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ACTA SESSIÓ DE PLE 

Número: 2018000001 
Caràcter: Ordinària 
Data:  25 de gener de 2018 
Constitució: 19:40 
Aixecament: 23:50 

RELACIÓ DE MEMBRES CORPORATIUS 

Assistents 

Elisabeth Oliveras i Jorba JUNTS-AM 
Albert Falgueras Cuatrecasas JUNTS-AM 
Anna Canes i Urbano JUNTS-AM 
Àlex Brossa Enrique JUNTS-AM 
David Caminal Caparrós JUNTS-AM 
Elena Sabater Sánchez JUNTS-AM 
Francesc Fernandez Lugo JUNTS-AM 
Maria Domingo Soler JUNTS-AM 
Montserrat Mundi i Mas CIU 
Mercè Vallès Corominas CIU 
Miriam Casaramona Massana CIU 
Josep Antoni Delgado Rivera CIU 
Manuel Cáceres Castaño PSC-CP 
Carles Gilabert Cardona PSC-CP 
David Sánchez Mancebo C'S 
Luís Villa Carbó C'S 
Marta Baldrich Caselles ICV 

Absents sense justificació 

Cap 

Absents amb justificació 

Cap  

PRESIDENTA 

Elisabeth Oliveras i Jorba. 
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SECRETARIA 

Helena Muñoz Amorós. 

QUÒRUM 

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

El Sr. David Sánchez s’absenta de la sessió a les 20:00 hores, durant les deliberacions 
del punt núm. 6 de l’ordre del dia. 

El Sr. Francesc Fernández s’absenta de la sessió a les 21:00 hores, durant les 
deliberacions del punt núm. 6 de l’ordre del dia. 

 

CONVOCATÒRIA 

Primera. 

ASSUMPTES CONEGUTS 

1. Aprovació actes 

S’aproven les actes del Ple de l’Ajuntament següents: sessió extraordinària i urgent de 20 
de setembre de 2017, sessió extraordinària i urgent de 4 d’octubre de 2017 i sessió 
extraordinària de 18 d’octubre de 2017. 

 

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

 

2. Informes de Presidència 

Primer de tot i malgrat que encara sembli que ja ha passat molt temps, aquest mes 
començava amb la Cavalcada de Reis, volem agrair a totes les entitats i voluntaris que 
van acompanyar a Ses Majestats i van fer possible aquesta Cavalcada. Agrair-los 
profundament doncs fer-la tant màgica. 

També volem, tancant el cicle Nadalenc i començant la programació estable doncs que 
s’ha iniciat ara el mes de gener, agrair als infants i les famílies i a l’entitat Rialles, doncs 
que enguany han pogut gaudir dels primers Pastorets amb la col·laboració de la Joventut 
de la Faràndula. Els avis del Casal d’Avis ens fan uns pastorets al desembre, una mica 
més tradicionals i ells doncs han fet els pastorets. Per tant agrair-los molt que hagin pogut 
normalitzar una situació que el nostre poble no tenia a nivell cultural resolta. 

Dir-vos que dilluns vinent a la dos quarts de vuit del vespre farem una reunió, la segona 
reunió ja amb el veïnat del barri de Castelltort, per explicar-los la resolució del projecte de 
millora, per explicar quan començaran les obres, amb quin calendari i per també 
coordinar les visites d’obres i fer el seguiment d’aquestes obres. 

El dia 10 de febrer, ja tenim el Carnestoltes aquí, acaben de sortir de Nadal i ja 
comencem enguany Carnestoltes. 
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I el dia 18 de febrer tenim la III Festa dels Animals al poble. Aquella festa que pretén 
barrejar la tinença responsable dels animals, recordant a tothom que cal tenir-los censats 
i amb el xip i que hem de ser conscients de què aquests animals doncs quan van per la 
via pública els seus amos han de complir una sèrie d’obligacions i a més a més doncs hi 
ha uns sèrie d’activitats lúdiques perquè tots plegats puguin passar una bona estona, els 
animals i els seus amos. 

En tot cas volem acabar els Informes de Presidència amb una de les reunions que 
aquesta setmana hem mantingut, ahir va venir el director general d’Infraestructures de la 
Generalitat, acompanyat de responsables de Ferrocarrils, aquesta visita no és gratuïta o 
no és visita inesperada, és una visita jo diria que reiteradament demanada, aquesta visita 
es deu a l’inici de les obres de Ferrocarrils i també és una visita que es devia per 
l’ampliació del tercer carril de la C-58, és a dir el Departament de la Generalitat en cap 
cas havia fet cap visita d’explicació política, ho havia fet tècnicament, però no ens ho 
havien fet els alts càrrecs del Departament per explicar-nos resolucions i temes doncs 
que havíem de coordinar-nos. Ahir van venir tots els responsables del Departament de 
Territori, juntament amb els representants de l’Ajuntament de Sabadell, vam poder 
constatar primer doncs la conseqüència que tots hem patit, el veïnat ha patit especialment 
i tots hem pogut veure del col·lapse que va suposar l’inici de les obres, totes les reunions 
que dilluns i divendres estan fent tots els tècnics de mobilitat i de la Policia, tant de 
l’Ajuntament de Sant Quirze com de l’Ajuntament de Sabadell per coordinar la 
senyalització i fer cada vegada sigui més fluid el trànsit i facilitar que no patim en accés, 
però ens faltava que Infraestructures s’involucrés, els hi havíem de fer saber que la 
senyalització que han posat a l’autopista és inadequada i que per tant fa sortir més 
vehicles dels desitjats en el nostre terme. I per tant vam fer una bona exposició de les 
conseqüències de les obres de Ferrocarrils. 

També vam demanar explicacions i vam fer raonaments, la notícia que ells van explicar 
on s’explicaven les obres, ens feien saber que a partir de Sant Joan i fins l’11 de 
setembre l’estació de Sant Quirze estarà d’arribada i final del metro del Vallès, això 
suposo que hauran d’anar uns autobusos, encara no saben on s’han d’aparcar, vam fer 
advertiments, al final vam crear diferents comissions de treball político-tècniques i vam 
crear una periodicitat reunions de cada 5 setmanes aquí a Sant Quirze per anar fent el 
seguiment si cal in situ i sinó no. 

A banda d’això els hi vam demanar els estudis ambientals que això suposa, els hi vam 
demanar la freqüència de vehicles que calculin, nosaltres tenim un estudi fet de la rotonda 
davant de la Repsol, la rotonda del Camí del Mas, en la que ens xifra un volum important 
de vehicles, com uns 30.000 vehicles diaris que passen per allà. Aquest estudi els hi hem 
fet arribar, els hi hem demanat que vagin controlant, que posin sondes, que mirin cap a 
on es desvien aquests vehicles perquè després volem també poder observar que passa 
quan s’acaben les obres, a veure si aquesta millora que tant ens venen funciona. 

I això lliga tant amb les obres dels Ferrocarrils com amb les obres de la C-58. 

De les obres de la C-58 ens van dir que van una mica endarrerides de termini, havien 
d’haver començat al gener, començaran sembla ser potser al març, de sobres és conegut 
per tot la situació del país i per tant no cal que entrem en masses detalls, probablement al 
març tindran ja les obres engegades i per tant hem de fer el seguiment. 

És una obra que és important, que tindrà una conseqüències per ells relatives, pels veïns 
doncs importants i per tots nosaltres sabem que també, de la mateixa manera que 
relativitzàvem l’efecte del tall de l’eix de Can Feu i per tant doncs vam estar valorant. 
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En tot cas per primera gairebé poden dir que satisfets no estem evidentment, perquè tot 
això hauria de passar fa temps, però com a mínim podem dir que per primera vegada el 
Departament de Carreteres, en aquest cas d’Infraestructures, ha vingut a Sant Quirze i 
s’ha  molestat en saber de primera mà que és tot allò que ens preocupa com a veïns i  
han traslladat totes les queixes i tots els imputs que ens havien arribat que no són pocs 
des què havien començat les obres o durant aquestes setmanes que tothom ha hagut de 
patir les conseqüències o fins i tot suggeriments o demandes que se’ns feien davant de 
les obres d’ampliació de la C-58. 

En tot cas pensem que és un primer pas, que hem d’aprendre tots a treballar de manera 
més transversal i tenir-nos en compte. Que els grans municipis tenen aquests defectes, 
que sovint s’obliden de què al costat hi ha petites ciutats plenes de gent que també té 
drets i bé lluitarem i continuarem treballant perquè siguin escoltats i resoldre les 
necessitats de Sant Quirze. 

Una de les coses que vam insistir i que vam expressar reiteradament a banda de la 
demanda de què el soterrament de les vies doncs hauria d’haver estat com a mínim fins a 
l’estació perquè no té massa sentit que soterrin una via fins al mig d’un camp i que 
aparegui allà al mig del camp perquè s’acaba el terme municipal, és a dir no és una visió 
estratègica de res, de cop i volta va en superfície. 

Però els hi vam recordar que fa més de 10 anys que tenen aprovat el projecte de la 
variant C-1413 i que aquí sí que minorarien a Sant Quirze d’una quantitat de vehicles que 
fa  més de 10 anys que innecessàriament els estem suportant. I que per tant que si ens 
posaven a sobre la taula els dos projectes que sotmetrien al Consistori quin dels dos 
prioritzaríem per poder arribar a trobar un benefici inicial, si un o l’altre, però que 
preteníem que un dels dos com a mínim es resolgués al més aviat possible. 

Per tant en el moment en què ens ho proposin i el que nosaltres creiem els hi farem, 
anirem insistint i quan  ja aconseguim que això entri en pressupost, doncs podrem parlar-
ne tots plegats de si la variant o el soterrament de l’estació, però en tot cas una de les 
dues accions han de poder-la dur a terme. 

 

 

 

3. Donar compte de decrets 

Es dóna compte al Ple dels decrets realitzats durant el mes de desembre de 2017, que  
van del número 20172962 al número 20173203. 

 

 

Deliberacions 
La senyora Míriam Casaramona Massana declara: 
Els demanarem via correu, i llavors com ens seran lliurats, perquè he demanat alguns 
que tenia pendents, via Ple i no els he rebut. Llavors sí que repassant actes de plens 
anteriors m’ha sortit, però jo no tinc els decrets. 

 

 

 
4. Informes quart trimestre 2017, en relació a l'establert en els articles quatre i cinc 

de la Llei 3/2014.  

ANTECEDENTS DE FET I FONAMENTS DE DRET 
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La Llei 3/20014, de 29 de desembre, pel s’estableixen mesures de lluita contra la 
morositat en operacions comercials va incorporar en el nostre ordenament jurídic la 
Directiva 2000/35/CE, del Parlament Europeu i del Consell, de 29 de juny del 2000. 
Aquesta Llei va ser modificada per la Llei 15/2010, de 5 de juliol, amb l’objecte d’adaptar-
se als canvis econòmics succeïts fins al moment i ampliar el seu abast, tant en l’àmbit 
privat com públic. En aquest sentit, es va modificar els terminis de pagament previstos en 
la Llei de Contractes amb el sector públic, es va establir l’obligació de donar compte Ple, 
amb caràcter trimestral mitjançant l’emissió d’informes, del compliment dels mateixos i a 
remetre aquesta informació al Ministeri d’Economia i Hisenda. 

En aquest sentit, l’article quart punt 3  de la Llei 15/2010, de 5 de Juliol per la qual 
s'estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials, 
estableix: 

“Els tresorers o, si no, els interventors de les corporacions locals han d’elaborar 
trimestralment un informe sobre el compliment dels terminis que preveu aquesta Llei per 
al pagament de les obligacions de cada entitat local, que ha d’incloure necessàriament el 
nombre i la quantia global de les obligacions pendents en les quals s’estigui incomplint el 
termini.” 

Atès que la Llei 25/2013,de 27 de desembre, d’impuls de la factura electrònica i creació 
del registre comptable de factures en el Sector Públic, ha derogat l’article cinquè de la Llei 
15/2010, de 5 de Juliol, respecte al registre de factures de l’Administració Local i de la 
conseqüent obligació de donar compte d’aquestes factures pendents de tramitació amb 
una antiguitat superior a 3 mesos. 

Atès que l’ordre HAP/2082/2014, de 7 de novembre, per la qual es modifica l’Ordre 
HAP/0105/2012, d’1 d’octubre, per la qual es despleguen les obligacions de 
subministrament d’informació previstes a la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, 
d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, estableix el contingut dels informes 
trimestrals, regulats en l’article 4 de la Llei 15/2010. 

Vistos els quadres en format informes emesos per la intervenció i la tresoreria incorporats 
en l’expedient, referits als moviments que consten en la comptabilitat del segon trimestre 
de l’any. 

Mitjançant l’aprovació de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 de abril, d’ Estabilitat 
Pressupostària i Sostenibilitat Financera, s’estableix l’obligació de publicar el període mig 
de pagament a proveïdors i de disposar d’un pla de tresoreria que garanteixi el 
compliment de la normativa sobre la morositat. Per tant, s’estableix una obligació 
addicional de control del deute comercial i de retiment d’informació mitjançant el rati de 
període mig de pagament a proveïdors, el qual conviu amb els informes trimestrals de 
morositat. 

Per donar compliment a aquesta nova obligació es va aprovar el RD 635/2014, de 25 de 
juliol, desenvolupa la metodologia de càlcul del període mig de pagament a proveïdors de 
las Administracions Públiques i les condicions i el procediment de retenció de recursos 
dels règims de finançament, previst en la Llei d’estabilitat pressupostària. 

Vistos els càlcul realitzats per la determinació de l’indicador del període mig de pagament 
a proveïdors. 
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DISPOSICIÓ 

El tinent d'Alcaldia d'Economia, actuant per delegació de l’alcaldessa, proposa a Ple que 
adopti l’acord següent:  
 
Únic.- Prendre coneixement de la informació lliurada en aquests informes sobre el 
compliment de la Llei 15/2010 referits al quart trimestre de l’exercici 2017 i de l’indicador 
del PMP que declararà al Ministeri d’Economia i Administracions Públiques, referit al 
mateix període que queda fixat en 23,52 dies. 
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AJUNTAMENT DE SANT QUIRZE DEL VALLÈS
Detalle de Pagos Realizados y Pendientes de Pago de la Entidad. Modelo 2015
ENTIDADES CON PRESUPUESTO LIMITATIVO

C ó digo D esc ripció n F ec ha inic ial F e cha  F ina l Trim es tre

 

Deliberacions 
El senyor Albert Falgueras Cuatrecasas declara: 

Bon vespre a tothom. 
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Tal com és preceptiu i com anem fent de forma trimestral, en aquest punt de l’ordre del 
dia donem compta al Ple de les obligacions de pagament corresponents al trimestre 
natural que hem finalitzat. 

Aquests informes són emesos per la Intervenció i la Tresoreria de l’Ajuntament en format 
en 3 quadres que s’incorporen físicament a l’expedient. 

En el primer quadre s’identifiquen els pagaments realitzats en concepte d’interessos de 
demora i en aquest trimestre, mantenint la mateixa línia de tot l’any passat i enguany no 
n’hem tingut cap. 

En el segon quadre s’expliquen les factures o documents justificatius pendents de 
pagament a 31 de desembre, amb un total de 966 operacions que sumàvem en números 
rodons 1.643.000€, dels quals 1.257.000 estaven dins del període legal de pagament i 
386.000 fora d’ell. 

I en el tercer quadre, es fa referència als pagaments realitzats en el trimestre. Es van fer 
efectius 860 pagaments en un període mig de 61,23 dies i que sumàvem en números 
rodons 1.829.000€ dels quals 1.096.000 van estar dins del període legal de pagament i 
733.000 fora d’ell. 

També es dóna compte al Ple del càlcul del rati del període mig de pagament determinant 
per a la desclassificació de l’entitat amb prudència financera i calculats segons el previst 
en el RD 635/2014 de 25 de juliol. En aquest trimestre ha quedat fixat en 23,52 dies. 

 

 

5. Acords Mesa General de Negociació. Permisos i Llicències.  

ANTECEDENTS DE FET 
 
1. Atès que encara no s’ha aprovat la Llei de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 

2018, resulta d’aplicació la Llei 3/2017, de 27 de juny de pressupostos generals de 
l’Estat pel 2017.   

2. Vist l’Acord de Condicions i el Conveni Col·lectiu del personal al servei de l’Ajuntament 
de Sant Quirze del Vallès, així com l’acord del Ple de la corporació en sessió del dia 
28/12/2011 sobre la modificació i suspensió de diferents clàusules de l’Acord i Conveni 
i la resta d’acords parcials derivats de la negociació col·lectiva. 

3. Vist el Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre pel qual s’aprova el text refós de 
la Llei de l’Estatut basic de l’empleat  públic (EBEP). 

4. Vista la Llei 8/2006, de 5 de juliol, de mesures de conciliació de la vida personal, 
familiar i laboral del personal al servei de les administracions públiques de Catalunya. 

5. D’acord amb el Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament del 
personal al servei de les entitats locals. 
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6. D’acord amb el Decret Legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, pel qual s'aprova la refosa 
en un text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en 
matèria de funció pública, i amb la resta de la normativa d’aplicació respecte al règim 
de jornada i horaris i permisos i llicències del personal al servei de les administracions 
públiques. 

7. Atesos els acords adoptats per la Mesa General de Negociació, en reunió celebrada el 
dia 18 de desembre de 2017, sobre permisos i llicències. 

8. Vist l’informe de la cap de Recursos Humans, de data 22 de desembre de 2017. 

 

FONAMENTS DE DRET 

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

 
- Article 136 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del 

personal al servei de les entitats locals, relatiu al drets dels funcionaris de 
l’administració local al lliure exercici dels drets i llibertats sindicals, d'acord amb la 
legislació en aquesta matèria, i en particular respecte de la consulta i la negociació de 
les condicions de treball. 

 
- El títol III del Reial decret Legislatiu 1/1995, de 24 de març, pel qual s'aprova el  

text refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors, en relació als drets de negociació 
col·lectiva del personal laboral. 

 
- Llei 3/2012, de 6 de juliol, de mesures urgents per a la reforma del mercat laboral 

(BOE» núm. 162, de 7 de juliol de 2012).  Disposició transitòria quarta sobre la 
vigència dels convenis col·lectius denunciats.  

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

 
- Acord de Condicions del Personal funcionari i Conveni col·lectiu del personal laboral, 

al servei de l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès. 
 
- Art. 52.2.j del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós 

de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, en relació a les atribucions del Ple 
per aprovar els acords de condicions del personal al servei de l’Ajuntament. 

 

DISPOSICIÓ 

S’adopta l’acord següent:  
 
Primer.- Aprovar el règim de permisos, llicències i excedències següents: 
 

1. PERMISOS I LLICÈNCIES RETRIBUÏDES 

DISPOSICIONS PRÈVIES 
1. Àmbit d’aplicació: Els permisos són aplicables a tot el personal funcionari i laboral de 
l’ajuntament de Sant Quirze del Vallès. 

2. En els supòsits no contemplats en el text, ens atendrem a la normativa vigent. 
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3. Per gaudir dels permisos caldrà formular la petició al departament de personal, prèvia 
informació o validació de la persona responsable del servei. 

4. Els permisos hauran de ser justificats o acreditats, a excepció dels assumptes 
personals, tres dies anuals de conciliació i els permisos per realitzar funcions sindicals, 
que només caldrà informar. 
D’acord amb l’article 48 i art. 51 EBEP i amb la Llei 8/2006 de mesures de conciliació, el 
personal al servei de l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès tindrà els següents permisos: 
 
 
 
1.1 Premis per anys de Servei  
(Aprovat pel Ple de l’Ajuntament en sessió de 30 d’abril de 2015) 
Amb l’objecte de recompensar la trajectòria professional i els anys de servei prestats pels 
empleats i empleades municipals a l’ajuntament de Sant Quirze del Vallès, s’estableixen 
els següents premis: 
- Als 25 anys de servei, 9 dies laborables de permís.  
- Als 30 anys de servei, 18 dies laborables de permís. 
- Als 35 anys de servei, 27 dies laborables de permís. 
La concessió d’aquests premis resta condicionada als següents requisits: 

- Trobar-se en situació de servei actiu. 
- Aquests dies especials de premi s’hauran de realitzar a partir del dia de la 
meritació de l’antiguitat corresponent i en un període màxim de 3 anys. 
- Aquests dies es podran sol•licitar en períodes mínims de 4 dies. 
- La seva concessió per a les dates sol•licitades restarà condicionada a les 
necessitats del servei i, en el cas de no concedir-se, la negativa haurà de ser 
motivada i informada a la representació del personal. 
- No tindran dret a aquest premi els empleats i empleades que hagin estat 
sancionats/des per falta disciplinària greu o molt greu.  
- Es considerarà que ja han gaudit d’aquest premi les persones que varen ser 
compensades amb els premis retributius regulats anteriorment en la modalitat 
corresponent de 25, 30 ó 35 anys de servei. 

 
1.2 Permís per assumptes particulars 
(Article 48.k) TREBEP i  Resolució de 16 de setembre de 2015, de la Secretaria d’Estat d’Administracions 
Públiques) 
(Resolución de 28 de diciembre de 2012, de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, por la que 
se dictan instrucciones sobre jornada y horarios de trabajo del personal al servicio de la Administración 
General del Estado y sus organismos públicos) 
El personal al servei de l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès pot disposar de 6 dies per 
cada any complet de servei, o la part proporcional que correspongui quan el temps de 
treball efectiu sigui inferior a l’any, així com en els casos de reducció de jornada. 
 
Els dies d’assumptes personals es podran gaudir fins al dia 15 de gener de l’any posterior 
al seu meritament. 
En els casos en què el gaudi d’aquests dies hagi estat denegat per raons de servei, es 
podran sol·licitar excepcionalment fins al 28 de febrer de l’any següent, previ informe 
favorable del responsable del Servei. 
 
Els dies 24 i 31 de desembre les oficines restaran tancades, a excepció de l’OAC i del 
registre general (1 persona), de la policia local i de la brigada d’obres (1 colla de reté), 
que podran compensar amb dos dies a escollir al llarg de l’any. 
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El calendari laboral incorporarà dos dies de permís quan els dies 24 i 31 de desembre 
coincideixin en festiu, dissabte o dia no laborable.  
 
S’estableixen 2 dies addicionals de permís per assumptes propis a partir del sisè trienni, 
que s’incrementaran en 1 dia addicional per cada trienni complert a partir del vuitè. 
 
El còmput d’aquest permís es podrà realitzar en hores o en jornades, i la seva concessió 
no requereix de justificació, no obstant queda subjecta a les necessitats del servei. 
 
1.3 Permís per mort, accident, hospitalització o malaltia greu d’un familiar fins al 
segon grau de consanguinitat o afinitat 
(Article 48a) TREBEP i Article 19 de la Llei 8/2006, de 5 de juliol, de mesures de conciliació de la vida personal, familiar i 
laboral del personal al servei de les administracions públiques de Catalunya). 
Quan es tracti de parents de primer grau de consanguinitat o afinitat, el permís serà de 
tres dies laborables, continus o discontinus mentre duri la causa que el motiva, quan el 
succés es produeixi en la mateixa localitat del lloc de treball, ampliables fins a cinc dies si 
el fet es produeix en un municipi diferent. 
 
Quan es tracti de parents de segon grau de consanguinitat o afinitat, el permís serà de 
dos dies laborables quan es produeixi en la mateixa localitat del lloc de treball, ampliables 
fins a quatre dies laborables quan el fet es produeix en altra localitat. 
 
El permís inclou el supòsit d'intervenció quirúrgica o prova invasiva sense 
hospitalització d’un familiar fins al primer grau de consanguinitat o afinitat,que 
requereixi necessàriament acompanyament familiar. En aquest cas, el permís serà de 
dos dies laborables, essent el de la intervenció i l’endemà. 
 
S'exceptua d'aquest permís retribuït les hospitalitzacions de familiars derivades 
d'operacions de cirurgia estètica o cirurgia plàstica que tinguin com objectiu restablir o 
embellir alguna part del cos, que no estiguin derivades d'una malaltia greu o accident. 
 
Excepcionalment i per motius degudament justificats, per gravetat o situació de 
dependència, es pot ampliar el permís fins a sis dies laborables. 
L’autorització d’aquest permís requereix justificant mèdic en cada cas. 
 
1.4 Permís per matrimoni o per inici convivència 
(Article 48 l) TREBEP I Article 9 Llei 8/2006, de conciliació) 
El permís per raó de matrimoni o per inici de convivència, en el cas de les unions estables 
de parella, té una durada de quinze dies naturals consecutius. Els cònjuges o convivents 
en poden gaudir dins el termini d’un any a comptar de la data del casament o de l’inici de 
la convivència. 
 
L’autorització del permís requereix de justificació mitjançant: Certificat de convivència del 
padró municipal d’habitants, escriptura pública manifestant la voluntat d’adhesió per unió 
estable de parella o inscripció al registre municipal de parelles i/o unions civils.  
 
1.5 Permís per matrimoni d’un familiar fins al segon grau de consanguinitat o 
afinitat 
(Article 10 de la Llei 8/2006, de conciliació) 
Es tindrà dret a un permís d’un dia d’absència del lloc de treball per matrimoni d’un 
familiar fins al segon grau de consanguinitat o afinitat. Aquest permís és ampliable a dos 
dies si el matrimoni té lloc fora de Catalunya.  
L’autorització d’aquest permís requereix de l’acreditació corresponent. 
 
1.6 Permís per trasllat de domicili 
(article 48 b) TREBEP 
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El permís serà de dos dies hàbils tant si el trasllat és dins el mateix municipi, com a 
diferent municipi de residència, amb possibilitat d’ampliar un dia més, essent aquest 
recuperable.  
 
El permís es pot gaudir de forma continuada en el moment de la sol·licitud o de forma 
discontínua com a màxim dins els 30 dies naturals següents a la sol·licitud. En aquest 
cas, el permís restarà subjecte a les necessitats del servei. 
 
Justificant: certificat d’empadronament del nou domicili, contracte de lloguer o factura 
d’algun subministrament (aigua, gas, electricitat) de l’antic domicili i del nou. Cal 
sol·licitar-ho amb 7 dies d’antelació.  
 
1.7 Permís per a exàmens finals i altres proves definitives d’aptitud  
(article 48.d) TREBEP i art. 96.1 del DL 1/1997) 
El permís per a exàmens finals i altres proves definitives d’avaluació en centres oficials, o 
per assistir a les proves selectives que convoqui l’Ajuntament de Sant Quirze és d’un dia. 
 
Els/les empleats/des que treballin en torn de nit podran gaudir d’aquest permís el dia 
immediatament anterior a la data de realització de  l’examen.  
 
Caldrà acreditar l’assistència a l’examen mitjançant el corresponent justificant expedit pel 
centre convocant, on consti la data i hora de realització. 
 
Es podrà gaudir també de la jornada anterior a la celebració de la prova. 
 
1.8 Permís per a deures inexcusables de caràcter públic o personal 
(art 48. J) TREBEP) 
Es considera inexcusable aquell deure que en el seu incompliment pot fer incórrer 
responsabilitat, no es pot dur a terme mitjançant representant i la seva imposició està 
determinada i emparada per una norma legal o per una decisió administrativa o judicial. 
L’acreditació del deure inexcusable es realitzarà amb una antelació mínima de 48 hores, 
mitjançant el document oficial corresponent. 
 
1.9 Permís per maternitat  
(art. 49. a) TREBEP i art. 11 de la Llei 8/2006). 
Té una durada de setze setmanes ininterrompudes. Aquest permís s’ampliarà en dues 
setmanes més en els supòsits de discapacitat del fill i, per cada fill a partir del segon, en 
els supòsits de casos múltiples. El permís es distribuirà, a opció de la funcionària, sempre 
que sis setmanes siguin immediatament posteriors al part, per qualsevol dels dos 
progenitors. L’altre progenitor, sempre que tingui la guarda legal del fill o filla, pot fer ús 
de tot el permís de maternitat, o de la part que en resti, en el cas de mort o malaltia, 
incapacitat de la mare o en el cas de guarda legal exclusiva. 
 
En el cas de filiació biològica, el període de permís pot començar abans o immediatament 
després del part. Les sis primeres setmanes posteriors al part són de descans obligatori 
per a la mare. 
 
No obstant això, i sense perjudici de les sis setmanes immediates posteriors al part de 
descans obligatori per a la mare, en el cas que ambdós progenitors treballin, la mare, en 
iniciar-se el període descans per maternitat, podrà optar per què l’altre progenitor 
gaudeixi d’una part determinada i ininterrompuda del període de descans posterior al part, 
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ja sigui de forma simultània o successiva amb el de la mare. L’altre progenitor podrà 
continuar gaudint del permís de maternitat inicialment cedit, encara que en el moment 
previst per a la reincorporació de la mare al treball aquesta es trobi en situació d’IT. 
 
En el cas de la filiació biològica, si s’opta per gaudir de la segona part del permís 
successivament al de la mare, només es pot fer a partir de la sisena setmana posterior al 
part i sempre que, en el moment de fer-se efectiva aquesta opció, la incorporació de la 
mare al treball no comporti un risc per a la seva salut. 
En els casos de gaudi simultani de períodes de descans, la suma dels mateixos no pot 
excedir de les setze setmanes o de les que corresponguin en cas de discapacitat del fill o 
de part múltiple. 
 
La persona que gaudeix del permís per maternitat ho pot fer a temps parcial, d’una 
manera ininterrompuda. La manera en què es distribueix el temps de  permís requereix 
l’acord previ entre la persona afectada i l’òrgan competent per a la concessió del permís. 
En el cas de filiació biològica , la mare pot gaudir del permís a temps parcial només a 
partir de la sisena setmana posterior al part. El permís per maternitat a temps parcial és 
incompatible amb els permisos per lactància o per fills prematurs i amb la reducció de 
jornada per guarda legal. 
 
L’opció exercida per un progenitor o progenitora en iniciar-se el període permís per 
maternitat en favor de l’altre progenitor o progenitora a fi que aquest gaudeixi d’una part 
del permís pot ésser revocada en qualssevol moment per aquell si s’esdevenen fets que 
fan inviable l’aplicació d’aquesta opció, com ara l’absència, la malaltia o l’accident, o 
també l’abandonament de la família, la violència o altres causes equivalents, llevat que 
aquests tres darrers casos siguin imputables al primer progenitor o progenitora. 
 
Per al progenitor o progenitora que no gaudeixi del permís de maternitat, té una durada 
de cinc dies laborables consecutius dins dels deu dies següents a la data de naixement, o 
a l’arribada del menor o la menor adoptat o acollit a la llar familiar en el cas d’adopció o 
acolliment. En el cas de part, adopció o acolliment múltiple, la durada del permís s’amplia 
a deu dies si es tracta de dos fills i a quinze dies si en són tres o més. 
 
1.10 Permís per adopció per guarda amb finalitats d’adopció, o acolliment:  
Article 49 b) TREBEP i (article 12 Llei 8/2006, de conciliació 
El permís per adopció, per guarà amb finalitats d’adopció, o acolliment, tant temporal com 
a permanent, tindrà una durada de setze setmanes ininterrompudes. Aquest permís 
s’ampliarà en dues setmanes en el supòsit de discapacitat del menor adoptat o acollit i 
per cada fill, a partir del segon, en els supòsits d’adopció o acolliment múltiple. 
 
El còmput del termini es comptarà a elecció del/de la funcionari/ària, a partir de la decisió 
administrativa de guarda amb finalitats d’adopció o acolliment, o a partir de la resolució 
judicial per la qual es constitueixi l’adopció, sense que en cap cas, un mateix menor pugui 
donar dreta a diversos períodes de gaudi d’aquest permís. 
 
En el cas que ambdós progenitors treballin, el permís es gaudirà a opció dels interessats, 
que podran gaudir-lo de forma simultània o successiva, sempre en període 
ininterromputs. 
 
En els casos de gaudi simultani de períodes de descans, la suma dels mateixos no podrà 
excedir de les setze setmanes o de les que corresponguin en cas d’adopció o acolliment 
múltiple i per discapacitat del menor adoptat o acollit. 
 
Aquest permís podrà gaudir-se a jornada completa o a temps parcial, quan les 
necessitats del servei ho permetin, i en els termes que reglamentàriament es determini. 
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Si fos necessari el desplaçament previ dels progenitors al país d’origen de l’adoptat, en 
els casos d’adopció o acolliment internacional, es tindrà dret, a més a més, a un permís 
de fins a dos mesos de durada, percebent durant aquest període exclusivament les 
retribucions bàsique3s. 
 
Amb independència del permís de fins a dos mesos previst en el paràgraf anterior i per al 
supòsit previst en aquell paràgraf, el permís per adopció, guarda amb finalitats d’adopció 
o acolliment, tant temporal com a permanent, es podrà iniciar fins a quatre setmanes 
abans de la resolució judicial per la qual es constitueixi l’adopció o la decisió 
administrativa o judicial d’acolliment. 
 
Durant el gaudi d’aquest permís es podrà participar en els cursos de formació que 
convoqui l’Administració. 
 
Els supòsits d’adopció, guarda amb finalitats d’adopció o acolliment, tant temporal com a 
permanent, seran aquells que s’estableixin en el Codi Civil o en les lleis civils de la 
Comunitat Autònoma.  
 
L’acolliment temporal ha de tenir una durada no inferior a un any. 
 
Per al progenitor o progenitora que no gaudeixi del permís de maternitat, té una durada 
de cinc dies laborables consecutius dins dels deu dies següents a la data de naixement, o 
a l’arribada del menor o la menor adoptat o acollit a la llar familiar en el cas d’adopció o 
acolliment. En el cas de part, adopció o acolliment múltiple, la durada del permís s’amplia 
a deu dies si es tracta de dos fills i a quinze dies si en són tres o més. 
 
