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SECRETARIA
Helena Muñoz Amorós.
QUÒRUM
Es verifica afirmativament el quòrum d‟assistència a l‟inici de la sessió i es manté durant
el seu transcurs.
La Sra. Vallès s‟incorpora a la sessió a les 19:33 hores.
El Sr. Sánchez s‟incorpora a la sessió a les 19:36 hores.
CONVOCATÒRIA
Primera.
ASSUMPTES CONEGUTS
1. Aprovació acta
S‟aprova l‟acta de la sessió ordinària del Ple de l‟Ajuntament de 30 de març de 2017.

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

2. Informes de Presidència
Dir-vos que el dia 22 de juny es va celebrar la trobada educativa on es fa el
reconeixement als mestres, especialment als mestres i a les mestres que enguany es ...
per la vocació, pel treball del dia a dia que fa possible que tinguem un jovent actiu i ben
preparat i els vam encoratjar ... la vocació malgrat doncs les diverses situacions que
sovint es troben sotmesos dins del seu món laboral.
També cal dir que hem anat a visitar totes les escoles i a felicitar a totes les AMPAs i als
alumnes que han acabat els cursos, totes les festes han resultat molt reeixides i per tant
doncs felicitar a tothom.
També volem felicitar, avui són uns informes de Presidència de final de curs i per tant van
molt en la línia de fer reconeixements i agraïments.
El dia 16 vam assistir al sopar de celebració dels 50 anys de la Unió Deportiva Les Fonts.
Són 50 anys dedicats a l‟esport, els encoratgem a continuar.
També volem agrair a les 3 entitats que van organitzar la revetlla i la foguera de Sant
Joan, en aquest cas es van coordinar La Flama del Canigó, el GIHSQ i els Diables que
Sant Quirze que ens van fer un petit cercavila al voltant de la flama. Donar-los les gràcies
per aconseguir ser un punt de trobada per tothom per passar-ho bé.
També dir-vos que durant aquests dies s‟estan realitzant els cursos de formació sobre
assetjament i agressions sexuals a l‟espai públic, en festes, en aquest cas dirigits tècnics
...
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... que fa que hi és treballant doncs ha dinamitzat el Casal es jubila i aquests dia 1 és
l‟últim dia que fa un activitat així oberta, fins el dia 14 que no comencen les vacances, i
per tant doncs des d‟aquí li volem fer arribar l‟agraïment per tots aquests anys de
dedicació a la gent gran, d‟estimació a la feina, per haver aconseguit doncs mantenir
aquest grup de persones que en molts moments ... treballant per tant estan fent el traspàs
per poder continuar.
La 12a Festa Cubana que organitza l‟Ateneu, com ja sabeu és una activitat llustrada i que
no us la perdeu perquè val molt la pena.
Dilluns es va fer la Comissió de Garantia sobre Pressupostos Participatius per l‟any
vinent. Dir-vos que s‟han presentat 109, 10 d‟entitats i 92 de ciutadans i que d‟aquestes
44 han estat aprovades, totes elles agrupades en 27 propostes perquè hi havia moltes
que eren coincidents. S‟està treballant per penjar-ho a la web perquè s‟ha d‟acabar de
configurar ...
... o a dins de la zona esportiva. Tant les persones que el fan d‟una manera com de l‟altra,
probablement els valors de l‟esforç, la constància, és un esport d‟equip, els tenen en
comú, per tant enguany ... tant les persones que a títol individual fan esport competitiu ...
com aquelles persones que a títol individual, sense ser federades ... a la piscina
celebrarem aquesta festa.
... es van fer dues lectures del manifest a la plaça de la Vila, que es van fer 2 actes que
heu pogut veure pel poble doncs que hi ha diferents mostres d‟agrair a les entitats que
van col·laborar, a les entitats gays i lesbianes o trans que van participar de la lectura dels
manifestos.

3. Donar compte del decret d’incoació i arxiu de data 12 de juny de 2017 de la
Fiscalia Provincial de Barcelona dictat en el marc de les diligències
d’investigació núm. 200/2017
En data 31 de març de 2016 el ple municipal de l‟Ajuntament de Sant Quirze del Vallès va
aprovar la moció mitjançant la qual s‟adheria a la campanya global no violenta i
antiracista de Boicot, Desinversió i Sancions (BDS) contra l‟Apartheid israelià.
En data 14 de març del 2017 el Jutjat de lo Contenciós Administratiu número 4 de
Barcelona, en el marc del procediment administratiu seguit per vulneració de drets
fonamentals número 124/2016 E, interposat pel Sr. Angel Guillermo Mas Murcia y “Acción
y Comunicació sobre Oriente Medio” contra l‟Ajuntament de Sant Quirze del Vallès, va
remetre l‟expedient a la Fiscalia Provincial de Barcelona per si els fets podien ser
constitutius d‟infracció penal.
En data 16 de juny de 2016, es va notificar a la secretària municipal el decret de data 12
de juny de 2017, d‟incoació i arxiu de les diligències d‟investigació número 200/2017, el
qual resol el següent:
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-

L‟arxiu de les presents diligències d‟investigació conforme a l‟article 773.2 de la
Llei d‟enjudiciament criminal i l‟article 5 de la llei 50/1981, de 30 de desembre, pel
qual es regula l‟Estatut Orgànic del Ministeri Fiscal.
Notificar el present decret al Jutjat de lo Contenciós Administratiu número 4 de
Barcelona, referència Recurs d‟Ampara Ordinari Drets Fonamentals 124/2016 E, i
a l‟Ajuntament de Sant Quirze del Vallès, inclòs el seu alcalde i regidors de dita
corporació municipal; notificació que es farà per mitjà del secretari de l‟Ajuntament
en la seu d‟aquesta Fiscalia, pel que serà citat expressament de manera personal.

Deliberacions
La senyora Elisabeth Oliveras i Jorba declara:
Tot això que és com molt difícil d‟entendre que acabo de llegir està generat per una
denúncia que es va posar en el Jutjat el 14 de maig, en el Jutjat Contenciós Administratiu
núm. 4 de Barcelona, en el marc del procediment administratiu seguit per vulneració
...ens adheríem de manera doncs a la companya global no violenta i antiracista de Boicot,
Desinversió i Sancions contra l‟Apartheid israelià, que popularment es coneix com BDS.
En aquest cas ja vam explicar fa un parell de plens em sembla, que vam donar compte
que havíem acatat la sentència en la que se‟ns deia ... i malgrat això hi va haver una
denúncia interposada per Acción y Comunicación sobre Oriente Medio i un particular
contra els membres de l‟Ajuntament que van ... investigar si havia hagut delicte o no. Per
tant un cop ho va fer i va veure que no ...

4. Donar compte del canvi de denominació del grup municipal de Convergència a
grup municipal del PDeCat
Es dóna compte al Ple de la sol·licitud de data 15 de juny de 2017 i núm. de Registre
d‟Entrada 2017007803, que literalment diu:
“MANIFESTEM:
Que, mitjançant el present escrit sol·licitem modificar la denominació del Grup Municipal
de Convergència a Grup Municipal del PDeCAT en base als següents:
FETS
PRIMER.- A les passades eleccions municipals de maig de 2015 la candidatura de
Convergència i Unió obtingué 4 regidors, els quals subscrivim el present escrit.
SEGON.- A principis del mandat ens vam constituir com a grup municipal de
Convergència i Unió, als efectes de la nostra actuació corporativa en els termes previstos
per la normativa aplicable.
TERCER.- El juliol de 2015 Convergència Democràtica de Catalunya va declarar de
forma explícita la voluntat5 de dissoldre la Federació de Convergència i Unió, la qual es
troba en fase de liquidació.
QUART.- El Ple ordinari de l‟Ajuntament de Sant Quirze del Vallès, celebrat en data 21 de
desembre de 2015, va donar compte del canvi de nom del grup municipal, que fins
aleshores tenia la denominació de Grup Municipal de Convergència i Unió, i des de la
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dació de compte en l‟esmentat ple es va passar a denominar Grup Municipal de
Convergència, amb el consentiment dels 4 regidors que en formaven i en formen part.
CINQUÈ.- En data 24 de març de 2016, el Ple de l‟Ajuntament de Sant Quirze, va donar
compte del canvi de denominació del Grup Municipal, que passava a dir-se Grup
Municipal de Convergència.
SISÈ.- En data 8 de juliol de 2016, Convergència Democràtica de Catalunya va aprovar
un acord de transitorietat a través del qual l‟acció política del CDC la desenvoluparia la
nova força política, el Partit Demòcrata Europeu Català “PDeCat”.
SETÈ.- En data 23 de desembre de 2016, el Ple de l‟Ajuntament de Sant Quirze, va
donar compte de la dissolució definitiva del Grup Municipal de Convergència i Unió.
Amb els anteriors fets són d‟aplicació els següents
FONAMENTS DE DRET
PRIMER.- Els grups polítics municipals els trobem regulats a :


Els articles 20.1.c) i 73.3 de la Llei 7/1985, de 2 d‟abril, reguladora de les bases de
règim local.



Els articles 50 i 51 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.



Els articles 23 a 29 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual
s‟aprova el Reglament d‟organització, funcionament i règim jurídic de les entitats
locals.

Per bé, que es persegueixi que els grups municipals es configurin a partir de les
candidatures electorals, el nostre ordenament no oblida ni desconeix la realitat de les
coalicions electorals i federacions de partits, i que aquestes puguin finalitzar al llarg del
mandat o es puguin dissoldre si així ho acorden els òrgans competents, respectivament,
sense penalitzar als partits polítics que les integrin.
Altrament, en l‟esmentada normativa estatal i autonòmica no s‟estableix cap regulació
que impedeixi modificar la denominació d‟un grup polític municipal, en aquest sentit, no
es diu tampoc que els grups polítics municipals hagin d‟adoptar el mateix nom que els
partits, federacions, etc. pels quals varen concórrer els seus membres a les eleccions.
En conseqüència, no hi ha inconvenient per canviar la denominació del grup per una altra
que no es correspongui en la seva literalitat amb la de la formació política per la qual es
va presentar com a candidatura a les eleccions locals. En el present supòsit la federació
de Convergència i Unió, formació a través de la qual ens vam presentar, està en un
procés de dissolució, i acció política de Convergència Democràtica de Catalunya s‟ha vist
substituïda per la nova formació Partit Demòcrata Europeu Català, el que justifica la
legitimitat del canvi de denominació sol·licitat.
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SEGON.- El canvi de denominació sol·licitat no causa perjudici a cap dels Grups
Municipals existents al no ser susceptible de confusió amb cap d‟ells. I és subscrit per tots
els membres del grup municipal.
Per l‟anterior,
DEMANEM:
1.- Que, es tingui per presentat aquest escrit, s‟admeti, es tinguin per fetes les anteriors
manifestacions, s‟admetin, i en els seus mèrits s‟acordi modificar la denominació del Grup
Municipal de Convergència a Grup Municipal del PDeCAT.
2.- Que, es doni compte del canvi de denominació al Ple Municipal.
3.- Que sigui efectiu en totes les comunicacions internes i documentació generada pels
diferents òrgans i àmbits municipals de gestió.”

Deliberacions
La senyora Mercè Vallès Corominas declara:
... del Partit Demòcrata perquè és veritat que se li havia de consultar, potser és molt
complicat i per tant com què vam tenir la seva aprovació doncs això donem compte ...

La senyora Elisabeth Oliveras i Jorba declara:
Bé en prenem nota, els hi podem dir amb el nom curt, llarg, com ho hem de dir? Partit
Demòcrata.

La senyora Mercè Vallès Corominas declara:
De fet fa 2 dies va sortir una notícia que al final a nivell legal perquè també teníem un
contenciós amb els Demòcrates de Catalunya ...

La senyora Elisabeth Oliveras i Jorba declara:
Ja posarem les sigles de PDeCat en el cartell i nosaltres intentarem fer-ho bé, intentarem
no equivocar-nos.

5. Donar compte de decrets
Es dóna compte al Ple dels decrets realitzats durant el mes de maig de 2017, que van del
núm. 20171143 al núm. 20171439 i que s‟adjunten a aquesta acta.
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6. Proposta d'actualització i modificació del fitxer de dades personals "Servei
d'atenció a les dones" per "Feminismes i LGTBI"
ANTECEDENTS
En la sessió plenària que va tenir lloc el 26 de novembre de 2015 es va aprovar la creació
d‟una sèrie de fitxers municipals que contenen dades personals, entre els quals es
relacionava el “Servei d‟atenció a les dones”.La seva publicació consta al Butlletí Oficial
de la Província de Barcelona (BOPB, en endavant) de data16 de desembre de 2015, i el
codi d‟inscripció a l‟Autoritat Catalana de Protecció de Dades (APDCat, en endavant) és
el núm. 214322056Y.
Atès que des del servei municipal de Feminismes i LGTBI proposen crear un repositori
d‟informació compartit i liderat pel mateix servei, amb la col·laboració d‟altres serveis
municipals com són el de Benestar Social i la Policia Local, i conjuntament amb el CAP
de Sant Quirze i els Mossos d‟Esquadra.
Considerant que el 5 de maig de 2017 es va reunir la Comissió de Treball i Seguiment de
Protecció de Dades Personals, per valorar la seva petició al marc normatiu vigent, la seva
viabilitat per competències, l‟adequació al fitxer inscrit a l‟APDCat, la revisió al models de
consentiment de cessió de dades, alhora que al seu entorn tecnològic (seguretat
d‟usuaris i accés extern).
Donat que la Comissió es va convocar novament el 12 de maig de 2017, una vegada
consultada l‟APDCat, va acordar modificar el fitxer de dades personals “Servei d‟atenció a
les dones” per actualitzar-ho al de “Feminismes i LGTBI”, donant cabuda a la finalitat
proposada.
FONAMENTS JURÍDICS
Art. 52 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.
Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.
Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s‟aprova el Reglament de
desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de
dades de caràcter personal.
Reglament municipal de protecció de dades de caràcter personal de l‟ajuntament de Sant
Quirze del Vallès.
PROPOSTA
S‟adopta l‟acord següent:
Primer .- Aprovar la modificació de la denominació del fitxer de “Servei d‟atenció a les
dones” per el de “Feminismes i LGTBI”, junt amb les esmenes següents:
Descripció del tractament (Usos previstos)
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Promoció social de les polítiques d‟equitat de gènere i LGTBI, com garantir una atenció
personalitzada de cada atenció per a us de les professionals del servei, seguiment dels
casos i derivació, memòries, accions per a l'abordatge de la violència masclista, etc.
Persones o col·lectius interessats.
Tota la ciutadania, i en particular les dones, lesbianes, gais, transgèneres, bisexuals i
intersexuals.
Estructura i descripció del tipus de dades.
a) Dades identificatives: DNI o NIF, núm. de SS o mutualitat, nom i cognoms, adreça
postal o electrònica, telèfon, signatura o empremtes, marques físiques, numero
d'expedient.
b) Personals: estat civil, dades familiars, data de naixement, lloc de naixement, edat,
sexe, identitat de gènere, nacionalitat, característiques físiques i llengua materna.
c) Socials: allotjament o habitatge i aficions o estils de vida.
d) Acadèmiques: formació, titulacions i cursos o xerrades informatives als que s'ha inscrit
cada interessada.
e) Ocupació: historial laboral.
f) Protegides: ideologia, salut, orientació sexual, vida sexual.
g) Penals: cas de violència masclista, núm. de denuncia, ordre d'allunyament i tipus de
violència.
Segon .-Publicar l‟actualització de la nova denominació del fitxer i les seves esmenes al
BOPB i comunicar-les a l‟APDCat.
Tercer .- Actualitzar els consentiments recollits al Servei de Feminismes i LGTBI de
l‟Espai Maria Mercè-Marçal.

