyora Elisabeth Oliveras i Jorba declara:
Pel que ens deia la Sra. Casaramona dels arbres, ara els hi diré la xifra malament, però
em sembla que aquest any s’han esporgat com 3 vegades més, uns 2.000 arbres i se
n’han reservat com uns 500 encara per esporgar perquè quan facin la brotada de la
primavera, poder fer el que vostè ens deia de què tots aquells que molesten poder-los
retallar en aquell moment i fer desaparèixer el borrissol. El Sr. Caminal n’ha pres nota i
els hi dirà. Però ja dic aquest any amb la nova contractació es va augmentar moltíssim
perquè hi havia, bé una de les millores era gairebé 2.000 arbres més a esporgar i per tant
se n’han fet molts més. El cap de Via Pública ens va explicar que es reservava una bona
quantitat també doncs perquè quan els arbres broten molts cops doncs amaguen els
llums, o amaguen algun senyal i es vol tenir una quantitat d’arbres encara pendents
d’esporgar per poder fer més segur l’entorn i per millorar la visió nocturna també.
Em sembla que el Sr. Sánchez em volia dir alguna cosa.

El senyor David Sánchez Mancebo declara:
Gràcies per tornar-me a donar la paraula.
Segons la seva intervenció pot haver una mica de confusió, segons la seva resposta
diguéssim. És a dir nosaltres el que diem i entenem és que des d’Alcaldia, des d’una
persona que treballa que podria ser d’Alcaldia o podria ser d’Urbanisme o podria ser de
Recursos Humans, en fi de qualsevol departament. Entenem que el seu temps i el seu
treball amb recursos públics no han de servir per treballar partidistament per cap dels
regidors que estem aquí. Entenem, entenem, això és estrictament el que hauria de ser,
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per això estan els grups municipals, per això podem contractar persones que treballin
pels grups municipals i que convoquin i desconvoquin i ajudin a les associacions, que
nosaltres creiem i que entenguem que tinguem més afinitat.
Dit això no ho pot comparar amb un minut de silencia que malauradament es va haver de
celebrar recentment per un aspecte totalment, en el que cap dels que estem aquí hem dit
mai res, en una situació com pot ser la violència de gènere en el que òbviament està
convocat per instàncies superiors a la que tots nosaltres estem associats, com pot ser de
la Federació de Municipis, l’Associació Catalana, és a dir és que no es pot comparar una
cosa amb l’altra, és a dir jo sé que això el procés ja no sabem ni on estem, ni uns ni
altres, però no ho barregem tot.
I la nostra petició era precisament en aquell sentit de no barrejar el que és la tasca
municipal de les persones que treballen a la casa amb les idees de cadascú de nosaltres,
que són ben lícites, en això nosaltres no diem res, al contrari, estem per fer política però
per això estan els grups municipals.
Clar i dir que l’alcaldessa, i ja acabo, serà la que enviarà aquest tipus d’informació, doncs
home també a nosaltres ens sobta perquè l’alcaldessa entenc, i així ho va dir vostè el dia
de la seva pressa de possessió, és l’alcaldessa de tots. Això jo crec que, ja sé que s’ha
perdut tota forma, ho barregem tot, i aquí, però home és que sinó, no sé, vull dir, no sé on
volem anar a parar. Ja fem política tot el dia amb moltes coses, doncs home quan
nosaltres li hem cridat l’atenció és precisament perquè hi ha institucions que no es poden
barrejar amb aquests temes i molt menys amb les persones que treballen aquí, entenc jo i
entenem nosaltres.
Si em convencen del contrari no tinc cap problema en donar-los la raó, però no entenc
que hi hagi cap manera, una altra manera, netament per fer aquestes coses, tot i que avui
en dia, com vostè ha fet a la seva resposta, ho volem barrejar, volem barrejar el procés
en un aspecte tant, tant, que segur, és que no el vull ni anomenar, és que no es pot
barrejar.

La senyora Mercè Vallès Corominas declara:
Només matissar que si de les meves paraules la Sra. secretària ha entès que deia que
ens volia amargar informació, no era la meva intenció i per tant que quedi clar que no
volia dir això. Simplement reclamava que se’m respongués i entenc la seva resposta.
La senyora Elisabeth Oliveres i Jorba declara:
Sr. Sánchez sap què passa? Que ara ho estàvem debatent amb la Sra. Baldrich i
entenem que no ens posarem mai d’acord en aquests aspectes, jo li he dit que
rectificaríem i ho faria jo des del meu correu i per tant no pateixin que no ho tornaran a
tenir així, però bé vostè viu en un àmbit nacional, nosaltres visquem en un altre i és un
debat que és molt estèril entre vostès i nosaltres i per tant no hi arribarem mai a un acord
en aquests temes.
Si no els hi fa res ho deixem aquí, acabem el Ple.
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DECLARACIÓ DE FE PÚBLICA
Helena Muñoz Amorós, secretària de l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès a efectes
d’aquesta sessió, certifico que el seu contingut íntegre plasma el desenvolupament de la
sessió del Ple corresponent, en el lloc i la data de la sessió.

119/127