1.11 Permís de paternitat 
Article 49 c) TREBEP i article 13 Llei 8/2006, de Conciliació) 
Tindrà una durada de 4 setmanes, a gaudir pel pare o l’altre progenitor a partir de la data 
del naixement, de la decisió administrativa de guarda amb finalitats d’adopció o 
acolliment, o de la resolució judicial per la qual es constitueixi l’adopció. 
 
El progenitor o progenitora d’una família monoparental, si té la guarda legal exclusiva del 
fill o filla, també pot gaudir d’aquest permís a continuació del de maternitat. 
 
Aquest permís és independent del gaudi compartir dels permisos per part, per adopció, 
per guarda amb finalitats d’adopció, o per acolliment. 
 
El temps transcorregut durant el gaudi dels permisos anteriors es computarà com de 
servei efectiu a tots els efectes, es garanteix la plenitud de drets econòmics de la 
funcionària, i si escau, de l’altre progenitor funcionari, durant tot el període durada del 
permís, i si es cau, durant els períodes posteriors al gaudi d’aquest, si d’acord amb la 
normativa aplicable, el dret a percebre algun concepte retributiu es determina en funció 
del període gaudi del permís. 
 
Els/les funcionaris/àries que hagin fet ús del permís per part o maternitat, paternitat, 
adopció, guarda amb finalitats d’adopció o acolliment, tant temporal com a permanent, 
tindran dret, un cop finalitzat el període permís, a reintegrar-se en el seu lloc de treball en 
els termes i condicions que no els resultin menys favorables al gaudi del permís, així com 
a beneficiar-se de qualsevol  millora en les condicions de treball a les qual s’hagi pogut 
tenir dret durant la seva absència. 



 

 14/90 

 
1.12 Permís per lactància d’un fill menor de dotze mesos 
(article 48.f) TREBEP i art. 14 Llei 8/2006, de Conciliació) 
El permís per lactància és d’una hora diària d’absència del lloc de treball, la qual es pot 
dividir en dues fraccions de trenta minuts. En els casos de part, adopció o acolliment 
múltiple el permís és de dues hores diàries, les quals es poden dividir en dues fraccions 
d’una hora. El període del permís s’inicia un cop finit el permís per maternitat i té una 
durada màxima fins que el fill compleixi els 12 mesos. A petició de l’interessat o 
interessada, les hores de permís de lactància es poden substituir per una reducció de la 
jornada normal en mitja hora a l’inici i al final de la jornada o, en una hora a l’inici o al final 
de la jornada, amb la mateixa finalitat. També es pot compactar per a gaudir-ne en 
jornades senceres de treball, consecutives o repartides per setmanes, sense alterar el 
moment d’inici del període permís i tenint en compte les necessitats del servei. 
El còmput en hores del permís acumulat serà de 180 hores o l’equivalent en jornades. 
Aquest dret pot ser exercit indistintament per un o altre dels progenitors, en el cas que 
ambdós treballin. 
 
1.13 Permís per atendre fills/es prematurs o que hagin d’ésser hospitalitzats a 
continuació del part. 
(art. 48 g) i art. 49 a) TREBEP i ART. 15 Llei 8/2006, de conciliació) 
Per naixement de fills/es prematurs o que per qualsevol causa hagin de romandre 
hospitalitzats a continuació del part, la funcionària o el funcionari tindrà dret a absentar-se 
del treball durant un màxim de dues hores diàries percebent les retribucions íntegres. 
 
En els casos de part prematur i en aquells que, per qualsevol altra causa, el nonat hagi 
de romandre hospitalitzat a continuació del part, s’atorga un permís equivalent al temps 
d’hospitalització, amb un màxim de tretze setmanes. Aquest permís  s’inicia a partir del 
finiment del permís per maternitat o de la setzena setmana posterior al part, l’adopció o 
l’acolliment. 
 
1.14 Permís per a atendre fills discapacitats 
(art. 17 de la Llei 8/2006, de Conciliació) 
Els progenitors amb fills discapacitats tenen dret conjuntament a permisos d’absència del 
lloc de treball per a poder assistir a reunions o visites en els centres educatius especials o 
sanitaris on rebin suport. Així mateix, tenen dret a dues hores de flexibilitat horària diària 
per a poder conciliar els horaris dels centres d’educació especial o dels altres centres on 
el fill o filla discapacitat rep atenció. 
 
1.15 Permís prenatal 
Art. 48.e) TREBEP i (art. 18 Llei 8/2006, de Conciliació) 
Les dones embarassades tenen dret a absentar-se del lloc treball per a assistir a 
exàmens prenatals i a tècniques de preparació per al part, durant el temps necessari per 
a dur a terme aquestes pràctiques, amb la justificació prèvia de la necessitat de fer-ho 
dins la jornada de treball.  
 
Les parelles que opten per l’adopció o l’acolliment permanent o preadoptiu tenen dret a 
absentar-se del lloc de treball per a dur a terme els tràmits administratius requerits per 
l’administració competent fets a Catalunya, durant el temps necessari, amb la justificació 
prèvia que s’han de fer dins la jornada de treball.  
 
1.16 Permís per situacions de violència de gènere 
(art. 49.d) TREBEP i art. 21 Llei 8/2006) 
Les dones víctimes de situacions de violència de gènere que, per aquest motiu, s’hagin 
d’absentar del lloc de treball tenen dret que aquestes faltes d’assistència es considerin 
justificades d’acord amb el que determinin els serveis socials, policials o de salut 
corresponents. Així mateix, tenen dret a les hores de flexibilitat horària que, d’acord amb 
cada situació concreta, siguin necessàries per a llur protecció o assistència social. 
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1.17 Permís pel temps necessari per atendre assumptes de conciliació laboral, 
personal i familiar.  
(art. 48.j) TREBEP) 
El personal podrà disposar de fins a 21 hores anuals per atendre necessitats de 
conciliació laboral, personal i familiar. Aquest permís no es pot gaudir consecutivament 
amb altres permisos, llicències o vacances retribuïts. 
Les hores que per conciliació laboral, personal i familiar excedeixin de 21 hores l’any, 
seran recuperables. 
 
1.18 Per assistència a metges del servei públic de salut o serveis d’urgència 
hospitalària o ambulatòria. 
(Aprovat per acord del Ple de data 26 de gener de 2017, i modificat per acord del Ple de data 23 de febrer de 
2017). 
(Resolución de 28 de diciembre de 2012, de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, por la que 
se dictan instrucciones sobre jornada y horarios de trabajo del personal al servicio de la Administración 
General del Estado y sus organismos públicos). 
 
El temps necessari per assistència a metges especialistes del servei públic de salut o 
servei d’urgències hospitalària o ambulatòria, del propi funcionari/ària, del/la cònjuge, dels 
seus progenitors i de fills/es menors de 18 anys. En el supòsit de visites al metge de 
capçalera serà  retribuït el temps necessari davant la impossibilitat que puguin programar-
se fora de l’horari laboral. 
 
També es consideraran hores retribuïbles i no recuperables, incloses en aquest apartat, 
les hores destinades a rehabilitacions, proves pre i post operatòries, a tècniques de 
fecundació o reproducció assistida, anàlisis i altres proves invasives que es realitzin en 
mútues o serveis mèdics privats.  
 
L’autorització d’aquest permís requereix justificant mèdic, que inclogui la data i hora de la 
visita. En el cas de rehabilitacions, s’haurà de presentar, a més, un informe mèdic on es 
prescrigui la rehabilitació. 
 
1.19 Llicència per fer estudis sobre matèries directament relacionades amb el lloc 
de treball 
(art. 95.1 del DL 1/1997) 
Es poden concedir, als funcionaris de carrera, llicències per fer estudis sobre matèries 
directament relacionades amb el lloc de treball, sempre que hi hagi un informe favorable 
del cap de la unitat orgànica en la qual el funcionari presta els seus serveis. Només si 
aquesta llicència es concedeix per interès propi de l’Administració el funcionari té dret a 
percebre totes les seves retribucions. L’apreciació d’aquest interès de l’Administració 
correspon als òrgans competents en matèria de personal.  
 
1.20 Llicència per exercir funcions sindicals, de formació sindical o de 
representació del personal 
(art. 48.c) TREBEP, art. 95.5 DL 1/1997) 
Se subjectarà a allò que es determini reglamentàriament i per les normes d’aplicació. 
 
 
 
2. PERMISOS I LLICÈNCIES NO RETRIBUÏBLES O AMB FLEXIBILITAT 
HORÀRIA 
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2.1 Permís sense retribució per a atendre un familiar fins al segon grau de 
consanguinitat o afinitat 
(art. 20 de la llei 8/2006). 
Es poden concedir permisos sense retribució per a atendre un familiar fins al segon grau 
de consanguinitat o afinitat, per un període mínim de deu dies i màxim de tres mesos, 
prorrogable, excepcionalment, fins a tres mesos més. Aquest permís és incompatible amb 
l’autorització de compatibilitat, que resta suspesa d’ofici fins al finiment del permís.  
 
2.2 Permís per visites mèdiques i rehabilitacions. 
(art. 22 Llei 8/2006) 
Es poden autoritzar permisos d’absència del lloc de treball d’un mínim d’una hora i un 
màxim de set per a visites o proves mèdiques de cònjuges, d’ascendents o descendents 
fins al segon grau de consanguinitat o afinitat, o per a reunions de tutoria amb els docents 
responsables dels fills.  
 
El temps d’absència l’ha de recuperar la persona afectada durant la mateixa setmana en 
què gaudeix del permís, tenint en compte les necessitats del servei. Aquests permisos 
poden ésser puntuals o periòdics. 
 
2.3 Llicències per a assumptes propis sense retribució 
(art. 95.2 del DL 1/1997). 
La durada acumulada de les quals no pot excedir en cap cas els sis mesos cada dos 
anys. La concessió d’aquesta llicència s’ha de subordinar a les necessitats del servei. 
 
2.4 Llicències no retribuïdes per fer estudis sobre matèries directament 
relacionades amb el lloc de treball 
(art. 95.1 DL 1/1997). 
(Resolución de 28 de diciembre de 2012,de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, por la que 
se dictan instrucciones sobre jornada y horarios de trabajo del personal al servicio de la Administración 
General del Estado y sus organismos públicos). 
Previ informe favorable del cap de la unitat orgànica o del Servei, el/la funcionari/ària 
podrà gaudir d’un permís no retribuït, d’una durada màxima de tres mesos, per 
l’assistència a altres cursos de perfeccionament professional sempre que la gestió del 
servei i l’organització del treball ho permetin. 
 
L’apreciació d’aquest interès de l’Administració correspon al òrgans en matèria de 
personal. 
 
L’atorgament d’aquest permís s’haurà de justificar mitjançant el justificant de matrícula de 
la persona interessada. 
 
 
3. REDUCCIONS DE JORNADA 

DISPOSICIONS COMUNES 
Les reduccions de jornada regulades en aquest capítol són incompatibles amb 
l’autorització de compatibilitat, que resta suspesa d’ofici fins al finiment del termini de la 
reducció. 

No es pot concedir la reducció de jornada a dues persones pel mateix fet causant, llevat 
que l’exerceixin d’una manera alternativa i sense que el termini global superi el màxim 
establert. 

3.1 REDUCCIÓ DE JORNADA SENSE REDUCCIÓ DE LES RETRIBUCIONS 

3.1.1 Per tenir cura d’un familiar de primer grau 
(art. 48.i) TREBEP ) 
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El/la funcionari/ària tindrà dret a sol·licitar una reducció de fins al 50% de la seva jornada 
laboral, amb caràcter retributiu, per raons de malaltia molt greu i pel termini màxim d’un 
mes. 
 
Si hagués més d’un titular amb aquest dret pel mateix fet causant, el temps de gaudi 
d’aquesta reducció es podrà prorratejar entre els mateixos, respectant en tot cas, el 
termini màxim d’un mes. 
 
3.1.2 Permís per cura de fill menor afectat per càncer o una altra malaltia greu 
(art. 49.e) TREBEP) 
Sempre que ambdós progenitors, adoptants o acollidors de caràcter preadoptiu o 
permanent treballin, dóna dret a una reducció de la jornada de treball d’almenys la meitat 
de la durada d’aquella, percebent les retribucions íntegres a càrrec dels pressupostos de 
la corporació, per a la cura durant l’hospitalització i tractament continuat, del fill menor 
d’edat afectat per càncer (tumors malignes, melanomes o carcinomes) o per qualsevol 
altra malaltia greu que impliqui un ingrés hospitalari de llarga durada i requereixi la 
necessitat de la seva cura directa, contínua i permanent acreditat per l’informe del servei 
públic de salut o, en el seu cas, de l’entitat sanitària concertada corresponent i, com a 
màxim, fins que el menor compleixi els 18 anys. 
 
Quan concorrin en els dos progenitors, adoptants o acollidors de caràcter preadoptiu o 
permanent, pel mateix subjecte i fet causant, les circumstàncies necessàries per tenir dret 
a aquest permís o, si s’escau, puguin tenir la condició de beneficiaris de la prestació 
establerta per aquest fi en el Règim de la Seguretat Social que els sigui aplicable, el 
funcionari tindrà dret a la percepció de les retribucions íntegres durant el temps que duri 
la reducció de la jornada de treball, sempre que l’altre progenitor, adoptant o acollidor de 
caràcter preadoptiu o permanent, sense perjudici del dret a la reducció de jornada que li 
correspongui, no cobri les seves retribucions íntegres per mitjà d’aquest permís o com a 
beneficiari de la prestació establerta per aquest fi en el Règim de la Seguretat Social que 
li sigui d’aplicació. En cas contrari, només es tindrà dret a la reducció de jornada, amb la 
consegüent reducció de retribucions. 
 
Així mateix, en el cas que ambdós prestin serveis en el mateix òrgan o entitat, aquesta 
podrà limitar l’exercici simultani per raons fonamentades en el correcte funcionament del 
servei.  
 
3.1.3 Per discapacitat legalment reconeguda 
(art. 25 Llei 8/2006) 
Les persones amb una discapacitat legalment reconeguda que, per aquest motiu, han de 
rebre tractament en centres públics o privats tenen dret a una reducció de jornada de 
treball equivalent al temps que hi ha de dedicar, sense pèrdua de llurs retribucions 
íntegres. 

Per gaudir d’aquesta reducció de jornada cal un informe del servei mèdic corresponent 
que justifiqui la necessitat del tractament, la periodicitat o durada aproximada i la 
necessitat que es dugui a terme en l’horari laboral. 
 
3.2 REDUCCIÓ DE JORNADA AMB REDUCCIÓ DE LES RETRIBUCIONS 

3.2.1 Per raons de guarda legal 
(article 48.h) TREBEP i art. 24 Llei 8/2006)) 
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Quan el funcionari/ària tingui la guarda legal d’un menor de dotze anys, de persona major 
que requereixi especial dedicació, o d’una persona amb discapacitats que no desenvolupi 
activitat retribuïda, tindrà dret a la reducció de la seva jornada de treball (un terç o de la 
meitat), amb la disminució de les seves retribucions que corresponguin. 
 
Només si les necessitats del servei ho permeten, aquesta reducció pot ésser d’una altra 
fracció de jornada, que ha d’ésser en tot cas d’entre la vuitena part i la meitat de la 
jornada. 
 
Tenen el mateix dret el/la funcionari/ària que es faci directament càrrec d’un familiar, fins 
al segon grau de consanguinitat o afinitat, que per raons d’edat, accident o malaltia no 
pugui valdre’s per si mateixa i que no desenvolupi activitat retribuïda. 
 
3.2.2 Reducció de jornada d’un terç o de la meitat amb dret al 80% o al 60% de les 
retribucions  
(art. 26 Llei 8/2006) 
Es pot gaudir d’una reducció d’un terç o de la meitat de la jornada de treball, amb la 
percepció del 80% o del 60% de la retribució, respectivament, en els supòsits següents: 

a) Per a tenir cura d’un fill o filla menor de sis anys, sempre se’n tingui la guarda 
legal 

b) Per a tenir cura d’una persona amb discapacitat psíquica, física o sensorial que no 
faci cap activitat retribuïda, sempre que se’n tingui la guarda legal. 

c) Per tenir a càrrec un familiar, fins al 2n grau, amb una incapacitat o disminució 
reconeguda igual o superior al 65% o amb un grau de dependència que li 
impedeix ésser autònom, o que requereix dedicació o atenció especial. 

d) Les dones víctimes de violència de gènere, per a fer efectiva llur protecció o llur 
dret a l’assistència social íntegra. 

 
3.2.3 Jornada reduïda per interès particular 
(Resolución de 28 de diciembre de 2012,de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, por la que 
se dictan instrucciones sobre jornada y horarios de trabajo del personal al servicio de la Administración 
General del Estado y sus organismos públicos). 
En aquells casos en què resulti compatible amb la naturalesa del lloc de treball i amb les 
funcions del centre de treball, el personal que ocupi llocs de treball amb nivell de 
complement de destí igual o inferior a 28, podrà sol·licitar a l’òrgan competent el 
reconeixement d’una jornada reduïda ininterrompuda, de 9 a 14h, de dilluns a divendres, 
percebent el 75% de les retribucions.  
 
No es podrà reconèixer aquesta reducció de jornada al personal que presti serveis en 
règim d’especial dedicació, excepte que s’autoritzi prèviament un canvi al règim de 
dedicació ordinària, amb la conseqüent exclusió del complement de productivitat que es 
percebés per aquell règim.  
 
Aquesta modalitat de jornada reduïda serà incompatible amb altres reduccions de jornada 
previstes a la normativa vigent. 
 
 
4. EXCEDÈNCIES 
(art. 3 de la Llei 8/2006). 
Les excedències a què tindrà dret el personal inclòs dins l’àmbit d’aplicació d’aquest 
acord seran els que estableixi en cada moment la normativa vigent en matèria de funció 
pública d’aplicació al personal funcionari de les administracions locals de Catalunya. 
Aquestes excedències seran actualitzades en cada moment que es produeixi una 
modificació al respecte. 
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No es poden acumular dos períodes d’excedència en el cas que s’esdevingui una nova 
causa. Si durant el període d’excedència un nou subjecte causant dóna dret a un altre 
període d’excedència, l’inici d’aquest posa fi al primer. 
 
L’exercici simultani de l’excedència per dues persones que presten llurs serveis en el 
sector públic per raó d’un mateix fet causant només és permès, amb l’autorització prèvia, 
si ho sol·liciten d’una manera expressa els interessats i si no afecta el funcionament del 
serveis. 
 
Les excedències per tenir cura d’un fill o filla o de familiars són incompatibles amb 
l’autorització de compatibilitat, que resta suspesa d’ofici fins al finiment del termini 
d’excedència. 
 
Si un cop finida la causa que ha originat la declaració de l’excedència voluntària la 
persona afectada no sol·licita el reingrés en el termini d’un mes, es declara d’ofici la 
situació d’excedència voluntària per interès particular. 
 
En el cas d’excedència voluntària per raó de violència de gènere, l’Administració ha de 
notificar a la persona afectada, amb un mes d’antelació, que fineix l’excedència i que 
disposa d’un mes, a comptar del finiment de l’excedència, per a demanar-ne l’ampliació o 
per a reincorporar-se.  

 
4.1 Excedència voluntària per a tenir cura d’un fill o filla o de familiar a càrrec fins a 
segon grau de consanguinitat o afinitat.  
(art. 89.4 TREBEP i art. 4 Llei 8/2006) 
Els/les funcionaris/àries de carrera i interins tindran dret a un període d’excedència 
voluntària, de durada no superior a tres anys, per a tenir cura d’un fill o filla, a comptar 
des de la data del naixement o de la sentència o la resolució judicial de constitució de 
l’adopció o l’acolliment. 
 
També tindran dret a un període d’excedència de durada no superior a tres anys, per a 
tenir cura d’un familiar fins al segon grau de consanguinitat o afinitat, que per raons 
d’edat, accident, malaltia o discapacitat no pugui valdre’s per sí mateix i no exerceixi cap 
activitat retribuïda. 
 
El període d’excedència serà únic per a cada subjecte causant. Quan un nou subjecte 
causant donés origen a una nova excedència, l’inici del període de la mateixa posarà fi a 
aquell que s’estigués gaudint. 
 
En el cas que dos funcionaris generessin el dret a gaudir-la pel mateix subjecte causant, 
l’Administració podrà limitar el seu exercici simultani per raons justificades relacionada 
amb el funcionament dels serveis. 
 
El temps de permanència en aquesta situació serà computable a efectes de triennis, 
carrera i drets en el règim de la Seguretat Social que sigui d’aplicació. El lloc de treball 
desenvolupat es reservarà, al menys, durant dos anys. Transcorregut aquest període, dita 
reserva ho serà a un lloc en la mateixa localitat i d’igual retribució. 
 
Els/les funcionaris/àries en aquesta situació podran participar en els cursos de formació 
que convoqui l’Administració. 
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El període d’excedència computa als efectes de reconeixement de triennis, de 
consolidació del grau personal i del sistema de previsió o drets passius. Així mateix, 
durant tot el període d’excedència la persona afectada té dret a la reserva del lloc de 
treball amb destinació definitiva. 
 
No obstant això, si la persona afectada ocupa un lloc de treball amb destinació 
provisional, conserva els drets generals sobre aquest fins al cessament o fins al moment 
en què es resolgui la convocatòria de provisió corresponent. 
 
4.2 Excedència voluntària per al manteniment de la Convivència o agrupació 
familiar 
(art. 89.3 TREBEP i art. 6 Llei 8/2006) 
Els/les funcionaris/es de carrera poden sol·licitar excedència voluntària per al 
manteniment de la convivència, per una durada mínima de dos anys i màxima de quinze 
anys, si el cònjuge o la cònjuge o el convivent o la convivent ha de residir en un altre 
municipi perquè hi ha obtingut un lloc de treball estable.  
El període d’excedència no computa als efectes de triennis, de grau personal i de drets 
passius, ni comporta la reserva de la destinació.  
 
4.3  Excedència voluntària per violència de gènere 
(art. 89.5 TREBEP i art. 7 Llei 8/2006) 
L’excedència voluntària per violència de gènere s’atorga a les dones víctimes de la 
violència de gènere pel temps que sol·licitin, sense que es requereixi un temps mínims de 
serveis prestats, i sense que sigui exigible un termini de permanència en la mateixa. 
 
Durant els sis primers mesos tindran dret a la reserva del lloc de treball que 
desenvolupaven, essent computable el dit període a efecte d’antiguitat, carrera i drets del 
règim de la Seguretat Social que sigui d’aplicació. 
 
Quan les actuacions judicials ho exigeixin es podrà prorrogar aquest període per tres 
mesos, amb un màxim de divuit, amb idèntics efectes als expressats anteriorment, per tal 
de garantir l’efectivitat del dret de protecció de la víctima. 
 
Durant els dos primers mesos d’aquesta excedència, la funcionària tindrà dret a percebre 
les retribucions íntegres i, si escau, les prestacions familiars per fill a càrrec. 
 
4.4 Excedència voluntària per interès particular 
(article 89.2 del TREBEP  i art. 86.2 DL 1/1997). 
Es pot sol·licitar quan s’hagin prestat serveis efectius en qualsevol de les Administracions 
Públiques per un període mínim de cinc anys immediatament anteriors. La concessió de 
la present excedència resta subordinada a les necessitats del servei degudament 
motivades. no podrà declarar-se quan al funcionari públic se li instrueixi un expedient 
disciplinari. 
 
Procedeix declarar d’ofici l’excedència voluntària per interès particular quan, finalitzada la 
causa que va determinar el passi a una situació diferent a la de servei actiu, s’incompleixi 
l’obligació de sol·licitar el reingrés al servei actiu en el termini establert 
reglamentàriament. 
 
El personal que es trobi en aquesta situació no té dret a percebre retribucions, ni li serà 
computable el temps de permanència en l’esmentada situació a efectes d’ascens, triennis 
i drets en el règim de la Seguretat Social que li siguin d’aplicació. 
 
4.5 Excedència voluntària per incompatibilitat 
(art. 86.2.c) del DL 1/1997). 
Es concedeix si els funcionaris públics es troben en situació de servei actiu en un altre 
cos o una altra escala de qualsevol de les administracions públiques o passen a prestar 
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serveis en organismes o entitats del sector públic, sempre que no els correspongui de 
quedar en una altra situació i llevat que hagin obtingut l’autorització pertinent de 
compatibilitat, d’acord amb la legislació d’incompatibilitats. L’òrgan competent pot 
concedir automàticament i d’ofici aquest tipus d’excedència. 
 

Segon.- Ordenar la publicació d’aquest acord en el Butlletí Oficial de la Província i fer-ho 
extensiu a tot el personal al servei de l’Ajuntament i a la representació sindical. 
 

Deliberacions 
El senyor Albert Falgueras Cuatrecasas declara: 

Com altre anys, en aquest Ple es va aprovar el text recopilatori en forma de text refós de 
la casuística de les diferents lleis, decrets i acords referents als permisos, llicències i 
excedència del personal al servei de l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès. 

Posteriorment en la sessió del 23 de febrer es va corregir el text pel que fa a l’assistència 
a metges especialistes. Ara proposem la seva actualització, tant per incorporar les 
novetats legislatives, com per millorat la redacció d’alguns punts. D’acord amb la Mesa 
General de Negociació en la sessió del passat 18 de desembre. 

De les esmenes podem destacar entre d’altres que quan per raons del servei es deneguin 
els dies d’assumptes personals, aquests es podran sol·licitar excepcionalment fins el 28 
de febrer de l’any següent. 

Es regulen els requisits de presentació dels documents acreditatius d’assistència a 
exàmens, a deures inexcusables i a serveis mèdics. 

S’ha redactat de nou el punt de les llicències no retribuïdes per fer estudis sobre matèries 
directament relacionades amb el lloc de treball. 

I s’ha incorporat el punt de la jornada reduïda per interès particular. 

Per tant proposem al Ple la ratificació d’aquest acord pres a la Mesa General de 
Negociació. 

 

El senyor David Sánchez Mancebo declara: 

Bona nit. 

Bé nosaltres evidentment felicitar a les parts que han negociat i els acords que s’han 
arribat i per tant el nostre recolzament en aquest punt. 

I sí que a nivell formal Sra. alcaldessa o Sra. secretària, hem vist que a la convocatòria, 
hagués intervingut abans però ..., he vist que els números no són correctes, no sé si 
s’han fixat. Això s’ha reparat? Ho dic per qüestió formal que no hi hagi dubte quan es 
debatin els punts amb els números que corresponen. 
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La senyora Montserrat Mundi i Mas declara: 

Bon vespre. 

Nosaltres el nostre vot també serà positiu, però sí que fer esment sobre el punt número 
1.17, que és el permís pel temps necessari per atendre assumptes de conciliació laboral, 
personal i familiar. És un permís que evidentment aquest Ajuntament sempre ha gaudit, 
però que malauradament va haver-hi un episodi en el qual aquest permís s’havia donat 
sense explícitament saber el perquè es donava. 

Per tant el que sí que demanaríem, tot i que el nostre vot és afirmatiu, que es vigilés de 
prop quan una persona demana un permís d’aquest tipus per no trobar-nos en episodis 
que francament no van ser agradables per ningú i a nosaltres, en el lloc on estem 
ocupant ara de l’oposició, ens van obligar a fer un seguiment que per cert tampoc l’hem 
acabat d’aclarir del tot, perquè les nòmines no ens les han acabat de donar, tot el que 
vam demanar tampoc ens ho han fet arribar, però en fi és un tema que ja li anirem 
demanant, però sí que demanaríem que fossin el més curosos possible davant de tot 
això. 

 

La senyora Elisabeth Oliveras i Jorba declara: 

Agraeixo els vots favorables de tothom i revisarem tot el que els hi devem. 

 

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

 

 

6. Aprovació inicial de l'expedient de pressupost per l'any 2018 

ANTECEDENTS DE FET 
 
Segons allò establert als articles 162 a 169 del Reial Decret Legislatiu 2/2004 pel qual 
s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, així com 
disposicions concordants. 

Vist el projecte de Pressupost per a l’exercici de 2018 i els informes que obren a 
l’expedient. 

FONAMENTS DE DRET 

- Articles 162 i següents del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals 
(LLRHL). 

- Articles 12, 13, 18, 19 i 20 del Reial Decret 500/1990 de 20 d'abril de Desenvolupament 
Pressupostari. 

- Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la qual s’aprova l’Estructura dels 
Pressupostos de les Entitats Locals, modificada per l’Ordre HAP/419/2014, de 14 de 
març. 
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- Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera. 

DISPOSICIÓ 

S’adopta l’acord següent:  
 
Primer .- Aprovar amb caràcter inicial el Pressupost General consolidat per a l’exercici 
del 2018, segons el desglossament per capítols següent: 

INGRESSOS AJUNTAMENT COMU AJUSTAMENTS CONSOLIDAT

I. IMPOSTOS DIRECTES 11.289.641,16 0,00 -15.993,14 11.273.648,02
II. IMPOSTOS INDIRECTES 250.000,00 0,00 250.000,00
III. TAXES I ALTRES INGRESSOS 2.369.800,00 14.500,00 2.384.300,00
IV. TRANSFERÈNCIES CORRENTS 5.099.704,80 14.000,00 -14.000,00 5.099.704,80
V. INGRESSOS PATRIMONIALS 319.500,00 364.742,90 -40.400,00 643.842,90

VI. ALIENACIÓ D'INVERSIONS 0,00 0,00 0,00
VII. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 471.500,00 134.709,56 606.209,56
IX. PASSIUS FINANCERS 790.277,51 158.023,46 948.300,97

TOTAL INGRESSOS 20.590.423,47 685.975,92 -70.393,14 21.206.006,25
97,10% 3,23% -0,33% 100,00%

DESPESES AJUNTAMENT COMU AJUSTAMENTS CONSOLIDAT

I. PERSONAL 8.423.043,59 112.266,00 8.535.309,59
II. BÉNS I SERVEIS 8.551.570,94 77.343,05 -56.393,14 8.572.520,85
III. DESPESES FINANCERES 83.835,21 67.860,71 151.695,92
IV. TRANSFERÈNCIES CORRENTS 920.825,00 0,00 -14.000,00 906.825,00

VI. INVERSIONS REALS 1.762.929,93 197.529,32 1.960.459,25
VII. TRANSFERÈNCIES CAPITAL 33.000,00 0,00 33.000,00
IX. PASSIUS FINANCERS 815.218,80 216.288,38 1.031.507,18

TOTAL DESPESES 20.590.423,47 671.287,46 -70.393,14 21.191.317,80
97,16% 3,17% -0,33% 100,00%  

 

Segon .- Aprovar les modificacions a les Bases d’Execució del Pressupost per al 
exercici 2018 que figura en l’expedient. 

 

Tercer .- Aprovar la plantilla pressupostària per a l’exercici de 2018, que compren tots 
els llocs de treball reservats a funcionaris, personal laboral i eventual, segons disposa la 
legislació vigent, del personal al servei de l’Ajuntament, amb les modificacions i en els 
termes que figuren a l’expedient. 

 

Quart .- Exposar al públic, per termini de 15 dies hàbils, el Pressupost, les bases 
d’execució i la plantilla aprovats inicialment, segons disposa l’article 169.1 del Text Refós 
de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, per tal de poder presentar-hi reclamacions i 
al·legacions. El termini començarà a comptar a partir de l’endemà de la publicació del 
corresponent anunci al Butlletí Oficial de la Província, al DOGC i al portal de 
transparència municipal En cas de no produir-se aquestes en el termini establert, 
s’entendrà elevat a definitiu aquest acord. 

 



 

 24/90 

Cinquè .- Remetre còpia del Pressupost aprovat i de la plantilla a l’Administració de 
l’Estat i a la Generalitat de Catalunya, segons disposen els articles 169.4 del Text Refós 
de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, 15.2 de l’Ordre HAP/2105/2012 regulador 
de les obligacions de subministrament d’informació previstes a la Llei Orgànica 2/2012 i 
l’article 127 del RD Legislatiu 781/1986, pel qual s’aprova el Text Refós de les 
disposicions legals vigents en matèria de Règim Local. 

 

Sisè .- Publicar el Pressupost definitiu aprovat, les bases d’execució i la plantilla 
pressupostària en el Butlletí Oficial de la Província, el DOGC,  en el tauler d’anuncis de la 
Corporació, de conformitat amb allò establert en l’article 169.3 del Text Refós de la Llei 
Reguladora de les Hisendes Locals i en el Portal de transparència municipal. 

 

Setè .- Aprovar el Pla Estratègic de Subvencions per l’exercici 2018 que s’annexa en 
l’expedient del pressupost. 

 

Deliberacions 
La senyora Elisabeth Oliveras i Jorba declara: 

Per acord de Junta de Portaveus vam acordar que en aquest punt no utilitzaríem 
l’aprovació recent del ROM, en el que marquem minutatge d’intervenció, per facilitar una 
mica les intervencions. 

Nosaltres en aquest Ple no podíem obviar la realitat social en la que estem vivint i hem 
posat un títol que entenc que potser hi ha algun grup que no l’ha acabat d’entendre. Un 
pressupost fet des de l’empresonament de l’autonomia financera. 

El present projecte de pressupost municipal ha estat en la seva elaboració i el seu propi 
resultat final d’aquesta, marcat pel període històric que ha viscut i viu el nostre país i el 
conjunt de les institucions. 