Deliberacions
...
La senyora Elisabeth Oliveras i Jorba declara:
... a principi de mandat es van inscriure ... hi havia l‟arxiu que abans es deia “Servei
d‟Atenció a les Dones” ... i el que hem fet és canviar-ho per “Feminismes i LGTBI”. En tot
cas és el mateix arxiu, idèntic, l‟únic que li fem és canviar-li el nom.

La senyora Sílvia Peralta Valdívia declara:
Bona tarda a tots i totes.
... no tant per qüestionar el nom del fitxer, perquè bé això és un debat que ja hem tingut
en diverses ocasions respecte a quin concepte podem considerar més adequat ... en tot
cas com vostè ha dit van canviar el nom de la Regidoria, és diu així i per tant el nom del
fitxer lògicament ha d‟estar relacionat amb ... registre de dades personals que pugui

8/44

incloure dades sobre ideologia de les persones i en aquest cas també sobre l‟orientació
sexual.
Aquesta discussió si recorden la vam tenir ja en el fitxer de processos participatius, on
també hi consta un apartat d‟ideologia ... l‟Agència Catalana de Protecció de Dades i
nosaltres els hi tornem a dir que l‟Agència de Protecció de Dades el que fa és una sèrie
de recomanacions i de suggeriments per tant ... dins d‟un fitxer de dades municipals. Clar
en aquest cas com dic aquesta decisió és seva, nosaltres no la compartim perquè per
nosaltres és molt senzill ... unes dades especialment protegides perquè no existirien ...

La senyora Elisabeth Oliveras i Jorba declara:
Doncs li contesto a la Sra. Peralta ... també la vaig llegir i vaig gaudir de la seva manera
d‟interpretar, diria que vam anar a diferents ... L‟únic que fem és protegir aquestes dades i
protegir-les al màxim, no vol dir que els hi preguntem a la gent aquestes dades, perquè
evidentment no ens interessa, però si estem en un fitxer on es recullen feminismes i
LGTBI és probable que en algun moment aquell usuari expressi, expliqui o digui alguna
cosa ... Hem hagut d‟inscriure aquests fitxers ara en aquest mandat ... però ja s‟estava
fent treball en el món de la violència de gènere i tal ... traslladar i està sotmès a una sèrie
de controls que de l‟altra manera doncs no hi ha directrius i aquí hi són totes, és l‟únic que
fem, és a dir nosaltres d‟ideologia no en volem saber ... Per tant no és una qüestió de
voler saber, és una qüestió de voler garantir a qualsevol usuari o usuària que allò que diu
o passa allà dins queda absolutament tancat allà com usuari i ja està i si algun dia fem
una enquesta que hi ha alguna referència ... si potser sí l‟Autoritat Catalana ens fa el
suggeriment, però en el moment en què et fa el suggeriment, en un poble tant petit, en un
poble on ens coneixem tantíssim gent, on és tan fàcil saber tantes coses, doncs és més
fàcil tenir-ho garantit. Tot això no es pregunta, però si algú acaba explicitant-ho, el
tractament que se n‟ha de fer és el màxim ... on estàs treballant una sèrie de necessitats,
evidentment doncs les persones que arribaran manifestaran sovint quina és la seva
situació i per tant s‟ha de protegir al màxim aquesta situació.
I el que hem fet és inscriure i anar inscrivint tots aquells fitxers que considerem que són
altament ...
... senzillament se‟ls hi pregunta temes concrets, és a dir ara farem els tallers de punt,
doncs es preguntarà sobre territori, si es fa una dinamització dins l‟Espai Maria-Mercè
Marçal ... es parlarà sobre l‟àmbit de la dona, si està dirigit a qualsevol altre col·lectiu es
treballarà sobre aquell col·lectiu o el que aquell col·lectiu vulgui que es treballi, però mai
per vulnerar els seus drets sinó el contrari, per defensar-los.
Per tant ja li dic ... ens hauríem de qüestionar, igual com estàvem abans en el Consell
d‟Administració perquè fa tants anys que passen coses ...
... ideologia de la gent, no el govern no vol saber, vol garantir que la ideologia de gent,
l‟orientació sexual o qualsevol altra àmbit que és personal de les persones queda
absolutament protegit i per això ens hi avenim i ja està, no hi ha més. Cadascú interpreta,
ja dic la comprensió lectora és la que és i cadascú la interpretem com bonament creiem,
però en aquest cas ja li puc ben dir que només fem això i a més a més aquest debat ja
l‟hem tingut ...
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La senyora Sílvia Peralta Valdívia declara:
... a veure jo li diré que la Comissió de Protecció de Dades Personals ha existit i ha existit
en el mandat anterior, no és una cosa que surti ara ... pel consentiment de les persones
que en aquest cas et donaven les seves dades ... no considerem en absolut que estem
fent demagògia respecte d‟aquest tema. Com dic és una decisió seva, vostès decideixen
quins són els apartats que ha de tenir un fitxer, així de fàcil, així de senzill i entre aquests
apartats tenen aquesta potestat de decidir ...
... que pot ser contrària i per això fèiem demagògia, perquè considerem que no és una
cosa que des del nostre punt de vista està ben feta, home jo crec que per aquí no anem
bé ...

La senyora Elisabeth Oliveras i Jorba declara:
Bé li haig de dir que sí, que la comissió la van crear em sembla que va ser cap el gener
del 2015 perquè quan vaig arribar ja hi era, però que l‟activitat i la intensitat en la que
s‟està treballant ja li puc ben dir que no té res a veure ... Però sí que és veritat que amb la
lectura de moltes de les informacions que aquella persona pot donar es pot arribar a
interpretar i per tant fins i tot això està protegit.
Res més, en tot cas els hi recordo que avui el que fem es portar en canvi de nom del
fitxer que passa a dir-se de “Servei d‟Atenció a les Dones” a “Feminisme i LGTBI”.
...

Votació
Sotmesa a votació la proposta dalt transcrita, s‟aprova per majoria absoluta amb el
resultat següent:
Vots a favor: 15 (Junts-ERC-AM, ICV-EUiA-E, PDeCat i C‟s)
Vots en contra: 0
Abstencions: 2 (PSC-CP)

7. Aprovació del Codi de conducta dels alts càrrecs
ANTECEDENTS
D‟acord amb l‟article 55.3 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència,
accés a la informació pública i bon govern, els ens locals han d‟aprovar un codi de
conducta de llurs alts càrrecs.
En el marc del conveni de la Xarxa de Governs Transparents de Catalunya (XGTC),
integrada per la Generalitat de Catalunya, el Consorci Administració Oberta de
Catalunya (Consorci AOC), les diputacions de Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona,
l‟Àrea Metropolitana de Barcelona, l‟Associació Catalana de Municipis i Comarques
(ACM) i la Federació de Municipis de Catalunya (FMC), es va crear un grup de treball
per elaborar un model de codi de conducta dels alts càrrecs de l‟Administració local
que pogués ser adoptat pels ens locals de Catalunya.
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El grup de treball esmentat ha elaborat un model de codi de conducta dels alts càrrecs
de l‟Administració local. Aquest codi conté els principis ètics i de bon govern a què
s‟han de sotmetre els alts càrrecs, així com les normes de conducta per les quals
s‟han de regir, que inclouen, a més d‟uns compromisos generals, els compromisos en
relació amb els conflictes d‟interessos i grups d‟interès i els compromisos en relació
amb la ciutadania.
El model de codi de conducta esmentat s‟ha tramès a tots els ens locals del país
juntament amb una guia per a la seva aplicació, perquè, si ho consideren oportú,
l‟adoptin com a propi introduint-hi, si escau, les modificacions que creguin necessàries.
Donat que el codi de conducta elaborat per la Xarxa de Governs Transparents de
Catalunya es considera un instrument idoni per regular el comportament ètic dels alts
càrrecs de l‟Ajuntament de Sant Quirze del Vallès, així com per complir amb el mandat
contingut a la Llei 19/2014, de, 29 de desembre, de transparència, accés a la
informació pública i bon govern.
Atès que es considera la creació d‟una comissió de seguiment com la fórmula més
adequada per vetllar pel compliment del Codi de conducta dels alts càrrecs de
l‟Ajuntament de Sant Quirze del Vallès.
Vist que en el si de la Comissió Informativa de Seguiment d‟Òrgans de Govern
celebrada el 6 de juny de 2017 es va presentar el present codi de conducta.
FONAMENTS JURÍDICS
Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon
govern.
PROPOSTA
S‟adopta l‟acord següent:
Primer.- Aprovar el Codi de conducta dels alts càrrecs de l‟Ajuntament de Sant Quirze del
Vallès, el text íntegre del qual és el següent:
“CODI DE CONDUCTA DELS ALTS CÀRRECS

1. Introducció
La Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i
bon govern estableix que els ens locals han d‟elaborar un codi de conducta de llurs alts
càrrecs que concreti i desenvolupi els principis d‟actuació establerts en aquesta llei,
n‟estableixi altres d‟addicionals, si escau, i determini les conseqüències d‟incomplir-los.
Aquest codi dona compliment al mandat previst en l‟article 55.3 de la Llei 19/2014, del 29
de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

2. Objecte
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Aquest codi té dos objectius fonamentals:
 Establir els principis ètics que han de guiar l‟actuació dels alts càrrecs de
l‟Ajuntament de Sant Quirze del Vallès i les normes de conducta que se‟n deriven.
 Determinar els principis de bon govern que han de servir per fomentar una millor
actuació de l‟Ajuntament de Sant Quirze del Vallès.

3. Àmbit subjectiu
El present codi és aplicable als alts càrrecs de l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès.
Als efectes del codi tenen la condició d‟alts càrrecs:
 Els membres de la corporació, en la seva condició de representants electes.
 El personal directiu professional de l‟Ajuntament recollit a la Relació de Llocs de
Treball.
 Els titulars o membres dels òrgans de govern i càrrecs directius dels organismes
autònoms, entitats públiques empresarials locals i societats mercantils locals amb
capital social íntegrament públic.

4. Principis ètics i de bon govern
Principis ètics
Les persones subjectes a l‟àmbit d‟aplicació d‟aquest codi han d‟actuar, en l‟exercici de
les seves funcions, d‟acord amb els principis ètics següents:
 Respecte als drets fonamentals i les llibertats públiques.
 Integritat i exemplaritat com a criteris essencials en l‟exercici del seu càrrec i en
benefici exclusiu dels interessos públics.
 Igualtat de tracte de totes les persones i la no-discriminació per raons de naixement,
ètnia, gènere, opinió, diversitat funcional o qualsevol altra condició o circumstància
personal o social.
 Imparcialitat, independència i neutralitat, garantint les condicions necessàries per a
una actuació independent i no condicionada per conflicte d‟interessos.
 Responsabilitat i professionalitat en les seves actuacions.
 Exercir el càrrec amb honestedat, correcció, equitat i transparència.
Principis de bon govern
 Satisfacció de l‟interès públic general: actuar amb l‟objectiu d‟aconseguir la
satisfacció dels interessos generals de la ciutadania, que es fonamenta en la
imparcialitat i l‟interès comú.
 Transparència i rendició de comptes: treballar per garantir la transparència de les
actuacions i decisions de l‟Ajuntament de Sant Quirze del Vallès i retre comptes a la
ciutadania de les decisions i actuacions administratives que s‟adoptin per garantir el
dret de la ciutadania a una informació accessible i comprensible.
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 Participació: facilitar mecanismes de participació amb tots els sectors socials del
municipi, i tenir en consideració les seves aportacions en l‟adopció i la presa de
decisions, així com en la introducció de mecanismes d‟avaluació dels serveis i les
polítiques públiques.
 Qualitat: assegurar la qualitat dels serveis que són competència de l‟Ajuntament de
Sant Quirze del Vallès per garantir el compliment dels seus compromisos, tant pel que
fa al procés com al resultat.
 Accessibilitat i simplificació: impulsar una administració accessible i receptiva a les
peticions de les persones, mitjançant l‟ús d‟un llenguatge administratiu clar i
comprensible i garantir l‟equitat en l‟accés als serveis, als recursos i a la informació
sobre les matèries o els assumptes que els usuaris tinguin dret a conèixer, respectant
sempre la protecció de dades i el dret a la privacitat.
 Agilitat, eficàcia i eficiència: actuar amb proporcionalitat, garantint el bon ús dels
béns públics, i respondre amb agilitat les necessitats de la ciutadania per mantenir i
enfortir la confiança dipositada mitjançant el sufragi universal.
 Col·laboració i coordinació interadministrativa: establir mecanismes de coordinació
entre les administracions, i cercar i implantar fórmules d‟integració d‟informació i
serveis.
 Modernització i millora contínua: impulsar la modernització i la millora de la gestió
contínua de l‟Ajuntament de Sant Quirze del Vallès, de manera que s‟orienti a satisfer
les necessitats de la ciutadania i s‟incrementi la qualitat dels serveis.
 Desenvolupament d‟una cultura ètica en l‟organització de l'Ajuntament de Sant Quirze
del Vallès, que incorpori el vessant ètic en el seu desplegament normatiu i
competencial, així com en la prestació dels serveis.