Efectivament el conjunt del món municipal de Catalunya ha esdevingut protagonista 
destacat de l’anhel d’una part molt important de la ciutadania d’aquest país per tal de 
normalitzar el seu estatus polític. 

Aquest fet i els efectes que d’aquest se n’han acabat resultat, ha condicionat i molt el 
funcionament general de les nostres institucions municipals. Així doncs les mesures i 
imposicions injustificables democràticament adoptades per l’Estat espanyol i de forma 
particular per part del govern del PP han coincidit, m’atreviria a dir, que han condicionat i 
han segrestat la capacitat financera i pressupostària dels ajuntaments catalans. 

El respecte que va assenyalar que l’ampli rebuig general a nivell de municipalisme 
estatal, que fa temps genera les cruels mesures sobre el límit de despesa, endeutament i 
dèficit que imposa el govern espanyol. Aquest darrer any s’han afegit les mesures 
d’intervenció, repressió financera i l’aplicació del famós article 155. 

És doncs evident que aquesta nova ofensiva destinada exclusivament a les finances 
catalanes amb l’objectiu bàsic d’encaixonar els comptes de la Generalitat, ha acabat 
repercutint inevitablement en la maniobralitat i l’amenaça sense claredat d’horitzó de les 
finances locals a l’hora d’adoptar l’expressió pressupostària. 
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Aquesta incertesa ha estat la causa principal de l’endarreriment en la confecció del 
pressupost municipal, tot i així i malgrat que els dubtes no han estat ni de bon tros resolts, 
puc garantir que el present projecte respon amb suficiències les expectatives 
d’assoliment inherents a qualsevol pressupost municipal. 

Cal doncs i totes hem de sentir-nos especialment satisfets i orgulloses d’aquesta 
constatació, reivindicar per enèsima vegada el paper que els ajuntaments d’aquest país 
han jugat i juga en moments complicats. 

La nostra tasca, la del conjunt dels càrrec electes del poble, esdevindrà en la tramitació i 
aprovació d’aquest pressupost municipal la millor prova que malgrat els contratemps, les 
traves i altres accions de diferent plomatge que hem de patir, els ajuntaments continuen 
exercint de punta de llança de la defensa del nostre país, dels drets dels nostres 
ciutadans i dels serveis públics. 

La responsabilitat política màxima des d’un punt de vista legal en la conformació d’un 
pressupost municipal, rau en la figura de l’alcalde o alcaldessa, però cal dir que aquest 
pes només és una formalitat que no pot en cap cas amagar la realitat del que significa o 
hauria de significar sempre la preparació i l’elaboració d’un pressupost. 

Vull amb aquesta memòria fer un reconeixement explícit a tot un conjunt de persones que 
afortunadament amb esforç i dedicació han participat de forma indispensable en els 
treballs de confecció del projecte que avui es presenta. En primer lloc vull agrair i 
reconèixer la tasca de multitud de veïns i veïnes que o bé en reunions de treball o 
informatives o bé en l’expressió dels seus criteris en el procés de pressupostos 
participatius han fet possible un pressupost de més consens, més popular si voleu. 
Organitzats en entitats o bé a títol individual per segon any consecutiu, les seves 
aportacions, la seva visió sobre com volien organitzar, utilitzar part dels diners de totes i 
tots, ha estat de nou una experiència increïble gràcies al procés previ, pautat i 
democràtic. 

El resultat final d’aquest procés es troba reflectit de forma fidedigna en els comptes de 
l’any vinent, d’aquest any. 

En segon lloc, haig de fer especialment esment de la capacitat i esforç i dedicació de 
totes les treballadors i treballadores del nostre Ajuntament, des del diferents integrants 
dels departaments municipals, fins arribar a la sala de màquines de la comptabilitat 
municipal. Vull arribar a aquest racó tant important de la casa comuna dels veïns i veïnes 
de Sant Quirze fer un agraïment especial a tots els que cada dia hi passen hores 
treballant. 

Com és sabut per molts, la nostra Àrea d’Hisenda ha viscut uns mesos complicats per 
raons organitzatives i de personal, malgrat tot i gràcies a una implicació personal dels 
treballadors públics s’ha tret la feina amb eficiència i efectivitat. I en aquest sentit 
m’agradaria abans de continuar, reconèixer de forma especial la tasca d’en Joan Cabré, 
que capdavant de l’Àrea ha assumit una part molt important de la responsabilitat de 
l’elaboració del pressupost que presentem. Ha estat com sempre Joan de veritat un plaer 
fer-ho i treballar plegats. 

En tercer lloc cal felicitar a tots els que formeu els diferents grups municipals per la vostra 
col·laboració en la lògica i sana discrepància en la confecció del pressupost. Les vostres 
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aportacions han estat molt enriquidores i són una demostració més de la vostra voluntat 
de treballar pel nostre poble. I tot aquest treball, aquesta dedicació al bé comú esdevindrà 
cabdal pel nostre poble, pel seu futur. De fet ja hem assolit determinats objectius fixats a 
l’inici del present mandat: el ROM, l’inici de la revisió de Pla general, la creació d’òrgans 
de participació sectorial, l’execució d’obres de millora d’instal·lacions, equipaments, 
espais públics i infraestructures, etc. Tota aquesta tasca, repeteixo, fet entre totes i tots, 
va més enllà de les xifres pressupostàries, es tracta també i bàsicament del consens en 
l’esforç col·lectiu. 

En la projecció del capítols corresponents a ingressos s’ha seguit els criteris de prudència 
i realisme, al respecte s’ha de deixar constància de l’execució més que satisfactòria de 
les previsions realitzades al pressupost del 2017 i que generen suficient confiança per tal 
de projectar l’exercici present. 

Per tant cal detallar el lleu increment als capítols corresponents a impostos directes i 
taxes, que augmenten a partir d’uns càlculs basats en padrons fiscals absolutament 
fiables. 

D’altra banda, pel que fa concretament als impostos indirectes com l’ICIO, on l’augment 
percentual és del 25%, respon a l’aplicació de les previsions a partir de l’experiència en 
l’atorgament de llicències d’obres i les previsions per aquest any. 

Pel que fa al capítol IV, el criteri seguit ha estat de consolidar les subvencions i convenis 
reeixits durant el 2017, així com la de pressupostar els compromisos reals d’increment o 
de nova implantació. 

Seria bo assenyalar que malgrat les incerteses, esmentades a l’inici de la present 
memòria, en què viuen les administracions públiques de caràcter supramunicipal, aquest 
capítol d’ingressos es veu esmentat en un percentatge d’un 2,4. 

En relació al capítol V, on es produeix un augment percentual molt important, un 52%, cal 
atribuir-lo a la millora dels convenis de gestió de residus tenint en compte que 
l’Ajuntament percep una major retorn degut a l’augment del volum total de vidre i envasos 
reciclats. Però bàsicament l’augment del capítol respon a l’acord de concessió 
administrativa de la zona esportiva, més concretament pel que fa a les obligacions del 
contractista respecte dels consums energètics i la neteja, aquest fet genera un augment 
de la previsió d’ingressos d’uns 70.000€. 

Al capítol IX, al marge del que més endavant esmento, contempla uns recursos de 
contractació de préstec per fer front a les inversions per un import de 790.000€. Tant en 
l’aplicació anual de despesa de l’esmentada quantitat, així com en el pla quadriennal 
d’inversions, es detalla el destí  d’aquests recursos. 

Finalment, responent a la lleialtat i transparència institucional a la que no volem renunciar, 
malgrat això a voltes sigui representar un llast polític pel govern municipal, no renunciem 
a la possibilitat de contractació d’un préstec extraordinari durant aquest exercici per tal de 
fer front a determinades inversions pel nostre poble. Com cal imaginar, la possible 
concertació d’aquest crèdit resta pendent, precisament, de la resolució de la capacitat 
d’endeutament que la normativa aplicable atorgui a un municipi com el nostre, que es 
troba en condicions financeres prou sanejades com per afrontar una operació d’aquest 
tipus. 

La proposta de pressupost de despesa per l’exercici 2018, amb un augment global de 
pràcticament un 6% sobre l’exercici 2017, s’ha configurat a partir de la voluntat de 
respondre, amb la màxima amplitud, al conjunt de demandes generades en els quatre 
fronts principals de la gestió municipal: l’atenció als serveis públics, el funcionament 
ordinari en manteniment i personal, les necessitats de millora i inversió i, finalment, la 
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participació ciutadana i el suport a les iniciatives i activitats proposades i/o endegades 
pels veïns i veïnes. 

Vull destacar, com exemple d’aqueta voluntat i fent un breu – però il·lustratiu- repàs de 
les diverses àrees de gestió, els següents aspectes: 

Els contractes de manteniment i serveis, es segueix amb el criteri i la tasca d’ajustar i 
racionalitzar la despesa destinada als vius, per així poder afrontar (sense necessitat de 
més despesa global) nous contractes de manteniment i serveis. Malgrat això, de l’anàlisi 
de l’esforç en despesa per a la neteja d’edificis i instal·lacions públiques s’ha detectat la 
necessitat  de destinar-hi més recursos. É per això, i com fet a destacar, l’increment de 
95.000€ (un 12%) destinat a aquesta partida. Però, en canvi, i com a exemple de la 
millora i la rendibilització dels contractes a què fèiem referència, podríem destacar (per 
tercer any consecutiu) la reducció del contracte de publicació i impressió de l’Informem 
amb una reducció més que important, la xifrem en un 8%, però real és gairebé un 50%. 
També es redueix la despesa en assessorament jurídicoadministratiu, fruït de 
l’optimització del contracte, en 15.000€. 

El programa de participació ciutadana, es veu reforçat pressupostàriament a partir de la 
continuïtat de les experiències ja consolidades en el temps i d’altra banda per reforçar 
des d’un bon inici la implementació dels diferents òrgans sectorials de participació 
ciutadana i entitats. 

S’ha fet un esforç important en l’àmbit de la cooperació i la solidaritat. Podem congratular-
nos que el nostre poble destina, per primera vegada a la seva història, pràcticament el 
0,7% del seu pressupost de despesa ordinària a la solidaritat i la cooperació 
internacional. 

El total de les partides de drets socials i habitatge, es veuen incrementades de forma 
sensible i important. L’Àrea ha realitzat un gran treball de detecció de noves necessitats i 
programes d’acció, i tanmateix ha consolidat amb l’augment de recursos aquelles que 
han esdevingut bàsiques per atendre necessitats. Al respecte, podríem destacar la 
creació de les noves partides, de la compra digna o de la Regidoria d’Habitatge, amb una 
nova partida de servei d’intermediació de deutes d’habitatge. 

En l’àmbit de la Cultura voldria destacar la consolidació, i la seva traducció 
pressupostària, per la programació estable. Aquesta opció, iniciada ja l’any passat, 
garanteix un calendari d’activitats i propostes culturals de qualitat i referència pels veïns i 
veïnes. També cal observar l’ordenació detallada del pressupost per activitats puntuals i 
festives de l’any. Per altra banda, i en consonància amb la idea de racionalització de la 
despesa que he explicat, s’ha de posar de manifest l’estalvi que es produeix degut a la 
unificació en un mateix contracte de les sonoritzacions de totes les activitats culturals. La 
major eficiència d’aquest model respecte a la facturació individualitzada permet dedicar 
mes recursos a noves propostes com, per exemple, la programació estable. 

En matèria d’esports, i amb la voluntat de satisfer la demanda de les entitats que fan ús 
del camp de futbol, es preveu per l’exercici 2018 una partida de 21.000€, per tal 
d’efectuar a través d’un rènting el manteniment de la gespa artificial. 

Finalment, posar en relleu l’esforç que s’ha fet per millora el manteniment dels polígons 
industrials del municipi. Per una banda, augmenta en 95.000€ la despesa en recollida 
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integral de residus i neteja viària, augment que es destina íntegrament als polígons. Per 
una altra banda, la partida de manteniment de polígons industrials augmenta en 15.000€. 
I finalment, s’incrementa la despesa en material per la via pública en 18.000€. 

El total d’inversió prevista per aquest exercici pressupostari ascendeix a 1.762.929€. Això 
representa un augment respecte l’any passat de més d’un 6%. La concreció de l’aplicació 
d’aquest import es troba en el pla quadriennal annex, així com en el detall, i els nostres 
companys us ho aniran explicant. 

De l’anàlisi de les xifres i el seu destí, es desprèn clarament la voluntat de continuar amb 
inversions ja endegades i que s’havia planificat el seu desplegament a inici de mandat i 
per duració de tot aquest. Exemples d’aquesta aplicació en el temps el trobem en 
programes com la supressió de barreres arquitectòniques, les millores en l’enllumenat 
públic o bé les pròpies de la revisió del PGOU. 

Però també iniciem en aquest exercici, noves inversions com les corresponents a les 
obres de millora de Castelltort, l’adequació del complex esportiu, o les proposades en els 
Pressupostos participatius que seran executades en la seva totalitat enguany. 

L’esforç en inversions, com ja apuntava abans, és prou important. Però podríem avançar 
molt més si realment, la nostra autonomia local a l’hora de configurar els nostres 
pressupostos no es veiés condicionada. Reitero doncs, el meu compromís per tal de 
trobar la fórmula efectiva i pressupostàriament plausible, per tal de fer possible durant 
l’any 2018 un increment substancial en el capítol d’inversions. 

 

El senyor Albert Falguera Cuatrecasas declara: 

El 18 d’octubre passat presentàvem en aquesta sala de plens les ordenances fiscals, que 
van ser aprovades de forma definitiva i un cop resoltes les al·legacions el dia 12 de 
desembre. D’aquest manera posàvem la base dels ingressos previstos pel 2018. 

Avui presentem el pressupost, quantifiquem quant ingressarem i també la seva 
contrapartida de despesa. 

Com molt bé saben el pressupost de la Corporació municipal es composa del pressupost 
de l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès i del pressupost de la societat municipal 
COMU, participada amb el 100% de capital per l’Ajuntament. 

Per tant ambdós consolidaran com a pressupost la totalitat de les seves operacions 
ajustades, operacions comunes previstes. 

La xifra assolida en la consolidació pressupostària és quant als ingressos de 
21.206.006,25€ i per les despeses 21.191.317,80€, preveient una aprovació amb 
superàvit de 14.688,45€ per efecte de la COMU. Que pressuposta uns ingressos de 
685.975,92€ i unes despeses de 671.287,46€. Les operacions vinculades entre elles són 
susceptibles d’ajustament i suposarien 70.393,14%. 

Pel que fa al pressupost propi de l’Ajuntament, l’import dels ingressos i les despeses es 
calculen en 20.590.423,47€. Aquest pressupost presenta equilibri formal i equilibri 
material i compleix els principis d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera 
previstos a la llei. 

El pressupost s’estructura formalment en ingressos i despeses i a la seva vegada en 9 
capítols que explicarem breument. 
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Perquè sigui més entenedor ho presentarem en gràfiques que comprenen 4 exercicis i 
partint del 2015, que malgrat va ser preparat per l’anterior equip de govern, va ser 
gestionat la meitat pel nostre. 

La part més important dels ingressos provenen dels impostos directes, enguany suposarà 
aproximadament 11,3 milions, els impostos directes el formem: l’impost de béns 
immobles, l’impost sobre vehicles de tracció mecànica, l’impost sobre l’increment del 
valor dels terrenys de naturalesa urbana i l’impost sobre activitats econòmiques.  

En aquesta imatge podem apreciar la seva evolució al llarg del temps. 

El capítol dels impostos indirectes està integrat per l’impost sobre construccions, 
instal·lacions i obres. Es preveuen uns ingressos de 250.000€, sí que és cert que aquest 
impost va creixent, però no podem defugir la realitat i ja enguany els drets reconeguts 
bruts superaven els 295.000€. 

La variació prevista en el capítol III: taxes i altres ingressos, és d’un 8,54%, els conceptes 
que integren aquest capítol comprenen per una banda les taxes que tenen el caràcter de 
prestació de serveis, amb un pes sobre el total del 88,8%, per import de 2.103.800€. 
Mentre que la resta d’ingressos representa un 11,2%, per import de 266.000€. 

En relació a les taxes, remarquem la importància del concepte de la taxa per la prestació 
del servei de recollida d’escombraries i gestió de residus municipals, que suposa 
pràcticament el 50% d’aquest apartat. Aquí s’ha previst un augment de 10.000€. 

Per a la resta de conceptes, les modificacions dels imports s’han determinat d’acord amb 
el nivell d’execució i els contractes vigents. 

El capítol IV de les transferències corrents, d’acord amb la informació que disposem es 
preveu un increment del 2,34%, aquí apareix la participació en els tributs de l’Estat, del 
Fons Català de Cooperació Local, els convenis i les subvencions que rebem, tant de la 
Generalitat, de la Diputació i del Consell Comarcal. 

El capítol V d’ingressos patrimonials passaríem dels 211.000€ per l’exercici 2017 als 
319.500€ pel 2018. Els conceptes més rellevants són les concessions administratives que 
tenen un increment del 100% al detectar-se per la pròpia execució del pressupost la falta 
de consideració dels cobraments de subministraments corresponents a la concessió 
d’esports. I també l’increment del 37,5% per la comercialització de vidres, aparells i 
energies corresponent també a la pròpia execució del pressupost. 

El capítol VII, de les transferències de capital es mostra un descens en les previsions d’un 
22,64%, correspon a les subvencions de les meses de concertació de la Diputació, són 
aquelles preatorgades per les finalitats d’inversió que es descriu a cada concepte i que 
fan referència als programes complementaris. 

El capítol IX de passius financers, es preveu la contractació de crèdit bancari amb entitats 
financeres per import de 790.277,51€ pel finançament d’inversions que respecte de 
l’exercici anterior, s’ha incrementat en un 93,70%. 

Pel que fa a les despeses, el creixement de les despeses de personal es motiven en 
primer lloc per l’increment de l’1% atorgat a mitjans de l’any passat, de l’increment que va 
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atorgar el Govern central a tots els treballadors, encara que no va ser necessari cap 
modificació pressupostària per poder atendre perquè es va atendre amb estalvis propis 
del capítol I això ha quedat consolidat. Enguany aquest import que eren 80.000€ cal 
afegir els plans d’ocupació, que són subvencions que es subvenciona al 100% el cost, 
també altre personal subvencionat, així com els contractes d’obra i servei i nomenaments 
de funcionaris temporals i interins per programa. 

En el capítol II, s’incrementa en el 6,76%, passa de 8.010.000 a 8.551.000, 540.000€ més 
que els meus companys i companyes ja explicaran el destí de cada regidoria. 

Si bé que volia fer esmena que en el detall podem veure o algunes partides minvades, 
que potser costa d’entendre a primer cop d’ull, és degut a què surt a concurs la 
sonorització d’actes, tal com explicava abans l’alcaldessa, llavors al sortir a concurs la 
part d’aquella partida que era sonorització, llavors tot anirà plegat. 

En el capítol III de despeses financeres, s’ha deduït els tipus d’interès cada cop són més 
favorables, aleshores doncs afavoreix que paguem menys en interessos. Tots aquells 
préstec que eren més antics, que estaven susceptibles al tipus d’interès més alt s’han 
anat amortitzant per la qual cosa ara ha baixat força aquesta quantitat. 

En el capítol IV, de transferències corrents, corresponen a les subvencions que es lliuren 
des de l’Ajuntament cap a les diverses entitats o ajuts socials. Destaquem que han 
crescut 164.000€ la dotació en aquests 4 anys. 

El capítol VI d’inversions, passa d’una xifra d’1.689.300 pel 2017 per un import total 
d’.1.762.929,93€, això representa un creixement del 4,36%. Destaquem que el 44,83% té 
finançament mitjançant una operació d’endeutament al 28,60 mitjançant recursos propis i 
al 26,57 mitjançant subvencions rebudes d’altres entitats. 

Tal com comentava l’alcaldessa, recordem que no renunciem a la possibilitat de 
contractació d’un préstec extraordinari durant aquest exercici per tal de fer front a 
determinades inversions del nostre poble. 

En el capítol VII de transferències de capital, corresponen 30.000€ a projectes de 
cooperació amb béns de capital i 3.000€ al condicionament d’habitatges amb caràcter 
social. 

I pel que fa al capítol IX, de passius financers, correspon a l’amortització dels préstecs 
vius i al baix nivell d’endeutament facilita la disminució d’aquest import. 

Aquí quan es presenten els pressupostos, com poden veure vostès, normalment ho 
veuran a través de les diferents àrees. Aquí veiem que l’Àrea d’Alcaldia li correspondria 
6.034.000€, l’Àrea de Drets Socials 992.000€, l’Àrea de Desenvolupament Social i 
Cultural 868.000€, l’Àrea d’Economia i Serveis Interns 4.500.000€ i Territori i Medi 
Ambient doncs estaríem parlant de 8.131.000€. Cadascuna d’aquestes àrees doncs 
tenen tota una sèries de polítiques de despesa que els companys i companyes regidors 
aniran explicant. 

Quant al que són els eixos centrals, començaré jo per l’Àrea d’Economia i Serveis Interns, 
veiem que el pressupost s’incrementa en un 4,8%, passem dels 4.350.000 fins el 
4.563.000. Aquí cal destacar el deute públic, això correspon a tot el que són els 
interessos, comissions i amortitzacions dels préstecs que es paguen a través de l’Àrea 
d’Economia. 

I d’altra punt destacable són Recursos Humans, la quantitat 2.525.000 que aquí 
correspon a tot el que són les despeses socials del personal, des de la Seguretat Social, 
els serveis de prevenció, l’acció social de formació, beques de la llar, ajuts a fills i altres 
despeses socials. 
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La senyora Elisabeth Oliveras i Jorba declara: 

El tinent d’alcalde de Territori està aquí assegut, està passant un petit refredat i no té 
gens de veu, aleshores la intervenció la farà el seu company el Sr. Caminal. 

 

El senyor David Caminal Caparrós declara: 

Bon vespre a totes i tots. 

Com deia l’alcaldessa, l’Àrea de Territori i Medi Ambient engloba dues regidories: la meva 
de Parcs, Jardins i Via Pública i la de Territori del meu company Francesc. 

Començaré per la de Territori i Medi Ambient, globalment aquesta és una Àrea amb una 
clara identitat de servei directe dins del treball transversal de les diferents àrees. És a 
Territori on es gestiona, per dir-ho d’una manera entenedora, on van a parar i s’executen 
les demandes i es materialitzen els projectes adequats a les necessitats que se’ns 
manifesten per part d’altres serveis. 

Així doncs des de Territori anem engegant projectes cada any fruit d’aquest treball 
cooperatiu i transversal amb la resta de serveis d’aquesta administració. 

La idea que els volem transmetre és la consolidar la línia marcada durant el mandat, fent 
inversió i obra que repercuteixi en el bé del poble.  

Així doncs per exemple durant l’any 2017 s’ha arranjat el dipòsit d’aigua del C. Pompeu 
Fabra, que és a punt de fer 100 anys de vida. S’ha instal·lat el nou mòdul de vestidors al 
camp de futbol, s’ha refet el paviment i s’ha millorat la recollida d’aigua de pluvials del 
pavelló municipal. També s’ha executat la vorera del començament de l’av. Can Pallàs, 
des d’Arraona fins una mica més amunt del camí d’accés a la residència. I la primera fase 
de les obres de La Patronal, amb la substitució de la teulada de fibrociment i el rentat de 
cara de la sala nova. S’han enllestit també l’actuació al parc de Can Feliu, des del 
passatge Salvador Dalí fins Antoni Gaudí i plaça Catalunya. La plaça Nova de Les Fonts. 
I s’ha fet la vorera nova del passeig de Can Barra, del C. Avets amunt. 

Tot això sense oblidar un dels punts claus per aquest equip de govern, com és la revisió 
del Pla general urbanístic, per dibuixar el Sant Quirze del futur. 

Al 2017 que hem deixat enrere es van engegar les feines i el projecte ja avança a 
velocitat de creuer. Ara mateix les següents fases previstes són sotmetre al Ple 
l’aprovació de l’Avanç i com a objectiu tancar l’any amb l’aprovació inicial del nou Pla 
revisat. 

Pel 2018 seguirem amb actuacions importants, com les obres per reparar les deficiències 
de Castelltort, la neteja de la masia de Can Poncic i la reparació en una primera fase de 
la seva coberta, estabilitzant-ne l’estructura. Fer una nova sortida d’emergència per a la 
biblioteca municipal i executar els projectes de supressió de barreres arquitectòniques. 
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També pensem afrontar les millores de les cobertes d’edificis com el de l’Ajuntament, la 
Ràdio i el Casal de Cultura i seguir la instal·lació de clau mestre electrònica en aquells 
equipaments on es vagin fent reformes, com ja s’està fent a La Patronal. 

Com els deia, aquesta Regidoria és la que rep les demandes dels altres serveis i s’hi 
coordina pel que fa a instal·lacions o equipaments, així doncs he d’esmentar també altres 
actuacions previstes que potser tornaran a sortir més endavant quan les esmentin els 
meus companys regidors i regidores. 

A nivell d’esports i joventut, mentre seguim invertint en millorar les instal·lacions actuals, 
farem el trasllat del skate parc, des de la seva actual ubicació al parc Can Feliu sota el 
recinte firal fins a la zona esportiva. L’adequació del complex esportiu del poble i el 
tancament lateral i el paviment de la pista annexa del C. Priorat. Tota la inversió feta en la 
zona esportiva anirà en paral·lel al projecte de millora del complex esportiu municipal en 
el seu conjunt. 

Això d’una part, d’altra banda i interactuant amb Benestar Social pretenem també actuar 
per dignificar i actualitzar el Casal d’Avis, un equipament que ha ultrapassat els 30 anys 
de vida i que necessita reformes per adequar-se a l’època actual. 

Això pel que fa a Urbanisme, però una altra pota de la Regidoria és el Medi Ambient, de 
fet del programa de Medi Ambient és l’únic propi de la Regidoria, ja que com va quedar 
comentat, l’apartat urbanístic està força entrelligat amb la resta de regidories de la casa.  

Val a dir que en aquests moments el poble disposa ja de 5 zones de socialització de 
gossos i aquesta adequació s’ha produït en paral·lel a l’aprovació de l’Ordenança sobre la 
tinença d’animals domèstics i de cada al 2018 seguirem dotant i millorant aquests espais 
de socialització, potenciant la sensibilització per una tinença responsable i rebent els 
imputs veïnals de la Festa dels Animals ja consolidada. I dintre del que pertoca 
directament als animals, enguany tenim previst començar les obres del nou refugi de gats 
que ha de substituir a l’actual del C. Muntanya, obsolet des de tots els punts de vista. 
Aquesta és per tant una necessitat ja inajornable per oferir el servei de recollida i acollida 
d’aquests animals en condicions. 

També volem seguir avançant en el treball del servei d’horts, mirant de recuperar el 
passat del poble amb la recinte de l’av. Egara i la reordenació de les zones de Rosales i 
Poble Sec . 

I òbviament la Serra de Galliners, és bàsic també seguir treballant en la seva protecció i 
millora, a l’any 2017 s’ha fet per primera vegada la desbrossada de la zona del pujol 
Blanc, el punt més alt de la serralada i s’ha executat la franja de protecció del Camí dels 
Monjos.  

Seguirem treballant de manera transversal en la neteja dels espais naturals i alhora en 
programes de conscienciació ambiental, en activitats de sensibilització i mantenint la 
Festa del Medi Ambient. 

Finalment es manté l’aposta pel Servei de Protecció Civil iniciat durant aquest mandat, 
amb la compra de material fungible, realització simulacres i actualització del Pla bàsic 
d’emergències municipals, el PAU, que és el Pla d’autoprotecció i el PAM que és el Pla 
d’actuació municipal per a riscos específics, com situacions de risc per neu, vent o pluja. 

I ara us parlaré de la Regidoria de Via Pública, Parcs i Jardins, Mobilitat i Serveis.  

Bé tot i que és de les Regidories més dotades, amb és pressupost, també és cert que del 
percentatge de partides compromeses és molt alta. És per això que el pilar de la nostra 
Regidoria és la gestió, una gestió adequada a la realitat de la nostra població i a una 
acurada gestió dels serveis públics. 
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Una gestió per exemple fruit de visites realitzades fora d’hores, de matinada a les escoles 
i edificis públics, amb l’alcaldessa, els tècnics, jo mateix. Hem detectat una necessitat de 
destinar-hi més recursos, hem incrementat en un 12% aquesta partida. 

Una gestió compartida amb diferents àrees i regidories, com per exemple Promoció 
Econòmica, fruit del qual, parlant també amb diferents actors implicats, usuaris i 
empresaris ubicats als polígons, hem augmentat la freqüència de neteja dels polígons, 
dotant aquesta partida amb prop de 100.000€ i augmentant també la partida del 
manteniment. 

Una gestió com deia al servei de la població, realitzant converses periòdiques amb 
entitats, associacions de veïns, veïns a nivell individual que ens hi ha transmès les seves 
problemàtiques, a vegades degudes a la pròpia actualització de l’època en la que vivim, 
provocant que la convivència diversa entre persones, animal, comerços, vehicles, 
diferents agents, que no sigui sempre la més desitjada però que entre tots ho 
aconseguirem. 

Realitzarem aquest primer semestre de l’any un pla de mobilitat de la zona del centre, 
molt important, realitzarem diferents actes, abans en Territori ja hem parlat de la Festa 
dels Animals, Festa de Medi Ambient, etc. 

També són molt importants per tal de crear el civisme entre tots, per conviure millor i com 
us deia doncs altres actes que els meus companys també comentaran. 

Una gestió pesada i també molt important, tal com deia abans l’alcaldessa, en el 
reciclatge, augmentant en aquest sentit el global de vidres i envasos reciclats que es 
recullen a Sant Quirze gràcies també a la bona gestió dels vilatans i amb esperances per 
poder arribar als objectius que ens planteja la Generalitat pel 2005 i que com a eina 
principal duent a terme el Pla local de residus, on estem preparant diferents fitxes 
d’actuació tant a nivell informatiu com a nivell d’actuació, diferents activitats en les quals 
esperem que s’impliquin com sempre han fet els nostres veïns. 

Una gestió en la que estem permanentment parlant amb Generalitat, com per exemple 
millorant l’accés en transport públic a l’Hospital i a la població veïna de Terrassa, o 
converses amb Ferrocarrils per tal de millorar l’accessibilitat i el manteniment de l’estació, 
amb millora dels accessos, per exemple que serà lo següent, els accessos ambdós 
costats. 

Una gestió que està sent eficient, però que seguirem fent l’esforç per tal d’arribar als 
objectius que ens marquem, uns objectius que aconseguirem entre tots, no tan sols parlo 
de regidories i tècnics en la gestió, sinó també de tots els vilatans de Sant Quirze. 

 

La senyora Anna Canes i Urbano declara: 

Bona nit a tots i totes. 

Jo també faré un breu resum de la part de Joventut. 
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L’objectiu principal és seguir treballant en els projectes i dinàmiques que funcionen i 
reforçant-les i desenvolupar actuacions noves que han sorgit fruït del Pla Local de 
Joventut i seguim promovent la incorporació de la perspectiva jove en les altres àrees de 
l’Ajuntament i seguir treballant transversalment. 

A grans trets, els diners que es destinen a activitats de formació com poden ser el curs de 
monitors i monitores de lleure, cursos de primers auxilis, de recerca de feina i altres que 
puguin anar sorgint a demanda d’els i les joves. 

També s’intenta recolzar aquelles activitats i/o iniciatives que sorgeixen dels mateixos 
grups, entitats de joves de caire participatiu i per les quals doncs no tenen suficients 
recursos, 

Un altre dels projectes importants que hi ha, on es destinen els diners, és el projecte 
d’informació i dinamització dels centres de secundària i de l’INS a través de formació, 
suport a les trobades de delegats i delegades i tots els tallers, exposicions i activitats que 
tenen a veure amb la intervenció a l’Institut. 

Un altre projecte el de Dinamització del servei de joventut, que aquest vindria a ser el dia 
a dia del servei, tant aquí a Sant Quirze a la masia de Can Feliu com a Les Fonts a la 
Torre Julià. 

I aquí estarien destinades la relació d’activitats que s’estan duent a terme durant el dia a 
dia. 

També fruit del treball transversal es mantenen també els dos punts de salut jove, com 
són el Parlem-ne, que és el punt d’atenció de salut juvenil. I el M’entens, el punt d’atenció 
a la diversitat sexual i de gènere.                  

S’ha creat també una partida específica de barraques, que abans estava dins de la 
partida de Projectes de Joventut i s’anava agafant. S’ha fet per afavorir fer un seguiment 
més estret d’aquest projecte i així també involucrar a joves que hi participen, de la 
manera que sàpiguen com s’ha de gestionar el pressupost i a què es destinen les 
despeses. 

També s’aniran treballant projecte i accions i dinàmiques arrel del Pla Local de Joventut, 
el mes passat ja es van crear les taules de Salut, Ocupació i la Mesa de Joventut, de les 
quals convocaran per començar a treballar amb elles el mes vinent. 

I també es començarà a treballar per convertir la masia de Can Feliu en equipament pel 
jovent i es començarà treballant amb un projecte d’usos del centre. 

També s’ha creat la partida aquesta específica de la Mesa de la Joventut, que ha de 
servir doncs per això, per seguir fent aquest treball transversal i portar la decisió de la 
gent jove a les diferents àrees de l’Ajuntament. 

 

La senyora Elena Sabater Sánchez declara: 

Bona nit a tothom. 