5. Normes de conducta dels alts càrrecs
Compromisos generals
 Exercir les funcions encomanades amb objectivitat i veracitat. No difondre falsedats
ni utilitzar-ne com a fonament de la pròpia actuació.
 Formular, a l‟inici del mandat i/o del nomenament, la declaració de béns i drets
patrimonials i de les activitats que es desenvolupen en el moment del nomenament.
Aquesta declaració s‟ha d‟actualitzar en qualsevol moment del mandat sempre que
variïn les circumstàncies o els fets, així com a la finalització o cessament del mandat.
Aquest compromís s‟entén sens perjudici del compliment de les obligacions establertes
en matèria d‟incompatibilitats.
 Comprometre‟s a evitar l’acumulació de retribucions.
 Actuar en tot moment amb austeritat i moderació en relació a les despeses derivades
de l‟exercici de les seves funcions.
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 Rebutjar i denunciar qualsevol actitud de permissivitat que legitimi formes de
corrupció.
 En el cas dels càrrecs electes, ser plenament conscients que exercir un càrrec públic
es fa en nom i representació del partit polític del qual es va formar part en la
candidatura a les eleccions municipals, per la qual cosa, si en algun moment es
considera que la posició política personal no s‟ajusta a la del partit que es representa i
això portés a no compartir les decisions del grup municipal, comprometre‟s a renunciar
a l‟acta de càrrec públic
Compromisos en relació amb els conflictes d’interessos i grups d’interès
Existeix conflicte d’interessos quan concorren interessos públics i privats de tal manera
que poden afectar l‟actuació independent, objectiva, imparcial i honesta en l‟exercici de
les funcions i en la presa de decisions públiques.
Davant d‟aquestes situacions, les persones subjectes a l‟àmbit d‟aplicació d‟aquest codi
han de seguir els principis següents:
 Actuar amb independència i sense condicions per conflicte d‟interessos públics i/o
privats, amb objectivitat i imparcialitat, sense prejudicis ni favoritismes.
 Abstenir-se de participar en els assumptes que tinguin un interès personal, directe o
indirecte, i també d‟utilitzar el seu càrrec i/o les prerrogatives institucionals per atorgarse, a si mateixes i/o a terceres persones, qualsevol tipus de benefici, ni dur a terme
cap tipus d‟activitat privada que, directament o indirectament, entri en col·lisió amb els
interessos públics.
 No acceptar regals, donacions de particulars i d‟entitats públiques o privades, fora
d‟aquells regals de cortesia que li siguin lliurats per raó del seu càrrec. En aquests
supòsits es faran públics, a través del Portal Municipal de la Transparència, els béns
acceptats com a regals, i caldrà especificar el bé o regal acceptat, l‟entitat o particular
que l‟ha lliurat i la seva destinació final. En cap cas podrà ser per a ús personal de l‟alt
càrrec.
 No acceptar invitacions per a àpats ni per a esdeveniments que no estiguin
relacionats amb el seu paper institucional. En tot cas, es publicaran al Portal Municipal
de la Transparència les assistències que realitzin en representació de l‟entitat, amb
especificació del dia i l‟objecte de l‟acte i l‟entitat que lliura la invitació.
 Acceptar només el pagament de viatges, desplaçaments i allotjaments per part
d‟altres administracions públiques o d‟entitats públiques dependents d‟aquestes,
universitats o entitats sense ànim de lucre, quan hagin d‟assistir convidades
oficialment per raó del càrrec a una activitat relacionada amb les seves
responsabilitats. No han d‟acceptar el pagament de viatges, desplaçaments ni
allotjaments per part d‟una empresa privada ni d‟un particular. Excepcionalment, per
acord del ple o de l‟òrgan competent, es podrà autoritzar l‟acceptació del pagament de
viatges, desplaçaments o allotjaments per part d‟una empresa, entitat privada o un
particular, en supòsits d‟interès públic degudament justificats. Qualsevol invitació s‟ha
de fer pública, amb esment de l‟entitat, persona física o jurídica, el lloc i el motiu de la
invitació.
 Fer ús de criteris objectius en la presa de decisions, especialment en l‟execució
pressupostària, la concessió d‟ajuts i subvencions, la contractació pública i la selecció
de personal, i garantir que els processos es desenvolupen d‟acord amb els principis de
transparència, legalitat, publicitat, imparcialitat i objectivitat, incorporant-hi criteris de
sostenibilitat i igualtat de gènere.
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 Publicar, en el Portal Municipal de la Transparència, les entrevistes, reunions o
similars que mantinguin amb persones físiques o jurídiques que siguin considerades
grups d‟interès, d‟acord amb el que preveu la Llei 19/2014 de transparència, accés a la
informació i bon govern i la normativa de desplegament.
Compromisos en relació amb la ciutadania
 Proporcionar tota la informació derivada de les actuacions en l‟exercici de les seves
funcions i competències, mantenint únicament el secret o la reserva en els casos en
què la Llei exigeixi la confidencialitat o en els que puguin resultar afectats drets o
interessos de terceres persones, d‟acord amb la normativa d‟aplicació.
 Mantenir la confidencialitat i reserva respecte de la informació obtinguda per raó del
càrrec, sens perjudici de les obligacions derivades de la normativa de transparència, i,
en tot cas, sense obtenir cap avantatge propi ni aliè.
 Gestionar els recursos públics d‟acord amb la legalitat pressupostària i les finalitats
per a les quals s‟han concebut, facilitant la rendició de comptes, i en compliment de
l‟obligació de respondre de les actuacions pròpies i de les dels òrgans que dirigeixen.
 Dissenyar estratègies i iniciatives que promoguin el diàleg i la convivència entre la
ciutadania i facilitar la seva participació en la presa de decisions a través d‟instruments
de participació i col·laboració ciutadana en els assumptes públics.

6. Mecanisme de control intern
L‟Ajuntament de Sant Quirze del Vallès crea la constitució d‟una comissió informativa de
caràcter permanent denominada Comissió del Codi de Conducta dels Càrrecs Electes
com a mecanisme de control intern que vetlli pel compliment del codi.
La Comissió ajustarà el seu funcionament al que disposen els articles 123 a 126 i 134 a
138 del Reglament d‟organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals
aprovat pel Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre.
Les funcions d‟aquest mecanisme de control intern són:
 Resoldre dubtes referents a la interpretació i aplicació del codi.
 Formular recomanacions i propostes de millora.
 Rebre queixes en relació amb la conducta ètica dels alts càrrecs i donar-los el tràmit
que correspongui en cas d‟incompliment del codi.
 Vetllar per l’actualització del codi i efectuar propostes de modificació del seu
contingut.
 Promoure la difusió i el coneixement del codi.
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 Emetre un informe anual de l‟activitat referent al mecanisme de control intern, que es
farà públic a través del Portal Municipal de la Transparència: https://www.seue.cat/web/santquirzedelvalles.
La Comissió del Codi de Conducta dels Càrrecs Electes estarà integrada pels membres
següents:
 President/a: l‟alcalde/essa o regidor/a en qui delegui.
 Vocals: els i les portaveus de cada Grup Municipal o regidor/ en qui delegui.
 Secretari/ària: el secretari/ària de l‟Ajuntament o funcionari/ària en qui delegui.
 Tècnic/a de Transparència i Govern Obert o funcionari/ària en qui delegui.
El secretari/ària i tècnic/a de Transparència i Govern Obert participaran de la Comissió en
tasques de fe pública i assessorament.
Als membres anteriors, s‟estima afegir el Síndic/a del veí, com a responsable de la
sindicatura de greuges municipal, quan s‟hagi creat la seva figura prevista als articles 48 i
59 del Text refós de la Llei municipal i del règim local de Catalunya aprovat pel Decret
legislatiu 2/2003, de 28 d‟abril.
La Comissió celebrarà dues sessions ordinàries a l‟any. No obstant això, es podran
convocar les sessions extraordinàries que s‟estimin convenients.

7. Règim sancionador
El règim sancionador aplicable als alts càrrecs, en cas d‟incompliment de les normes
d‟aquest codi, és el que s‟estableix al Capítol II del Títol VII de la Llei 19/2014, del 29 de
desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

8. Aprovació, vigència i revisió del codi
Aquest codi s‟ha d‟aprovar pel Ple com a òrgan competent i es mantindrà vigent mentre
no se n‟aprovi expressament la seva modificació o derogació.”
Segon.- Aprovar la creació de la Comissió de seguiment del Codi de Conducta dels
Càrrecs Electes de l‟Ajuntament, en la forma, les funcions i la composició establertes.
Tercer.- Difondre i fer públic aquest acord i el Codi de conducta en el Portal de la
Transparència Municipal de l‟Ajuntament de Sant Quirze del Vallès.
Quart .Comunicar la seva aprovació a la Xarxa de Governs Transparents de
Catalunya.

Deliberacions
La senyora Elisabeth Oliveras i Jorba declara:
D‟acord amb l‟article 55.3 de la Llei 19/2014, de 29 ... els principis ètics, bàsicament té
dos objectius: establir els principis ètics que han de guiar l‟actuació dels alts càrrecs ...
... per raons de naixement, ètnia, gènere, opinió, diversitat funcional o qualsevol altre
condició o circumstància social.
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Mantenir la imparcialitat, la independència i la neutralitat, garantint les condicions
necessàries per a una actuació independent.
Responsabilitat i professionalitat.
Exercir el càrrec amb honestedat, correcció, equitat i transparència.
Com a principis de bon govern posa:
La satisfacció de l‟interès públic general: actuant amb l‟objectiu d‟aconseguir la satisfacció
dels interessos generals de la ciutadania.
Transparència i rendició de comptes: treballar per garantir la transparència de les
actuacions i decisions de l‟Ajuntament i retre comptes a la ciutadania de les decisions i
actuacions administratives que s‟adoptin.
La participació: facilitar mecanismes que participació amb tots els sectors socials del
municipi i tenir en consideració les seves aportacions en l‟adopció i presa de decisions.
La qualitat: assegurar la qualitat dels serveis que són competència de l‟Ajuntament.
L‟accessibilitat i simplificació, doncs impulsar una administració accessible i receptiva a
les peticions de les persones.
L‟agilitat, l‟eficàcia i eficiència: actuar amb proporcionalitat, garantint el bon ús dels béns
públics, respondre amb agilitat les necessitats de la ciutadania per mantenir i enfortir la
confiança dipositada mitjançant el sufragi universal.
Col·laboració i coordinació interadministrativa, és a dir establir mecanismes de
coordinació entre les administracions.
Modernització i millora contínua.
I desenvolupament d‟una cultura ètica en l‟organització de l‟Ajuntament de Sant Quirze,
que incorpori el vessant ètic en el seu desplegament normatiu i competencial, així com en
la prestació de serveis.
Com a normes de conducte dels alts càrrecs, hi ha compromisos generals:
Que és exercir les funcions encomanades amb objectivitat i veracitat.
Formular a l‟inici del mandat la declaració de béns i drets patrimonials.
Comprometre‟s a evitar l‟acumulació de retribucions.
Actuar en tot moment amb austeritat i moderació en relació a les despeses derivades.
Rebutjar i denunciar qualsevol actitud de permissivitat que legitimi formes de corrupció.
En els cas dels càrrecs electes, ser plenament conscients que exercir un càrrec públic es
fa en nom i representació d‟un partit polític del qual es va formar part en la candidatura a
les eleccions municipals, per la qual cosa, si en algun moment es considera que la
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posició política personal no s‟ajusta a la del partit que es representa i això portés a no
compartir les decisions del grup municipal, comprometre‟s a renunciar a l‟acta de càrrec
públic.
...
Abstenir-se de participar en els assumptes que tinguin a veure amb l‟interès particular.
No acceptar regals, donacions de particulars o d‟entitats públiques o privades, fora
d‟aquells regals de cortesia que li siguin lliurats per raó del seu càrrec. En aquests
supòsits es faran públics a través del Portal de Transparència, els béns acceptats com a
regals, i caldrà especificar el bé o regal ...
...
Acceptar només el pagament de viatge, desplaçaments i allotjaments per ...
Excepcionalment, per un cord de ple o de l‟òrgan competent, es podrà autoritzar
l‟acceptació d‟un pagament a través d‟una entitat privada sempre que tingui una raó o un
interès públic lligat.
Fer ús de criteris objectius en la presa de decisions.
Publicar en el Portal de Transparència les entrevistes, reunions o similars que es
mantinguin amb persones físiques o jurídiques considerades grups d‟interès.
I llavors ja passem als compromisos en relació a la ciutadania:
Proporcionar tota la informació derivada de les actuacions de l‟exercici de les seves
funcions i competències, mantenir únicament el secret o la reserva en els casos que la llei
exigeix la confidencialitat i en el cas que puguin resultar afectats drets o interessos de
terceres persones, d‟acord amb la normativa d‟aplicació.
Mantenir la confidencialitat i reserva respecte a la informació obtinguda per raó del càrrec,
sens perjudici de les obligacions derivades de la normativa de transparència.
Gestionar els recursos públics d‟acord amb la legalitat pressupostària i les finalitats per
les quals s‟han concebut, facilitant la rendició de comptes.
I dissenyar estratègies i iniciatives que promoguin els diàleg i la convivència entre la
ciutadania.
Com a mecanisme de control intern, en el nostre Ajuntament s‟ha afegit la creació d‟una
comissió d‟informació de caràcter permanent denominada Comissió del Codi de
Conducta dels Càrrecs Electes, que serà el mecanisme de control intern que en aquest
mateix ple estem constituint.
Les seves funcions són:
Resoldre dubtes referents a la interpretació i aplicació del codi.
Formular recomanacions i propostes de millora.
Rebre queixes en relació amb la conducta ètica dels alts càrrecs i donar-los el tràmit que
correspongui en cas d‟incompliment del codi.
Vetllar per l‟actualització del codi i efectuar propostes de modificació del seu contingut.
Promoure la difusió i el reconeixement del codi.
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Emetre un informe anual de l‟activitat.
Aquesta comissió estarà constituïda per l‟alcalde/essa o regidor/a en qui delegui, els
vocals: els portaveus de cada grup municipal o regidor en qui delegui, el secretari o
secretària de l‟Ajuntament, el tècnic de Transparència i Govern Obert o funcionari en qui
delegui.
...
Aquesta comissió també té un règim sancionador ...
En aquest punt el que portem és això, l‟aprovació del codi i aprovar la creació de la
comissió de seguiment i fer públic aquest codi i comunicar la seva aprovació a la Xarxa
de Governs Transparents de Catalunya.
En tot cas agrair als grups les aportacions, especialment al PSC que vam poder
incorporar, pensem que tot i que semblin obvietats, i que tot i que a nosaltres ens sembla
que tot això que ens diuen ja ho sabem, malauradament hi ha molts exemples de què hi
ha hagut gent que se n‟ha oblidat o que no se‟n recordaven d‟altres municipis i per tant
sempre, tot i que la llei també ens obliga, també és bo que quedi recollit.
Hi ha molts d‟aquests aspectes que s‟estan complint, d‟altres haurem d‟agafar l‟hàbit de
comunicar-los a Transparència com pot ser quan anem a un acte i quan rebem un
obsequi que traslladarem directament a protocol, però ara a més a més Protocol haurà de
fer saber qui ha donat aquest obsequi ... donarà més garanties a la ciutadania de què les
persones que representen en tot moment ...

El senyor David Sánchez Mancebo declara:
Bona tarda.
Congratular-nos d‟aquesta ... en qüestions de voluntat de transparència, com bé saben
no només nosaltres a nivell local, sinó també a nivell nacional, des què es va fundar i
posteriorment el nostre partit sempre ha transmès un missatge de parets de vidre, és a dir
de total transparència i intentar fer les coses transparents ... d‟una banda i de l‟altra i no
saps el que pot passar ... a la ciutadania li costa creure.
Òbviament el que sí que em preocupa i mantindrem la serietat en la intervenció, és que
assistir a aquest novament el sopar que com bé saben ... perquè si et toca una catifa,
doncs tot el poble, no només arribar a casa amb una catifa de 25 per 25, serà tot un
exercici molt divertit, sinó que ara doncs ho sabrà tot el poble que t‟ha tocat una catifa ...
s‟ha de fer una mica d‟humor després d‟aquest parenostre que vostè ha llegit tant
impecablement.

La senyora Sílvia Peralta Valdívia declara:
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Nosaltres també com diu el Sr. Sánchez, també ens congratulem d‟aquest tema,
lògicament votarem a favor d‟aquest codi ètic i de conducte dels alts càrrecs de
l‟Ajuntament i voldríem recordar que el nostre grup municipal ja va signar en el moment
d‟assumir la nostra responsabilitat com a regidor i regidora, un compromís ètic amb la
ciutadania ... més enllà d‟aquest codi ètic ... un és el tema de la corrupció en el sentit de
denunciar i rebutjar qualsevol actitud que legitimi formes de corrupció i l‟altra també
rebutjar el transfuguisme, en el sentit lògicament d‟entendre que nosaltres estem aquí
com a càrrecs electes perquè vam estar escollits i vam estar votats pels ciutadans en
representació d‟un partit polític i per tant això entenem que s‟ha de respectar.
I per això vam fer les propostes, les quals agraïm que s‟hagin incorporat perquè entenem
que acaben de completar més i d‟integrar més tots aquests compromisos públics que
haurem d‟assumir tots els regidors i regidores de l‟Ajuntament.

La senyora Mercè Vallès Corominas declara:
Bon vespre de nou.
Sumar-nos a totes les intervencions que s‟han fet, evidentment el nostre grup també
donarà suport a aquest codi ètic, si bé ... el fet que la Llei de transparència vagi doncs
implantant cada vegada mesures de més transparència als ajuntaments, si bé és cert que
això abans no existia, però allà la consciencia de cada un dels regidors que hem format
part d‟aquest Consistori al llarg dels anys i també la nostra consciencia d‟haver fet les
coses ben fetes.
Malauradament, per sort vull dir, aquesta consciència i a l‟haver fet les coses ben fetes és
a la gran majoria de corporacions municipals, però certament el soroll que fan certs casos
de corrupció, com ha dit el Sr. Sánchez, a un cantó i a l‟altra, fa que ens acabin posant a
tots en el mateix sac i és de manera injusta, ... fer una llança a favor de tots aquells que
ens dediquem a la política municipal de manera honrada simplement ...

El senyor Àlex Brossa i Enrique declara:
...

La senyora Elisabeth Oliveras i Jorba declara:
... agrair-los a tots que l‟hagin pogut consensuar i poder treballar.
Vull demanar disculpes a tots els oients de la Ràdio perquè en cap votació he donat el
resultat, no sé qui m‟ha passat la nota però ho agraeixo molt, perquè ho sento però no hi
he pensat de dir en veu alta com havien anat les votacions, ara a partir d‟aquest punt ho
faré i per això demano disculpes.

Votació
Sotmesa a votació la proposta dalt transcrita, s‟aprova per unanimitat.
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8. Recuperació possessòria terrenys municipals
indegudament usurpats carrer Nord, 23

de

caràcter

demanial

ANTECEDENTS
S‟ha tramitat en aquest Ajuntament expedient de recuperació d‟ofici del bé immoble
patrimonial municipal consistent en una franja de terreny de 6 m2 de la finca municipal
contigua a la finca privada del carrer Nord número 23 i situada entre el final dels patis
dels solars 4B i 16 del carrer del Sol i el Riu Sec, amb referència cadastral
4478004DF2947N0001BD, qualificada com a Parc Territorial (Pt) ,en el que s‟ha acreditat
la possessió municipal del bé fins al moment en què en fou usurpat per part del Sr.
Francisco Baena Gonzalez.
S‟ha donat audiència a l‟interessat, el qual no ha presentat al·legacions, i per tant no ha
acreditat cap títol legitimador de la seva possessió.
FONAMENTS DE DRET
L‟Ajuntament gaudeix de la potestat de recuperació d‟ofici dels seus béns, d‟acord amb
els articles 4.1.d) de la Llei 7/1985, de 2 d‟abril, de bases del règim local, i 8.1.e) del Text
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat per Decret legislatiu
2/2003, de 28 d‟abril (en endavant TRLMRLC).
Tractant-se d‟un bé demanial, l‟Ajuntament pot recuperar per si mateix, en qualsevol
moment, la possessió dels seus béns de domini públic.
Vist l‟informe de la secretària municipal número 16/2017, de 15 de juny.
DISPOSICIÓ
S‟adopta el següent
ACORD
Primer. Disposar la recuperació d‟ofici del bé immoble demanial municipal consistent en
una franja de terreny de 6 m2 de la finca municipal contigua a la finca privada del carrer
Nord número 23 i situada entre el final dels patis dels solars 4B i 16 del carrer del Sol i el
Riu Sec, amb referència cadastral 4478004DF2947N0001BD, qualificada com a Parc
Territorial (Pt).
Segon. Ordenar al Sr. Francisco Baena Gonzalez que, en el termini de deu dies hàbils
des de que li sigui notificat aquest acord, cessi en la seva actuació d‟ocupació de
l‟esmentat immoble i que el deixi a la lliure disposició de l‟Ajuntament.
Tercer. Disposar que, en cas de que el Sr. Francisco Baena Gonzalez no doni
compliment a l‟ordre continguda al paràgraf precedent, es procedeixi per part dels serveis
municipals a la recuperació de la possessió de l‟immoble, utilitzant els mitjans d‟execució
forçosa legalment procedents, i sol·licitant si és precís l‟auxili de la força pública.
Quart. Notificar la present resolució als interessats.
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Deliberacions
El senyor Francesc Fernández Lugo declara:
Bon vespre a tothom.
L‟Ajuntament ha tramitat un expedient de recuperació d‟ofici del bé immoble patrimonial
consistent, situat en aquesta localització C. Nord, 23, consistent en una franja de 6 m2 de
terreny de la finca contigua a la finca privada que es troba en aquest indret.
Aquesta zona està qualificada com a parc territorial i s‟ha acreditat la possessió municipal
fins que va ser usurpada.
En el decurs de la tramitació d‟aquest cas, es va donar audiència al senyor que ha fet
l‟ocupació d‟aquesta franja ...
... és per això que porten a aquest ple la recuperació d‟aquests terrenys ...

La senyora Sílvia Peralta Valdívia declara:
Nosaltres farem una intervenció i la fem extensiva als altres 2 punts ja que són
pràcticament iguals.
Nosaltres ens abstenim tot i que lògicament el que no farem en absolut és legitimar la
legitimitat de l‟Ajuntament a recuperar aquests terrenys municipals que siguin de la seva
titularitat.
El que passa que en aquest cas estem parlant casi ...

El senyor Francesc Fernández Lugo declara:
... el terreny sigui un 1m2 o 6m2 no prescriu i l‟Ajuntament en aquest cas posa fil a
l‟agulla per anar fent aquestes recuperacions d‟aquests terrenys que al llarg dels anys
han estat ocupats.

Votació
Sotmesa a votació la proposta dalt transcrita, s‟aprova per majoria absoluta amb el
resultat següent:
Vots a favor: 15 (Junts-ERC-AM, ICV-EUiA-E, PDeCat i C‟s)
Vots en contra: 0
Abstencions: 2 (PSC-CP)

9. Recuperació possessòria
usurpats carrer Galicia 3

terrenys

municipals

demanials

indegudament
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ANTECEDENTS
1. S‟ha tramitat en aquest Ajuntament expedient de recuperació d‟ofici del bé immoble
patrimonial municipal consistent en una franja de terreny de 35,00 m2 (14,00 x 2,50) de
sòl destinat a verd públic que forma un total unitari amb el verd de l‟illa “G” localitzat al
llarg del límit nord de la finca del carrer Galicia, número 3, en el que s‟ha acreditat la
possessió municipal del bé fins al moment en què en fou usurpat per part del propietari de
la finca del carrer Galicia número 3.
2. Mitjançant escrit registrat d‟entrada el dia 11 de maig de 2017 els propietaris de la finca
han formulat al·legacions.
3. En data 19 de maig de 2017, l‟arquitecte tècnic municipal ha emès informe que
literalment exposa:
“AL·LEGACIÓ PRIMERA: Que en el moment de l’adquisició de l’esmentada finca no van
ser coneixedors de l’existència de cap procediment (patrimonial).
INFORMO: Em remeto a informe jurídic.
AL·LEGACIÓ SEGONA: Que no tenien informació de l’estat inicial de la finca ni van ser
els autors dels canvis realitzats per l’anterior propietari.
INFORMO: Em remeto a informe jurídic.
AL·LEGACIÓ TERCERA: Que arran de la notificació rebuda en data 30/03/2017 van ser
coneixedors de l’expedient DU2012/000028 de data 18/10/2012 pausat durant 6 anys per
raons desconegudes i al 2017 es va arxivar.
INFORMO: Em remeto a informe jurídic.
AL·LEGACIÓ QUARTA: Que en reunió mantinguda amb l’Ajuntament, van ser informats
que la denúncia va ser originada per un ciutadà anònim. Que l’Ajuntament va tenir durant
6 anys l’expedient obert a l’anterior propietari fins que es va arxivar. Que en aquest
moment no hi ha denúncia de cap ciutadà.
SOL·LICITA
1. Que l’Ajuntament valori el manteniment de la tanca actual tota vegada que no molesta
a ningú i que es farien càrrec del manteniment de l’espai ocupat.
2. Cas contrari demanen que no es derivin despeses per la replantació de l’antic arbrat,
tot demanant el manteniment del l’arbrat plantat per l’anterior propietari.
INFORMO
1. Cap de les al·legacions i la sol·licitud primera es corresponen a qüestions tècniques,
raó per la qual no es pot pronunciar.
2. Quant a la sol·licitud segona, em remeto al ja informat amb data 03/03/2017 és a dir:
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“Quant a la reposició dels 5 exemplars de Cupressocyparis leylandii preexistents en
aquesta franja ocupada, el tècnic que subscriu exposa la dificultat d’arrelament de nous
exemplars d’aquesta espècie amb una alçada de 4,50/5,00 metres, raó per la qual
proposa mantenir els arbres fruiters plantats fa més de cinc anys. Malgrat això es valora
l’eventual replantació”.
FONAMENTS DE DRET
L‟Ajuntament gaudeix de la potestat de recuperació d‟ofici dels seus béns, d‟acord amb
els articles 4.1.d) de la Llei 7/1985, de 2 d‟abril, de bases del règim local, i 8.1.e) del Text
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat per Decret legislatiu
2/2003, de 28 d‟abril (en endavant TRLMRLC).
Tractant-se d‟un bé demanial, l‟Ajuntament pot recuperar per si mateix, en qualsevol
moment, la possessió dels seus béns de domini públic.
Vist l‟informe de la secretària municipal número 17/2017, de 16 de juny, que literalment
assenyala el següent:
“II. Al·legacions dels interessats
Els propietaris de la finca en el seu escrit d’al·legacions en síntesi exposen que en el
moment de l’adquisició de l’habitatge no van ser coneixedor de cap procediment pendent,
denúncia o situació irregular, ni han estat autors dels canvis realitzats a la finca i que
l’Ajuntament no ha fet res durant 6 anys que va estar l’expedient obert amb l’antic
propietari, i en aquests moments cap ciutadà ha presentat denúncia al respecte.
Demanen que es valori novament el manteniment de la tanca tal i com està actualment i
d’aquesta manera els arbres, neteja i manteniment quedarien coberts per la seva part i en
el cas que no sigui així, es demana que no es derivin costos de replantació d’arbrat.
Han de ser desestimades aquestes al·legacions en quant al fet que no siguessin
coneixedors de l’existència de cap irregularitat a la finca en el moment de la seva
adquisició atès que només existeix l’obligació d’inscriure en el Registre de la Propietat la
incoació dels expedients de disciplina urbanística que afectin actuacions en virtut de les
quals es porti a terme la creació de noves finques registrals per la via de parcel·lació,
reparcel·lació en qualsevol de les seves modalitats, declaració d’obra nova o constitució
de règim de propietat horitzontal, segons estableix l’article 65.2 del Text refós de la Llei
de Sòl i Rehabilitació Urbana, aprovat per Reial decret legislatiu 7/2015, de 30 d’octubre.
La inscripció de la incoació de la resta d’expedients de disciplina, com en el present cas,
és potestativa.
A més d’aquest article del Text refós de la Llei del Sòl, que té caràcter de bàsic i per tant,
d’obligat compliment, l’article 113 del Reglament de protecció de la legalitat urbanística de
Catalunya, aprovat per Decret 64/2014, de 13 de maig hi fa referència en els mateixos
termes.
El fet que no existeixi actualment cap comunicació o denuncia formulada per particulars o
administracions envers aquesta actuació no suposa que no s’hagi d’instruir el present
expedient atès que la potestat de protecció de la legalitat urbanística i la de recuperació
d’ofici dels bens municipals és d’exercici preceptiu per a l’Administració.
No hi ha cap inconvenient jurídic a la proposta formulada pel tècnic municipal en informe
de 03/03/2017 i 19/05/2017, i pels propis interessats, relativa al manteniment dels arbres
fruiters plantats.
III. Consideracions jurídiques
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Donat que els interessats no tenen cap títol legitimador de la seva possessió, de la qual
ha privat a l’Ajuntament, la corporació està facultada per a recuperar d’ofici la possessió
de l’immoble, mitjançant l’adopció del corresponent acord plenari (donat que la
competència està atribuïda al Ple municipal per l’article 229 en relació amb el 227.1. del
TRLMRLC) en la qual s’ordenarà a l’usurpador que cessi en la seva actuació en el termini
d’un mes i deixi a la lliure disposició de l’Ajuntament el bé ocupat.
En el cas que aquesta ordre no sigui atesa, l’Ajuntament està facultat, segons l’article 150
del Reglament de patrimoni dels ens locals, aprovat per Decret 336/1988, de 17
d’octubre, per a utilitzar tots els mitjans compulsoris admesos legalment.
No obstant, el ple municipal resoldrà el que estimi més adient.”
DISPOSICIÓ
S‟adopta el següent
ACORD
Primer. Desestimar les al·legacions presentades pels Srs/es. David Mendoza Benitez i
Marta Marfil Martínez en escrit registrat d‟entrada el dia 11 de maig de 2017 (N.R.G.E.
2017006241) contra el decret d‟Alcaldia número 20171146, de 2 de maig de 2017, llevat
de la relativa a la reposició de l‟arbrat de l‟àmbit.
Segon. Disposar la recuperació d‟ofici del bé immoble demanial municipal consistent en
una franja de terreny de 35,00 m2 (14,00 x 2,50) de sòl destinat a verd públic que forma
un total unitari amb el verd de l‟illa “G” localitzat al llarg del límit nord de la finca del carrer
Galicia, número 3,
Tercer. Ordenar als propietaris de la finca del carrer Galicia número 3, que, en el termini
d‟un mes des de que li sigui notificat aquest acord, cessin en la seva actuació d‟ocupació
de l‟esmentat terreny i que el deixi a la lliure disposició de l‟Ajuntament.
Quart. Disposar que, en cas de que el propietari de la finca del carrer Galicia número 3
no doni compliment a l‟ordre continguda al paràgraf precedent, es procedeixi per part dels
serveis municipals a la recuperació de la possessió de l‟immoble, utilitzant els mitjans
d‟execució forçosa legalment procedents, i sol·licitant si és precís l‟auxili de la força
pública.
Cinquè. Notificar la present resolució als interessats.