Des de Salut i Cultura tenim vàries situacions, ... després tenim el servei de prevenció 
que dóna la cobertura sanitària i preventiva dels diferents actes en esdeveniments 
socials, esportius i culturals que s’organitzen des de l’Ajuntament i des de diferents 
entitats. 
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També tenim el Pla d’atenció sanitària municipal per fer front a totes les activitats de 
formació i prevenció de la salut dels ciutadans per tal de millora la seva qualitat de vida. 
Aquestes línies de treball són bàsicament el cicle d’alimentació saludable, la promoció de 
l’activitat física, la prevenció del consum de drogues, l’educació sexual i efectiva, salut 
mental, el punt d’atenció a la salut juvenil, com ha comentat la meva companya. I altres 
activitats com la Marató de TV3. 

També tenim ... per fer front al Pla d’autoprotecció del municipi. 

...Salut alimentària, que la Llei de salut pública estableix la competència dels ens locals 
en la gestió del risc per a la salut derivat dels productes alimentaris. 

Després tenim el cementiri una partida per fer front al dia a dia. 

Des de la Regidoria de Cultura, el pressupost de 2018 presenta un increment respecte 
del 2017. La dotació de sonorització com ha comentat l’alcaldessa, en aquest pressupost 
recull tota la despesa d’infraestructura tant d’exteriors com d’interiors tant de les activitats 
proposades per entitats com de les diferents regidories. 

Tenim un projecte, que és el de la programació estable que aquest mes de gener ha sigut 
un punt de partida a la revista Tresmestral que ja s’ha començat a distribuir. És una 
programació de gener a abril i des de finals de setembre octubre fins el desembre. 
Aquesta programació ha estat proposada des de les diferents entitats de Sant Quirze i 
des de les diferents regidories, fent  un treball transversal on podem gaudir de música en 
directe, cinema per adults, pels més petits i de teatre, amateur i professional. La majoria 
d’aquestes activitats es faran a La Patronal i que a partir del setembre podrem gaudir 
d’aquesta programació a la sala històrica amb una millora dins de la sala, com una 
ampliació d’escenari, noves grades, un cortinatge nou a la sala i a l’escenari. 

També destaquem la partida d’inversions per dotar la sala nova de La Patronal de 
l’equipament audiovisual, que un cop tornat a obrir les portes després de l’adequació amb 
un escenari ampliat i una renovació de l’interior, podrem oferir unes sales amb entrades 
independents perquè quedin diferents usos i les entitats puguin dur a terme les seves 
activitats. 

Després tenim també com cada any la partida de les festes tradicionals que fem al poble, 
que també ha comentat l’alcaldessa, Carnestoltes, la Passada de Sant Antoni, la Festa 
Major de Les Fonts, la Festa Major i segur que em deixo alguna. Però bé són festes que 
des del Departament de Cultura i amb col·laboració amb totes les entitats fan possible 
que aquest poble una vida cultural molt important. 

 

La senyora Maria Domingo Soler declara: 

Bona nit. 

Pel que fa a Educació, continuem entenent-la molt transversalment i pensem que segur 
que des de tots els àmbits del nostre dia a dia, és per això que volem una educació ... i en 
aquesta línia hem iniciat l’elaboració del Pla Educatiu Local amb el suport de la Diputació 
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de Barcelona, es tracta d’una eina per reflexionar, ordenar i millorar les polítiques i les 
accions socioeducatives a Sant Quirze. 

Creiem que aquest procés participatiu ens ha de permetre conscienciar a serveis públics, 
entitats, empreses privades i en definitiva tots i totes, que som agents educatius i avançar 
en la transversalitat de les polítiques educatives, fomentant accions perquè quedin més 
potents i construint un discurs eductiu conjunt, per tenir unes entitats i prioritats relatives, 
compartides a nivell local. 

També s’ha creat una subvenció per a entitats que tenen infants amb TDA, s’ha creat el 
Consell d’Infants dins del Consell Escolar Municipal i també l’Associació d’Alumnes de 
l’Escola d’Adults. 

Es consolida la Mostra Pedagògica com a espai d’educació compartida i cal destacar que 
s’ha doblat la partida de la tarificació social per ajudar a més famílies per a accedir a 
l’escola bressol municipal, així com també l’aposta per programa d’iniciació professional, 
dins de l’Escola d’Adults, com a eina d’orientació i formació cap a l’accés professional. 

A nivell d’inversions es milloren els equipaments educatius, com ara la millora dels patis i 
els accessos als centres educatius, es fan millores per a garantir un estalvi energètic i la 
planificació  general d’usos, com també l’adquisició de material informàtic nou per a 
l’Escola d’Adults. 

Amb tot això i la implicació de totes pretenem fer de Sant Quirze un poble que fa de 
l’educació el seu motor de forma socioeducativa i lliure. 

Continuo amb Esports. 

Som conscients que a nivell d’Esports el poble necessita millores en les seves 
instal·lacions, així com també ampliar els espais per a la pràctica esportiva. I és per això 
que estem fent un estudi de viabilitat de tota la zona esportiva que doni respostes a les 
necessitats de tantes i tantes persones que fan pràctica esportiva a Sant Quirze. 

Pel que fa a les millores de les instal·lacions esportives i a nivell d’inversions, cal destacar 
el canvi de la gespa del camp de futbol municipal, la nova il·luminació del camp i la 
pavimentació de tot el seu perímetre. També cal destacar la millora de la pista annexa del 
poliesportiu, on es repara tot el paviment i es fa un tancament dels seus laterals per donar 
més qualitat a les pràctiques esportives que s’hi duen a terme . 

També es fa un assentament del terreny i es repara tot el paviment del gimnàs municipal i 
part de l’entorn de l’escola Purificació Salas i Xandri. 

També s’inverteix en la construcció, com ha dit abans el meu company de Via Pública, en 
el nou Skate Parc, que queda reubicat prop de complex esportiu, millorant així la 
seguretat d’aquesta pràctica esportiva. Així com també la instal·lació d’un parc de 
calistenia. 

Pel que fa a la zona esportiva municipal de Les Fonts, es fan millores a les instal·lacions 
de la piscina i es dóna més us per a les diferents activitats, com el 50è aniversari de la 
Unión Deportiva Les Fonts.  

Cal esmentar que s’ha descongelat la partida de subvencions per totes les entitats 
esportives de Sant Quirze augmentant-la en 10.000€. 

I finalment recordar el reconeixement que es fa amb la Festa de l’Esport a totes aquelles 
persones esportistes que fan gran el nostre poble. 
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La senyora Marta Baldrich Caselles declara: 

Bon vespre 

Us explicaré una mica els programades de Benestar Social i Gent Gran, així com 
d’Habitatge, que també està dins de l’Àrea de Drets Socials, així com Salut per qüestions 
de logística de temps i comoditat la companya ja n’ha parlat abans. 

Drets Socials veig que d’entre altres que com a ciutadans no podem renunciar i que com 
a equip de govern no renunciem i apostem, una aposta  per uns objectius enfocats a 
aconseguir la consideració i detecció de noves necessitats i nous programes d’acció 
social. 

Ho intentem aconseguir pas a pas, any rere any, val a dir que queda camí evidentment, 
però en això estem i seguirem, seguirem treballant-hi. 

Benestar Social i Gent Gran de la mateixa manera que les altres regidories, treballa 
conjuntament amb els altres serveis, així com regidors, de forma transversal per tal de 
garantir un millor servei: Esports, Educació, Feminismes, Cultura, Salut, Joventut i 
Serveis Econòmics que són molt importants, sinó no ens deixen fer res. Sense aquest 
treball conjunt seria molt difícil desenvolupar tots aquests programes i per tant des d’aquí 
agrair a tots els tècnics de la casa el seu esforç d’aquest treball en comú. 

Quins recursos destinem a Benestar Social? El Programa de servei d’intervenció 
socioeducativa, el SIS, és un programa dirigit a infants i adolescents de Sant Quirze en 
situació de risc o vulnerabilitat i les seves famílies per donar suport, estimular i potenciar 
l’estructuració i el desenvolupament de la personalitat: socialització, adquisició de ... i 
compensar les deficiències socioeducatives de les persones que atenem mitjançant un 
treball individualitzat, grupal, familiar, un treball en xarxa i a més amb la comunitat.  

Es tracta d’un servei d’atenció diürna de 6 a 16 anys, casal d’estiu de joves i també 
compta amb un servei d’intervenció a famílies amb infants de 0 a 6 anys i atenció 
psicològica a famílies amb infants de risc amb risc psicosocial. En aquest programa hi ha 
un augment considerable respecte a l’any passat donat que s’ha ampliat l’atenció de 0 a 6 
anys, que l’any 2017 no hi era i també la proposta de donar un nou servei d’atenció 
psicològica a famílies amb infants de risc d’exclusió psicosocial com us he explicat abans. 

El programa d’atenció a la dependència, és el servei d’atenció a domicili, el SAD, i com 
Ajuntament estem adherits SAD comarcal, es tracta de donar servei a un conjunt de 
tasques que realitzen a la llar de persones o famílies que es donen per motius físics o 
socials en situació de mancança d’autonomia personal o permanent per poder realitzar 
les seves tasques de vida quotidiana, sempre relaciones amb la cura personal, 
alimentació, suport a la llar, etc. 

En aquest programa hi ha un augment respecte a l’any anterior, ja que hi ha un nou 
contracte que estableix el preu hora més elevat i el que en aquest nou contracte s’ha 
vetllat especialment per la millora de la qualitat, l’atenció a les persones entre d’altres. 
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També des del servei de teleassistència, el SAT, és un servei de suport i cura per a 
persones grans. 

El programa d’activitats infància i família, en aquest programa incloem totes les ajudes a 
la infància per convocatòria d’ajuts de suport a l’escolaritat: material, sortides, llibres, ajuts 
de menjador escolar, colònies, casals d’estiu socials i infants amb necessitats educatives 
especials. 

Després tenim el Pla d’inclusió social, es tracten d’ajuts especialment destinats a 
persones o famílies amb situació de vulnerabilitat, subministres, allotjament, transport, 
formació entre d’altres, sempre dins d’un pla de millora que s’estableix amb els tècnics de 
Benestar. 

Per aquest 2018, s’ha dotat aquest Pla en 15.000€, com segurament pensaran, ha patit 
una forta davallada, però pel contrari el que hem fet, hem separat el que ara en aquest 
pressupost hem anomenat compra digne, que és el que abans anomenàvem vals de 
compra d’aliments frescos, que en parlarem més endavant. 

Pel que fa la subvenció al transport adaptat, són subvencions que es fan a través de 
convocatòria d’ajuts econòmics destinats a sufragar les despeses originades del transport 
adaptat de persones discapacitades i/o persones amb dependència. L’objectiu és 
possibilitar el seu accés als centres o als seus centres laborals, ocupacionals per a 
persones amb discapacitat als seus centres de dia. 

La nova partida, la compra digna, li hem posat aquest nom, li haguéssim pogut posar un 
altre. Com he comentat abans hem obert una nova partida ja que iniciem un nou projecte, 
un nou programa d’acció social, hem passat de destinar aproximadament uns 19.000€ a 
destinar 48.000€. El que hem fet és un exercici de valorar les necessitats bàsiques d’una 
família tenint en compte els seus components, nadons, infants, joves, gent gran, hem 
intentat obrir al màxim el ventall de situacions i composicions familiars. Per tant partint del 
val bàsic mensual que es donava en anys anteriors, hem valorat totes aquelles 
necessitats bàsiques que a part de l’alimentació poden necessitar, complements de la 
llar, complements de llet o la neteja de la llar, complement a la dona, complement al nadó 
de 0 a 6 anys, llets, cereals, complements de bolquers per a nadons, per gent gran, etc. 

De ben segur que iniciem aquest nou projecte amb tota la il·lusió i tota la bona intenció de 
fer-ho el més bé possible, segur que ens hem deixat alguna cosa, segur que caldrà 
millorar-lo pel proper 2019, però aquest 2018 ens ha de servir per poder millorar-lo i anar 
avançant. 

Pel que fa a altres convenis, com el conveni amb la Creu Roja amb les tasques del 
voluntariat social per suport a la gent gran, el transport al Casal d’Avis, les regiolimpiades, 
joguines solidàries, entre d’altres.  

També tenim l’addenda ... del Consell Comarcal, que el que fem és aportació econòmica 
per les despeses generades de l’equip d’atenció ... 

Pel que fa a la promoció de la gent gran, per aquest any 2018 hem augmentat 
econòmicament el projecte Dinamització i Promoció de Gent Gran o com molts diem gent 
amb joventut acumulada. Hem augmentat la partida en 6.000€, hem passat de 9.000 a 
15.000€, on fem activitats de promoció de la gent gran, manteniment, tallers estables al 
Casal d’Avis, activitats de dinamització, Setmana Cultural de la Gent Gran, així com 
propostes de nous tallers i sortides culturals. 

També aquí tenim en aquets pla de dinamització, són les sortides culturals lúdiques amb 
cuidadors i persones dependents, així com el grup de suport i ajuda mútua a cuidadors de 
persones dependents. 
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També com han comentat els companys de Territori, també per aquest 2018 està previst 
una millora integral del Casal d’Avis, amb la millora de la sala d’actes i accessos entre 
d’altres millores per un import de 117.000€. 

Continuarem amb Habitatge, els objectius que volem aconseguir amb matèria d’Habitatge 
així com consolidar els ja aconseguits son: ampliar l’oferta d’habitatge de lloguer per 
posar-los a disposició de les persones que ho necessiten per garantir el dret a l’habitatge, 
això passa per arribar a col·lectius que actualment han de marxar fora del municipi a 
buscar un habitatge de lloguer per no disposar-ne al municipi a preus accessibles. 
Aquests col·lectius són bàsicament els joves que volen emancipar-se i ho han de fer fora 
de Sant Quirze. Volem abordar les ocupacions ja que són una causística que es va 
estenent, la intenció es regularitzar aquelles situacions de necessitats residencials 
mediant amb els propietaris d’aquets habitatges desocupats, majoritàriament entitats 
financeres, per aconseguir lloguers socials i condicionar els habitatges perquè disposin 
de les condicions d’habitabilitat que exigeix la normativa en cas de què sigui necessari, 
promoure la mediació entre particulars des de l’Ajuntament per lloguer d’habitatge, el parc 
de lloguer social amb els habitatges públics ja existents i ampliar-lo, pressionar a les 
entitats financeres i la SAREB per posar els seus habitatges buits a disposició del 
municipi, establir una xarxa informativa per compartir l’habitatge entre altres. 

També apostem per portar a terme el programa d’actuació municipal d’habitatge, un 
programa que s’està elaborant amb l’ajuda tècnica de la Diputació i amb el treball  
transversal de diferents tècnics del nostre Ajuntament: Territori, Joventut, Benestar 
Social, Habitatge. I aquest programa el que ens permetrà és fer un anàlisis i diagnosis 
així com una programació d’actuacions entre d’altres. 

 

El senyor Àlex Brossa i Enrique declara: 

Bona nit a tothom. 

La Regidoria de Desenvolupament Local té un pressupost aproximat del voltant de 
450.000€, fet que demostra el compromís d’aquest Consistori en invertir en conceptes 
tant fonamentals com són l’ocupació, el comerç i en general el teixit econòmic. 

Primerament explicar-los, si s’han fixat en el detall del pressupost que hi ha hagut a l’Àrea 
una certa reordenació,  bàsicament produïda per dos factors: el primer és que s’han 
classificat les partides, no tan pel concepte de projecte o subvenció, sinó per tipologia de 
despesa, fet que com veuran en alguns casos, coses que passen a zero i coses que es 
creen de nou, doncs el motiu és aquest, hi ha força estabilitat amb la feina que anem fent. 
I de l’altra també, hi ha un canvi també que s’ha integrat a la gran majoria de les partides 
pel que respecte a Ocupació i Promoció Econòmica, tot i com veuran encara separat per 
un  tema, hi ha una partida que no està junta, però sí que no és que Ocupació, part 
d’Ocupació està recollit també en el pressupost general de Promoció Econòmica. 

Dit aquest parell de temes més formals i d’ordenació. Entrant una mica en el contingut, 
les grans línies, començant per Ocupació, fer èmfasis en el propi servei 
d’acompanyament a totes persones sense incrementar el personal actual assumint una 
tasca que fins ara feia el Consell Comarcal, d’assessorament a persones aturades, per 
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tant veuran una reducció petita en una de les partides del Consell Comarcal i el motiu és 
aquest, que ens fem càrrec nosaltres perquè considerem doncs que així funcionarà millor. 

Hi ha també una partida referent a la gestió dels plans d’ocupació, no a l’import dels plans 
d’ocupació, però sí aquest gestió que la fa el Consell Comarcal. I també tota la formació 
continuada que es realitza doncs amb el conjunt de treballadors d’empreses i aturats que 
estan inscrits al servei. 

Pel que respecte a Comerç, començarem doncs per la partida que genera més despesa 
que és l’aposta per la restauració en aquest municipi que és el Tasta de Sant Quirze, en 
concret hi ha uns 21.000€ associats, aquest 2017 vam tenir 17 estands, molts dels 
restauradors van participar durant tota la setmana, però estands el dissabte hi havia 17 i 
per tan preveiem un petit augment, doncs per això hi ha aquests 21.000€ en el Tasta. 

També pel que respecte a Comerç, una aposta per la formació, com ja s’ha anat fent en 
àmbits relacionats amb les tecnologies, com pot ser el comerç electrònic, xarxes socials, 
o en altres com és la decoració d’interiorisme.  

En Comerç un treball molt conjunt amb l’Associació de Comerciants, en dies concrets 
com pot ser el Carnestoltes, Sant Jordi, Botigues al Carrer, ajudant a la dinamització 
d’aquests dies en concret, propostes fonamentalment doncs que fan els comerços. 

I com a novetat s’inclou enguany en el pressupost la possible realització d’una mostra de 
comerç de cara a la primera quinzena d’octubre. 

També en aquesta dinàmica s’inclou la programa de Nadal, que com bé saben vostès 
doncs enguany va haver-hi per exemple un trenet, que els tiquets els oferien els 
comerços i això doncs va generar un bon efecte, creiem també pels comerciants i per tant 
doncs es segueix pressupostant per a la programació de Nadal, que té un cost pel 
municipi al voltant d’uns 7.000€. 

I finalment es segueixen pressupostant els llums de Nadal, amb un cost de 30.000€, que 
creiem que és un punt doncs de justa mesura, que d’una banda doncs garanteix que el 
poble estigui il·luminat per festes i l’altra doncs creiem que és prou sostenible i prou 
raonable aquest import que se’n fa càrrec en un 100% l’Ajuntament. 

Fem un repàs a Mercats, Consum i Turisme, mostren una continuïtat del que es venia 
fent fins ara. El tema de Mercats doncs bàsicament la despesa està relaciona amb el 
lloguer dels sanitaris i altres despeses de manteniment de tots els mercats que tenim, en 
concret el de Can Torres i el de Les Fonts, la vigilància, que com bé saben a 
recomanació de la Intervenció es va treure a concurs i doncs pel que respecte al mercat 
ecològic, despesa associada amb els dinamitzador, que tenim un dinamitzador del mercat 
que es comparteixen les despeses amb Barberà, Castellar i Rubí. 

I a Turisme, doncs és el compromís que hi ha amb el Consell Comarcal de tots els 
municipis de la comarca, doncs pel manteniment del Consorci que dinamitza el turisme al 
Vallès Occidental. 

Finalment passem a Empresa i Emprenedoria, doncs com bé saben, el propi servei que 
dóna servei a l’empresa i que molt sovint el que fa el servei és fer de porta d’entrada 
d’aquelles demandes que puguin tenir d’altres serveis de la casa, com de vegades és la 
via pública i per tant doncs anar fent aquest seguiment molt personalitzat i aquestes 
llicències ràpides que puguin tenir les demandes de les empreses. 

Relacionat amb això i no volem cap partida pressupostària perquè no es tracta tant de 
pressupost, però sí la Finestreta Única Empresarial que requereix un treball de 
coordinació entre les diferents unitats de la casa i alhora potser també l’adaptació 
d’alguna eina informàtica, però sí que sàpiguen que tot i no haver-hi una partida 
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específica, perquè no hi ha una despesa de capítol II al respecte, però sí que s’hi està 
treballant i és important anar-ho desenvolupant com suposo que ho estan fent la majoria 
dels municipis. 

Anualment també fem un acte d’empresa, que els últims anys, cada any hi ha una 
temàtica, per exemple relacionada amb els polígons, amb la indústria 4.0, amb 
l’economia circular i enguany estem preparant un, possiblement doncs relacionat amb el 
talent, també doncs el tenim aquí pressupostat, encapsulat en aquestes partides que 
tenim, també es treballa força tot el tema de la formació. 

També en l’Emprenedoria doncs s’assessora projectes, es fa un projecte com bé saben 
des de fa anys d’emprenedoria a les escoles i també doncs ara coincidint amb la setmana 
de la dona, doncs també un acte per a les dones emprenedores. 

De projectes també en tenim forces, en un municipi que ha impulsat projectes, ja bé 
siguin propis com el que bé coneixen de les bicicletes elèctriques que connecta amb 
empreses i que ara se li ha donat continuïtat amb aquest conveni que tenim les bicicletes 
allà als Ferrocarrils, i sobretot molts projectes supramunicipals com poden ser relacionats 
amb noves tecnologies, una simbiosis industrial que mira de recuperar residus i convertir-
los en recursos, projectes de connectar sobretot l’ecosistema, universitat amb empresa i 
un projecte que esperem poder-lo iniciar ja aquest any, perquè l’any passat ja en vam 
parlar però no es va resoldre la convocatòria fins ara, però sí que hem guanyat un 
important projecte de pressupost 1,7 milions d’euros, que es titula Vallès Industrial, 
Innovació i de Disseny de la Cadena Europea, és un projecte que implica amb molts 
agents d’innovació de la comarca, tenim socis com és l’Ajuntament de Sabadell, la 
Universitat Autònoma, el Centre Tecnològic Eurecat, l’Hospital Parc Taulí i el propi 
Ajuntament, on cadascú fa una petita actuació o gran, relacionada amb aquest àmbit que 
els hi he comentat en el títol, Innovació i Disseny de la Indústria Europea. 

En el nostre cas tenim un ajut d’uns 121.000€ per fer actuacions de l’àmbit d’economia 
circular, i això el que ha de fer és fer una diagnosi de com estem en el municipi, en 
especial les empreses en aquest àmbit, identificar solucions, oportunitats, fer accions de 
sensibilització, de dinamització i el nostre projecte impactarà en el conjunt dels altres 
municipis i socis i viceversa, per tant ens veurem també beneficiats d’altres projectes com 
puguin ser l’Observatori d’Intel·ligència Competitiva que impulsa la Universitat Autònoma, 
l’impuls de la Manufactura Avançada que impulsa el Centre Tecnològic Eurecat. És a dir 
és un projecte sobretot col·lectiu d’una bona part de la comarca. 

Això són en fons FEDER i també cal destacar doncs aquesta com ha anat pivotant, fins 
ara, fins fa uns anys els fons FEDER s’invertien molt en asfaltar carrers, en totxo, i ara 
s’està arribant a invertir més en contingut i per tant estem contents que a nivell europeu 
això vagi cap a aquí i nosaltres doncs també poder pujar cap a aquest carro, que suposo 
que són fases, ara que ja tenim el hardware invertim una mica més en el contingut. 

Tenim la resolució provisional d’aquest projecte aprovada, ara està en fase d’al·legacions, 
també dir que gràcies al 155 ens trobem amb això aturat, de ben segur que això aniria 
més ràpid si això no fos així, però esperem doncs que això pugui venir en breu la 
resolució definitiva, és a dir davant d’això del 155 es parla molt, si ho concretem en coses 
concretes que vegin que és real l’aturada del país que ens provoca l’Estat espanyol. 
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Per acabar un parell de coses, una d’elles s’ha comentat, ho ha comentat la Sra. 
alcaldessa, ho ha comentat els companys regidors, l’aposta també pels polígons amb 
l’increment de neteja, demanda de l’Associació que sí podem treballar moltes coses de 
valor afegit, però si els polígons no estan nets, si el més bàsic no ho fem prou bé, doncs 
ens hi hem posat també i es puja, aquest any 95.000€ més en neteja i 15.000 més en 
manteniment. I no està en el pressupost però sí que en breu també els informarem al 
detall si vostès volen, que hem presentat un ajut a la Diputació per valor de 625.000€ per 
poder actualitzar els polígons, en concret poder arreglar les voreres i l’accessibilitat als 
polígons de Can Casablancas, Can Torres i Can Llobet, d’instal·lar una instal·lació 
fotovoltaica a prop de la zona poliesportiva i de fer un sistema de videovigilància. Per tant 
doncs de modernitzar tot l’entorn dels polígons que tenim, hem presentat el projecte amb 
concurrència competitiva veurem si guanyem o no, però bé que s’ha fet un bon treball, 
una bona memòria amb gent interna i externa i amb una proposta molt sòlida, que 
esperem que els puguem informar de bones notícies en un parell o 3 de mesos. 

Per concloure una mica, quan fem una mica d’ullada a tot això que fem, i pensant una 
mica en tot el que està passant al món, resumir-ho en l’entorn Vuca, aquest concepte que 
segur que alguns de vostès coneixen, doncs que parla de volatilitat, d’incertesa, de 
complexitat, d’ambigüitat. 

Senyors de C’s això no ho ha provocat el procés, l’entorn Vuca, és a dir que tinguem un 
entorn volàtil, incert, complexa i ambigu. Això ve de la Guerra Freda i dels americans als 
anys 90, però sí que ara també ens hi trobem a nivell global, també a nivell local i el que 
mirem de fer és una aposta a mig, llarg termini per un Sant Quirze de futur i que sigui un 
bon entorn competitiu avançat, modern i també cohesionat. 

 

La senyora Elisabeth Oliveras i Jorba declara: 

Intentaré anar força de pressa perquè entenc que la nostra exposició és prou llarga. 

En tot cas recordar-los que a part de fer, de representar l’Alcaldia d’aquesta casa, sóc 
responsable d’unes regidories determinades i que per tant els hi explicaré els projectes. 

En tot cas a Feminismes, a part d’aquests projectes principals que estan aquí com és el 
Pla d’Igualtat, la Mesa de Feminisme, que com totes s’ha dotat, el Pla de Sensibilització 
LGTBI, o programes i projectes que ja són propis, cal que fem especial esment del bon 
resultat de la tasca que s’està fent fins ara i podem doncs constatar que per una banda el 
fet d’haver consolidat l’espai com un centre d’acompanyament de les famílies, doncs en 
aquest cas quan pateixen, sobre tot les dones, violència masclista, doncs hi ha hagut un 
procés de consolidació de l’espai com us dèiem i aquesta ha augmentat moltíssim la 
demanda. 

Amb això que els hi vull dir, que a vegades, com tots els companys els hi estan explicant 
números o els hi estan explicant projectes, però també cal constatar, com feia el Sr. 
Brossa, doncs que els resultats també es veuen, a vegades no es veuen en grans 
projectes, però sí que es veuen que les voluntats o les inversions que es fan en aquell 
espai, ja sigui amb recursos humans o sigui amb una millora, aporten doncs que la 
ciutadania, el veïnat, entengui que aquella proposta els hi funciona i que els hi va bé. 

I com dèiem no fa pas gaire en un parell de plens, malauradament aquesta Regidoria 
necessita existir, és una Regidoria que ja no hauria d’existir, no hauríem de parlar de 
feminismes, ni hauríem de parlar de programes en contra de la violència masclista, però 
malauradament l’hem de mantenir i hem de continuar lluitant pels drets de les dones. 

Aquí el que fem és lluitar, donar veu i defensar aquelles persones ja sigui l’àmbit feminista 
o en qualsevol dels àmbits LGTBI, doncs que encara necessiten tenir el seu espai 
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representant i respectat, respectat sempre, però defensat des de l’administració i des de 
tots els col·lectius i entitats perquè la societat per ella mateixa encara no és capaç de 
madurar i entendre que tots tenim els mateixos drets. 

En l’àmbit de Cooperació tornem al mateix, torna a ser una Regidoria que jo fa anys que 
penso, fa 20 anys que estic a la Mesa de Cooperació i penso que probablement ja 
començaria a ser hora de què els estats dels món tinguessin una altra política en la que 
no espoliessin als països del sud, com es diu els països del sud quan es parla de 
cooperació, no és el cas i per tant hi ha petites formiguetes transformades en entitats 
petites com són les del nostre poble, que a través del seu esforç, les seves hores i la 
capacitat econòmica que cada municipi pot intentar incidir i cada més en funció de les 
capacitats que hi ha, doncs es desenvolupen projectes per intentar pal·liar mínimament 
perquè mai és suficient tot allò que els estats, torno a dir, per interessos haurien de grans 
entitats financeres o grans administracions, doncs no se’n cuiden de fer desaparèixer 
aquestes desigualtats. 

En Cooperació aquest any el que hem fet, doncs com els hi deia en la memòria 
d’Alcaldia, doncs és assolir gairebé el 0,7%, és una fita, ara no se’n parla tant, fa molts 
anys doncs tenia el 0,7% dels projectes de cooperació era una fita, era un número que 
defensàvem tots. Malgrat això les entitats de Cooperació d’aquí del poble sempre 
presenten projectes que superen els imports que podem preservar, però en tot cas el que 
intentem és millorar. 

El pressupost de les entitats doncs és aquest, i la resta del que dediquem és ben bé 
doncs a fer la sensibilització aquí al poble, fer accions dins de les escoles, amb les altres 
entitats i dirigides al públic en general per anar sensibilitzant i explicar i donant compte de 
quins són els projectes que fem i on van a parar els diners públics de Sant Quirze. 

En Comunicació Corporativa i Mitjans ja saben que des del 2016 els hi estem dient que 
estem intentant posar ordre i doncs bé ajuntar, durant un any vam estar intentant saber 
quantes publicacions fèiem, quin cost tenia, l’any passat es va licitar el contracte de 
l’Informem, l’Informem ha passat a costar doncs d’uns 6.000 i escaig d’euros gairebé 
7.000 al mes, a  la meitat ben bé, i no només l’Informem, sinó que amb aquesta 
optimització hem aconseguit poder treure d’altres publicacions. 

Comunicació Corporativa i Mitjans no és només això, no és només aquesta revista que 
ens arriba un cop al mes, és tot el ressò, tot el treball que es fa a xarxes, tota la 
comunicació, tota com han anat sentint per part de tots els meus companys, de 
transversalitat, en aquest cas comunicació és present a tot arreu, totes les accions, totes 
les demandes i tots aquells moments que la població té un imput que ha de fer arribar o 
se li ha de fer arribar, és d’anada i de tornada constant, la feina és molt intensa i de molta 
qualitat, hi ha tota mena de campanyes, hi ha la nova agenda trimestral que realment 
estem força contents d’haver-la aconseguit fer i que esperem que en el segon trimestre ja 
les entitats puguin també ja tenir programades la seva activitat i posar-la i fer-la aparèixer. 

Hi ha hagut un procés intens d’ordenació com els hi deia i el resultat també el veiem 
forma reeixit. 

En Seguretat Ciutadana i Trànsit enguany el pressupost és gairebé igual al de l’any 
passat, hi ha diferents projectes que es van consolidant, en aquest cas hi ha un que és 
l’educació vial amb les bicicletes, l’any passat vam començar amb un recurs nou que era 
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aportar un circuit a dins del poble, on els joves, més aviat els infants aprenien a circular 
en bicicleta per l’entorn i pel poble i per tant doncs aconseguia tenir a ciutadans informats 
i formats. 

Aquí en Seguretat Ciutadana com deia abans el nostre company Sr. Brossa parlant del 
155, podríem dir que aquí tornem a ser, amb tot el que estem fent i tocant, podríem dir 
que en qualsevol moment podem trobar un moment en què quan hem d’anar a buscar  un 
interlocutor supramunicipal, ens podem trobar que aquest interlocutor té les mans lligades 
i que no ens pot donar més solucions. Aquí també ens hi trobem, Sant Quirze, i ara ho 
veurem en la propera Junta de Seguretat Local que farem, que serà oberta com les que 
hem anat fent durant aquest mandat. Té un problema excessiu de trànsit com hem 
comentat als informes de presidència i tenim un problema que no se’ns doten Mossos i 
per tant la Policia Local ha de fer un esforç importantíssim de ser en hores molt 
conflictives doncs controlant el trànsit o controlant zones residencials perquè tenim també 
doncs una temporada de robatoris a les vivendes i en aquest cas tenim la necessitat de 
què d’una vegada puguem comptar amb la presència constant i necessària d’aquest cos. 

En tot cas podem dir que els nostres agents, enguany tenim 3 agents que estan a 
l’Escola de Policia, 2 que ja s’han incorporat, 3 estan a l’Escola i que al més de juny 
acaben i per tant ja es dotaran, hi ha dues comissions de servei a punt de dotar-se i per 
tant doncs augmentarem també la plantilla. 

Participació Ciutadana concentra totes les subvencions, tots els recursos a nivell de què 
arribaran a les entitats en forma de subvenció, enguany s’ha desplegat el Pla estratègic 
de subvencions, veuran quan vostès mirin el pressupost que hi ha unes entitats que 
tenen assignades ja un nom, i assignat un pressupost, són entitats i que durant anys i 
panys justifiquen bé i a més a més fan unes accions que sí que es poden contemplar en 
aquests costos i que per tant una part evidentment, no tot, gasten molt més diners que no 
pas els que els hi subvencionem. I després hi ha una part que serà de lliure concurrència 
amb totes les regidories. 