Deliberacions
El senyor Francesc Fernández Lugo declara:
En aquest cas es tracta d‟una franja ... en aquest cas també es proposa la desestimació
de les al·legacions formulades pel propietari de la finca esmentada, excepte l‟al·legació
que van fer en referència a la reposició de l‟arbrat ...
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Votació
Sotmesa a votació la proposta dalt transcrita, s‟aprova per majoria absoluta amb el
resultat següent:
Vots a favor: 15 (Junts-ERC-AM, ICV-EUiA-E, PDeCat i C‟s)
Vots en contra: 0
Abstencions: 2 (PSC-CP)

10. Recuperació possessòria
usurpats carrer Murcia, 4

terrenys

municipals

demanials

indegudament

ANTECEDENTS
1. S‟ha tramitat en aquest Ajuntament expedient de recuperació d‟ofici del bé immoble
patrimonial municipal consistent en una franja de terreny de 30,00 m2 (12,00 x 2,50) de
sòl destinat a verd públic que forma un total unitari amb el verd de l‟illa “G” localitzat al
llarg del límit nord de la finca del carrer Murcia, número 4, en el que s‟ha acreditat la
possessió municipal del bé fins al moment en què en fou usurpat per part del propietari de
la finca del carrer Murcia número 4.
2. Mitjançant escrit registrat d‟entrada el dia 11 de maig de 2017 el propietari de la finca
ha formulat al·legacions.
3. En data 19 de maig de 2017, l‟arquitecte tècnic municipal ha emès informe que
literalment conclou:
“Les al·legacions presentades no justifiquen l’ocupació d’aquest espai que originalment
era accessible des del carrer Galicia i per tant d’accés públic.
Que efectivament el mur existent pel costat del carrer Múrcia ja era existent i per tant no
cal el seu enderroc.
Quant a la replantació de l’antic arbrat, em remeto al ja informat amb data 03/03/2017 és
a dir:
“Quant a la reposició dels 5 exemplars de Cupressocyparis leylandii preexistents en
aquesta franja ocupada, el tècnic que subscriu exposa la dificultat d’arrelament de nous
exemplars d’aquesta espècie amb una alçada de 4,50/5,00 metres, raó per la qual
proposa mantenir els arbres fruiters plantats fa més de cinc anys. Malgrat això es valora
l’eventual replantació”.
Cap de la resta d’al·legacions corresponen a qüestions tècniques, raó per la qual no em
puc pronunciar”
FONAMENTS DE DRET
L‟Ajuntament gaudeix de la potestat de recuperació d‟ofici dels seus béns, d‟acord amb
els articles 4.1.d) de la Llei 7/1985, de 2 d‟abril, de bases del règim local, i 8.1.e) del Text
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat per Decret legislatiu
2/2003, de 28 d‟abril (en endavant TRLMRLC).
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Tractant-se d‟un bé demanial, l‟Ajuntament pot recuperar per si mateix, en qualsevol
moment, la possessió dels seus béns de domini públic.
Vist l‟informe de la secretària municipal número 18/2017, de 16 de juny, que literalment
assenyala el següent:
“II. Al·legacions dels interessats
Respecte a les al·legacions de caràcter jurídic formulades pel propietari, no s’ha d’estimar
la relativa a la prescripció de l’acció, atès que les accions de protecció dels bens
demanials no prescriuen, d’acord amb l’article 147 del RPEL i resta de normativa
patrimonial d’aplicació.
No hi ha cap inconvenient jurídic a la proposta formulada pel tècnic municipal en informe
de 03/03/2017 i 19/05/2017, i pels propis interessats, relativa al manteniment dels arbres
fruiters plantats.
CONCLUSIONS
Les al·legacions de l’interessat han de ser desestimades, tant les tècniques com les
jurídiques.
Donat que l’interessat no té cap títol legitimador de la seva possessió, de la qual ha privat
a l’Ajuntament, la corporació està facultada per a recuperar d’ofici la possessió de
l’immoble, mitjançant l’adopció del corresponent acord plenari (donat que la competència
està atribuïda al Ple municipal per l’article 229 en relació amb el 227.1. del TRLMRLC) en
la qual s’ordenarà a l’usurpador que cessi en la seva actuació en el termini d’un mes i
deixi a la lliure disposició de l’Ajuntament el bé ocupat.
En el cas que aquesta ordre no sigui atesa, l’Ajuntament està facultat, segons l’article 150
del Reglament de patrimoni dels ens locals, aprovat per Decret 336/1988, de 17
d’octubre, per a utilitzar tots els mitjans compulsoris admesos legalment.
No obstant, el ple municipal resoldrà el que estimi més adient.”
DISPOSICIÓ
S‟adopta el següent
ACORD
Primer. Desestimar les al·legacions presentades pel Sr. Gines Muñoz Hernandez en
escrit registrat d‟entrada el dia 11 de maig de 2017 (N.R.G.E. 2017006261) contra el
decret d‟Alcaldia número 2017864, de 30 de març de 2017.
Segon. Disposar la recuperació d‟ofici del bé immoble demanial municipal consistent en
una franja de terreny de 30,00 m2 (12,00 x 2,50) de sòl destinat a verd públic que forma
un total unitari amb el verd de l‟illa “G” localitzat al llarg del límit nord de la finca del carrer
Murcia, número 4.
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Tercer. Ordenar al Sr. Gines Muñoz Hernandez que, en el termini d‟un mes des de que li
sigui notificat aquest acord, cessi en la seva actuació d‟ocupació de l‟esmentat immoble i
que el deixi a la lliure disposició de l‟Ajuntament.
Quart. Disposar que, en cas de que el propietari de la finca del carrer Murcia número 4
no doni compliment a l‟ordre continguda al paràgraf precedent, es procedeixi per part dels
serveis municipals a la recuperació de la possessió de l‟immoble, utilitzant els mitjans
d‟execució forçosa legalment procedents, i sol·licitant si és precís l‟auxili de la força
pública.
Cinquè. Notificar la present resolució als interessats.

Deliberacions
El senyor Francesc Fernández Lugo declara:
En aquest cas al C. Murcia número 4, molt a prop del terreny anterior, al C. Galícia. En
aquest cas parlem d‟una franja de 30m2, un rectament de 12x2,50, de sòl destinat a verd
públic, que forma, com l‟anterior, un total unitari amb el verd de l‟illa G, al nord d‟aquesta
finca. On també com en els altres casos s‟acredita la possessió municipal fins el moment
de la usurpació.
Igual que en els casos anteriors l‟Ajuntament va donar tràmit d‟audiència al propietari, que
va presentar al·legacions, l‟informe de l‟arquitecte tècnic municipal diu que les
al·legacions no justifiquen l‟ocupació de l‟espai, que en origen era accessible des del C.
Galícia i per tant d‟accés públic, afegint que no cal enderrocar el mur del C. Múrcia
perquè ja era preexistent, ja hi era.
Sobre l‟arbrat, l‟informe arriba a la mateixa conclusió que en el punt anterior, és a dir que
es poden mantenir els arbres fruiters que hi ha ara.
D‟altra banda l‟informe de la secretària municipal manifesta que la prescripció de l‟acció
no procedeix, ja que com s‟ha explicat en els casos anteriors els béns demanials en
aquest cas no prescriu.
I com en els casos que ens han ocupat anteriorment, l‟actual propietari no ha presentat
cap tipus legitimador de la seva ocupació.
Així doncs es proposa al Ple la desestimació de les al·legacions formulades pel
propietaris de la finca, la recuperació de la franja de 30m2, així com ordenar a l‟actual
propietari que cessi la seva ocupació i la deixi lliure.

Votació
Sotmesa a votació la proposta dalt transcrita, s‟aprova per majoria absoluta amb el
resultat següent:
Vots a favor: 15 (Junts-ERC-AM, ICV-EUiA-E, PDeCat i C‟s)
Vots en contra: 0
Abstencions: 2 (PSC-CP)
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11. Moció presentada per Junts-ERC-AM i ICV-EUiA-E i consensuada en Junta de
Portaveus, per augmentar en els pressupostos generals de l'Estat 2017
l'assignació destinada per a la lluita contra la violència de gènere i les
polítiques d'igualtat
Atès el nombre incessant de dones i criatures assassinades per les violències masclistes
en el que portem d'any, davant l'increment de nombre de denúncies (2,3%) i el nombre de
dones amb ordres de protecció i/o mesures cautelars (7%) en l'any 2016 respecte a l'any
anterior, així com davant la prevista aprovació simultània al juny 2017 dels pressupostos
generals de l'Estat per a 2017 i de la proposta de la Subcomissió del Congrés dels i
Diputats i Diputades del "Pacte d'Estat" contra la Violència de Gènere
Atès que la quantia assignada al Programa 232C “Actuacions per a la prevenció de la
violència de gènere” previst en el Projecte de Pressupostos de l'Estat per a 2017,
presentat pel Govern, puja, després de la pressió política i social dels col·lectius
feministes, a 31,7 milions d'euros, que és un 25,7% més que el 2016 però continua sent
un 2,20% menys que el 2010. Així mateix, congela en 19.741.840 € el Programa 232B
“Igualtat entre dones i homes”, un 41,2% menys que el 2010.
Els 51,4 milions d'euros que sumen els dos són el 0,00011% de les despeses del
Projecte de Pressupostos de l'Estat per a 2017 (443.133.000 d'euros), percentatge ridícul
del que s'ha anomenat pomposament des de novembre de 2016 "Pacte de estat contra la
Violència de Gènere". Si no s‟augmenta significativament en els PGE 2017, almenys en
120 milions d'euros, el Programa 232C “Violència de Gènere”, un "Pacte d'Estat" seria
una ofensa i una burla a totes les dones que pateixen o han patit violència de gènere, és
a dir, per als 4 milions de dones que, segons la Macroenquesta 2015 del mateix Govern,
pateixen violència de parella (2,5 milions de dones) o sexual fora de la parella (1,5
milions). És seguir sense assignar ni un euro a la prevenció en els àmbits educatiu,
sanitari i de mitjans de comunicació, no cobrir la prevenció i atenció a la violència sexual
que exigeix el Conveni d'Istanbul (vigent des del 2014), no millorar la resposta policial i
judicial i no cobrir el cost dels serveis jurídics, psicològics i socials en les Entitats Locals
establerts en l'art.19 de la Llei O 1/2004.
Tampoc es poden fer polítiques per a les dones sense les dones. La suposada obertura a
les organitzacions de dones del "Grup de Treball" de l'Observatori de Violència de Gènere
del Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat és inoperant, perquè només serveix per
relatar centenars de propostes sense discutir-les ni buscar acords que conformen
l'informe final de l'Observatori al juny de 2017.
Per aquests motius el ple adopta els següents
ACORDS
1. Instar el Govern de l'Estat a augmentar en els pressupostos generals de l'Estat
2017 l'assignació destinada, en els termes abans esmentats, tant per a la lluita
contra la violència de gènere, com en relació a les polítiques d'igualtat.
2. Instar al Govern de l‟Estat al desenvolupament i posada en marxa efectiva del
Pacte d‟Estat contra la violència de gènere amb l‟assignació dels recursos
necessaris per a la seva execució.
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3. Traslladar el present acord al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad, al Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades, als grups
polítics del Congrés i senat i a les entitats municipalistes de Catalunya.

Deliberacions
La senyora Marta Baldrich Caselles declara:
És una moció consensuada i per tant procedirem a llegir els acords:
“Els grups municipals proposen els següents acords:
1. Instar el Govern de l'Estat a augmentar en els pressupostos generals de l'Estat
2017 l'assignació destinada, en els termes abans esmentats, tant per a la lluita
contra la violència de gènere, com en relació a les polítiques d'igualtat.
2. Instar al Govern de l‟Estat al desenvolupament i posada en marxa efectiva del
Pacte d‟Estat contra la violència de gènere amb l‟assignació dels recursos
necessaris per a la seva execució.
3. Traslladar el present acord al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad, al Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades, als grups
polítics del Congrés i senat i a les entitats municipalistes de Catalunya.”