En Participació Ciutadana també absolutament transversal, present en qualsevol 
moment, fent una tasca d’acompanyament a totes les regidories, sondejant amb veïns, 
treballant entitats i coordinant la part de participació del POUM. També el que està fent 
doncs és evidentment el projecte inicial, que és el de pressupostos participatius, hi ha 
també tots els projectes de pressupostos participatius doncs evidentment que es van 
aprovar i que ja vam informar en el seu moment. 

I també hi ha tot un procés doncs per poder, ara que estem a punt d’aprovar l’Avança del 
POUM, doncs hi haurà un procés de participació per ajudar als veïns del poble a poder 
estar informats, a poder doncs saber quina proposta es fa, poder presentar les 
al·legacions si pertoca i també fa tot l’acompanyament de totes les meses de participació. 
Enguany vam aprovar el ROM i ara quan aconseguim doncs sortir d’aquest procés de 
pressupost que ha estat elaborat, tornarem a acabar per preparar el Pla de participació 
que acompanya al ROM, que és una de les tasques que ens queda pendent per aquest 
any i poder constituir ja el Consell de Poble. 

En tot cas el que els hi volem dir, i amb aquesta proposta i aquesta presentació que 
entenem que és molt llarga, agrair-los l’atenció, tant als veïns i veïnes que estan aquí, als 
companys de Consistori, com a tothom que ens està veient o escoltant. Ens agrada poder 
explicar cada un de nosaltres que fem o que hauria d’estar passant en els projectes, el 
que s’anomena partides pressupostàries i que a nosaltres ens agrada dir-los projectes, 
perquè és com més entenedor, que no pas veure una línia amb un número determinat 
que a vegades no saps a què correspon. 

Per tant els hi demanem disculpes per la llargada de l’exposició, però entenem que és del 
tot necessària. 



 

 45/90 

El senyor Luís Villa Carbó declara: 

Bon vespre a tothom, regidors, regidores. Sra. alcaldessa, veïns presents, veïns que ens 
escolten o que ens veuen via oberta. 

Des del grup municipal de C’s, valorem començar la nostra intervenció amb un títol a 
l’igual que ha fet la memòria d’Alcaldia. 

Per nosaltres aquests pressupost, és un pressupost fet des d’empresonament ideològic 
de l’equip de govern. 

En aquest moment històric que viu el món municipal, a cavall d’altres administracions i 
quan el nostre pressupost presentat avui per l’equip de govern, la seva columna vertebral 
són els impostos que tots els veïns i veïnes de Sant Quirze aportem en igualtat 
condicions segons marquen les ordenances corresponents. 

Al llegir el començament de la memòria presentada per la il·lustríssima Sra. alcaldessa, 
veiem que trenca l’equilibri desitjat en una institució com la municipal i particularment a 
Sant Quirze. 

Per què dic això? Perquè la gent ho entengui, s’ha de tenir en compte que una part del 
pressupost d’ingressos de l’Ajuntament els aporta l’Estat espanyol a través del Ministeri 
d’Hisenda, en particular, 3.480.000€ i la resta d’administracions: Consell Comarcal, 
Diputació, Generalitat, aporten en total 1.619.000€. 

L’Estat espanyol aporta el 68% del total que aporten les administracions i la resta el 32%. 

També comentar, perquè s’ha fet bastant comentari aquí, quan parlem del 155, del 
Decret 155, sempre negativament per part de l’equip de govern. A mi m’agradaria 
comentar que gràcies a posar-se en marxa aquest Decret ha estat possible cobrar el 
Fons de Cooperació Local, cosa que no s’havia cobrat. 

Les mancances que provenen de la falta de pressupostos estatals són romanents que 
portarà a acabar fent modificacions pressupostàries, d’això estem convençuts, però no 
ens tenim de preocupar cada any s’han fet, i es fan i no sempre la culpa són dels 
mateixos, quan són per criteris polítics del propi municipi es solucionen, perquè a 
vegades ens equivoquem entre tots i ho tenim de solucionar. I si aquest any la culpa la té 
una altra administració doncs es pot fer el mateix, no passa res. 

És important dir que el nostre grup municipal de C’s vol deixar clar que el món municipal 
en general està complint les normes i les lleis en tots els casos documentats, això és una 
cosa que tota la gent que ens està escolant i tots ens el que ens estan veient, a lo millor 
sentint certes coses pensen que no és així. Però nosaltres des del nostre punt com a 
oposició a l’equip de govern de Sant Quirze ho podem assegurar, les lleis i les normes 
s’estan complint, en tots els casos documentats. 

Una altra cosa és quan des de l’equip de govern prenen decisions que com no necessiten 
documentar-se ni presentar-se a ningú, fan de tot per donar una imatge d’enfrontament 
que als únics que perjudiquen és una part dels veïns i veïnes del poble. Això sí deixen 
molt contents a  una altra part, però el que aquestes decisions fan és enfrontar els uns als 
altres. 
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Arribat aquest punt, hi ha d’agrair a tots els veïns i veïnes que han participat a través 
propi o d’entitats en la confecció d’aquest pressupost, i sobretot els diferents 
departaments i treballadors de l’Ajuntament que l’han fet possible. 

Per cert ens sumem a l’agraïment al Joan Cabré i a la gent del deu Departament, que ha 
portat un any complicat i sempre ha col·laborat en tot allò que hem demanat. 

També donar la benvinguda a la nova interventora i li desitgem que tingui èxit en la seva 
tasca. 

El nostre grup municipal de C’s votarà en contra d’aquest pressupost, perquè creiem que 
no és el pressupost que necessita el municipi, creiem que s’han d’aprofitar millor els 
recursos que els veïns i veïnes del poble posen en mans del Consistori per gestionar els 
serveis que el poble necessita. Ens dona la impressió que estan més capficats en 
qüestions de la macropolítica que en l’essència per la qual van ser escollits com a 
regidors que és la política municipal. 

Entrant en detall en els diferents departaments, volem incidir per una part als ingressos. 
Considerar que els impostos directes augmenten un 4%, exactament un 3,99% creiem 
que no és, bé nosaltres no ho acceptem. Impostos indirectes també augmenten un 25%. 
No entraré en tant detall com ha entrat l’equip de govern, però sí en les grans quantitats 
que crec que s’ha d’entrar, perquè en el fons el pressupost és això, la suma i resta de 
diferents partides que donen un total. 

Taxes i ingressos augmenten un 8,54%, fet que suposa major pressió fiscal i llavors la 
pregunta és: realment, perquè això va a tothom, no va a una part de la població, va a 
tothom, els que tenen pocs ingressos i els que tenen molts ingressos i llavors jo la veritat, 
són un govern d’esquerres vostès? 

A tenir en compte l’augment del 25,97% de l’impost d’activitats econòmiques, o el 44% en 
l’expedició de documents, o sigui una persona que vagi a buscar un document a 
l’Ajuntament tindrà de pagar una quantitat que fins el punt se suposa que serà un 44% 
més que l’any passat. Tingui els ingressos que tingui. 

El nostre grup no està d’acord de situar més ingrés per més despesa, per una raó molt 
simple, perquè estem veient que no tenen una idea clara d’on volem anar ni quin poble 
deixar als nostres descendents. 

Tenir en compte també que el total de transferències corrents, les subvencions d’altres 
administracions són un total de 5.099.000€.  

Repeteixo en total l’Estat espanyol aporta directament a aquest Ajuntament un 68% del 
total d’administracions. 

Bé considero que són quantitats que tots els veïns i veïnes de Sant Quirze tindrien de 
tenir en compte. 

Sobre les transferències de capital, o sigui subvencions d’altres administracions per a 
actuacions concretes de problemes concrets, només aporten 471.000€, bé considero que 
la Diputació i diferents últimament han tret molts temes per poder demanar ajuts i 
subvencions. Aquests 471.000€ són amb una baixa del 22% sobre l’any anterior. Amb les 
instal·lacions que s’han arreglat de temes d’esports i tal, doncs s’està fent bé, però en 
canvi amb aquestes subvencions que s’ha baixat un 22%, al poble hi ha molta manca i 
això és un tema que ho hem parlat en diferents activitats, d’instal·lacions d’aigua, de 
clavegueram. Vaig a dir una paraula que no vull que me la mal interpretin, podríem 
començar a treballar ja en les eliminacions de línies d’alta tensió, poquet a poquet, una 
mica cada any, sí però clar és que poc a poc, any a any, anar fent algu, però és que vam 
començar al 2015 i encara no han fet res.  
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Bé aquí crec que aquest 22% menys es tindria d’haver solucionat d’una altra manera. 

Parlem de les despeses, les despeses de personal augmenten un 5,20%, això el nostre 
grup ho considera excessiu i els serveis augmenten un 6,25% considero també que és 
excessiu. 

Les inversions, estan pressupostades en 1.763.000€, d’aquestes en recursos propis 
272.000, en crèdit 790.000 i en subvencions 468.000, en total augmenten un 4,36%. Però 
és que no arriba, està per sota del 10% del pressupost les inversions, jo crec que haurien 
de ser una mica més valents i anar, perquè sempre estan tapant forats i això s’ha de 
solucionar. 

M’agradaria entrar una mica en el detall de pressupost per departament, entrant en el 
pressupost de cada departament entraré en temes concrets que aquest grup municipal 
considera que no es corresponen amb la realitat que necessita el nostre poble de Sant 
Quirze. 

Seguretat, Policia, no arriba al 10% del pressupost i augmenta sobre l’any passat menys 
de l’1% i això que em sembla que tenim més agents al carrer si no estic equivocat, 
després m’ho corregeix. 

Ensenyament, en Ensenyament es fa una retallada del 2,4%, en Ensenyament sí, en 
Recursos Pedagògics no, però en Ensenyament sí, en l’apartat d’Ensenyament. 

Benestar Social, augmenta un 10,6%, suport socioeducatiu, dependència, compra digna, 
aquest tema m’agradaria que aclarís més profundament en què consistirà, i el que sí 
considero que és excessiu dins d’aquest departament és el cost de personal, que és un 
46% del cost del departament. 

En Esports, és important la despesa d’un 46% en la millora d’instal·lacions. 

I en Serveis Interns hi ha un tema que ens preocupa any a any, que el repeteixo jo any a 
any, que és el tema de formació del personal de l’Ajuntament i riscos laborals i que 
només és un 6% de la despesa del propi departament, considero que és poc, s’hauria de, 
sí és qüestió de treure d’un lloc i posar en altra, perquè al fi i al cap estem invertint en el 
personal de l’Ajuntament pel bé de tots. 

Medi Ambient, no acabem d’entendre que es passi la despesa de personal del 
departament de 116.000 a 306.000, espero una explicació. 

I després el detall concret de conèixer en què consisteix la despesa de 40.000€ en els 
horts, no ho acabo d’entendre. Han pressupostat 40.000€ en els horts però vull saber en 
què exactament, el detall. 

Tampoc entenem la despesa de 95.000€ en la recollida de residus als polígons 
industrials, passa que aquí jo crec que després quan el Sr. Caminal ho ha explicat ho 
hauré entès millor, perquè quan parla vostè de residus em sembla que parlava de tots els 
residus del carrer dels polígons i jo entenia residus de les indústries, quan les indústries 
tenen la seva pròpia recollida de residus i no paguen escombraries. I potser aquí entre les 
dues versions, perquè clar si el polígon està brut és perquè els usuaris del polígons se les 
embruten. Sí Sra. Mundi és així. I llavors el que s’ha de fer és dedicar una part d’aquesta 
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promoció econòmica i etc. doncs a fomentar una mica la formació sobre aquest tema 
perquè això representa un gasto pel poble. Tenim de dedicar 95.000€ a uns polígons que 
les empreses ja es treuen els propis residus i no paguen escombraries al poble i això és 
important. 

Manteniment, voldria l’aclariment si les quantitats que estan a Manteniment en l’apartat 
de Transport públic, torno a repetir, les quantitats que estan a Manteniment en l’apartat 
de Transport públic és el total que paga l’Ajuntament de transport públic o de 
manteniment de tota la xarxa de transport públic, perquè és un 0,1% de la despesa. 
Imaginis si és poca cosa, un 0,1% de la despesa. 

I clar en un poble com el nostre amb tant poca concentració d’habitatges, els habitatges 
tant disseminats i cada any que no fem res, doncs és un tema que constantment està 
sortint sempre, que és un tema que tenim de millorar. 

I per cert dins del POUM, jo pensava que aquest tema es miraria i resulta que m’han dit 
que no es miraria, que quedaria a part. 

Inversions, les inversions estan pressupostades 1.763.000€, d’aquestes amb recursos 
propis 272.000, amb crèdit 790.000 i amb subvencions 460.000, creiem que s’hauria de 
fer un esforç i començar a pensar en solucionar temes que cada any són els mateixos i 
sempre s’acaben tapant forats. Això estaran d’acord amb mi, que sempre tenim que anar 
tapant forats com sigui perquè com ho tenim tot bé i tot mal fet, doncs no solucionem res. 
Quan el que es necessita és un projecte a llarg termini i començar a posar la primera 
pedra per preparar el municipi per repetir el que he dit abans, perquè els nostres 
descendents que seran a la fi el que tenen de trobar el que nosaltres deixem, ho trobin en 
condicions. 

 

El senyor Manuel Cáceres Castaño declara: 

Bon vespre a tothom. 

Jo intentaré fer una intervenció més curta que la del meu company, intentaré també no 
parlar del 155, sí que parlaré i estic d’acord amb la restricció que per a l’autonomia 
municipal suposen totes les lleis prorrogades pel govern del PP, que realment posen una 
cotilla a l’actuació de les municipis amb la qual el nostre grup no hi està d’acord, s’han 
presentat iniciatives al Congrés per intentar acabar amb aquesta normativa i esperem que 
això s’aconsegueixi perquè entenem que no es pot fer pagar als municipis que són 
precisament qui més s’han ajustat als pressupostos, els problemes que puguin generar 
altres administracions. 

Dit això, jo volia dir que això dels pressupostos és una mica com les alineacions dels 
equips de futbol, que cadascú tenim la nostra, i en un equip de futbol que hi ha 11 
jugadors ja hi ha moltes alineacions diferents, doncs clar que direm si parlem d’un 
pressupost de més de 20 milions d’euros, més de 21 si comptem el pressupost consolidat 
amb el COMU, que és el que té el nostre Ajuntament. 

Per tant és lògic que l’equip de govern tingui la seva alineació diguéssim, que és coherent 
amb el seu programa electoral i que el nostre grup en tingués una altra també coherent 
amb els compromís adquirits per nosaltres en campanya. 

Però com què els partits que configuren l’equip de govern són els que van guanyar les 
eleccions, són ells els que tenen responsabilitat de fer el pressupost i per això són els 
seus pressupostos els que ara estem sotmetent a l’aprovació del Ple. 
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Jo reconec personal que no tinc cap experiència en elaborar pressupostos i trobo, com ha 
dit la Sra. Oliveras, que ha de ser molt complicat i en aquest sentit vull intentar felicitar tot 
el treball de tot el personal de la casa perquè estem parlant d’una cosa molt complexa, 
però també he de dir que per mi és molt complicat esmenar-lo diguéssim, perquè clar, 
l’equip de govern que té tot el coneixement que dona el ser equip de govern i tots els 
mitjans que això comporta, ho té difícil per fer-ho, doncs imagineu que hem de fer 
nosaltres per esmenar una partida concreta que evidentment l’equip de govern quan la 
formula sap que és el que vol fer amb ella, però nosaltres no ho sabem i no arribem a 
anar partida per partida a veure que és el que cada cosa vol dir. 

Per tant la veritat és que la tasca d’oposició jo trobo que és una mica limitada, no per res, 
no per culpa de ningú, sinó precisament per la pròpia funcionament, per la pròpia 
dinàmica de tot això, falta d’elements de judici moltes vegades, evidentment podríem 
preguntar partida per partida i aleshores estaríem 3 anys i no acabaríem mai. Per tant 
entenem que el que hem de fer és intentar una mica, bé basar-nos en l’aspecte global del 
pressupost i intentar fer propostes, en el seu cas coherents o comentaris coherents i no 
demanar qualsevol cosa perquè evidentment també som conscients de què cada 
despesa té un ingrés, si demanes més despesa en una cosa l’has de treure d’una altra o 
augmentar els ingressos, nosaltres no tenim cap mania en augmentar els impostos quan 
cal perquè al final els impostos són una manera de redistribuir la renda i per mi 
personalment augmentar impostos és d’esquerres, sempre que aquests impostos 
s’apliquin com s’han d’aplicar, és a dir d’una manera gradual, tenint presents els principis 
de justícia, de proporcionalitat, etc. 

Però el que està clar és que no es pot tampoc arribar a un cert punt i els impostos i la 
resta de fons de finançament de l’Ajuntament donen uns diners que són els que s’han 
d’administrar. 

Aleshores per això que ho deia abans, perquè clar el pressupost és una cosa molt 
subjectiva que cadascú té la seva, nosaltres no podem donar suport a uns pressupostos 
que no són els nostres, que no són els que nosaltres faríem si tinguéssim aquesta 
responsabilitat. Evidentment a tall d’exemple diguéssim, podem estar d’acord o no en les 
inversions concretes que es fan, amb unes estarem més d’acord amb altres menys, 
podem pensar que unes altres serien prioritàries i també no hi ha, però perquè era una 
proposta nostra i no de l’equip de govern, doncs el pla d’inversió per barris que nosaltres 
podríem haver implementat si tinguéssim la responsabilitat de governar. 

Per exemple hi ha altres coses com el tema de les transferències a les entitats, que pots 
pensar, home unes entitats tenen un volum de transferències, subvencions molt altes, 
d’altres no tant. Clar entenem que les transferències a entitats sempre, per mi és un diner 
bastant, com diria jo, rendible, en el sentit que el rendiment que reben les entitats poden 
anar amb ell gràcies a la dedicació de les persones que formen part, fer molt més que 
segurament pot fer l’administració, que està més limitada en aquest sentit. Per això ens 
agradaria que aquestes partides, no rebaixar les partides més altes, que segurament 
estan justificades, sinó augmentar diguéssim les partides més baixes, les que reben 
menys, se’ns pot dir, potser no hi ha demanda, però això és una mica com l’ou i la gallina, 
si hi ha diners als que es pot accedir, és possible que aquesta demanda també es generi, 
és una cosa una mica subjectiva. 

O també podem parlar, jo que sé, per parlar d’una cosa concreta, la partida de formació 
professional, home és una partida que ha quedat limitada, segurament se’m pot dir que hi 
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ha altres accions que es fan, jo ara parlo concretament d’una partida que hi ha per 
formació professional d’aturats, aquesta partida està igual que l’any passat i entenem que 
seria una cosa que es podria millorar . 

D’altra banda i això també és cert i hem de dir-ho en honor a la veritat, que no trobem en 
els pressupostos, no l’hem detectat, cap partida que considerem tant inacceptable com 
per obligar-nos a votar en contra, això és així, s’han fet reunions preparatòries on s’ha 
explicat a grans trets el pressupost. Com deia abans, segurament per explicar-ho tot ens 
hauríem de passar més hores de les que té el dia i això és inviable per tots i per tant això 
no s’ha pogut fer, però també hem de dir que per part de tothom, tant dels tècnics com 
dels polítics, se’ns ha donat una resposta favorable a tots els dubtes que hem plantejat, 
se’ns ha explicat perquè una determinada partida es feia d’aquesta manera, perquè un 
augment, perquè una disminució i això ho valorem de forma molt positiva. I és per això 
que el nostre grup s’abstindrà en aquesta votació, també dintre de la nostra línia habitual 
d’intentar fer una oposició constructiva, no oposar-nos a tot per oposar-nos perquè ens 
toca, sinó intentar valorar l’esforç que fa l’equip de govern i també el que tot això 
representa per la ciutadania. 

 

La senyora Mercè Vallès Corominas declara: 

Bon vespre. 

Volem començar la nostra intervenció agraint la tasca tècnica que es fa des de 
l’Ajuntament, la implicació de tots els funcionaris en l’elaboració i evidentment un esment 
especial a l’Àrea d’Economia i al personal doncs que ha suportat la gestió de la 
conformació del pressupost. 

Advertim també que evidentment el pressupost no deixa de ser un fil argumental polític 
de tot allò que l’equip de govern es va presentar amb un programa i que vol implementar i 
que per tant la nostra crítica és al pressupost en si, no pas a la tasca tècnica que se’n 
pugui derivar. 

Bé nosaltres creiem doncs que un cop més anem tard i malament, bàsicament ens 
remetem al temps, estem acabant el mes de gener i aprovant el pressupost del 2018. 
Sra. Oliveras no ens serveixen excuses, els deures es fan en temps i previsió i no a corre 
cuita. Podem entendre la connotació de la política general, però hi ha moltíssims 
ajuntaments que han aprovat el pressupost i per tant doncs no entenem doncs perquè 
aquí ha de ser diferent. 

Li demanem que s’esmerin una mica més, no és just fer treballar de forma redundant als 
funcionaris, tancant l’exercici del 17, prorrogant el del 17, tancant la pròrroga del 17 i 
obrint el 18. Això és de bojos, no m’estranya que el departament vagi com va, amb una 
bona coordinació entenem que per part seva els funcionaris haguessin fet aquesta tasca 
en 2 passos i no en 4, però bé, anem en matèria. 

Pel que fa al capítol d’ingressos, una primera llegida del desglossament d’ingressos ens 
pot fer pensar que tot va millor perquè augmentem les previsions dels ingressos, no li 
debatrem de moment, la distribució impositiva i la càrrega fiscal que suporten aquest 
municipi i que en aquest pressupost es valida i es consolida. De moment no ho faré però 
ja ho farem més endavant. 

Incrementem els ingressos en aproximadament un milió d’euros, basant-se en increment 
d’ingressos en gran volatilitat, abans el Sr. Brossa en feia esment en aquest concepte, 
com poden ser les subvencions rebudes i en canvi es permeten dir, i llegeixo textualment 
de la memòria d’Alcaldia, que diu: “pel que fa al capítol IV el criteri seguit ha estat el de 
consolidar les subvencions i convenis reeixits durant l’exercici 2017”. Aquesta afirmació, 



 

 51/90 

permeti’ns que ens faci dubtar i ens provoca un cert esglai, perquè o bé l’any passat no 
es va pressupostar el correcte i per tant ha de sortir aquest any, o l’increment de 
subvencions rebudes són de caràcter extraordinari, fet que faria pensar que possiblement 
no podrien tenir-les aquest any. Per tant tenim un risc latent ja de més de 115.000€. 

Continuem, diu també la seva memòria, que en relació al capítol V, on es produeix un 
augment percentualment molt important d’un 52%, cal atribuir-lo a la millora en els 
convenis de gestió de residus, tenint en compte que l’Ajuntament percep un major retorn 
degut a l’augment del volum total de vidre i envasos reciclats. Però bàsicament l’augment 
del capítol respon a l’acord de la concessió administrativa de la zona esportiva, més 
concretament pel que fa a les obligacions del contractista respecte als consums 
energètics i la neteja, aquest fet genera un augment en la previsió d’ingressos de 70.000€ 
en el pressupost d’enguany, vol dir que podem consolidar aquest import en el futur i es 
poden realitzar despeses d’estructura o és un fet també puntual i que deixa obert el dubte 
la consolidació. Per tant ja tenim un segon risc latent de 108.000€ aproximadament, que 
sumat al d’abans ja supera els 225.000€. 

No sé que en pensen vostès, bé sí que ho sabem perquè a sobre ho posen per escrit, 
perquè surt textualment dels informes d’Alcaldia. 

Però nosaltres pensem que tenim un gran risc de no rebre gran part d’aquests ingressos i 
això significa dèficit, a banda de córrer el risc de crear despesa fixa amb ingressos 
aleatoris i quelcom semblant li adverteix la interventora en el seu informe. 

Pel que fa a les taxes, què veiem a les taxes? És a dir el preu que paga la ciutadania pels 
serveis que utilitzen els ciutadans, sí amb els impostos consideren la xifra indicada amb 
la incorporació dels nous padrons, amb unes previsions tècniques que sempre s’han 
complert, però el que està a les seves mans que és posar preus als serveis que fa, veiem 
que s’incrementen les taxes en més de 140.000€ i ens sobta sobre manera, l’increment 
de 30.000 en recàrrecs de constrenyiment. 

Perquè ens entengui la ciutadania, el que es cobra de recàrrec per pagar tard els 
impostos. Això podria significar la dificultat de la nostra ciutadania en pagar els impostos i 
si reflexionéssim més, podríem pensar en el valor elevat dels mateixos. 

Bé ja ens ho explicaran, millor dir expliquin a la ciutadania que a sobre de tenir dificultat 
per pagar els impostos els hi apliquem recàrrecs per no poder-los pagar. 

Per tant, sí, sí vostès sortiran traient pit en relació als impostos, i els hi recordo que tenim 
pendent una moció del juliol de 2015 en relació a l’IBI que encara no han complert i de fet 
veiem que tampoc tenen cap intenció de fer-ho, però el que no diuen és que el que fan és 
pujar les taxes, totes, això vol dir que vostès fan trampes al solitari, perquè al final sí que 
hi ha una major pressió fiscal pel que fa a les taxes en els ciutadans de Sant Quirze. 

Un altre punt més, a la memòria d’Alcaldia pel que fa als ingressos, aquest incrementen si 
no he vist malament com deia abans, quasi uns 70.000€ per l’augment de consums de la 
concessionària del poliesportiu. És curiós això, perquè li recordo Sra. Oliveras que estem 
en contracte prorrogat, si no estem equivocats i també li recordo que en molt de temps 
sense reunir la comissió de seguiment, sense notícies de cap tipus i viuen dels ingressos 
d’algú que està obligat a quedar-se perquè vostès un cop més no han fet la feina. Clar és 
com estrany, són 70.000€ al final i ja hi afegeixo i l’escola bressol alguna novetat, el 
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contracte amb Clece també va acabar, estem en pròrroga i no sabem res de res, sí que 
ens van dir que tenien intenció d’anar cap a una certa línia, però tampoc tenim cap notícia 
i també ens agradaria que això ens ho expliquessin perquè això en el pressupost, com 
hem vist en la concessionària del poliesportiu, doncs està reflectit. 

I acabo els ingressos, qüestionant l’import del crèdit i més encara tal com vostè diu a la 
seva memòria i cito textual: “no renunciem a la possibilitat de contractació d’un préstec 
extraordinari durant aquest exercici per tal de fer front a determinades inversions pel 
nostre poble.” Ves per on, ens pot semblar bé, perquè no, però perquè no posen ara, no 
serà perquè un cop més anem tard i malament i no els ha donat temps per planificar totes 
les inversions, o serà perquè no decideixen, perquè aquest darrer concepte és un fet 
distintiu del seu govern, decideixin si us plau, que no ho fan, com ho demostra el fet del 
gran volum de romanents per inversions, o el que és el mateix tenen encara moltes 
inversions sense executar, no ho dic jo, ho diuen els saldos pressupostaris, no m’ho estic 
inventant, això està estret de la liquidació del pressupost. Una quantitat de romanents i 
inversions sense executar, de debò, és necessari, però si no executen les inversions 
pendents perquè demanen un crèdit, és que no ho entenem. Bé sí clar, l’Ajuntament 
econòmicament estava molt ben fet, ho vam deixar en una situació molt bona i vostès ara 
tenen marge per endeutar-se, però si no executen el que tenen perquè demanen un 
crèdit. No ho acabem d’entendre. 

Pel que fa al capítol de despeses, en termes generals, entenem que és continuista, el seu 
programa està clar, gens innovador i poc agosarat per totes les esperances de les quals 
vostès ens vol convèncer a la seva memòria d’Alcaldia. 

Miri quan escolta als regidors fent les seves intervencions i parlant dels seus projectes, 
comentava sembla que estiguin fent la carta als reis, miri la carta als reis ja han passat i a 
més a més molts dels projectes que parlaven i que volien i que volen tirar endavant, 
doncs miri hi ha bastants que són herència del passat, que celebrem que els vulguin fer, 
però molts, els grans, venen de subvencions de la pròpia Diputació que ja estaven en 
marxa al 2015 abans del canvi de legislatura. 

Però bé, un petit exemple, ens sobta ... més de mig milió d’euros el pressupost de béns i 
serveis, rebaixen de 30 a 10.000 les accions de dinamització del comerç local. Sí el Sr. 
Brossa ha dit que hi ha coses que eren partida zero perquè es creen amb nous 
conceptes, però bé a nivell de pressupost veiem una petita reducció, però bé no sé si 
realment, ja m’ho explicarà però clar quan veus el pressupost i mires això, penses sí cal 
rebaixar el pressupost del comerç local, això és el que realment els importa. 

Però bé suposo que el Sr. Brossa m’ho explicarà i em quedarà més clar. 

El Sr. Villa també li ha preguntat a la Sra. Baldrich, també li preguntem nosaltres, quan 
hem vist això de compra digna, primer ens ha sobtat una mica, perquè he pensat què vol 
dir? Que l’any passat no compràvem de manera digna. Però bé, no, no està explicat però 
certament sí que quan ho hem vist no ens quedava clar i amb la seva explicació hem vist 
a què es referia. Per tant està clar Sra. Baldrich, per nosaltres ha quedat clar, però ens 
havia quedat el dubte. 

Però sí que també ens hauria d’explicar la reducció del 50% en l’import del planning 
d’inclusió social, és a dir la rebaixa de 15.000€ en les subvencions que donen en aquest 
concepte, aquesta sí que ens agradaria, el Pla d’inclusió que hi ha una rebaixa. Sí que 
l’he escotat però no l’he entès si m’ho pot tornar a explicar li agrairé perquè vostès ho 
tenen molt al cap i nosaltres doncs no. Per tant si ens ho explica quedarà entès, esperem. 

En resum, estem gastant on toca gastar? Vostès suposo que pensen que sí, de moment li 
hem posat deures. 
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Ja sé que després parlarem de personal, però com què bé certament és difícil deslligar-
ho del pressupost perquè tot està relacionat, sí que mirant el personal, doncs alguns 
apunts. Vostès compleixen la legalitat quant a la variació del cost salarial, però entenem 
que són un desastre en la previsió del pressupost. Preveuen, literal, un increment salarial 
de l’1% a tot el personal, quan aquests dies s’està anunciant que l’increment arribarà al 
2% gairebé consolidat l’1,5, però sí realment arriba al 2% que és el que estan dient, què 
pot passar si finalment aquell es confirma? Doncs que s’haurà de modificar el pressupost 
per incloure més despesa, concretament quasi 60.000€. 

Per tant ara li pregunto: d’on pensen treure aquest import? Perquè això és una previsió, o 
sigui estan preveient un 1%, quan ja estan apuntant que arribarem a l’1,5 segur o al 2. Sí, 
si, no m’ho invento, van dient que no, però les notícies surten i bé, és el que veiem, és 
igual, potser estem equivocats. Si estem equivocats ho celebrarem perquè voldrà dir que 
no hauran de buscar 60.000€, però si no anem equivocats doncs tindran un problema, el 
tindran vostès, però segurament que també reflectirà a la ciutadania. Perquè clar pagaran 
els de sempre no, els ciutadans i ciutadanes, la despesa social, la reducció en 
manteniment, la seguretat, no segueixo, digui’m vostè per on. 

I tal com és habitual en el debat polític, després dels precs que acabo de fer li faig una 
pregunta i agrairia que ens la respongués si pot. 

Observem que el sou brut de la plantilla és de quasi 6 milions d’euros, i que el cost total 
de la plantilla és 7,8 milions, això significa que la seguretat social puja poc més de 2 
milions, i si ens fixem al cost total en comparació amb l’any passat, ha augmentat poc 
més de 345.000€. Fins aquí bé, però si sumem la seguretat social dels diferents serveis i 
afegim la seguretat social dels altres conceptes no salarials, de moment no arribem als 2 
milions d’euros per 165.000€ no arribem a aquests 2 milions. Vull pensar que en aquesta 
suma han deixat d’incloure quelcom, que segurament vostè sabrà. 

Però el que ens preocupa és aquest increment de poc més de 345.000€ del cost en 
comparació a l’any passat, la pregunta és: no hauran pressupostat de forma excessiva 
aquesta partida i la faran servir de “modo” guardiola? no ho sé, si és així, si us plau una 
mica de rigor, perquè clar si estan pressupostant en excés aquí, altres partides hauran 
pagat un cop més la ineficiència. Recordo estem pressupostant de més i demanem un 
crèdit, quan tenim romanents, és que costa d’entendre la veritat. 

I per acabar amb l’apartat de personal, apugin si us plau, posin el correcte, el que els hi 
pertoca als funcionaris ja que plenament és legítim. 

I pel que fa a la COMU, pel que fa a l’empresa municipal, ja està tot dit, és el mateix, tot i 
que aquest any sembla que es vol començar a planificar Mas Duran, la quarta promoció, 
però per la resta doncs és una foto de supervivència. 

Per finalitzar i no estendre’m molt més en aquesta intervenció, dir que vostès han tingut 
encara que sigui un minut de reflexió sobre aquest pressupost, saben realment què 
volen? Com què avui és un debat polític sobre el pressupost i no pas un debat tècnic, ja 
que no qüestionem evidentment com hem dit abans la gran labor de l’equip tècnic, li faré 
un qüestionament que vostè ens planteja a la seva memòria d’Alcaldia. 

La veritat que l’excusa a la poca imaginació i innovació del pressupost és 
l’empresonament de les institucions? Miri podem estar d’acord en l’empresonament de 
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les institucions, però posar-lo com a excusa de la poca habilitat en gestionar i planificar 
un pressupost, creiem que no és de rebut.  