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

12. Moció presentada per Junts-ERC-AM i ICV-EUiA-E i consensuada en Junta de
Portaveus, per al desmantellament de les instal·lacions del projecte Castor
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
El 2 d‟agost de 2007, el Ministeri d‟Indústria publicava al BOE el projecte Castor format
per tres grans infraestructures: una planta marina davant la costa de la Ràpita, Vinaròs i
Alcanar, per aprofitar com a magatzem de gas un jaciment petrolífer esgotat; un
gasoducte de 30 quilòmetres, i una planta d‟operacions terrestre situada al terme
municipal de Vinaròs, però físicament més propera als nuclis de població catalans
d‟Ulldecona i Alcanar.
Des del primer dia, aquest projecte va ser rebutjat per les poblacions d‟Alcanar i de la
Ràpita, així com de molts altres municipis de les Terres de l‟Ebre i del Sénia, i també per
la Plataforma en Defensa de les Terres del Sénia, moviment social que ha liderat
l‟oposició al projecte. Han estat diverses les denúncies, al·legacions, queixes, mocions,
preguntes i iniciatives que s‟han presentat des de diverses institucions exposant els
dèficits, les mancances, les incògnites, l‟opacitat, els dubtes i les possibles irregularitats
que oferia el projecte.
Fa pocs dies es van fer públics documents interns dels ministeris d‟Indústria i Energia en
què es detallava com l‟empresa, just abans de començar les obres, va triplicar el cost de
les instal·lacions, i es va passar d‟un pressupost inicial de 400 MEUR el gener de 2007
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als 1.272 MEUR de l‟any 2010. A més, també es va saber que no hi va haver un sistema
transparent d‟adjudicació de l‟obra, de manera que, a la pràctica, va ser una
„autoadjudicació‟. Així va ser com només s‟hi va poder presentar una única empresa,
l‟ACS de Florentino Pérez, qui, a la vegada, era el principal accionista de l‟empresa
gestora del magatzem de gas Escal UGS. Segons un informe redactat l‟any 2012 per la
Secretaria d'Estat d'Energia, pertanyent al Ministeri d'Indústria, l‟empresa ACS podria
haver incrementat fins al 17 % el benefici industrial gràcies a la construcció del Castor.
El 13 de juny de 2013 es començà a injectar el gas natural al magatzem submarí i,
després que s‟enregistressin centenars de terratrèmols, el 26 de setembre, el Ministeri
d‟Indústria i Energia ordenava el cessament de l‟activitat del magatzem de gas, una
instal·lació que encara estava en fase de proves i que, per tant, no estava operativa.
El juliol de 2014, Escal UGS va renunciar a la concessió de l‟explotació i el 3 d‟octubre del
mateix any el Govern espanyol aprovava un Reial Decret Llei pel qual s‟encarregava a
Enagás la hibernació de les instal·lacions del magatzem de gas Castor i s‟aprovava el
pagament, en el termini de 35 dies, d‟una indemnització a l‟empresa concessionària de
1.350 MEUR. Aquesta quantitat més els respectius interessos durant 30 anys, la pagaran
els consumidors mitjançant el rebut del gas.
El 3 de maig de 2017, el Ministeri d‟Energia feia públic l‟informe del Massachusetts
Institute of Technology (MIT), que certificava allò que altres organismes i científics ja
havien advertit amb anterioritat; és a dir, que la injecció de gas al magatzem submarí
Castor va originar el miler de terratrèmols. Cal recordar que la Declaració d‟Impacte
Ambiental de les instal·lacions del Castor no va incloure cap estudi per avaluar els riscos
sísmics associats al projecte, malgrat la proximitat d‟una falla a la plataforma marina. I
això que tant l‟Observatori de l‟Ebre com l‟Institut Geològic de Catalunya i la Plataforma
en Defensa de les Terres del Sénia havien apuntat i demanat la necessitat de fer estudis
detallats sobre el risc sísmic de l‟activitat.
El Ministeri, arran de l‟informe del MIT, va anunciar que el magatzem de gas s‟haurà de
desmantellar quan sigui segur i que continuarà en estat d‟hibernació, això sí, amb un cost
anual de 15,7 MEUR que també recaurà en la factura del gas que paguen els
consumidors.
Davant la necessitat de desmantellar de manera immediata les instal·lacions marítimes i
terrestres del Castor, i de dirimir les responsabilitats polítiques, tècniques i econòmiques
dels que van autoritzar, tramitar, gestionar i aprovar la posada en funcionament del
Castor, el Ple adopta els següents
ACORDS
Primer. Demanar al Govern espanyol una ordre de clausura definitiva del magatzem de
gas submarí Castor, que se segellin els pous i se‟n desmantellin immediatament totes les
instal·lacions marítimes i terrestres, com també que es reverteixi als propietaris les
servituds afectades pel gasoducte, l‟enretirada del gasoducte, la restitució ambiental i
paisatgística dels espais afectats pel projecte i l‟estudi de rescabalament per afectacions,
tant del projecte com dels terratrèmols, fins i tot en els casos de lucre cessant de finques i
empreses dels propietaris.
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Segon. Demanar al Govern espanyol la creació d‟una Comissió Informativa de seguiment
de les accions per desmantellar les instal·lacions del Castor, de la qual en formaran part
els ajuntaments i governs autonòmics directament afectats pels terratrèmols provocats
pel Castor.
Tercer. Demanar al Govern espanyol l‟elaboració d‟un informe jurídic sobre l‟operativitat
de les instal·lacions del Castor, tant en el moment de l‟inici dels terratrèmols com avui dia;
d‟una auditoria tècnica del projecte, i d‟un informe sobre l‟estabilitat i el risc sísmic que
presenta actualment la zona que va patir els sismes.
Quart. Demanar al Govern espanyol que faci arribar tota la informació i documentació
contractual, administrativa, jurídica i econòmica sobre el Castor al Tribunal de Cuentas,
perquè fiscalitzi tot el procés economicoadministratiu relacionat amb el projecte,
investigant-ne els costos, les despeses i el dèficit generat per aquesta actuació.
Cinquè. Demanar al Congrés de Diputats la creació, en seu parlamentària, d‟una
Comissió d‟Investigació per determinar les responsabilitats polítiques, tècniques i
econòmiques dels que van autoritzar, tramitar, gestionar i aprovar la posada en
funcionament del Castor i emprendre les accions legals pertinents que se‟n derivin.
Sisè. Fer arribar aquest acord al president de la Generalitat de Catalunya, al Ministre
d‟Energia, a tots els grups parlamentaris del Congrés de Diputats i del Senat, al Tribunal
de Cuentas, a la Plataforma en Defensa de les Terres del Sénia, i al comissari de Medi
Ambient de la Unió Europea.
Deliberacions
El senyor Àlex Brossa i Enrique declara:
... creiem que preocupa a tota la societat i a tots plegats ... la indemnització de 1.350
milions d‟euros a la única concessionària que s‟hi va presentar és per això doncs que ara
els hi llegirem els acords que hem consensuat tots plegats.
“Primer. Demanar al Govern espanyol una ordre de clausura definitiva del magatzem de
gas submarí Castor, que se segellin els pous i se‟n desmantellin immediatament totes les
instal·lacions marítimes i terrestres, com també que es reverteixi als propietaris les
servituds afectades pel gasoducte, l‟enretirada del gasoducte, la restitució ambiental i
paisatgística dels espais afectats pel projecte i l‟estudi de rescabalament per afectacions,
tant del projecte com dels terratrèmols, fins i tot en els casos de lucre cessant de finques i
empreses dels propietaris.
Segon. Demanar al Govern espanyol la creació d‟una Comissió Informativa de seguiment
de les accions per desmantellar les instal·lacions del Castor, de la qual en formaran part
els ajuntaments i governs autonòmics directament afectats pels terratrèmols provocats
pel Castor.
Tercer. Demanar al Govern espanyol l‟elaboració d‟un informe jurídic sobre l‟operativitat
de les instal·lacions del Castor, tant en el moment de l‟inici dels terratrèmols com avui dia;
d‟una auditoria tècnica del projecte, i d‟un informe sobre l‟estabilitat i el risc sísmic que
presenta actualment la zona que va patir els sismes.
Quart. Demanar al Govern espanyol que faci arribar tota la informació i documentació
contractual, administrativa, jurídica i econòmica sobre el Castor al Tribunal de Cuentas,
perquè fiscalitzi tot el procés economicoadministratiu relacionat amb el projecte,
investigant-ne els costos, les despeses i el dèficit generat per aquesta actuació.
Cinquè. Demanar al Congrés de Diputats la creació, en seu parlamentària, d‟una
Comissió d‟Investigació per determinar les responsabilitats polítiques, tècniques i
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econòmiques dels que van autoritzar, tramitar, gestionar i aprovar la posada en
funcionament del Castor i emprendre les accions legals pertinents que se‟n derivin.
Sisè. Fer arribar aquest acord al president de la Generalitat de Catalunya, al Ministre
d‟Energia, a tots els grups parlamentaris del Congrés de Diputats i del Senat, al Tribunal
de Cuentas, a la Plataforma en Defensa de les Terres del Sénia, i al comissari de Medi
Ambient de la Unió Europea.”

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

13. Moció presentada per Junts-ERC-AM i ICV-EUiA-E i consensuada amb el
PDeCat i C’s, de denúncia de les greuges patides pel nostre municipi en els
àmbits de Territori i Mobilitat, i el seu trasllat a la Conselleria de Territori i
Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya
ANTECEDENTS DE FET
El passat mes de març la Generalitat anunciava la licitació de l‟obra per construir un
tercer carril a l'autopista C-58 entre Terrassa i Sant Quirze en sentit Barcelona. Una
actuació que preveu començar al setembre i que duri un any, invertint 10,3 milions
d'euros en un tram de 4,15 quilòmetres.
En aquest sentit, l‟Alcaldessa i representants del govern municipal van mantenir una
trobada amb el conseller de Territori i Sostenibilitat Josep Rull al Parlament de Catalunya,
el 27 de juliol de 2016. Posteriorment va haver més trobades amb representants del
Departament, el 29 de setembre i 30 de novembre del 2016 per debatre sobre aquesta
important actuació i la seva afectació al municipi. L‟Ajuntament ha exposat sempre, entre
d‟altres, la necessitat d'incloure galeries de servei que permetin en el futur soterrar les
línies elèctriques d'alta tensió que travessen el municipi, petició que no ha estat
contemplada al projecte final. D‟altra banda, tot i el compromís de la conselleria d'enviar
el projecte del tercer carril de la C58 a l‟Ajuntament, la documentació va arribar el 29 de
març, quan el dia 17 d'aquell mateix mes, el conseller Rull ja havia piulat, des del seu
compte personal de Twitter, l'inici de la licitació, la data d‟inici de les obres i el termini
d'execució. A més, el projecte inclou, de cara al futur, el dibuix d'una rotonda a la ronda
Arraona, a la qual ens hem oposat reiteradament pels prejudicis que en intensitat de
trànsit pot afegir al nostre poble.
Al voltant d'aquesta obra a la C-58, no es pot obviar la gran afectació que representa per
a Sant Quirze, ja que s'actua sobre tota la façana del municipi, i la construcció del tercer
carril en sentit sud no farà altra cosa que acostar l'autopista al poble amb el problema
d'augment de la contaminació ambiental i acústica que això generarà. Aquesta actuació,
a més, és incoherent amb els resultats de la Taula per la Qualitat de l'Aire de la
Conurbació de Barcelona i l'entrada en vigor, a partir de desembre d'enguany, de
restriccions als vehicles contaminants, ja que a Sant Quirze es pateix a diari els
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embussos provocats pels vehicles que surten de l'autopista i travessen el municipi, tant
al nucli del poble amb la C-58, com a les Fonts amb la C-16.
Precisament pel que fa a la C16, l‟Ajuntament també ha demanat d‟eliminar el peatge a
les Fonts, acció que ajudaria a disminuir el nivell de trànsit que aquesta zona ha de
suportar.
Seguint amb les Fonts, i pel que fa a les tarifes de Ferrocarrils de la Generalitat de
Catalunya, el 6 maig del 2016, en una reunió al Consell Comarcal del Vallès Occidental,
el conseller Rull va explicar que el nou sistema d'integració tarifària es començaria a
desplegar aquest 2017 i que estaria completat a la nostra comarca a començaments de
2018, però a hores d'ara el sistema de corones es manté: Sant Quirze és zona 2 i Les
Fonts, zona 3. A més, l'estació de les Fonts no està adaptada per a persones amb
mobilitat reduïda, una altra reivindicació del nostre poble.
Tot i la congestió de la línia S2 de FGC, no s'ha atès la demanda de recuperar el tren de
les 8:15 amb sortida des de Sant Quirze. Ara als matins els combois en direcció
Barcelona ja arriben plens a Sant Quirze, situació que s'agreujarà especialment al
setembre amb l'entrada en funcionament de les noves estacions a Sabadell, aquest estiu,
fins que no s'augmentin les freqüències.
D‟altra banda, la variant de la C1413 segueix sense estar dotada. Aquest punt seria clau
per poder descongestionar el trànsit pel nucli urbà i convertir aquesta carretera en una via
urbana. Se'ns diu que la dibuixem com a via urbana en la revisió del Pla General però no
entra en el pressupost. Convertir la 1413 en via urbana faria més senzill, a més, la
connexió mitjançant carril bici amb Sabadell per la plaça del Mil.lenari.
Pel que fa al servei de bus, i després de diverses reunions, es va arribar a un acord pel
servei que ha de connectar Sant Quirze amb l'Hospital de Terrassa, la Mútua de Terrassa
i la zona universitària; la previsió era que aquest nou trajecte entrés en funcionament el
març del 2017, però no ha estat així. Des d‟aleshores, ha estat impossible contactar amb
els responsables d'aquest tema al Departament.
Per tal d‟exposar tots aquests temes que neguitegen i preocupen a Sant Quirze, fa més
d'un mes que l'alcaldessa Elisabeth Oliveras va demanar una reunió amb el conseller
Rull, petició que a dia d‟avui encara no ha obtingut resposta.
Per tot l‟exposat anteriorment, el Ple de l‟Ajuntament de Sant Quirze del Vallès adopta el
següent
ACORD

Primer. Sol·licitar a la conselleria de Territori i Sostenibilitat que tingui a bé atendre la
petició de reunió realitzada per part de l‟Ajuntament de Sant Quirze com a representant
de la postura i de la voluntat de les veïnes i veïns del municipi en relació a tot el que
s‟exposa en aquest acord, i que aquesta sigui tinguda en compte a l‟hora de
desenvolupar qualsevol projecte que afecti al nostre poble.
Segon. Reiterar, en el marc del projecte del tercer carril de la C-58, la necessitat
d‟incloure galeries de serveis que permetin en el futur soterrar les línies elèctriques d‟alta
tensió que travessen el municipi. Igualment, reiterar l‟oposició de Sant Quirze al dibuix
d‟una rotonda a la ronda Arraona, que suposaria un augment de la intensitat del trànsit
per l‟interior de Sant Quirze.
Tercer. Exigir que el projecte esmentat valori l‟impacte ambiental i acústic que pot
generar al municipi, que guardi coherència amb el resultats de la Taula per la Qualitat de
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l‟Aire de la Conurbació de Barcelona i amb l‟entrada en vigor de les restriccions als
vehicles contaminants, i que es prevegin mesures per minimitzar aquest impacte, com per
exemple la instal·lació de barreres sòniques.
Quart. Instar a la conselleria de Territori i Sostenibilitat a que es prenguin les mesures
oportunes per disminuir la intensitat del trànsit que aquesta zona ha de suportar, com per
exemple la supressió del peatge de la C-16 en el seu pas per Les Fonts.
Cinquè. Reivindicar el desplegament del nou sistema d‟integració tarifària de FGC, que
permeti homogeneïtzar i millorar les condicions d‟accés al transport públic de les veïnes i
veïns de Sant Quirze i de Les Fonts. En aquest àmbit, reivindicar també l‟adaptació de
l‟estació de Les Fonts a les persones amb mobilitat reduïda, i que es recuperi el tren de
les 8:15h de la línia S2 en direcció Barcelona amb inici a Sant Quirze, per evitar l‟actual
congestió i el previsible augment d‟aquesta en un futur proper.
Sisè.- Reiterar la necessitat de dotar la variant de la C1413 i convertir aquesta carretera
en via urbana. Fins que això no s‟aconsegueixi, cal preveure mesures per pal·liar els
efectes negatius de l‟alta intensitat de trànsit per l‟interior del municipi que l‟estat actual
d‟aquesta carretera ocasiona.
Setè.- Exigir el compliment de l‟acord sobre el servei de transport que ha de connectar
Sant Quirze amb l‟Hospital de Terrassa, la Mútua de Terrassa i la zona universitària, i
instar a la conselleria de Territori i Sostenibilitat a que atengui les peticions d‟aquest
Ajuntament en relació a aquesta connexió tant imprescindible com estratègica.
Vuitè.- Comunicar aquests acords també al Departament d‟Economia perquè augmenti la
dotació pressupostària de Territori i Sostenibilitat per fer front a tots aquests requeriments
de Sant Quirze.
Novè.- Donar trasllat d‟aquest acord a la Conselleria de Territori i Sostenibilitat i al
Departament d‟Economia.