La primera forma de lluitar contra l’empresonament és precisament la imaginació, la 
innovació, la gestió agosarada i de moment veiem molt poc d’això, molt poc, per tant no 
veiem progressió i millora en aquest pressupost i evidentment el nostre grup no hi donarà 
suport. 

 

El senyor Albert Falgueras Cuatrecasas declara: 

Un parell de comentaris. Al Sr. Villa em sembla que no li quadrarien massa els números 
perquè ens demana rebaixar els ingressos i augmentar les despeses, evidentment no 
quadra això. 

Pel que fa als impostos indirectes, ha crescut evidentment un 25%, això recordo que és 
l’impost sobre construccions, tal com he explicat abans i en aquest moment doncs tenim 
reconeguts 295.000€, o sigui és la realitat que tenim en el poble, si va augmentant 
l’activitat doncs es recapta més. 

Quant a les taxes i preus públics que vostè feia referència, tots els que han patit un petit 
augment sempre han sigut doncs segons l’estat d’execució i si en aquest moment ja 
s’està recaptant, en el cas que comentava vostè del que són els preus per documents, 
doncs evidentment doncs en aquest moment ja s’està cobrant aquest import. 

Després volia comentar també el tema de l’augment de les despeses de personal, ja he 
comentat jo abans també de què gairebé 300.000€ de l’augment de la despesa de 
personal són per personal subvencionat, o sigui que sí que augmenta però per l’altra 
cantó rebem les subvencions d’aquest personal. I una part, 80.000€, que segurament 
doncs la Sra. Vallès tampoc ho ha entès quan ho he explicat jo, és la consolidació de l’1% 
de l’any passat. L’any passat no es va pressupostar cap augment pel personal perquè no 
es pot fer, si no estan aprovats els pressupostos no es pot fer cap tipus de previsió, 
llavors quan es va aprovar el pressupost de l’Estat van dir que s’augmentava un 1%, 
nosaltres doncs vam pagar aquest 1% a tot el personal. 

Com hi havia estalvi en el capítol I, doncs llavors no va fer falta fer cap modificació 
pressupostària. I aquest any no hi ha cap previsió de l’import en aquests moments, per 
tant no s’ha pogut posar cap tipus de previsió. 

I un altre tema que també ha comentat la Sra. Vallès sobre la recaptació a executiva, s’ha 
augmentat aquests dos imports de 90 ha passat a 120 i de 30 a 39 perquè ens ho ha 
demanat la Diputació, que és qui fa la recaptació executiva nostra. Sí que hi ha un ingrés, 
però el mateix import està a la despesa, o sigui posar 90 o posar 120 és neutre, no té cap 
efecte. 

 

El senyor Àlex Brossa i Enrique declara: 

Sí complementar-ho una mica amb el que feia referència primer el Sr. Falgueras i que 
també s’ha esmentat en el llarg de les seves intervencions referent a la pressió fiscal, ho 
vam debatre ara fa uns mesos a les ordenances fiscals i òbviament doncs avui en tornem 
a parlar.  

Però per tranquil·litzar una mica al veïnat que ens escolta, i algun que també encara ens 
acompanya, que tothom es tranquil·litzi perquè la pressió fiscal no augmenta, és a dir el 
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coeficient de l’IBI, que seria l’indicador de referència per on mesurar doncs si augmenta o 
no la pressió fiscal es manté. 

I la resta de grans impostos i taxes, que per cert pel veïnat doncs fonamentalment són les 
mateixes que l’any passat. Si hi ha alguna oscil·lació, com els hi comentava el company 
Falgueras, doncs és degut a què tenim més rebuts, més padrons d’IBI o bé que l’activitat 
econòmica es recupera, en el cas de les taxes que en fèiem referència, augmenten 
pràcticament un 7%, doncs fonamentalment, ara ho mirava, és degut a la tramitació de 
llicències urbanístiques, creix en 40.000€, que va relacionat òbviament amb l’ICIO, 
l’impost de construcció i obres, per tant una recuperació de l’activitat de la construcció. O 
en el capítol per exemple d’aprofitament d’empreses exportadores i subministraments, 
doncs que també augmenta i que per tant va relacionat o el cànon compensatori que 
tenim amb Telefònica. 

Per tant a mesura que es recupera l’activitat també han crescut les taxes, no perquè 
aquests Consistori ni el Ple d’ordenances s’apugés la pressió fiscal. De fet algunes coses 
concretes el que vam fer, fruit d’un treball col·lectiu i d’aportacions de molts grups també 
de l’oposició, doncs va ser introduir beneficis fiscals, com és augmentar les plusvàlues 
d’un 85 a un 95% en els casos de mortis causa, introduir en l’ICIO el 95% de bonificació 
en el cas d’instal·lacions d’energia solar, en la taxa de llicències l’exempció total en el cas 
de projectes relacionats amb energies renovables i la taxa de publicitat un descompte 
entre el 5 i un 20% amb els comerços i empreses adherits, associats a l’Associació de 
Comerciants o a l’Associació de Polígons. 

Per tant tot això, la majoria d’aquestes bonificacions van ser introduïdes pels propis grups 
de l’oposició i el que van intentar les ordenances, les taxes en aquest cas i impostos 
doncs era introduir aquests beneficis. 

Dit això i aprofito la intervenció per contestar algunes coses que s’han dit referent a l’Àrea 
de Desenvolupament Econòmic, per si puc ajudar amb la informació que tenim aclarir-los 
alguna coseta.  

El Sr. Villa ha fet referència als 95.000€ de la neteja dels polígons, efectivament es 
refereix no a la neteja òbviament del residu que genera l’empresa, que ha de tenir un 
gestor de residus, sinó a la neteja del carrer o dels carrers que es troben ubicats als 
polígons industrials. 

La brutícia no la generen les empreses, és a dir precisament això passa perquè les 
empreses ens diuen “escolta que quant tinc una visita he d’escombrar el davant de la 
meva empresa”, això ens ho diuen les empreses. Aquí el que passa, passava per 
exemple, que manquen papereres, com què manquen papereres quan ve la logística, 
quan venen transportistes, doncs de vegades es genera més brutícia del compte, què 
passava també? Sobretot era un tema de freqüència nostra, que hi havia poca freqüència 
a l’hora de passar l’escombradora i el que estem fent doncs és això, instal·lar punts de 
papereres, instal·lar una major freqüència precisament no perquè l’empresariat i les 
empreses embrutin, sinó perquè no hagin de netejar la brutícia que tenen al polígon per 
unes deficiències que creiem que ara amb aquest increment, això és una proposta 
tècnica, doncs es puguin resoldre. 

I responent també al grup del PDeCAt, que ens parlava del comerç local, si ho puc aclarir 
també, sí que és cert que un pressupost ha ser el màxim de clar possible en tots els 
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conceptes i amb aquesta nova reagrupació de vegades segurament no ho és. Però sí que 
fa referència, no és que invertim menys en comerç local, sinó que per exemple es 
rebaixen dues partides, hi ha un canvi de classificació, Actuacions de dinamització 
comercial, passa de 30 a 10.000€, perd 20.000€ diguéssim i també Sant Quirze viu 
l’empresa passa de 25.000 a zero, per tant tenim aquí un decrement de 45.000, i en canvi 
tenim altres dues partides, que és organització d’actes, empresa i comerç amb una 
previsió de 32.000, i una de nova creació de Serveis de consultoria, empresa i comerç de 
25.000, és a dir aquí es fusiona una mica el que és empresa i comerç, però el conjunt de 
la despesa de dins, no baixa sinó que augmenta, si volen podem fer aquest exercici, que 
potser l’hauríem d’haver fet, els hi demano disculpes de desagregar-los concretament 
comerç, empresa, mercats, seria més clar, insisteixo, de vegades és complicat perquè hi 
ha despeses que toquen 2 àmbits, però sí que és la nostra feina de presentar un 
pressupost el màxim de clar possible, jo els hi he mirat d’explicar, amb la voluntat de fer-
ho millor, és un esforç tècnic de millor que no el classifiquem perquè a vegades hi ha la 
tendència de posar la línia, com què a l’Àrea de Desenvolupament Econòmic i Local es 
finança sovint per ajuts supramunicipals, doncs hi ha la tendència a posar la línia pròpia 
de l’ajut, que potser encara és menys clar, ho hem volgut fer una mica més clar, però clar 
en aquest ball de vegades no en som prous, ja farem l’exercici intern si els sembla bé i 
els facilitarem informació per desagregar-ho encara més en aquests àmbits, insisteixo, 
que no pateixin perquè el pressupost no decreix sinó que pràcticament es manté i en el 
cas de tot el que és Capítol II puja. 

Abans he fet el sumatori, en el cas del Capítol II puja 15.000€, és a dir tot allò que 
subcontractarem per fer l’activitat puja 15.000€. En el cas del Capítol IV en baixa 5.000 
com els hi he comentat perquè hi ha una part del Consell Comarcal que la passem a fer 
nosaltres i en la part de personal es redueix també una mica perquè en el personal sí que 
doncs hi ha molta oscil·lació, nosaltres mirem que les persones mantinguin la màxima 
estabilitat possible, però sí que estan imputades en projectes, en subvencions que a 
vegades fins que no la tenim no l’acabem posant. 

Per tant no pateixin perquè en el pressupost doncs tot allò que fem ho seguirem fent i una 
mica més. 

 

La senyora Marta Baldrich Caselles declara: 

Pel que fa al Pla d’inclusió social, Sra. Vallès, miri és que em sap greu perquè en les 
sessions de treball dels pressupostos es va parlar i s’ha explicat com 3 o 4 vegades el 
perquè aquesta partida disminuïa. Disminuïa perquè sols trèiem d’aquesta partida el que 
bans pagàvem el que eren els vals, els vals d’aliments frescs, d’acord? I llavors, però 
queda fins i tot una mica, res 1.000€, però perquè no veiem un increment, i per tant s’ha 
creat la partida de la compra digna, que ja com he dit, es va explicar. 

També em sap greu que em demani que li expliqui, que li agrada, que ja m’està molt que 
li agradi, el projecte de compra digna Sr. Villa, m’agrada que li agradi. Però em sap molt 
de greu que quan es va explicar vostè no va venir en les dues vegades, em sap greu però 
també ho hagués pogut preguntar i més en una cosa que vostè crec que l’interessa molt. 

Jo li explicaré, li ensenyaré si vol, a tots, les dades, hem fet taules d’exel fent diferents 
possibilitats combinatòries, complements de bolquers de 0 a 24 anys, complements per 
nadons de 0 a 18 mesos, complements dona de 13 a 50 anys, complements de neteja de 
la llar, complements per a la gent gran, alimentació, de tot. 

Hem fet unes taules amb diferents comparatives amb les persones que en aquest 
moment atenem a Benestar Social. El que explicava abans, depèn de la composició una 
persona adulta i els 4 infants, 2 adults 2 nens, 3 adults més un nen, dos adults 2 adultes, 
un adult més un nen, imaginis les combinatòries que hem arribat a fer, 2 adults sols, una 
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adulta i un nen, dos adults 2 nens, una adulta un infant i un nadó i així... aquí hi ha una 
casa, aquí hi ha una habitació, aquí hi ha un no sé que. I cada un, depenen de la 
composició familiar, posant el complement, sumant al global que abans es donava o que 
continuarem donant del menjar fresc, però serà sumatori. Això és, si vostè li fa il·lusió a 
qualsevol persona li pot ensenyar, per això ho dèiem, segur que és millorable, és la 
primera vegada, segur que ens equivocarem, però val més començar perquè sinó no, 
l’any que ve ja ho ajustarem, o si veiem que hi ha algun complement que ens hem deixat 
que és important, o que no l’hem valorat adequadament ja l’inclourem. Però bé era 
perquè em sabia greu que no hagués pogut estar quan ho vam explicar. 

 

La senyora Elisabeth Oliveras i Jorba declara: 

Ara els hi faré jo la resposta a allò que crec que m’han interpel·lat directament. Miri vostè 
ha utilitzat empresonament ideològic, li dic que per les idees hi ha gent que està a la 
presó, és que m’ho ha posat molt fàcil, fan broma fins i tot d’això, no en tenim, si tenim 
alguna cosa empresonada és la llibertat, una altra cosa no tindrem, això és el que tenim 
com a país. 

Vostè em diu, hi ha fracció social, sí, segurament provocada per algú i algú que està 
interessat a què hi hagi aquest discurs i que hi hagi aquesta fracció i que hi hagi no 
convivència. En aquest poble s’ha viscut sempre molt bé, i s’hi continua vivint molt bé i no 
hi ha de fracció social, hi ha algú que la vol i la busca i la provoca potser, però ja li puc dir 
jo que no, que aquí la gent com a tot arreu la gent li preocupen coses importants a part 
del país. 

I li dic això perquè vostès de la maneta del partit més corrupte d’Europa aprovaran uns 
pressupostos segurament en els que, i acompanyen aquesta gent, allò els hi agrada el 
que fan, on no reflectiran lleis que el Parlament de Catalunya havia aprovat i que farien 
possible la convivència, la pobresa energètica, la renda bàsica, o sigui hi ha una pila de 
lleis del Parlament, que per sistema l’Estat espanyol les tomba, és com una mena 
d’exercici de gimnàstica, aquell senyor cada matí camina i després tomba lleis del 
Parlament de Catalunya. I a vostès els hi agrada i li aplaudeixen, els hi fa una gràcia 
infinita i després diuen que són el canvi. Realment hi ha coses que costen molt 
d’entendre. 

Troba extraordinari que vostè pugui parlar del 155 com una cosa bona, és a dir és 
extraordinari, és a dir que vostès tinguin aquesta capacitat plàstica d’adaptar-se, 
probablement perquè a vostès ja els hi estava molt bé tota aquesta pèrdua de llibertats, 
aquesta distorsió, aquest empresonament de la institució. 

Ens diu que això fa possible cobrar el fons d’autonomia, vostès treballen i pensen la 
política de manera punible, si no et portes bé no tens dinerons. I aquí hi ha algú que sap 
d’on venen els diners, però en tot cas el seu argument és pobre, és a dir vostès com què 
es portaven molt malament no ho podien fer i ara que la papa Estat i la mama Estat ja els 
hi estan remenant les cireres, ara a més a més els hi donarem els dinerons perquè han 
descobert que si no ens pagaven no podien pagar. És que vostès estaven segrestant la 
capacitat econòmica de la Generalitat i quan es van haver de posar a gestionar-la amb 
els diners que hi havia van dir “osti si no inflem això aquí no hi ha manera de poder tirar 
endavant” i van haver d’obrir la aixeta, que obligaven als altres a gestionar amb menys 
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diners. Però bé cadascú explica el mercat segons li va, els d’aquí saben de què va, 
vostès viuen en una mena de pel·lícula, bé deixem-ho aquí. 

El que li ha dit el Sr. Brossa, jo no entenc com vostès confonen la pressió fiscal, que és 
una cosa que es decideix en el Ple d’ordenances, és a dir allà decidim quin serà la 
pressió que hi haurà, amb els ingressos que això comporta o que pot comportar o amb 
quins padrons poden anar o que pot passar. I tampoc no són capaços de fer altres 
alternatives, és a dir a vostè no li agrada però tampoc no ens presenta una alternativa de 
com fer-ho d’una altra manera. 

Ha fet com una mica de demagògia, el Sr. Falgueras ja li ha explicat la diferència entre 9 i 
12.000 o entre xifres molt petites. Li haig de dir que de les subvencions hi ha un 
percentatge que són meses de concertació, que estaven imputades l’any passat, les 
meses de concertació van en diferents anualitats. Les que ja hem liquidat no podem 
tornar, ja ens estaria bé però no és el cas i per tant un cop s’ha fet el projecte pel qual has 
rebut els diners, doncs ja no ho pots tornar a imputar l’any vinent, i si aquell import és 
elevat doncs mira, com és el cas, que són 100.000€ en el camp de futbol i 85.000 per 
l’enllumenat doncs ja no hi són, clar evidentment baixa un percentatge important, però és 
que aquells diners ja no hi són perquè ja els hem gastat, o s’estan gastant. 

No he acabat l’acabat d’entendre la barreja entre que puja capítol II és a dir els serveis, 
no acabo d’entendre com vostès no els hi està bé que augmentin els serveis a la 
ciutadania, em pot dir si de cas que no està d’acord en què destinem els projectes, com 
han dit tots els seus companys del Ple, perquè com deia el Sr. Cáceres molt bonament, 
l’anàlisis és polític i evidentment doncs potser vostè el destinaria a qualsevol altra cosa, 
ho puc entendre, però que li sàpiga greu que un capítol augment que és de servei directe 
a la ciutadania, doncs ja ho explicarà als veïns del poble perquè això és bastant complicat 
de gestionar. 

No he entès perquè la Policia ha de ser un 10% del pressupost, no ho entenc, és a dir el 
10% del pressupost municipal, és a dir hauríem de destinar 2 milions d’euros, ha en 
destinem un milió i mig, realment no hi ha massa diferència, però no entenc que aquesta 
xifra màgica, vostè em garanteix que si posem 500.000€ en policia, en projectes, 
acabarem amb els problemes que tenim o potser hi ha d’haver, com deia abans, una 
acció més supramunicipal, un treball entre altres administracions que en aquest moment 
no és pas possible. 

Ensenyament, doncs miri les inversions que són aquests diners que vostè troba a faltar, 
es va signar el crèdit, que és un crèdit Caixa, que el vam signar al desembre i 
evidentment de mig desembre a avui no ha donat temps a gastar els diners i per tant no 
té sentit que hi tornem a posar més diners perquè els farem ara, aquelles inversions que 
s’haurien d’haver fet l’any passat es faran aquest any i no hi ha capacitat de gestió de 
més volum i per tant doncs hem estat realistes i els hem destinat a una altra cosa la 
capacitat d’inversió. Recordin que durant el primer i el segon pressupost els hi vam estar 
explicant la regla de la despesa, vostè va poder, no sé si va venir, però en una de les 
propostes de pressupost que els hi vam donar teníem el pressupost desquadrat en 
500.000€ perquè la regla de la despesa ens feia trontollar propostes i capítols i per tant 
vam fer un exercici absolutament de valorar–ho conjuntament, les persones que van ser 
allà ho van veure i bé aquest exercici s’ha d’acabar. Aquesta cosa tant divertida que es 
diu regla de despesa i que ja fa anys que existeix gràcies a aquesta magnífica disposició 
del PP, doncs fa que per més que tinguis capacitat econòmica hi ha un moment que hi ha 
un topall de despesa i en aquell capítol ja no hi pots destinar més diners, et diu que l’has 
de posar en un altre lloc, sinó el pressupost no està equilibrat i per tant doncs no el pots 
aprovar i després vostès, ja els hi vaig dir l’any passat, i ens haurem d’acostumar, ens 
diríem que estem aprovant un pressupost que no és equilibrat, amb uns informes 
negatius des d’Intervenció, des de la Tresoreria i des de la Secretaria. I per tant ja ens ha 
dit, que hi havia una barreja de les coses que es fan bé que es fan legals, doncs miri això 
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també és que toca fer-ho segons diu aquella fórmula i ja està, no pots dibuixar allà on 
voldries les coses, sinó fins allà on et deixa arribar de cada capítol. 

Que més dir-li, la compra digna, el que no he entès és que vostè trobi excessiu el 
personal que hi ha a Benestar Social, això em diverteix quasi perquè és que és increïble, 
allò que destinem directe a les persones amb més necessitats d’aquest poble que 
malauradament n’hi ha i miri m’ho he descuidat, quan la Sra. Baldrich ha fet l’exposició 
també ho hauríem pogut dir. Igual que Feminismes o Cooperació, les regidories de 
Benestar Social no haurien d’existir, l’Estat, el nostre Estat hauria de ser capaç de donar 
els serveis directament i garantir a tothom que té dret perquè a més a més aquesta 
Constitució, aquesta santa Constitució que a vostès els hi agrada tant ho recull. 

I miri sap, els de poble amb una sabata i una espardenya, amb les capacitats que tenen, 
sense tenir-ne l’obligació molts cops fan accions que no els hi pertoca però per dignitat 
del veí, d’aquella persona que obres la porta i que la coneixes i que sap que li està 
passant, fan acció de govern i la fan així, destinant recursos i diners i recursos humans 
perquè el benestar social no només es tracta dels diners, no es tracta de fer caritat, es 
tracta de treballar, de fer projectes, d’acompanyar a la gent, de fer plans de treball, de 
trobar solucions, no es tracta de subvencionar constantment i de tractar a la gent com un 
subvencionable i prou, hem de trobar una altra visió d’allò que aquella persona està patint 
i hem de trobar una solució al perquè està patint. 

Per tant no entenc perquè li sobra la gent, és una Àrea en la que sí, des del 2015 en ara 
s’ha consolidat moltes places, però ja li puc dir jo que totes ben carregades de feina, no 
ho entenc, és a dir no puc arribar a entendre que justament aquí vostè hi trobi excessiu. 

A Medi Ambient, ho he mirat i no li sé explicar, demanarem l’explicació perquè no entenc 
el càlcul que vostè ha fet de 300.000€ de personal, de 116.000 a 300.000. Sí que és 
veritat que el capítol de personal, això ja els hi explicarà el regidor en el següent punt, ja 
ho va explicar la cap de Recursos Humans, s’ha aprovat un organigrama i hi ha hagut 
una sèrie d’agrupaments, que a vegades descriu, venen amb el que l’organigrama 
contempla ja. Probablement entenc potser que pot ser una d’aquestes causes, però com 
què no n’estic segura tampoc no voldria mentir per tant demà li demanarem i els hi farem 
arribar l’aclariment així que el tinguem. 

Em pregunta que si 40.000€, miri hi ha un projecte fet de fa molts anys, que l’hem fet 
refer, dels horts de Rosales, del parc de la Betzuca cap allà i puja més de 200.000€, hem 
previst l’inici d’aquesta feina perquè són molts diners i perquè l’únic, i això és una 
pregunta reiterada del grup del PDeCat i una necessitat urgent, de què s’ha d’ordenar 
aquella zona, ha de desaparèixer un concepte antic de la gestió de l’hort i ha d’aparèixer 
un concepte sostenible, el que hi passi als horts ha de ser el que pot passar i no una altra 
cosa, s’ha de regular la concessió que és el que estem fent preparant aquesta ordenança 
que està costant molt perquè hi ha uns veïns que diuen que si tenen, que si no tenen, han 
de presentar si tenen la titularitat o no la tenen. Per tant tot aquest procés, però pensi que 
són molts diners els que s’han de destinar perquè s’ha de garantir que en els horts hi ha 
un rec d’aigua, que pot ser-hi, que no pot ser, l’ACA autoritza a utilitzar els pous o haurem 
de fer una xarxa de rec, hi ha d’haver uns espais per deixar les eines i una instal·lació 
elèctrica, uns mínims, hi ha d’haver uns serveis mínims. Les persones que treballen allà 
han d’anar al lavabo i que no adobin els camps, per tant hi ha una sèrie d’accions que per 
mínimes que siguin pugen molts diners i hem previst un inici. Això qualsevol govern que 
vingui darrera i vulgui gestionar horts trobarà que és infinit perquè l’opció del treball a 



 

 60/90 

l’entorn natural ha de ser respectuosa i només es pot fer amb un projecte ben fet i 
adequat a l’espai i a més a més complint les normes que se’ns demanen per tots. 

Sembla que el Sr. Brossa ja li ha deixat clar el que de la recollida de residus. I sap que 
passa, que de transport públic no en tenim, propi no en tenim. I tenir-lo hi ha dues coses, 
hem de crear un servei, la creació d’aquest servei com què l’estudi econòmic financer ja 
ens diu que és deficitari, doncs miri ara tenim, vostè la felicitat jo no l’he fet, i per tant no 
és veritat Sra. Ester, la nova interventora, no ho havia fet, i per tant benvinguda al nostre 
ajuntament, però tenim aquí una interventora, aquest any n’hem tingut 4 i en tots 4 hi he 
parlat amb ella encara no, però estic convençuda que l’escoleta que he fet amb els altres 
vindrà a ser el que em vindrà a dir ella, que la LRSAL no permet establir cap servei que a 
més a més l’estudi diu que serà deficitari. 

Per tant és una de les promeses electorals i de les propostes que portàvem, nosaltres ja 
vam dir que no prometia, era una de les propostes que portàvem i ens l’haurem de 
menjar mentre no siguem capaços de trobar una manera de generar tants ingressos com 
el cost que té aquell transport urbà. 

Però això és un problema d’ara, de fa 5 anys, de fa 6 i que el tindrem. El Sr. Caminal li 
deia “miri hem estat gestionant amb el Transport Metropolità i hem aconseguit que 
l’autobús de la B9 ens els facin adaptat, una mica més a mida”, i esperem que no se 
n’adonin que no sempre va ple, perquè com se n’adonin, potser ens posaran una bicicleta 
al final, això ho han viscut altres governs i ara ens toca a nosaltres perquè és una de les 
realitats. Quan les coses van bé s’expliquen i quan no van bé també s’han d’explicar, per 
tant ja li dic jo que no. 

Que les inversions són insuficients, sí. Que anem tapant forats, sí, perquè a més tenim un 
poble que s’ha d’asfaltar sencer, per tant és literal, anem tapant forats. 

Que durant aquest any, com ens deia el grup de PDeCat, no hem fet el que, és veritat, 
que hem tingut facilitats per fer-ho, no, i no només a nivell nacional, no. Però aquesta 
vegada fins i tot ho hem escrit a la memòria, per a veure si així hi ha algú que entén que 
necessitem fer-ho. 

Hi ha una sèrie de condicionants doncs que hem d’aconseguir tombar-los per poder fer el 
que he dit. Aquí ja enfilo, dono les gràcies al grup del PSC per l’abstenció, per la proposta 
o la seva intervenció en el cas doncs bé, li haig de dir que jo no el coneixia i ja li he dit 
algun cop, el Carles sí que fa moltíssims anys que ens coneixem, però en el Sr. Cáceres 
no ens coneixíem i la veritat és que la relació PSC i el grup de govern ha guanyat força, 
perquè vostè té una visió constructiva de la situació i per tant d’alguna manera doncs 
quan ens ha de dir les coses ens les diu, però sempre fa aquell anàlisis de la gestió i 
d’allò que s’intenta fer. 

Per tant doncs, tant de bo, aquesta relació millori amb els anys i puguem pensar en 
projectes interessants. 

Amb el PDeCat també perquè la relació sempre l’hem tingut igual, nosaltres no la 
canviem, som així, hi ha coses que no canvien en aquesta casa, no, no és veritat, era una 
mica per fer broma perquè aquí ja estem com molt cansats tots. Vostès em deien que el 
fil argumental del polític és, doncs sí és veritat el pressupost és una declaració política 
d’allò que s’intenta fer, hi ha unes obligacions concretes que s’han de respectar totalment 
i hi ha uns projectes que amb aquella diferència, en aquella part del pressupost, aquells 
diners que queden no contrets, doncs es pot intentar equilibrar doncs en quins àrees 
s’intenta fer acció, i això és el que fa aquest govern. Entenem que no ho compartim, ens 
ha costat molt compartir accions, és veritat i per tant se’m faria estrany que ara de cop i 
volta compartíssim al 100%. Entenc que anem fent un aprenentatge i que també 
probablement amb els anys podem fer tots plegats accions. 
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Miri vostè m’ha fet unes asseveracions dient, venia a dir-nos que el pressupost nostre 
contempla uns ingressos que probablement no hi poden ser o que són volàtils. Sap que 
passa, que hem intentat i això ho hem explicat moltes vegades, els hi hem donat els 
estats d’execució en diferents moments, al novembre i ara a final d’any, perquè vegin 
quin és el nivell, a vegades hi ha una època doncs que hi ha padrons que s’activen, al 
novembre encara s’està en ple procés de cobrament del rebut de la brossa, per tant no 
podíem veure quina execució havia hagut d’aquell padró. Els hi vam donar després 
perquè ho poguessin veure. I el que hem intentat és fixar-nos en allò, la foto on som, ni 
més endavant ni més endarrere, és a dir que s’ha consolidat, no és que hàgim dit, que és 
el que no cobrarem, no, que és el que segur ens arribarà. El Sr. Villa abans ens deia “la 
Diputació ha fet moltes...” sí, sí i hem fet les sol·licituds però primer te les han d’atorgar 
per poder dir, hi ha accions que si sens atorguen doncs podran ser anar més enllà i 
d’altres que sinó quedaran recollides una mica més enrere, però si no hi ha l’atorgament 
no funciona, no hi ha diners. 

I en aquest cas deu se la mateix, intentem en tot, tant en l’executat d’ingressos com de 
pressupostos acostar-nos a la realitat de la que hem estat per poder ser capaços de 
generar o més diner en el capítol de despesa cap a una altra banda, sí que aquell 
projecte no ha estat més reeixit o doncs en ingressos doncs també ser molt conscients de 
quins són els ingressos que són perillosos i quins potser no cal refiar-se tant. 

M’he descuidat de dir-li, Sr. Villa vostè ens deia que el que rebem de l’Estat espanyol és 
un import molt alt, sí i que nosaltres ho reconeixem sí clar, quin remei, és qui ens paga 
però també és qui s’ho queda. Per tant el que rebem com a, un dia li demanaré o la 
interventora o el tresorer o el cap d’Economia, que ens facin un desglossament en quins 
conceptes o perquè rebem aquesta, si ho saben, jo entenc que sí que ho deuen saber, 
però en tot cas, segur que és un percentatge, aquest poble té una pressió, és a dir segur i 
és així perquè a més a més la renda de Sant Quirze, fins i tot ens fa bastant inviable. En 
la regidoria del Sr. Brossa, ahir despatxava amb una de les seves tècniques i em deia “és 
que clar amb aquest projecte, aquest i aquest Sabadell no ens hi vol”, perquè la renda de 
Sant Quirze fa baixar tant, o la situació d’atur fa baixar tant el percentatge d’atur que no 
volen que hi siguem, o no volen que estiguem en aquest projecte, prefereixen que ho fem 
sols perquè sinó nosaltres fem saltar els números i els hi va malament. Bé doncs estem 
aquí. I això no vol dir que tot el poble visqui bé perquè aquesta regidoria va creixent any a 
any per tant hi ha gent que cobra molt. Aquesta gent que cobra molt deu pagar molt, de la 
mateixa manera que la Generalitat també fa el que pot, i la Diputació que té molts diners, 
que són de la mateixa font que els de l’Estat espanyol, també els ha de repartir perquè és 
per això, estan destinats al món local.  

Però tots aquests ingressos no venen d’un avió estrany, d’un ovni, i arriben a l’Estat 
espanyol, no, cada més hi ha una visa que passa pels comptes de tots nosaltres i 
després un cop o dos l’any, depèn de quin règim estiguin vostès ens toca passar per 
caixa i pagar. 

I per tant això hi ha un raconet, qui més paga probablement sí, hi ha endarreriments per 
presentar a Generalitat i tal, però  no va més enllà d’això, malauradament, no té un sentit 
de servei. Aquest és l’import, no pregunten si al que destinem els diners és bo, si hi ha un 
meritatge, ho fiscalitzen tot, tot de dalt a baix i constantment, però no hi ha una proposta 
de dir “miri no,no...”, primer volen saber en què es gasten... són impostos que la gent 
paga i que d’alguna manera vostè sap que en els països on es paga més impostos l’Estat 
dona més. 
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I vostè ens deia: “vostès són un govern d’esquerres”. El Sr. Cáceres els hi deia ... però és 
que en aquest cas no ha estat així, però si hi ha més fiscalitat, que no és el cas, hi ha 
més rebuts o hi ha més padró o hi ha més ingressos perquè hi ha més acció, no més 
fiscalitat ... 

No he entès lo de l’import del crèdit ... en tot cas els hi haig de recordar que l’any passat 
vam fer 2 crèdits, tots 2 demanats a la Diputació, un era ... i l’altra ... en dos projectes, 
programes de la Diputació, un està subvencionat i l’altra ..., un crèdit se’ns va posposar 
mesos de la data que teníem per signar, se’ns va posposar a finals de novembre la 
signatura i l’altra el vam signar al desembre. És impossible que aquests diners, aquests 
crèdits que l’Ajuntament va rebre... Per tant si haguéssim fet el ple de pressupostos al 
novembre potser ... 

I després tenim els diners a romanents que estan per l’operació del Castellet, els diners 
que estan consignats per pagar diferents contenciosos que l’Ajuntament té oberts, per 
pàrquing, el punt que ve després, que hi haurà una liquidació i que s’haurà de pagar i es 
faran romanents. 

Per tant hi ha una sèrie de diner que està aturat, i que està consignat i que des de la 
Intervenció s’ha reservat per poder fer front a totes aquestes obligacions que 
l’administració local tindrà,  

Per tant sí hi ha molts diners però una bona part, una part molt important si traiem els 
gairebé 500.000€ del crèdit i els gairebé 3 milions ... que tenim aturats per possibles 
pagaments que s’hagin de fer, doncs estem parlant que queda ... 

En Recursos Humans entenc que després quan anem al punt ja entrarem una mica més 
a fons, però també fem el mateix que havíem dit abans en els companys de C’s , que els 
hi demanarem als responsables de la partida i així tots sabrem que hi ha, ja els hi puc dir 
jo que aquesta tècnica de guardar diners no. Hi havia gent que treballada en aquesta 
casa que sí que la tenia i la tenia ben assumida, però ja fa temps que no treballa i per tant 
doncs diguem que hem anat a una xifra molt exacte del que hi ha. Tampoc en sóc 
conscient de què hi hagi aquesta acció, jo entenc que hi ha una previsió, un marge per si 
hi ha alguna eventualitat però no pas en grans imports. 