Deliberacions
La senyora Elisabeth Oliveras i Jorba declara:
Aquesta és una moció de demanda i de denúncia dels greuges que en aquest moment
estem patint en el nostre municipi, per part en aquest moment de la Conselleria de
Territori i Mobilitat.
El que volem és traslladar una sèrie d‟aspectes que estan, són històrics alguns i d‟altres
més nous, però que realment són reivindicacions municipals, la majoria de temps, en les
que doncs no s‟aconsegueix tenir una bona comunicació fluïda o que es compleixin els
acords als que s‟arriba.
Per un cantó parlem de la C-58, el tercer carril de la C-58, hem parlat reiteradament amb
la Conselleria, ja sigui amb el conseller en persona o amb persones de la mateixa
Conselleria, a qui ens ha derivat, per demanar que es fessin galeries de serveis per poder
fer soterrament de línies d‟alta tensió per una banda, per l‟altra banda els hi hem fet
arribar el malestar que genera l‟ampliació del tercer carril, que s‟acosta molt al que és el

35/44

nucli de Sant Quirze i que per tant doncs farà que hi hagi un increment de sorolls i de
contaminació, fet que és contradictori amb la Taula per la Qualitat de l‟Aire, en la que
malauradament el nostre municipi som un dels punts negres de Catalunya degut a la
contaminació que patim pels vehicles que estan transitant constantment per la C-58 i que
a més a més utilitzen Sant Quirze com a tercer carril ja natural per anar cap els túnels de
Vallvidrera o per intentar escurçar la cua que en aquell moment estan fent.
En tot cas hem parlat en diverses reunions i no hem obtingut el retorn necessari i
l‟empatia necessària, ni pel que són les pantalles sòniques, ni pel fet que a partir d‟aquest
desembre haurem de, som dels ajuntaments que sí se‟ns obligarà a prohibir l‟accés als
vehicles amb una matrícula determinada, però en canvi no podrem prohibir la circulació
d‟aquests mateixos vehicles per l‟autopista que són els que realment ens contaminen
constantment.
També hem demanat l‟eliminació del peatge de Les Fonts, en tant que considerem que,
primer pels veïns de Les Fonts és un greuge perquè a més a més aquest peatge fa que
molts veïns no utilitzin aquell tram d‟autopista ...
... doncs no està adaptada i que cal que s‟adapti ens han dit que enguany en
pressupostos tampoc entrarà.
D‟altra banda parlant de ferrocarrils, també es va aconseguir un acord que era que la línia
S2 comencés a un quart de nou a Sant Quirze i un cop assolit no s‟ha complert i això fa
que ara el dia 20 de juliol inauguren 3 estacions i per tant doncs probablement els veïns i
veïnes que ara ja els hi va ben just de poder accedir al tren per anar a treballar, doncs els
obligarà a llevar-se més d‟hora o haver d‟entrar doncs de qualsevol manera dins del tren,
perdent tota la garantia de comoditat del que podria ser el fet de tenir un transport públic
a peu de poble.
D‟altra banda la variant de la C-1413 fa doncs del 2006 diria jo, que ja va quedar acceptat
des de la Conselleria de Territori, vull dir que ha plogut força ... estem a 2017, estem en la
mateixa situació, hem parlat diverses vegades, ens han dit que sí que en el Pla general
ho podem dibuixar com a via urbana, però no se‟ns dota ni se‟ns diu que es dotarà la
variant aquesta que farà possible conciliar la vida de 2 barris com són Los Rosales i
Poble Sec i també Castelltort amb la resta del poble ...
... ja fa 6 setmanes que hem demanat hora a la Conselleria per poder-nos asseure, doncs
els hi portem aquesta moció, que agraïm que tots la comparteixin i que la sentin també
seva, en la que demanem per un cantó:
Sol·licitar a la conselleria de Territori i Sostenibilitat que tingui a bé atendre la petició de
reunió realitzada per part de l‟Ajuntament. Els hi haig de dir que en aquesta reunió quan
ens donin hora els hi faré extensiva l‟hora per si algú de vostès pot venir i vol venir a
compartir la conversa que haguem de tenir perquè entenc que són necessitats i
interessos que tots nosaltres els defensarem.
Segon. Reiterar, en el marc del projecte del tercer carril de la C-58, la necessitat
d‟incloure galeries de serveis que permetin en el futur soterrar les línies elèctriques d‟alta
tensió que travessen el municipi. Igualment, reiterar l‟oposició de Sant Quirze al dibuix
d‟una rotonda a la ronda Arraona. Aquesta rotonda tant l‟Ajuntament de Sabadell com el
de Sant Quirze ja hem explicitat que no la volem aquesta rotonda, el que farà és
augmentar la densitat de trànsit perquè és la que ... un dels barris que està creixent més
de Sabadell ...
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Tercer. Exigir que el projecte esmentat valori l‟impacte ambiental i acústic que pot
generar al municipi, que guardi coherència amb el resultats de la Taula per la Qualitat de
l‟Aire de la Conurbació de Barcelona i amb l‟entrada en vigor de les restriccions als
vehicles contaminants, i que es prevegin mesures per minimitzar aquest impacte, com per
exemple la instal·lació de barreres sòniques.
Cal dir que part de les, bastants, no sé si eren 2 o 3 o 4 fitxes que es van presentar l‟altra
dia en la presentació dels Pressupostos Participatius, el veïnat va fer propostes demanant
barreres sòniques i se‟ls va dir que la competència no és municipal sinó que és de la
Generalitat, per tant ja fins i tot els veïns comencen a estar preocupats.
Quart. Instar a la conselleria de Territori i Sostenibilitat a que es prenguin les mesures
oportunes per disminuir la intensitat del trànsit que aquesta zona ha de suportar, com per
exemple la supressió del peatge.
Cinquè. Reivindicar el desplegament del nou sistema d‟integració tarifària de FGC, que
permeti homogeneïtzar i millorar les condicions d‟accés al transport públic de les veïnes i
veïns de Sant Quirze i de Les Fonts. En aquest àmbit, reivindicar també l‟adaptació de
l‟estació de Les Fonts a les persones amb mobilitat reduïda, i que es recuperi el tren de
les 8:15h de la línia S2 en direcció Barcelona amb inici a Sant Quirze, per evitar l‟actual
congestió i el previsible augment d‟aquesta en un futur proper.
Sisè.- Reiterar la necessitat de dotar la variant de la C1413 i convertir aquesta carretera
en via urbana. Fins que això no s‟aconsegueixi, cal preveure mesures per pal·liar els
efectes negatius de l‟alta intensitat de trànsit per l‟interior del municipi que l‟estat actual
d‟aquesta carretera ocasiona.
Setè.- Exigir el compliment de l‟acord sobre el servei de transport que ha de connectar
Sant Quirze amb l‟Hospital de Terrassa, la Mútua de Terrassa i la zona universitària, i
instar a la conselleria de Territori i Sostenibilitat a que atengui les peticions d‟aquest
Ajuntament en relació a aquesta connexió tant imprescindible com estratègica.
Vuitè.- Comunicar aquests acords també al Departament d‟Economia perquè augmenti la
dotació pressupostària de Territori i Sostenibilitat per fer front a tots aquests requeriments
de Sant Quirze.
Novè.- Donar trasllat d‟aquest acord a la Conselleria de Territori i Sostenibilitat i al
Departament d‟Economia.

El senyor Luís Villa Carbó declara:
Bon vespre a tothom.
Estem tractant aquí amb aquesta moció un tema que el nostre grup de C‟s portava molt
de la moció al programa electoral.
Per descomptat que el nostre grup dóna suport a la moció perfectament i amb tots els
canvis que hi ha hagut de fa uns anys cap a aquí, des del 2006 fins aquí, que es va
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començar a parlar de la variant i tot el tema, jo crec que és molt important i hi ha de posar
molt d‟èmfasis amb els veïns perquè estan molt preocupats en general amb el tema de la
C-58. Tota la façana que dóna a l‟autopista, és un tema que ens ha de preocupar a tots
perquè això ja amb la senyora alcaldessa ho havíem comentat, el que farem és que la
cua que ara va de Sabadell a Terrassa quedarà tota congestionada a Sant Quirze.
O sigui llavors això creiem que és un tema que els veïns ho han de conèixer, que des de
l‟Ajuntament entre tots intentarem que això es solucioni amb les bandes sòniques i dir
també que el nostre grup també farà arribar això al nostre Grup Parlamentari perquè
també hi posi la seva cullera.

La senyora Sílvia Peralta Valdívia declara:
Nosaltres hem demanat intervenir, tot mi que lògicament votarem a favor de la moció com
vam comentar en Junta de Portaveus, però no la consensuàvem per diverses raons.
Sí que volíem fer algunes reflexions al respecte.
El primer que ens ha sobtat que es presenti una moció per part del govern municipal per
demanar una reunió amb el conseller de Territori, creiem que si aquesta situació és així,
tal i com ha comentat la Sra. Alcaldessa, que fa 6 setmanes que han demanat hora a la
Conselleria i no han obtingut cap resposta al respecte i se‟ls està insistint i no hi ha
manera de què hi hagi la possibilitat de concretar una reunió per poder insistir i reivindicat
tots aquests compromisos, és un tema que ens preocupa, és un tema que ens preocupa
perquè creiem que aquí hi ha una part de corresponsabilitat de les dues administracions,
que són les dues administracions implicades les que han de portar endavant lògicament
tots aquests compromisos, alguns dels quals, com deia la Sra. Alcaldessa, ja històrics.
Per tant crec que hi ha una part important de responsabilitat del govern municipal i ens
estranya ...
Nosaltres com a grup municipal que estem a l‟oposició, com deia també el Sr. Villa,
nosaltres també hem fet feina i ens hem ocupat de reivindicar i de demanar allò que
creiem que és ...
... altres compromisos que també la Generalitat tenia contrets i que no ha executat i
nosaltres com dic cada any presentem esmenes als pressupostos de la Generalitat per
demanar la construcció de les dues escoles bressol municipals, una d‟elles a Les Fonts,
que era un dels compromisos també adoptats per la Generalitat. La construcció tant
necessària i que aquí ho hem parlat tantes vegades, del segon institut a Sant Quirze. I el
centre de dia i residència per a la gent gran, que tenim tanta falta també, també dèficit al
nostre poble.
Aquest any hem aconseguit que s‟incorpori la possibilitat de la construcció del centre de
dia i residència per a la gent gran i nosaltres farem seguiment perquè efectivament això
es compleixi, donat que s‟ha incorporat així en els pressupostos de la Generalitat.
...

La senyora Elisabeth Oliveras i Jorba declara:
Avui no ens posarem d‟acord Sra. Peralta.
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Miri vostè ara m‟estava dient això i per una banda penso “ostres acabem d‟aprovar un
codi ètic en el que ens diem que no podem fer ús de proximitats o “ i vostè m‟està
demanant que en tant que jo que sóc militant d‟ERC toqui la porta, no? Perquè ha apel·lat
a la meva militància entenc jo, com m‟està dient el color del partit i la persona que està a
govern.
Miri Junts pel Sí és un govern per nosaltres de transició, que està treballant per fer
possible que el nostre país esdevingui lliure a partir de l‟1 d‟octubre. És un govern que
gestiona el país mentre està passant això també, és un govern que hi ha diferents
formacions que el formen, però en tot cas no té res a veure amb Junts per Sant Quirze,
que és un grup municipal format per gent que és veritat que és militant d‟ERC, per gent
que milita a la CUP i per gent que és independent i que en tot cas no té cap mena de
connexió.
El que sí li dic, és que acabem d‟aprovar un codi ètic que no hem de fer-nos i vostè
m‟està dient: “vostè que té més proximitat doncs”. Miri això no garanteix gran cosa a la
gent doncs que no té proximitat, entenc que els càrrecs de la Generalitat, ara acabaré
defensant al conseller, tenen la mateixa disposició per persones que són del seu partit o
propers a ells, com per pobles que no ho són tant, perquè sinó no serien justos, per tant
no entenc perquè m‟ho diu així.
D‟altra banda si m‟ho diu així li puc contestar ... sempre hi ha hagut algú a govern amb
proximitat amb el govern que hi ha hagut a la Generalitat, sigui per un cantó o sigui per
l‟altra, però sempre el pacte polític ...
... el veïns de Les Fonts l‟accés a la llar d‟infants de Can Parellada perquè no hagin de
traslladar-se fins el centre del poble de Sant Quirze, perquè és clar que el Departament
no ens està dotant ni té cap interès de dotar-nos, sigui per qüestions econòmiques
probablement, segurament, n‟estic convençuda, perquè evidentment el desequilibri
econòmic que pateix Catalunya és immens, davant d‟altres espais de l‟Estat espanyol.
En tot cas li torno al principi, vostè m‟està parlant de què es preocupa, li dic jo també,
nosaltres l‟equip de govern, però en aquest cas els que ja érem regidors en els mandats
passats, també vivíem aquesta preocupació però mai ens la plantejàvem per proximitat
política, sinó per aquest no reconeixement del que passa en un poble petit.
En el Vallès és molt difícil fer-se valer, és molt difícil que una ciutat més gran no acabi
enduent-se el peix al cove, en aquest cas utilitzant expressions antigues, els hi recordo
som el municipi més petit dels grans o el més gran dels més petits, és a dir som el germà
del mig, aquell que ningú sap on ubicar. Quan anem amb temes de Benestar amb la
tinent d‟alcalde a reunions, se‟ns diu “home és que vosaltres ja no hi cabeu aquí sou
massa grans”. Quan anem amb els grans “és que vosaltres sou molt petits”. Perdoni
nosaltres estem al Vallès, existim i tenim necessitats.
I en aquest cas la Conselleria enlloc d‟escoltar-nos a nosaltres escolta a dues ciutats
grans i els hi va, bé perquè la seva reivindicació és més forta, perquè tenen més
capacitat, perquè atenen a més ciutadans, bé doncs els 20.000 que viuen a Sant Quirze,
els gairebé 20.000 que viuen a Sant Quirze tenen els mateixos drets que qualsevol veí
del Vallès o de Catalunya i per això ens hi destinem.
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Però jo li dic que em sobta aquesta aproximació de colors perquè això és absolutament
contrari amb un codi ètic en el que diem que com a càrrecs electes hem de veure les
persones que ens venen davant indiferentment de quin color, a on militen i en quin àmbit
estan perquè sinó, o sigui jo entenc que en aquest cas, el conseller no és que no ens
escolti perquè a Sant Quirze no li agrada el govern que hi ha, sinó no ens escolten
perquè hi ha més soroll que el que Sant Quirze pot fer perquè és més petit i per tant en
aquest cas hem arribat a fer la moció, una perquè treballem amb transparència i els hi
diem, una altra no els hi diria i aniria passant, hi ha temes que tenen 10, 8, 9 anys, 6 anys
d‟antiguitat, per tant són temes que són de poble com deia el Sr. Villa, tots els portàvem i
els volem defensar, però en aquest cas doncs ho posem sobre la taula i diem als nostre
veïns que estem patint un silenci per part dels pels consellers ...

La senyora Sílvia Peralta Valdívia declara:
No vull que s‟alteri més Sra. Alcaldessa ... són visions diferents i no passa res ... una de
les interpretacions diferents és que jo crec que no té res a veure això amb el codi ètic que
vostè ha esmentat, en el codi ètic es parla de quan es fan servir a nivell d‟interessos
personals, però aquí estem parlant d‟interessos públics, d‟interessos públics i de relació
entre diferents administracions, és el que estem parlant per tant barrejar això amb el tema
del codi ètic la veritat és que no crec que tingui res a veure.
Vostè ha dit d‟una frase que és amb la que em quedo jo, perquè crec que resumeix molt
bé la nostra situació.
Vostè ha dit ...
...per tant no dic que li demanem ... que exerceixi la funció del govern municipal que és
arribar a acords amb altres administracions i nosaltres farem la feina i la tasca d‟oposició
que és la que estem fent, igual que la que feien vostès quan estaven a l‟oposició.

La senyora Elisabeth Oliveras i Jorba declara:
No m‟ha entès, jo li deia que les preocupacions són les que estan en el llistat, aquestes
ens preocupaven, el que fa el govern a mi em preocupava relativament. I tampoc no
m‟entenen amb lo del codi ètic, jo li he posat la comparació perquè imaginin quina
desprotecció ha de tenir un veí si com què sap que no és del color que està governant
doncs no se l‟atendrà tant, perquè vostè m‟ha fet esment d‟això. M‟estranya que havent-hi
al govern de la Generalitat qui hi ha i aquí hagi gent, no ho sé, no m‟ho he plantejat
d‟aquesta manera, cada dia treballem per Sant Quirze fermament, en tot cas havíem
arribat a acords que no s‟han complert, per això estan aquí, perquè com que no s‟han
complert estan aquí denunciats, allò de dir “escolti vam arribar a l‟acord de què el tren
d‟un quart de nou del matí”, es va arribar a l‟acord i no s‟ha complert. Vam arribar a
l‟acord de què el bus començaria i tal, no s‟ha complert.
Per tant, d‟altres hem estat treballant-hi molt, perquè a nivell polític i a nivell tècnic ens
hem reunit moltes vegades i al final ho han deixat allà aparcat i després mira surt a la
premsa, vas a cop de piulada, doncs miri tampoc ens agrada que se‟ns comuniquin les
coses a través de twitter, ens agradaria més que ens les comuniquessin per escrit i amb
temps.
Per tant la feina l‟exercim diàriament i plenament i amb intensitat, però també és veritat
que el ressò que té per segons quines conselleries doncs no és el que nosaltres esperem
ni és tan reeixida com ha estat fins ara, perquè tornen hi, tots aquells punts que portem,
molts els portem tots d‟anys, per tant la feina s‟ha d‟anar fent i li torno a dir: enlloc de
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guardar-ho dins de la seu de l‟equip de govern doncs ho traslladem a tots i totes i al
veïnat i per tant és compartit de què la gent en tingui coneixement de quines accions està
duent el govern i quines són reeixides i quines no i ja està, no hi ha més, és una qüestió
de transparència i de voluntat d‟arribar a tothom i de poder fer saber, en aquest cas a la
Conselleria, que tot el Consistori està d‟acord amb totes aquestes propostes.

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

14. Precs i preguntes
El senyor Luís Villa Carbó declara:
Bona nit a tothom.
Aquest Ple faré una pregunta clara i concisa, que l‟aniré repetint ple darrera ple, fins que
al final la Sra. Alcaldessa ens doni compliment.
I és: quan complirà l‟acord de la Junta de Portaveus sobre la posició de les banderes de
l‟Ajuntament?
Segona pregunta: el dia 16 va ser el dia de Sant Quirze i Santa Julita ...
Per acabar, els carrers de Sant Quirze, hi ha un problema, en el tema de la neteja ... hi ha
carrers on la màquina passa cada dia i carrers on no passa mai. Llavors això és un tema
que crec que s‟ha d‟aprofundir més, s‟ha de treballar més i que crec que amb aquest cas,
no sé si l‟equip de govern ho té clar això. Però bé ja en parlarem.
I d‟altra banda comencen a haver-hi, a les escletxes que hi ha a les voreres, les voreres a
vegades no tenen continuïtat i hi ha petites escletxes entre panot i panot i està sortint
l‟herba des de la primavera cap aquí i no s‟actua i l‟herba cada vegada és més alta i si no
es fa res, fins i tot els arbres sortiran allà.
Llavors la pregunta és: pensa l‟equip de govern dedicar esforços i recursos per què el
poble no es torni salvatge? Perquè si no fem res els pins es faran grans en 3 anys a
sobre de les voreres.
La senyora Sílvia Peralta Valdívia declara:
Dues preguntes: una referent a una pregunta que ja vam fer en el Ple d‟abril i que era
referent a la caducitat de l‟expedient de les servituds aeronàutiques i a la possibilitat de
presentar recurs per part de l‟Ajuntament. Nosaltres vam demanar el perquè no s‟havia
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presentat recurs, per evitar precisament la caducitat d‟aquest expedient i si no s‟havia
presentat quins eren els motius. Llavors la resposta que vam rebre en els Ple del mes
passat, en el Ple de maig, diu el següent: “En relació aquesta qüestió i per tal que la
secretària municipal pugui informar degudament a tots els grups municipals de
l‟Ajuntament, es farà arribar la corresponent convocatòria a l‟objectiu de realitzar una
reunió d‟aquests aspectes.” Volem saber quan està prevista fer aquesta convocatòria,
aquesta reunió perquè és un tema prou important com per no deixar-lo tampoc damunt de
la taula i és un tema per parlar-ne. Llavors fa 2 mesos que vam fer la pregunta i encara
no hi ha cap convocatòria de reunió per parlar d‟aquest tema.
La segona pregunta, en relació als acords de la Diputació de Barcelona, ens ha arribat
una desestimació d‟una sol·licitud presentada en el Marc del Catàleg de Serveis de l‟any
2016 del Pla Xarxa de Governs Locals 2016-2019, que s‟ha desestimat a Sant Quirze la
proposta presentada per a la millora del sistema de seguiment i avaluació del servei
d‟atenció ciutadana. Llavors volem saber quina és exactament aquesta proposta que s‟ha
presentat i perquè s‟ha desestimat.
I per últim voldríem fer també un reconeixement si ens permeten i un agraïment a la M.
Carmen Muñoz, a la dinamitzadora del Casal, per tots aquests anys de gran tasca i de
compromís. La M. Carmen ha estat un referent per tota la gent gran de Sant Quirze i per
tots nosaltres, jo diria que per tot el poble, la veritat és que hem tingut la sort de comptar
amb una persona tants anys, una persona que ha fet de la seva feina vocació i jo diria
que també devoció, no només vocació sinó devoció i que volem agrair-li públicament com
dic tot aquest compromís durant tots aquests anys i també un agraïment a la Junta del
Casal sortint per la tasca realitzada durant aquests anys.

La senyora Mercè Vallès Corominas declara:
Tenim un requeriment, que vam entrar un escrit a l‟Ajuntament en relació als terrenys de
la parcel·la del Castellet, vam fer un primer escrit i se‟ns va respondre, però vam entrar
un altre on també demanàvem informes de Secretaria, és un escrit que vam adreçar tant
a Secretaria com a Alcaldia, als dos llocs, per tant ens agradaria que tant aviat com sigui
possible ens contestessin. Gràcies.
La senyora Elisabeth Oliveras i Jorba declara:
Mirem de contestar molt ràpidament.
Vostès vagin preguntant que jo aniré traslladant la pregunta i al final aconseguiré que
quedin posades on tots dos sabem que han d‟anar.
Estava pesant, és que no sé que penso quan és Sant Quirze i Santa Julita i Sant Quirze
no fa festa o no ho celebra. Miri fa del 2003 que sóc regidora i des del 99 que estic
bastant activa en aquest poble a nivell polític i em sembla que aquest debat l‟hem tingut a
cada mandat un parell de cops, la crisis de quan ha de ser festa, hem de fer festa per
l‟Aplec de la Salut, o l‟hem de fer per la festa del patrons. Fins i tot i va haver un regidor
de Cultura que va implementar una mini festa major, la festa major petita, es van fer un
estendards de color verd i vermell, no sé si els recorden, amb els dibuixos dels gegants
perquè es pengessin en els balcons i no va funcionar. I llavors tornem a anar a parar al
mateix debat: quin dia tornem a traslladar la festa, parlem amb les escoles, la segona
Pasqua, quin dia.
Sant Quirze té com a patró Sant Quirze i Santa Julita, el dia 16 és festa del Sant, ...
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... vostè em pregunta, què tinc jo personalment al cap? Doncs miri moltes coses i el dia
16 sabia que era Sant Quirze entre altres coses perquè vaig saludar al Mossèn i m‟ho va
dir. I li vaig dir sí és veritat i li vaig explicar això que els hi acabo d‟explicar ...
... hi ha hagut una crescuda més alta i evidentment doncs ha costat molt més de
desbrossar i s‟ha hagut de desbrossar més d‟una vegada àmbits que ja s‟havien
desbrossat i per tant els més petits, les voreres han quedat. Perquè el que s‟ha fet és
treballar molt de cara a què quedessin netes les zones del voltant de vivendes i d‟espais
oberts per garantir que quan arribi Sant Joan no hi hagués tanta vegetació i ara s‟ha
d‟actuar amb la resta.
També li hem de dir que el control de freqüència és la mateixa dada que té vostè és la
que tenim nosaltres i ara el que hem demanat és el GPS dels camions i per tant després
farem.
I l‟altra és que aquesta concessió ja té una edat dins el contracte, que ara ja podem fer
una comissió de seguiment de cara al setembre o octubre en la que els hi demanem totes
les dades perquè no en tenim cap i així també, no hem fet mai cap i quan dic mai vull dir
un “mai” d‟aquells llargs. Jo mai he segut en una sessió, però penso que val la pena que
siguem conscients però són moltes dades econòmiques, moltes dades que s‟han de
treballar i abans hi ha altres coses que també han de treballar i altres concessions de les
que hem de parlar.
Però aquest procés s‟està fent des de Via Pública, és controla i evidentment se n‟és
plenament conscient de quin és l‟estat i que s‟han d‟anar traient. Aquest més és el primer
mes que s‟ha tallat l‟av. Pau Casals i s‟ha netejat amb aigua, s‟ha acordat que de moment
es farà cada 15 dies, perquè també és veritat que amb la calor els arbres han patit molt
estres, han començat a deixar anar resines, també han començat a deixar anar fulles i
encara han embrutat més i per tant s‟ha començat a fer netejades, ara també se‟ns ha
demanat a l‟av. Països Catalans, també hem rebut una demanda dels botiguers. Per tant
farem exactament el mateix. Sí que és veritat que això provoca un maldecap perquè
l‟aigua a pressió funció més bé cap a avall i per tant doncs es va haver d‟anar tallant el
carrer, però no hi va haver cap queixa, tothom ho va entendre i en ¾ hora va quedar el
carrer net i recollit. Malauradament després va fer vent i va continuar fent calor i al cap
d‟una estona semblava que no haguéssim fet res, però estava el carrer mullat i estava
net, per tant s‟havia arribat a treure la primera capa i entenc que si es va fent ho
aconseguirem.
Per tant ja li dic, en tot això hi estem treballant i quan tinguem els GPS amb la localització
veurem exactament el que.
La caducitat de l‟expedient, miri doncs no hem convocat la comissió perquè la veritat és
que hem dedicat temps i esforços a la caducitat d‟altres expedients, que hem hagut de
tornar a convocar plens extraordinaris i preparar documentació per poder fer el seguiment
i per altres visites que ens han vingut i que ens tornen a aturar i que tornem a preparar
documentació.
Per tant en el moment que tinguem un foradet, una escletxa, ens ho apuntem la Sra.
Secretària i jo i farem la reunió i així doncs els hi donarem abans de vacances perquè
també així hi podrà participar vostè, abans de final de juliol.
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I també demanarem quina és la subvenció que ens fa referència i la justificació, perquè
ara de veu alta tampoc li puc demanar el que.
I el tema de l‟informe de la secretària.

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