I la COMU miri, la Sra. Baldrich no els hi ha contestat, ja els hi dic jo. La COMU fa 3 anys, 
recordo que al primer Consell que van tenir, se’ns va dir que la COMU ... fins el maig de 
l’any següent, que la situació econòmica era la que era i que o fèiem alguna acció o 
estabilitzant, i s’ha intentat fer això d’una manera molt, molt suau, sense cap mena 
d’acció ... entre d’altres coses perquè l’objecte social, que pot fer, quan ja estava gairebé 
bastant clar, després va canviar la Llei de contractació, es va veure que no s’havia, 
estava en el procés d’aprovació i per tant se’ns feia molt dificultós saber, i això ho vam 
treballar durant l’any passat amb els consellers, que era molt dificultós de saber quin era 
el marge exacte del que podia fer o no fins que no s’aprovés. I el que sí s’ha fet 
evidentment doncs és aprovar la promoció que queda pendent a Mas Duran i s’han 
gestionat els 5 pisos destinats a habitatges d’emergències, que per sort o malauradament 
estan ocupats, però per sort existeixen perquè sinó hi hauria persones que no sabríem en 
poder-les ubicar dignament. I ara farà el que és el servei d’intermediació del deute local, 
que és una activitat més que es durà a terme a l’Ajuntament juntament amb la Diputació i 
que part del capítol I serà de la COMU. 

Per tant ja es van fent accions i es van explorant altres escenaris, ara d’aquí a 4 dies si 
s’aprova i avança i fem la liquidació, tindrem un pàrquing per gestionar, també haurem de 
veure com ho farem, per tant anirem buscant accions tots plegats, conjuntament com ja 
vam fer fa un temps amb tots els consellers per poder trobar viabilitat a les accions, però 
totes elles sempre complint la normativa, el que la llei ens imposa, doncs per no tenir cap 
ensurt ni cap inspecció. 
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El senyor Lluís Villa Carbó declara: 

Sobre les seves paraules Sra. alcaldessa no li permeto que ens digui corruptes, espero 
que ho retiri. I el mateix que vostè parla del 155 com una cosa dolenta. Sí, sí l’altra Ple ja 
va passar el mateix. 

 

La senyora Elisabeth Oliveras i Jorba declara: 

Sr. Villa jo diria que vostè i jo tenim un problema de comunicació, un dels dos, jo haig 
d’aprendre a vocalitzar i a parlar més a poc a poc i vostè hauríem de mirar quins 
problemes tenim d’audició. 

Perquè jo li he dit, vostès van de la mà del partit més corrupte d’Europa, no tingui la pell 
tant fina, que de moment, de moment poca casa els hi hem donat. 

Per tant jo no li he dit això, ja em va dir un dia, que jo li vaig dir que anaven d’excursió els 
diumenges amb una colla de feixistes, i em va dir “no em digui feixista”. Vostè va 
d’excursió amb ell, jo no li dic a vostè feixista, però constato que on vostè ha estar 
manifestant-se, vostè no ho sé, però el seu grup parlamentari es manifesta, doncs hi ha 
gent que duu la pre conceptista aquesta que a vostès els hi agrada tant.  

I ara li tornaré a dir, no li retiraré, li torno a dir, li repeteixo perquè m’entengui, vostès van 
de la maneta del partit més corrupte d’Europa. I és veritat, vostès a l’Estat espanyol estan 
fent possible una sèrie de coses, perquè aquest partit no té majoria i vostès els hi donen. 
Vostès i alguns altres interessats que a vegades donen vots i altres no, però vostès 
majoritàriament són els qui els donen. Si vostès es plantessin i fossin valents i tinguessin  
la voluntat de canviar l’Estat, que això és un problema seu perquè és el seu Estat, doncs 
miri es trobarien que, sí, sí però li dic que no li retiro, però tampoc no vull que posi 
paraules a la meva boca que no he dit. El vídeo està gravat, el Ple està gravat i podran 
veure que jo li dic que vostès van de la mà del partit més corrupte. No sé si volen fer un 
concurs i arribar com ells, però ja li dic jo que no ho entenc que s’enfadi tant per una cosa 
que és veritat. 

 

El senyor Lluís Villa Carbó declara: 

Jo interpreto de la manera que ho ha dit, que vostè ens diu corruptes a nosaltres. Espero 
que els veïns ho entenguin així, estic convençut que ho han entès bé. I que tingui clar que 
si vostè parla del 155 jo tinc el mateix dret a comentar el tema. 

Sr. Brossa junt amb els seus comentaris sobre el nostre grup i partit, tinc que comentar-li 
que en aquest moment el nostre grup troba a faltar, estava parlant de les dretes, ... la 
creació de valors, la innovació, tot això per part de certes forces econòmiques, 
universitàries, agències de promoció econòmica,... Ho trobem a faltar perquè es dediquen 
des de l’any 2013 al soberanisme, a crear divisions de veïns, fins el punt que porten molt 
de temps sense que l’executiu català porti lleis que potenciïn l’economia, les empreses i 
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sobretot la indústria, sobretot la indústria, pal de paller històric català. Del soberanisme 
junt amb la... des dels anys 90 han anat desballestant ... no aportar ni investigació, ni 
aportació ... 

Estic d’acord amb la Sra. Vallès... miri Sra. alcaldessa any rere any, cada cop necessitem 
més ingressos que han d’apartar els veïns per poder assumir les despeses amb el criteri 
polític amb el criteri polític que estan aplicant ens porten a què el dia de demà ... 

 

La senyora Mercè Vallès Corominas declara: 

... li agraeixo les explicacions Sra. Baldrich, no és que no hem escoltat, i de fet quan 
vostè ha parlat dels canvis del ... i això, ja hem entès que anava per aquí, però li volia 
preguntar perquè quedés clar, simplement era per això. 

I al Sr. Brossa doncs també les explicacions, però Sr. Falgueras, això de la consolidació 
salarial de l’1% és de l’any passat, però és que imaginis la premsa, el Sr. Montoro, no és 
que sigui una fan d’aquest tipus de premsa, però per algunes coses ho llegim i diu: “el 
ministre d’Hisenda desvincula l’increment salarial dels nous pressupostos de l’Estat i 
estudia indicar un augment plurianual a millorar la productivitat.” I va comentar que ho 
volia fer amb un decretazo, com han fet altres vegades, estaria bé que ho fes en aquest 
sentit, tot ho celebraríem, però simplement com què és un pressupost i fa previsió, al 
llegir això i veure que han previst el mateix que l’any anterior, doncs per això ens sobtava 
i més que res doncs advertíem que si realment es consolida això, doncs són 60.000€ més 
que hauran de buscar d’on es treuen, simplement era això. 

 

El senyor Albert Falgueras Cuatrecasas declara: 

Potser no m’he explicat prou bé, no hi ha cap previsió de l’1%, l’any passat al mes de juny 
es va augmentar a tots els treballadors un 1%, i això s’ha consolidat, això va provocar 
que ens quadrés el pressupost de l’any passat , però com que hi havia estalvi del capítol I 
doncs va quedar quadrat, però això com què està consolidat és el que hi ha, o sigui no hi 
ha cap previsió per aquest any. No es pot fer cap previsió i aquestes informacions que hi 
ha són a posteriori del pressupost. 

 

La senyora Montserrat Mundi i Mas declara: 

Em sembla que no ens entenem, ho hem entès que això era el consolidat, aquell 1% que 
s’havia de pujar als treballadors que no estava previst, però el que li diem ara és que el 
Sr. Montoro,  s’han acostumat a què faci un “drecetazo”, i vostè diu: “no com què hi ha un 
pressupost prorrogat no està previst.” Sí que està previst, és que ell ho ha dit per activa i 
per passiva, a mi m’és igual tenir els pressupostos prorrogats, “me da lo mismo, però yo 
subiré un 1,5% en el sueldo de los funcionarios”. Llavors l’únic que li diem és vostè està 
parlant de l’1% consolidat de l’any passat, però el mig que li faltarà o potser fins arribar al 
2, li falten 60.000€, això és el que li diem, i això ho ha de reconèixer. És que sinó parlem 
idiomes diferents, això és així, ara si no m’ho vol reconèixer, doncs cap problema, ja ens 
ho trobarem, jo ho entenc així. 

 

La senyora Elisabeth Oliveras i Jorba declara: 
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Jo també l’entenc així i ara recordo una part que no els he contestat que m’han dictat i 
malament, doncs miri si que el tinc malament i a més a més del mes de març de l’any 
passat aquí hem viscut una mena d’autopista de mocions d’ara tenim nomenaments ara 
no tenim nomenaments, ara podem firmar, ara no podem firmar, ara ja tenim els 
certificats de les persones que han de tornar a signar perquè han canviat les signatures i 
aquest mes ens ha tornat a passar. La Sra. interventora ha arribat i ha hagut un procés 
de reassignació i després evidentment doncs un cop arriba el nomenament doncs s’ha de 
demanar el certificat per poder signar. 

I perquè els hi dic això, perquè a més a més quan ja estava el pressupost a punt per ser 
presentat, va incorporar-se una persona a la Intervenció i va refer l’informe d’intervenció, i 
en aquest informe els hi deixa molt clar que si no hi ha aprovat, en aquest cas 
contemplava el pressupost general i la llei que l’acompanya, entenc que deu ser una 
norma superior, en aquest cas era el pressupost, però si el Sr. Montoro i els senyors del 
PP decideixen fer-ho amb un decret, doncs miri si el seu constitucional els hi aguanta 
doncs ho celebrarem tots perquè al final són diners que s’han anat minvant de la 
capacitat econòmica dels treballadors perquè s’han anat rebaixant els sous i per tant han 
recuperat certa capacitat econòmica, evidentment ningú ho rebutjarà perquè és 
necessari. 

Però en tot cas entenc que si no s’aprova aquest decret, fins que no es publiqui, no hi 
haurà la possibilitat de fer una modificació pressupostària, buscar els diners a la partida 
que toqui i reassignar-los allà. 

Jo sí que l’estava entenent també, però en tot cas entenc que el Sr. Falgueras el que els 
hi volia explicar, que la capacitat d’implementar un 1,5, un 1 o el que sigui, en aquest 
moment era exempt entre altes coses perquè ens ho va deixar molt clar, que no havia 
d’haver cap increment. 

Intentarem anar gestionant tots plegats. 

 

La senyora Montserrat Mundi i Mas declara: 

Només per rectificar un tema, que vostè, no és que s’excusi, el Ple ha estat cordial i jo 
entenc que les coses s’han de fer així, però home tots els ajuntaments, tots tenen 
interventor i tresorer, per tant aquesta senyora es va incorporar aquí, però segur que es 
va incorporar al gener. Per tant l’únic que li he dit era que anaven tard i malament  perquè 
l’1 de gener havia d’estar aprovat el pressupost, només per això. 

Entenc que aquestes coses passen, però ha d’entendre que jo he estat més anys 
d’alcaldessa i vostè també m’haguera dit, i jo el que feia, intentava, sempre era en temps i 
forma perquè sabia que això era una de les parts que el Sr. Coll, els primers 4 anys 
sempre la treia i sinó m’hagueren dit que bé, que si no treballava. Simplement és per 
aclarir això, sempre aquest Ajuntament ha tingut interventor, tresorer i secretari, per tant 
el fet de què hagi hagut incorporació nova al gener, doncs no és excusa. 

 

La senyora Elisabeth Oliveras i Jorba declara: 
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Sempre, sempre és una exageració, tenim persones que ocupen accidentalment aquell 
lloc i que deixen d’ocupar un altre. Els hi haig de recordar que durant, sí, sí, però miri 
l’estructura en la que jo vaig trobar en aquest Ajuntament era un interventor, un tresorer i 
cap d’Àrea de Serveis Econòmics i durant mesos hem estat amb la persona que feia de 
tresorer fent d’interventor i també de cap d’Àrea i una persona que va aprovar per poder 
fer de tresorera i fins ara, es va incorporar el 9 de gener i no és cap excusa, senzillament 
una constatació de què durant no sé quants mesos, des del març fins ara, és a dir 10 
mesos, hem viscut una, vostès ens deien “escolti és que incorporar-se” sí, sí, evidentment 
que dona molta feia, la dona tant si el pressupost està aprovat definitivament el 2 de 
gener, com si l’has d’aprovar, com nosaltres ara perquè en definitiva entrar en pressupost 
prorrogat té aquesta acció, molts cops hem aprovat la resolució d’al·legacions als 
pressupostos durant el gener, durant molts anys, no ara, sinó durant molts anys i per tant 
probablement la feina era la mateixa.  

És una manera d’explicar-ho, cadascú doncs miri argumenta. 

 

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

  Vots a favor: 8 (Junts-ERC-AM i ICV-EUiA-E) 
  Vots en contra: 5 (PDeCat i C’s) 
  Abstencions: 2 (PSC-CP) 
 

 

7. Modificació de catàleg llocs de treball 2018.  

ANTECEDENTS DE FET 
 

Vist l’informe de la Cap de Recursos Humans i Serveis Interns de data 20 de 
desembre de 2017, on fa referència a la modificació del catàleg del llocs de treball del 
2018. 

FONAMENTS DE DRET 

- Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local. 

- Reial Decret Legislatiu 784/1985, de 7 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de 
les disposicions legals vigents en matèria de Règim Local. 

- Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de 
la Llei de l’Estatut Bàsic de l’empleat públic. 

- Llei 3/2017, de 27 de juny, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2017. 

- RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei Reguladora 
de les Hisendes Locals i RDL 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el Text 
refós de les disposicions legals vigents en matèria de Règim Local. 

DISPOSICIÓ 

S’adopta l’acord següent:  
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Primer.- Aprovar la modificació del catàleg de llocs de treball de 2018 següent: 

 

 

 

 
Subescala  Classe Categoria  Lloc de treball  LLOCS Grup CD  CE) OCUPAT VACANT 

A 
EXTINGIR 

FUNCIONARIS               

FUNCIONARIS HABILITACIÓ NACIONAL               

Intervenció Interventor INTERVENTOR/A D'ENTRADA INTERVENTOR/A 1 A1 30 43 1 0   

Secretaria Secretàri/a SECRETARI/ÀRIA ENTRADA SECRETARI/A 1 A1 30 43 1     

Tresoreria Tresorer/a TRESORER/A TRESORER/IA  1 A1 28 36   1   

ADMINISTRACIÓ GENERAL 
    

      
Tècnica  Superior TAG-LLETRAT/DA Assessor/a JUR - Lletrat/da  1 A1 24 16   1   

    TAG-LLETRAT/DA Assessor/a JUR - Lletrat/da  1 A1 26 24   1   

    TÈCNIC/A ADMINISTRACIÓ GRAL. TAG 1 A1 24 4   1   

      TAG 2 A1 26 24   2   

      TAG 1 A1 28 30 1     

      
CAP D'ÀREA DE TERRITORI I M. 
AMBIENT 1 A1 28 32   1   

      CAP D'ÀREA DESENV. SOCIAL I C. 1 A1 28 32   1   

      TAG 1 A1 28 32   1   

      CAP DE RRHH I ORG.  1 A1 28 32 1     

      CAP D'ÀREA D'ECONOMIA 1 A1 28 36 1     

Tècnica  diplomada TÈCNIC/A GESTIÓ ADM. GRAL TÈCNIC/A GESTIÓ ADM. GRAL 8 A2 22 13 6 2 3 

        2 A2 24 19   2   

        1 A2 24 26 1   1 

administrativa administrativa ADMINISTRATIU/VA ADMINISTRATIU/VA-1 20 C1 18 2 10 10 0 

      ADMINISTRATIU/VA-2 16 C1 22 7 13 3 4 

      ADMINISTRATIU/VA-Cadastre 1 C1 22 15 0 1 0 

      CAP UNITAT ADMINISTRATIVA 3 C1 22 19 0 3 0 

administrativa AUXILIAR  AUX. ADMINISTRATIU/VA AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA-1 2 C2 14 1   2   

      AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA-1 1 C2 14 3   1 1 

      AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA-1 6 C2 16 2 4 2 3 

Subaltern/na   SUBALTERN/A AUXILIAR DE SERVEIS ESCOLES 7 GP 10 12 1 6   

      AUX. DE SERVEIS - INFORMADOR/A 1 GP 10 3   1 1 

      AUX. DE SERVEIS - INFORMADOR/A 1 GP 12 9   1   
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      AUX. DE SERVEIS - INFORMADOR/A 1 GP 12 3c   1   

      AUX. DE SERVEIS - INFORMADOR/A 4 GP 12 3 1 3   

ADMINISTRACIÓ ESPECIAL 
    

      
Tècnica  Superior TÈCNIC/A SUPERIOR ARXIVER/A ARXIVER/A 1 A1 24 4   1   

    
TÈCNIC/A ADMINISTRACIÓ 
ELECTRÒNICA CAP DE SERVEI ADM. ELECTRÒNICA 1 A1 24 26   1   

    TÈCNIC/A  COMUNICACIÓ CAP DE PREMSA 1 A1 24 
 
25a   1   

    TÈCNIC/A DRETS SOCIALS TÈCNIC/A SALUT PÚBLICA 1 A1 24 4   1   

    TÈCNIC/A COMUNICACIÓ  DIRECTOR DE RÀDIO 1 A1 24 4 1     

    TÈCNIC/A  COMUNICACIÓ 
CAP DE SERVEI DE COMUNICACIÓ I 
REL. INST. 1 A1 26 35   1   

    TÈCNIC/A SUPERIOR ENGINYERIA ENGINYER/A 1 A1 28 29 1     

    ARQUITECTE/A SUPERIOR ARTQUITECTE/A 1 A1 28 29 1     

Tècnica  diplomada TREBALLADORA SOCIAL TREBALLADORA SOCIAL 1 A2 22 14   1   

    ARQUITECTE/A TÈCNIC/A ARQUITECTE/A TÈCNIC/A 2 A2 22 13   2   

    
TÈCNIC/A DESENV. SOCIAL I 
CULTURAL TÈCNICA DE JOVENTUT 1 A2 22 19   1   

    TÈCNIC/A CIUTADANIA ACTIVA TÈCNIC/A DE PARTICIPACIÓ 1 A2 22 13   1   

    TÈCNIC/A ADM  ELECT. TÈCNIC/A ADM. ELECTRÒNICA 1 A2 22 13   1   

    ENGINYER/A TÈCNIC/A TOPÒGRAF/A 1 A2 22 13   1   

    
TÈCNIC/A DESENV. SOCIAL I 
CULTURAL TÈCNIC/A D'ESPORTS 1 A2 22 13   1   

    TÈCNIC/A CIUTADANIA ACTIVA TÈCNIC /A D'IGUALTAT 1 A2 22 13   1   

    EDUCADORA SOCIAL EDUCADOR/A SOCIAL 3 A2 22 13   3   

    TREBALLADORA SOCIAL TREBALLADORA SOCIAL 2 A2 22 13   2   

    TÈCNIC/A CIUTADANIA ACTIVA TÈCNIC/A DE COOPERACIÓ 1 A2 22 13   1   

    
TÈCNIC/A DESENV. SOCIAL I 
CULTURAL TÈCNIC/A D'EDUCACIÓ 1 A2 22 13   2 1 

    
TÈCNIC/A DESENV. SOCIAL I 
CULTURAL TÈCNIC/A DE CULTURA 2 A2 22 13   2   

    TÈCNIC/A ESPECIALISTA EN  RRHH TÈCNIC RRHH I ORGANITZACIÓ 1 A2 24 26 1     

    ARQUITECTE/A TÈCNIC/A ARQUITECTE/A TÈCNIC/A 1 A2 24 19 1     

    TÈCNIC/A DE MEDI AMBIENT 
CAP DE SERVEI DE MEDI AMBIENT I 
ACTIVITATS 1 A2 24 19 1     

    TÈCNIC/A ESPECIALISTA OAC CAP DE SERVEI OAC 1 A2 24 19 1     

    ENGINYER/A TÈCNIC/A ENGINYER/A TÈCNIC/A 1 A2 24 19 1     

    TREBALLADORA SOCIAL 
CAP DEL SERVEI DE BENESTAR 
IGENT GRAN 1 A2 24 19 1     

    
TÈCNIC/A DESENV. SOCIAL I 
CULTURAL   2 A2 24 19 1 1 1 

    ARQUITECTE/A TÈCNIC/A ARQUITECTE/A TÈCNIC/A 1 A2 24 25 1     

    ENGINYER/A TÈCNIC/A 
CAP DE SERVEI DE MANTENIMENT I 
OBRES 1 A2 26 39   1   

Assimilat C1 
TÈCNIC/A 
AUXILIAR  TÈCNIC/A AUXILIAR  TÈCNICA AUX. CULTURA 1 C1 22 7 1     

      TÈCNIC/A AUXILIAR BIBLIOTECA 4 C1 18 2   4   

      TÈCNIC/A AUX. JOVENTUT 1 C1 22 7   1   

      
TÈCNIC/A AUXILIAR ADM. 
ELECTRÒNICA 1 C1 18 2   1   

      
TÈCNIC/A AUXILIAR ADM. 
ELECTRÒNICA 1 C1 18 3   1   

Assimilat C2 Aux. Tècnic Auxiliar Tècnic DINAMITZADORA GENT GRAN 2 C2 16 2 1 1 1 

      AUXILIAR TECNIC/A JOVENTUT 1 C2 16 10   1   

Serveis 
Especials 

Comeses 
especials INSPECTOR/A  en cap  

 CAP DE SERVEI  DE SEGURETAT 
CIUTADANA 1 A2 26 42 1 0 0 
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    SOTSINSPECTOR/A SOTSINSPECTOR/A 1 C1 22 41 1     

    SOTSINSPECTOR/A SOTSINSPECTOR/A 1 C1 22 40 1     

    SERGENT/A SERGENT/A 3 C1 20 37 3     

    CAPORAL/A CAPORAL/A 7 C1 18 34 6 1   

                      

    AGENT AGENT 22 C1 16 28 20 2 1 

    AGENT AGENT 5 C1 16 27   5   

                      

LABORALS               
Tècnica  Superior TÈCNIC/A SUPERIOR ARXIVER/A ARXIVER/A 1 A1 24 4 1   1 

    TÈCNIC/A  COMUNICACIÓ 
CAP DE SERVEI DE COMUNICACIÓ I 
REL. INST. 1 A1 26 35 1   1 

    TÈCNIC/A  COMUNICACIÓ CAP DE PREMSA 1 A1 24 
 
25a 1   1 

    TÈCNIC/A SUPERIOR EN DRET TÈCNIC/A ADMINISTRACIÓ GENERAL 1 A1 24 16   1 1 

Tècnica  Tècnic mig TÈCNIC/A MIG ATS ATS PODÒLEG 1 A2 22 13 1     

    TÈCNIC/A MIG MESTRE/A DIRECTOR/A ESCOLA ADULTS 1 A2 24 13 1     

    ARQUITECTE/A TÈCNIC/A ARQUITECTE/A TÈCNIC/A 1 A2 24 19   1 1 

    TÈCNIC/A MIG INFORMÀTICA CAP UNITAT TIC 1 A2 22 13 1   1 

    TÈCNIC/A MIG MESTRE/A SECRETARI/ÀRIA ESCOLA ADULTS 3 A2 22 13 1 2   

    TÈCNIC/A DE MEDI AMBIENT 
TÈCNIC DE MEDI AMBIENT I 
ACTIVITATS 1 A2 24 19 1   1 

    
TÈCNIC/A PROMOCIÓ 
ECONÒMICA 

TÈCNIC/A ATENCIÓ CIUTADANA I 
OCUPACIÓ 1 A2 24 19 1   1 

    
TÈCNIC/A PROMOCIÓ 
ECONÒMICA CAP DE SERVEI 1 A2 24 19   1   

    
TÈCNIC/A PROMOCIÓ 
ECONÒMICA TÈCNIC/A D'ACTIVITATS 1 A2 24 19   1   

    TÈCNIC/A MIG MESTRE/A CAP D'ESTUDIS ESCOLA ADULTS 1 A2 22 13   1   

    
TÈCNIC/A PROMOCIÓ 
ECONÒMICA TÈCNIC/A PROM. ECON. - FUE 3 A2 22 13   3   

Equiparada 
admtva 

Equiparada 
admtva ADMINISTRATIU/VA ADMINISTRATIU/VA-2 2 C1 22 7 2   1 

    TÈCNIC/A AUXILIAR  TÈCNIC/A AUX. 2 UNITAT DE BASE 1 C1 22 15 1   1 

      
COORDINADOR/A BRIGADA DE 
Manteniment 1 C1 22 33 1     

      TÈCNIC/A AUXILIAR JOVENTUT 1 C1 22 23 1   1 

      DELINEANT/A 1 C1 18 7   1   

      TÈCNIC/A AUXILIAR RÀDIO 1 C1 18 2   1   

      TÈCNIC/A AUXILIAR D'ESPORTS) 1 C1 22 7   1 1 

Equiparada 
aux.admt 

equiparada 
aux. adm AUXILIAR TÈCNIC/A MONITORA GENT GRAN 1 C2 16 2   1 1 

    AUX. ADMINISTRATIU/VA AUX. BIBLIOTECA 1 C2 16 3b 1   1 

    AUXILIAR TÈCNIC/A AUXILIAR TECNIC/A JOVENTUT 1 C2 16 10   1 1 

    AUX. ADMINISTRATIU/VA AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA-2 1 C2 16 2   1 1 

Subaltern/na   SUBALTERN/A AUX. DE SERVEIS - INFORMADOR/A 1 GP 10 9 1   1 
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      AUX. DE SERVEIS - INFORMADOR/A 1 GP 10 3c 1   1 

      AUXILIAR DE SERVEIS ESCOLES 5 GP 10 12 3 2 5 

      AUX. DE SERVEIS - INFORMADOR/A 3 GP 10 3 1 2 3 

    OFICIAL/A 1a  OFICIAL/A 1a 1 GP 10 22 1     

    OFICIAL/A 1a  OFICIAL/A 1a cap d'equip 5 GP 14 18 5     

    OFICIAL/A 1a  OFICIAL/A 1a CENTRES CÍVICS 1 GP 14 20 1     

    OFICIAL/A 1a  OFICIAL/A 1a CEMENTIRI 1 GP 14 11   1   

    OFICIAL/A 2a OFICIAL/A 2a 5 GP 12 8 4 1 1 

    OFICIAL/A 2a VIGILANT DE MERCATS 1 GP 12 8   1   

    OFICIAL/A 2a OFICIAL/A 2a 2 GP 12 8   2   

    OFICIAL/A 2a MAGATZEMER/A 1 GP 12 8   1   

    PEÓ peó 1 GP 10 5 1     

    PEÓ Peó 1 GP 12 5 1     

   
235       115 120 45 

 

Deliberacions 
El senyor Albert Falgueras Cuatrecasas declara: 

Recordem que en data 2 de desembre del 2016, mitjançant resolució de l’alcaldessa 
número 20162673 es va acordar adjudicar a l’empresa SGP Consultors de Gestió Pública 
el contracte per a l’elaboració d’un pla de millora de l’estructura organitzativa municipal. 

A partir de la definició d’organigrama, que inclou el Pla, com l’esquelet de l’organització, 
es proposa la nova estructura que es defineix entorn a 3 nivells jeràrquics diferenciats, 
que són: l’àrea, el departament i la unitat de gestió administrativa. 

Per tal de desenvolupar les actuacions necessàries per a l’adaptació de l’estructura actual 
a la nova organització, d’acord amb l’informe de la cap de Recursos Humans i Serveis 
Interns de data 20 de desembre de 2017, es proposa la present modificació del catàleg 
de llocs de treball de l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès per a l’any 2018 amb 
l’adequació de determinats llocs de treball a la nova estructura organitzativa. La 
funcionarització de places ocupades per personal laboral amb funcions reservades a 
personal funcionari. La nova dotació de places de plantilla i de llocs de treball, finalitzant 
amb l’afectació econòmica en el Capítol I de les modificacions de la plantilla i del catàleg 
de llocs de treball. 

Per tant posem a consideració del Ple aquest punt. 

 

El senyor Lluís Villa Carbó declara: 

El vot del nostre grup municipal de C’s en aquest apartat estarà en contra, ja que creiem 
que va lligat als pressupostos i també a la lligat a la sol·licitud nostra des del 
començament de la legislatura que volíem clarament un organigrama de l’Ajuntament per 
tenir-ho clar. 

 

El senyor Manuel Cáceres Castaño declara: 

Jo també una mica fent meu l’argument del Sr. Villa i el que jo he dit abans de la 
complexitat d’entrar en una cosa i en una altra, i el nivell de detall i esmenar diguéssim el 
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que hi ha fet i proposar una cosa alternativa. El nostre vot també serà d’abstenció, 
precisament per això, entenem que és una qüestió més aviat tècnica, també té la vessant 
política, la seva connexió amb els pressupostos i pel mateix que ens hem abstingut en la 
votació del pressupostos ens abstindrem ara. 

 

La senyora Míriam Casaramona Massana declara: 

Bon vespre. 

En aquest punt que es porta avui a Ple referent a l’aprovació del catàleg de llocs de 
treball del 2018, voldríem fer un parell de consideracions. Tot i que el regidor ens ha 
parlat de la importància de l’adequació de la plantilla, l’elaboració del catàleg dels llocs de 
treball que es va aprovar en Junta de Govern del passat mes de novembre i del qual la 
principal funció seria la de millorar l’organització dels treballadors municipals. 

Nosaltres volem manifestar que aquest també és un objectiu compartit pel nostre grup i 
que a més a més la legislació així ho recull. 

Dit això però voldríem remarcar les recomanacions que fa l’informe d’Intervenció on es 
parla de fer una especial menció respecte als 3 punts de nou catàleg, en el qual es veuen 
unes certes mancances. Aquetes mancances detectades en l’informe d’Intervenció són 
conseqüència de no tenir prou en compte les limitacions financeres del pressupost, que 
venen imposades per la legislació vigent. 

L’informe també ens ensenya que aquest fet pot provocar l’aplicació del resultat obtingut 
s’hagi de demorar en el temps i crear malestar en els treballadors afectats. 

Des del nostre punt de vista, que això pugui acabar passant no és de rebut per cap dels 
treballadors de la casa. 

Per tant, veiem que tot i les indicacions d’Intervenció l’equip de govern ens proposa 
l’aprovació del catàleg sense incorporar-les o almenys sense tenir-les en compte i per 
tant ens proposa aprovar les mesures que potser no es portaran a terme. 

Dit això el nostre grup municipal s’abstindrà. 

 

El senyor Albert Falgueras Cuatrecasas declara: 

Bé el que tenim en aquest moment és l’organigrama que tant ens reclamava el Sr. Villa, 
això ja està disponible, ho va fer aquesta empresa. Ara el següent pas és fer ja 
l’adequació de plantilla i el catàleg de llocs de treball, però després el que és l’afectació 
econòmica, això serà un cop ja tinguem l’adequació al catàleg aquest de llocs de treball, 
que sortirà ara a concurs en breus dies. Llavors passat aquest procés ja passaríem a la 
tercera part que seria l’afectació econòmica, que probablement ja serà de cara a final 
d’any, per la qual cosa doncs si no queda recollida en el pressupost aquest, que no 
tinguéssim marge, la recolliríem en el pressupost de l’any vinent. 
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Votació 
Sotmesa a votació la proposta dalt transcrita, s’aprova per majoria absoluta amb el 
resultat següent: 

Vots a favor: 8 (Junts-ERC-AM i ICV-EUiA-E) 
  Vots en contra: 1 (C’s) 
  Abstencions: 6 (PDeCat i PSC-CP ) 
 

 

 

8. Desestiment del recurs de reposició interposat per la "Sociedad de Activos 
Procedentes de la Reestructuración Bancaria SA (SAREB) contra l'acord de 
resolució del contracte denominat en el seu dia concessió demanial per a la 
construcció d'un aparcament a la Plaça de la Vila    

 
ANTECEDENTS DE FET 

Instruït l’expedient iniciat en sessió plenària de data 21 de juny de 2017, mitjançant acord 
de ple de data 30 de novembre de 2017 es va declarar resolt el contracte de concessió 
demanial sobre el domini públic per a la construcció d’un aparcament a la nova plaça de 
la Vila, subscrit entre l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès i l’empresa Construcciones 
Lahoz SL, per incompliment de l’empresa de les obligacions essencials del contracte, tal i 
com s’establia a la proposta de resolució de data 18 de juliol del 2017 i que va estar 
informada favorablement per la Comissió Jurídica Assessora, segons dictamen 315/2017 
emès el 16 de novembre de 2017. 

El citat acord va ser notificat en data 4 de desembre de 2017 a Construcciones Lahoz SL, 
i en data 12 de desembre a SAREB SA. Tanmateix, també va sortir publicat un anunci al 
Butlletí Oficial de l’Estat el 15 de desembre de 2017 i al Butlletí Oficial de la Província en 
data 20 de desembre del 2017, per a possibles interessats desconeguts en el 
procediment. 

En data 16 de gener del 2018, mitjançant correu administratiu de data 12 de gener del 
2018,  ha tingut entrada al registre general de l’Ajuntament (RGE 2018000490) recurs de 
reposició contra el citat acord de ple interposat per SAREB SA. 

 

FONAMENTS DE DRET 

La recorrent (SAREB SA) ha interposat el recurs mitjançant correu administratiu dins del 
termini, per tant, és procedent que es procedeixi a la seva resolució. 

Com ja s’ha exposat abastament en els diferents informes que formen part de l’expedient 
de resolució del contracte, cal recordar que la resolució del contracte es com a 
conseqüència dels  incompliments del contractista de les obligacions essencials del 
mateix. En concret, incompliment de les clàusules 6, 7, 27, 39 i 41 del Plec de clàusules 
administratives particulars que regien el contracte.  

Així doncs, la resolució es veu fonamentada pels reiterats incompliments del contractista, 
tal i com la Comissió Jurídica Assessora manifesta en el seu dictamen número 315/2017: 
“ ....atès que la importància de l’incompliment cal fonamentar-la en una conducta 
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clarament contrària a la finalitat que persegueix el contracte formalitzat, en el present 
expedient, pot apreciar-se la culpabilitat per part del contractista, davant l’incompliment de 
diverses obligacions considerades com a essencials per al desenvolupament i l’execució 
del contracte, entre les quals destaca l’incompliment de l’obligació de paga la totalitat del 
l’import del cànon”. 

La primera de les al·legacions que realitza la recorrent es refereix a la nul·litat per 
prescindir total i absolutament del procediment establert, per no haver dut a terme els 
tràmits que preveu la Llei quan hi ha un creditor hipotecari. 

La recorrent manifesta que no se li ha donat audiència al creditor hipotecari per si aquest 
oferís subrogar-se en el seu compliment i l’administració considerés compatible aquest 
oferiment amb el bon fi de la concessió, suposant això la vulneració articles 264 i 256 del 
TRLCAP. 

Tal i com consta a l’informe emès en data 22 de gener del 2018 per la secretària 
municipal i que forma part de l’expedient, a la SAREB se li ha donat tràmit d’audiència en 
els dos expedients de resolució del contracte que s’han instruït, però el recorrent 
únicament va presentar a l’Ajuntament (NRE 2017009986) en data 10 d’agost de 2017 un 
escrit que volien ser al·legacions a l’acord de Ple de data 21 de juny del 2017. Les citades 
al·legacions es van inadmetre per ser extemporànies, ja que s’havien superat amb 
escreix els 10 dies atorgats. 

Serà en el procediment de liquidació econòmica del contracte quan es discutiran els 
aspectes més rellevants pel creditor hipotecari, i també ( com s’ha vingut fent al llarg de 
tot el procediment) se li notificarà i se li donarà l’audiència necessària per tal que al·legui 
allò que cregui convenient.  

Sense ànims de ser reiteratius, la incoació del procediment de liquidació contractual 
servirà per determinar la possible compensació econòmica  deguda a l’empresa 
concessionària. L’import resultant es posarà en coneixement del creditor hipotecari, com 
ja es posava de ,manifest en l’informe emès en data 16 de desembre de 2016 per 
l’interventor i la secretària de la Corporació: “ cal tenir molt present que la incoació i 
tramitació de l’expedient de resolució del contracte s’haurà de notificar als tercers 
interessats en el procediment.  En aquest cas, al creditor hipotecari del concessionari, al 
qual se li haurà de donar audiència per tal que pugui comparèixer en defensa dels seus 
interessos i, en el seu cas, proposi un tercer que pugui substituir al concessionari que 
vingués incomplint les clàusules de la concessió”. 

En quant a la pretesa nul·litat de l’acord per haver infringit el principi de motivació, en el 
present expedient sempre s’hi han acompanyat els informes tècnics i jurídics que 
motivaven l’adopció dels acords que es prenien. 

La recorrent demana també la suspensió de l’acte impugnat en virtut de l’article 117 
LPAC. Al desestimar-se el recurs de reposició, la petició de suspensió queda desvirtuada 
i no pot tenir efectes. 

Vist allò disposat al Text refós de la Llei de contractes de les administracions públiques 
(Reial decret legislatiu 2/2000, de 16 de juny, actualment derogat però vigent a la data de 
formalització del contracte),  al Reglament General de la Llei de Contractes de les 
Administracions Públiques (Reial Decret 1098/2001 de 12 d’octubre),  Llei 39/2015, d’1 
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d’octubre, del procediment administratiu comú de les Administracions Públiques, i Llei 
26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques 
de Catalunya. 
 
Vist l’informe número 1/2018, de 22 de gener de 2018, emès per la secretària municipal. 
 
 
DISPOSICIÓ 
 
S’adopta l’acord següent: 
 
Primera.- Desestimar en la seva integritat el recurs de reposició interposat en termini per 
la mercantil SAREB SA per entendre que no concorren cap de les circumstàncies de 
l’article 47 de la Llei 39/2015, de 2 d’octubre, de procediment administratiu comú. 

Segona.-Desestimar la mesura cautelar de suspensió de l’execució de l’acte demanada 
pel recorrent pels motius exposats als fonaments dels presents acords. 
 
Tercer.- Notificar el present acord a la SAREB, a Construcciones Lahoz, i publicar un 
anunci del mateix al BOE i al BOP de Barcelona, a efectes de possibles interessats 
desconeguts en el procediment. 
 

Deliberacions 
La senyora Elisabeth Oliveras i Jorba declara: 

Els hi llegirem la proposta, tenim uns antecedents de fet que ens diuen: 

“Instruït l’expedient iniciat en sessió plenària de data 21 de juny de 2017, mitjançant acord 
de ple de data 30 de novembre de 2017 es va declarar resolt el contracte de concessió 
demanial sobre el domini públic per a la construcció d’un aparcament a la nova plaça de 
la Vila, subscrit entre l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès i l’empresa Construcciones 
Lahoz SL, per incompliment de l’empresa de les obligacions essencials del contracte, tal i 
com s’establia a la proposta de resolució de data 18 de juliol del 2017 i que va estar 
informada favorablement per la Comissió Jurídica Assessora, segons dictamen 315/2017 
emès el 16 de novembre de 2017. 

El citat acord va ser notificat en data 4 de desembre de 2017 a Construcciones Lahoz SL, 
i en data 12 de desembre a SAREB SA. Tanmateix, també va sortir publicat un anunci al 
Butlletí Oficial de l’Estat el 15 de desembre de 2017 i al Butlletí Oficial de la Província en 
data 20 de desembre del 2017, per a possibles interessats desconeguts en el 
procediment. 

En data 16 de gener del 2018, mitjançant correu administratiu de data 12 de gener del 
2018,  ha tingut entrada al registre general de l’Ajuntament (RGE 2018000490) recurs de 
reposició contra el citat acord de ple interposat per SAREB SA. 

La SAREB ha interposat el recurs mitjançant correu administratiu dins del termini, per 
tant, és procedent que es procedeixi a la seva resolució. 

Com ja s’ha exposat abastament en els diferents informes que formen part de l’expedient 
de resolució del contracte, cal recordar que la resolució del contracte es com a 
conseqüència dels  incompliments del contractista de les obligacions essencials del 
mateix. En concret, incompliment de les clàusules 6, 7, 27, 39 i 41 del Plec de clàusules 
administratives particulars que regien el contracte.  
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Així doncs, la resolució es veu fonamentada pels reiterats incompliments del contractista, 
tal i com la Comissió Jurídica Assessora manifesta en el seu dictamen número 315/2017: 
“ ....atès que la importància de l’incompliment cal fonamentar-la en una conducta 
clarament contrària a la finalitat que persegueix el contracte formalitzat, en el present 
expedient, pot apreciar-se la culpabilitat per part del contractista, davant l’incompliment de 
diverses obligacions considerades com a essencials per al desenvolupament i l’execució 
del contracte, entre les quals destaca l’incompliment de l’obligació de paga la totalitat del 
l’import del cànon”. 

La primera de les al·legacions que realitza la recorrent es refereix a la nul·litat per 
prescindir total i absolutament del procediment establert, per no haver dut a terme els 
tràmits que preveu la Llei quan hi ha un creditor hipotecari. 

La recorrent manifesta que no se li ha donat audiència al creditor hipotecari per si aquest 
oferís subrogar-se en el seu compliment i l’administració considerés compatible aquest 
oferiment amb el bon fi de la concessió, suposant això la vulneració articles 264 i 256 del 
TRLCAP. 

Tal i com consta a l’informe emès en data 22 de gener del 2018 per la secretària 
municipal i que forma part de l’expedient, a la SAREB se li ha donat tràmit d’audiència en 
els dos expedients de resolució del contracte que s’han instruït, però el recorrent 
únicament va presentar a l’Ajuntament (NRE 2017009986) en data 10 d’agost de 2017 un 
escrit que volien ser al·legacions a l’acord de Ple de data 21 de juny del 2017. Les citades 
al·legacions es van inadmetre per ser extemporànies, ja que s’havien superat amb 
escreix els 10 dies atorgats. 

Serà en el procediment de liquidació econòmica del contracte quan es discutiran els 
aspectes més rellevants pel creditor hipotecari, i també ( com s’ha vingut fent al llarg de 
tot el procediment) se li notificarà i se li donarà l’audiència necessària per tal que al·legui 
allò que cregui convenient.  

Sense ànims de ser reiteratius, la incoació del procediment de liquidació contractual 
servirà per determinar la possible compensació econòmica  deguda a l’empresa 
concessionària. L’import resultant es posarà en coneixement del creditor hipotecari, com 
ja es posava de ,manifest en l’informe emès en data 16 de desembre de 2016.  

En quant a la pretesa nul·litat de l’acord per haver infringit el principi de motivació, en el 
present expedient sempre s’hi han acompanyat els informes tècnics i jurídics que 
motivaven l’adopció dels acords que es prenien. 

 
DISPOSICIÓ 
 
 
Primera.- Desestimar en la seva integritat el recurs de reposició interposat en termini per 
la mercantil SAREB SA per entendre que no concorren cap de les circumstàncies de 
l’article 47 de la Llei 39/2015, de 2 d’octubre, de procediment administratiu comú. 

Segona.-Desestimar la mesura cautelar de suspensió de l’execució de l’acte demanada 
pel recorrent pels motius exposats als fonaments dels presents acords. 
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Tercer.- Notificar el present acord a la SAREB, a Construcciones Lahoz, i publicar un 
anunci del mateix al BOE i al BOP de Barcelona, a efectes de possibles interessats 
desconeguts en el procediment.” 
 
 
 
Votació 
Sotmesa a votació la proposta dalt transcrita, s’aprova per majoria absoluta amb el 
resultat següent: 

Vots a favor: 10 (Junts-ERC-AM, ICV-EUiA-E i PSC-CP) 
  Vots en contra: 0 
  Abstencions: 5 (PDeCat i C’s) 
 

 

 

9. Moció presentada per Junts-ERC-AM i ICV-EUiA-E i consensuada amb PSC-CP i 
C’s, sobre l'amiant com un greu problema de salut pública i de gestió de 
residus 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS  
 
A proposta de la Federació d’Associacions Veïnals de Sant Quirze del Vallès i a l’igual 
que estan fent a d’altres municipis del país, s’eleva al Ple de l’Ajuntament de Sant Quirze 
del Vallès la següent moció:  

 
AMIANT: UN GREU PROBLEMA DE SALUT PÚBLICA I DE GESTIÓ DE RESIDUS 

 
Antecedents 

 
1.Amiant o asbest és un terme utilitzat per denominar una sèrie de metasilicats de ferro, 
alumini i magnesi que presenta una estructura fibrosa. Existeix una amplia gama de 
varietats, de les que les més emprades en aplicacions industrials, són el crisòtil o amiant 
blanc, l’amosita o amiant marró i la crocidolita o amiant blau. 
 
2.Totes les varietats de l’amiant es caracteritzen per la seva incombustibilitat, un bon 
aïllament tèrmic i la seva resistència a altes temperatures, al pas de l’electricitat, a 
l’abrasió i als microorganismes. Aquestes propietats, juntament amb el seu baix cost i 
abundància, van fer i fan de l’amiant, un element molt útil per a l’industria amb milers 
d’aplicacions diferents. 
 
3. A Espanya es van instal•lar, al llarg del S. XX i fins a la seva prohibició, centenars de 
milers de quilòmetres de canonades de fibrociment amb amiant. Bona part d'aquest 
amiant que encara es troba a les nostres xarxes de proveïment, sanejament i reg 
(s'estima en 80.000 Qm). 
 
4. El volum total de l'amiant importat en tot l'Estat, al llarg de tot el segle XX i fins a la 
seva prohibició al 2002, podria rondar els 2,6 milions de tones i el volum més important, 
va ser destinat a la indústria del fibrociment (Uralita), en les seves diferents aplicacions o 
productes (el 77%, uns 2.1 milions de tones), principalment plaques ondades de coberta i 
canonades per a conduccions de proveïment d'aigua, sanejament, reg, drenatge, 
conduccions de gas, elèctriques, i d'altres fluids, dipòsits d'aigua, i un llarg etcètera. 
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5. A Catalunya l'amiant instal•lat és un 20% del total que suposen 520.000 Tn, que 
convertit en fibrociment són 4.260.000 Tn, de les quals, les plaques ondades són 
3.260.000 Tn, (303.450.000 m2) i en tubs i canonades 740.000 Tn (74.000 Qm). 
 
6. No obstant això, encara que va deixar de fabricar-se i comercialitzar-se els productes 
amb amiant, la llei no avalua tot l'amiant col•locat als edificis, apuntant que “seguirà 
estant permès fins a la seva eliminació o la fi de la seva vida útil” (BOE, Ordre del 
4.12.2001), quedant encara una part important que legislar, quant a inventaris, censos, i 
altres protocols, que defineixin què fer i com fer-ho, amb l'amiant que tenim als nostres 
edificis, instal·lacions i infraestructures que és, sens dubte, el major dels riscos, donada 
que la seva mitjana de vida útil,és de 35-40 anys. 
 
7. Fa molts anys que es coneix que la inhalació de fibres d'amiant, és causa de malaltia 
en les persones. 
 
8. Pot dir-se que gairebé la totalitat de la població està en contacte, en algun moment de 
la seva activitat habitual, amb productes de fibrociment. Sobre aquest tema sol 
argumentar-se que per la seva baixa friabilitat,quan està en bon estat redueix, 
considerablement, el risc d'inhalació de fibres, però convé no llançar campanes al vol, 
perquè tots els estudis coincideixen que la vida útil d'aquests materials, és d'uns 40 anys 
(pel que pot asseverar-se que tot el fibrociment ha arribat o està arribant per fi de la seva 
vida útil), una friabilitat condicionada per condicionants externs (meteors, els trencaments, 
la deterioració, etc.) que ho converteix en friables i en més perillosos. 
 
9. Insistir que les persones que ocupin edificis que continguin materials de risc potencial 
alt (edificis amb estructura metàl·lica protegida, instal·lacions aïllades o falsos sostres 
amb amiant), estan exposades a uns riscos majors en funció de la ubicació, accessibilitat 
i accions que es realitzin sobre aquests materials. 
 
10. I per descomptat, que la població treballadora més exposada, és el personal de 
manteniment dels edificis que contenen materials de risc potencial alt i el personal 
d'empreses d'instal·lacions, de rehabilitació i d'enderrocaments d'aquests edificis que no 
apliquin les mesures legalment establertes. 
 
11. De l'anterior es dedueix que la inhalació de fibres d'amiant per part de les persones, 
es deu a diferents fonts d'exposició, sent les més freqüents: 
 
La laboral: Tradicionalment la que afecta als/les treballadors/es que desenvolupen la 
seva labor en la fabricació de productes que continguin amiant, avui s'estén sobretot 
els/les operaris/es de productes de fibrociment, durant la construcció dels edificis i als/es 
operaris/es que realitzen treballs de manteniment, rehabilitació o enderrocament d'edificis 
que continguin materials manufacturats amb amiant. 
 
Convivència amb un/a treballador/a: l'amiant es va incorporar en múltiples utensilis 
fabricats abans del 1989, com a plaques tèrmiques, fogons elèctrics, estufes, torradores, 
calderes, fundes de planxat, assecadors de pèl o guants antitèrmics 
 
El veïnatge: També en moltes ciutats, existeix una concentració de fibres d'amiant en 
aire, que solen provenir, en la seva major part, de la demolició d'edificis i de l'ús dels frens 
d'automòbils. 
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Els edificis: La presència d'amiant en un edifici, pot ser causa que es desprenguin fibres 
en el seu ambient interior. No obstant això, dir que la simple presència de productes que 
continguin amiant, no implica un risc per a les persones: la friabilitat (materials que poden 
dispersar fibres en l'atmosfera de forma espontània o com a conseqüència d'una agressió 
externa) i l'accessibilitat (accessible o confinat) al material, són els factors essencials per 
determinar el risc. 
 
12. Pel dilatat temps de latència de les seves patologies associades (de 10 a 40 anys), fa 
que actualment estiguin aflorant, contínuament, casos de patologies per amiant que 
corresponen a exposicions corresponents a dates anteriors a la de prohibició a Espanya, 
de totes les varietats de l’asbest. 
 
13. Diverses fonts coincideixen a afirmar que les malalties originades per la inhalació de 
fibres d'amiant, constitueixen un problema sanitari de grans dimensions. Entre uns altres, 
J. Peto, en el seu treball “TheEuropean mesotelioma epidemic”, 1999, estima que en els 
propers 30 anys, moriran 500.000 persones a Europa, a causa d'aquestes malalties. A. 
Tossavainen en el document “Asbestos, asbestosis andCancerExposurecriteria for clinical 
diagnosi”, Hèlsinki 1997, sosté que als països industrialitzats moriran 30.000 
persones/any, a causa de càncer originat per la inhalació de fibres d'amiant. Per a l'OMS 
“al món hi ha uns 125 milions de persones exposades a l’asbest en el lloc de treball. 
L'exposició laboral causa més de 107 000 morts anuals, per càncer de pulmó relacionat 
amb el asbest, mesotelioma i asbestosi”. No sembla desgavellat afirmar que estem 
davant una epidèmia oculta i impune i que per acció o omissió, administracions i governs, 
sustenten la conspiració del silenci que envolta a aquest gravíssim problema. 
 
14. Per això, no podem obviar que l'amiant segueix sent un assumpte de cabdal 
rellevància social i de salut pública, per a tots/es els/es ciutadans/es, respecte a la qual 
és inacceptable apel•lar a “l’alarma social” a la qual solen tirar mà alguns polítics 
indolents, per excusar-se i no fer res davant els requeriments de les organitzacions i 
societat civil, davant una situació que demanda una intervenció d'algun dels estaments de 
l'administració pública (habitualment, la municipal), perquè alguna deterioració o risc 
potencial, derivat de la presència d'amiant instal•lat, sigui remeiat, i qui té l'obligació moral 
i legal de precedir en conseqüència. Ja n'hi ha prou de banalitzar i trivialitzar un problema 
de salut social, d'extraordinària envergadura i transcendència! Recordem que 
l'administració pública té el deure de vetllar per la salut de la ciutadania. 
 
15. Tot el contrari, cal dur a terme campanyes animant al fet que els qui es veuen en 
aquesta situació, perquè difonguin, es mobilitzin i si escau,ho denunciïn judicialment, 
perquè l'autoritat competent se senti instada a rectificar la seva passivitat. 
 
16. I ens referim a un potencial perill generalitzat, però que a causa de la ubicació de la 
fàbrica Uralita a la nostra comarca, el reg s'agreuja en els municipis inclosos en l'àmbit de 
referència del Consorci Hospitalari del Parc Taulí (Badia, Barberà del Vallés, Castellar del 
Vallès, Cerdanyola del Vallés, Palau de Plegamans-Solità, Polinyà, Ripollet, Sabadell, 
Sant Quirze del Vallès, Sant Llorenç Savall, Santa Perpètua de la Mogoda i Sentmenat). 
Serveixi de mostra el fet que Cerdanyola, posseeixi el trist rècord de ser el municipi del 
Regne d'Espanya, amb major prevalença de càncer de pleura a causa d'aquest 
carcinogen. 
 
17. Resulta incomprensible la negligència mostrada per les administracions (estatal, 
autonòmica i local), mostrant un interès inversament proporcional a la gravetat del tema 
plantejat,en quant a l'adopció de mesures, campanyes informatives, plans i protocols 
concrets, etc., i que a nivell de recerca,amb l’excepció del CAP Fontetes de Cerdanyola 
del Vallès, amb l’encomiable treball i labor d'impuls del Dr. Josep Tarrés, juntament amb 
d’altres investigadors, no s'hagin engegat cap tipus de línia de recerca en els diferents 
municipis, per conèixer la realitat de les greus conseqüències, com a pas indispensable 
per realitzar un diagnòstic fiable. És oportú portar a col·lació les paraules el Dr. Tarrés 
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sobre aquest tema: "els ingressos hospitalaris per asbestosi s'han disparat un 83% en 10 
anys (el 2015 es van registrar 361 hospitalitzacions de 245 pacients). Si bé aquesta xifra 
d'afectats, en partir d'un infra diagnòstic, es queda curta”. 
 
18. Al gravíssim problema de salut al que ens referim en aquesta moció, ha d'afegir-se un 
altre gran problema: l'emmagatzematge dels residus d'amiant. Un tema en absolut resolt. 
 
Pels motius exposats des del moviment veïnal, instem a les administracions, al fet que no 
escatimin esforços per pal·liar les greus conseqüències evitables i tenint en compte les 
competències que atribueix la legislació a la Generalitat de Catalunya, als Grups 
Municipals de Junts per Sant Quirze, Partit Demòcrata Europeu, Iniciativa per Catalunya, 
Partit dels Socialistes i Ciutadans, presentin al Ple Municipal la següent proposta per a la 
seva aprovació i engegada de les mesures que en la mateixa es recullen com a  
 
ACORDS 
 
Primer.- Instar a la Generalitat de Catalunya, perquè dugui a terme un “mapa de l'amiant” 
del país, on es recullin totes aquelles dades que ajudin a la realització d'un diagnòstic 
rigorós i fiable, sobre els sectors afectats, les empreses relacionades amb l'amiant en les 
seves diferents fases i els treballadors/es en concret i la ciutadania que han sofert i 
sofreixen, les conseqüències de la instal•lació d'aquest material. 
 
Segon.- A partir del diagnòstic resultant del mapa anterior, instar a la Generalitat al fet 
que elabori un “programa de retirada de l'amiant” (sectors, empreses, edificis, 
treballadors/es i ciutadania,…) incloent prioritats i calendari, així com dotació 
pressupostària i la creació de Comissions de treball adhoc entre la Generalitat i les zones 
territorials, on es comenci l'aplicació d’aquesta retirada (Grups de treball composats per 
les administracions autonòmica-locals-societat civil, mitjançant les seves organitzacions). 
Les comissions de treball donaran, periòdicament, explicació dels resultats aconseguits i 
la valoració de la implementació dels programes de retirada. 
 
Tercer.- Instar al Departament de Treball Afers Socials i Famílies per al compliment 
estricte en tots els àmbits de la normativa existent al respecte, siguin autonòmica, estatal 
o comunitària: Reial decret 396/2006 de 31 de març, pel qual s'estableixen les 
disposicions mínimes de seguretat i salut aplicables als treballs, amb el risc d'exposició a 
l'amiant; la Guia Tècnica per a l'avaluació i prevenció dels riscos relacionats amb 
l'exposició a l'amiant- RD 396/2006, publicada pel INSHT. (Institut Nacional de la 
Seguretat i Higiene en el Treball); la Directiva 2009/148/CE del Parlament Europeu i del 
Consell, sobre protecció als treballadors del risc de l'amiant, així com les pròpies 
instruccions del Departament de Treball i Medi Ambient. 
 
Quart.- Elaboració d'una base de dades que haurà d'actualitzar-se, permanentment, en 
les localitats sobre els casos i malalties provocats per aquest producte. Una base de 
dades que deurà comptar amb l'històric per anar veient l’evolució del problema, en relació 
amb les persones afectades. Per a això és necessari la implicació de Departament de 
Salut de la Generalitat que té les instruccions precises i necessàries,perquè l'Assistència 
Primària i l'Hospitalària dediquin recursos, suficients, per a aquesta tasca i aportin les 
dades necessàries, per dur a terme una base de dades rigorosa i fiable. 
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Cinquè.- Informació respecte als punts en els quals poden acollir els residus d'amiant, 
amb garanties suficients per evitar conseqüències, no desitjades, d'un magatzematge 
incontrolat o no apropiat i ampliar els punts actuals evidentment insuficients. 
 
Sisè.- A nivell local, adoptar les següents mesures: 
 

a) Campanyes informatives entre la ciutadania sobre el comportament a seguir 
en els casos d'habitatges amb elements d’Uralita (baixants, dipòsits,…) o 
susceptibles de contenir el producte cancerigen. 
 

b) Elaboració d'un mapa respecte als llocs de pública concurrència (públics o 
privats), per prioritzar les intervencions. 

 
c) Establiment de protocols per a la retirada, així com establir una ordenança 

concreta que faciliti la retirada del mateix, als particulars amb punts 
d’informació. 

 
Setè.- Creació d'una Comissió ad hoc entre administració local, administració soci-
sanitària i entitats veïnals i ciutadanes, per treballar en un calendari de tots els temes 
concernents a l'elaboració d'un pla de treball de retirada de l’amiant,així com la valoració 
de la implementació del mateix. 
 
Vuitè.- Enviar aquest acord a les entitats promotores y al Departaments de Salut y als 
grups parlamentaris del Parlament de Catalunya. 
 
 
Deliberacions 
El senyor David Caminal Caparrós declara: 

Bon vespre. 

Com deia l’alcaldessa, és una proposta de la Federació d’Associacions Veïnals de Sant 
Quirze del Vallès, faré un petit resum de la moció i després passaré a llegir els acords. 

Amiant o asbest és un terme utilitzat per denominar una sèrie de metasilicats de ferro, 
alumini i magnesi que presenta una estructura fibrosa.  
 
Totes les varietats de l’amiant es caracteritzen per la seva incombustibilitat, un bon 
aïllament tèrmic i la seva resistència a altes temperatures, al pas de l’electricitat, a 
l’abrasió i als microorganismes. 
 
Al llarg del S. XX i fins a la seva prohibició, es van instal·lar centenars de milers de 
quilòmetres de canonades de fibrociment amb amiant. Bona part d'aquest amiant que 
encara es troba a les nostres xarxes de proveïment, sanejament i reg. 
 
El volum total de l'amiant importat en tot l'Estat, al llarg de tot el segle XX i fins a la seva 
prohibició al 2002, podria rondar els 2,6 milions de tones i el volum més important, va ser 
destinat a la indústria del fibrociment (Uralita). 
 
A Catalunya l'amiant instal•lat és un 20% del total que suposen 520.000 Tn. 
 
No obstant això, encara que va deixar de fabricar-se i comercialitzar-se els productes 
amb amiant, la llei no avalua tot l'amiant col•locat als edificis, apuntant que “seguirà 
estant permès fins a la seva eliminació o la fi de la seva vida útil”.  Recordem que la seva 
mitjana de vida útil és de 35-40 anys. 
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Fa molts anys que es coneix que la inhalació de fibres d'amiant, és causa de malaltia en 
les persones. 
 
La població treballadora més exposada, és el personal de manteniment dels edificis que 
contenen materials de risc potencial alt i el personal d'empreses d'instal·lacions, de 
rehabilitació i d'enderrocaments d'aquests edificis que no apliquin les mesures legalment 
establertes. 
 
La inhalació de fibres d'amiant per part de les persones, es deu a diferents fonts 
d'exposició, sent les més freqüents: 
 
La laboral i la fabricació de productes que continguin amiant.  
 
La Convivència amb un/a treballador/a: l'amiant es va incorporar en múltiples utensilis 
fabricats abans del 1989. 
 
El veïnatge: existeix una concentració de fibres d'amiant en aire, que solen provenir, en la 
seva major part, de la demolició d'edificis. 
 
Els propis edificis. 
 
I pel dilatat temps de latència de les seves patologies associades (de 10 a 40 anys), fa 
que actualment estiguin aflorant, contínuament, casos de patologies per amiant. 
 
Per a l'OMS “al món hi ha uns 125 milions de persones exposades a l’asbest en el lloc de 
treball. L'exposició laboral causa més de 107.000 morts anuals. 
 
Per això, no podem obviar que l'amiant segueix sent un assumpte de cabdal rellevància 
social i de salut pública, per a tots/es els/es ciutadans/es. 
  
I ens referim a un potencial perill generalitzat, però que a causa de la ubicació de la 
fàbrica Uralita a la nostra comarca, el reg s'agreuja en els municipis inclosos en l'àmbit de 
referència del Consorci Hospitalari del Parc Taulí, inclòs Sant Quirze del Vallès. Serveixi 
de mostra el fet que Cerdanyola, posseeixi el trist rècord de ser el municipi del Regne 
d'Espanya, amb major prevalença de càncer de pleura a causa d'aquest carcinogen. 
 
Al gravíssim problema de salut al que ens enfrontem en aquesta moció, ha d'afegir-se un 
altre gran problema: l'emmagatzematge dels residus d'amiant. Un tema en absolut resolt. 
 
A continuació passo a llegir els acords: 
 
“Primer.- Instar a la Generalitat de Catalunya, perquè dugui a terme un “mapa de 
l'amiant” del país, on es recullin totes aquelles dades que ajudin a la realització d'un 
diagnòstic rigorós i fiable, sobre els sectors afectats, les empreses relacionades amb 
l'amiant en les seves diferents fases i els treballadors/es en concret i la ciutadania que 
han sofert i sofreixen, les conseqüències de la instal•lació d'aquest material. 
 
Segon.- A partir del diagnòstic resultant del mapa anterior, instar a la Generalitat al fet 
que elabori un “programa de retirada de l'amiant” (sectors, empreses, edificis, 
treballadors/es i ciutadania,…) incloent prioritats i calendari, així com dotació 
pressupostària i la creació de Comissions de treball adhoc entre la Generalitat i les zones 
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territorials, on es comenci l'aplicació d’aquesta retirada (Grups de treball composats per 
les administracions autonòmica-locals-societat civil, mitjançant les seves organitzacions). 
Les comissions de treball donaran, periòdicament, explicació dels resultats aconseguits i 
la valoració de la implementació dels programes de retirada. 
 
Tercer.- Instar al Departament de Treball Afers Socials i Famílies per al compliment 
estricte en tots els àmbits de la normativa existent al respecte, siguin autonòmica, estatal 
o comunitària: Reial decret 396/2006 de 31 de març, pel qual s'estableixen les 
disposicions mínimes de seguretat i salut aplicables als treballs, amb el risc d'exposició a 
l'amiant; la Guia Tècnica per a l'avaluació i prevenció dels riscos relacionats amb 
l'exposició a l'amiant- RD 396/2006, publicada pel INSHT. (Institut Nacional de la 
Seguretat i Higiene en el Treball); la Directiva 2009/148/CE del Parlament Europeu i del 
Consell, sobre protecció als treballadors del risc de l'amiant, així com les pròpies 
instruccions del Departament de Treball i Medi Ambient. 
 
Quart.- Elaboració d'una base de dades que haurà d'actualitzar-se, permanentment, en 
les localitats sobre els casos i malalties provocats per aquest producte. Una base de 
dades que deurà comptar amb l'històric per anar veient l’evolució del problema, en relació 
amb les persones afectades. Per a això és necessari la implicació de Departament de 
Salut de la Generalitat que té les instruccions precises i necessàries,perquè l'Assistència 
Primària i l'Hospitalària dediquin recursos, suficients, per a aquesta tasca i aportin les 
dades necessàries, per dur a terme una base de dades rigorosa i fiable. 
 
Cinquè.- Informació respecte als punts en els quals poden acollir els residus d'amiant, 
amb garanties suficients per evitar conseqüències, no desitjades, d'un magatzematge 
incontrolat o no apropiat i ampliar els punts actuals evidentment insuficients. 
 
Sisè.- A nivell local, adoptar les següents mesures: 
 

a) Campanyes informatives entre la ciutadania sobre el comportament a seguir 
en els casos d'habitatges amb elements d’Uralita (baixants, dipòsits,…) o 
susceptibles de contenir el producte cancerigen. 
 

b) Elaboració d'un mapa respecte als llocs de pública concurrència (públics o 
privats), per prioritzar les intervencions. 

 
c) Establiment de protocols per a la retirada, així com establir una ordenança 

concreta que faciliti la retirada del mateix, als particulars amb punts 
d’informació. 

 
Setè.- Creació d'una Comissió ad hoc entre administració local, administració soci-
sanitària i entitats veïnals i ciutadanes, per treballar en un calendari de tots els temes 
concernents a l'elaboració d'un pla de treball de retirada de l’amiant, així com la valoració 
de la implementació del mateix. 
 
Vuitè.- Enviar aquest acord a les entitats promotores y al Departaments de Salut y als 
grups parlamentaris del Parlament de Catalunya.” 
 
 

La senyora Mercè Vallès Corominas declara: 

Nosaltres, el nostre grup votarà a favor de la moció, el que passa que no l’hem volgut 
consensuar perquè sabut és el nostre grup a les Juntes de Portaveus quan la Federació 
d’Associacions de Veïns porta mocions no hem volgut mai consensuar-les perquè doncs 
entenem que no compartim, diguéssim, moltes de les coses que proposen i a més a més 
tampoc la forma. 
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Perquè certament, m’agradaria que estigués aquí el seu president, però com què no hi 
és, ho dic ara que quedi gravat, vull dir tampoc va per vostès, doncs al final és per ells. 

Està bé que presentin mocions com a Federació d’Associacions de Veïns, però és que el 
nostre grup ni ara ni mai ha sabut mai a qui representaven, a quines entitats o 
associacions de veïns del poble representen per dir-se Federació d’Associacions de 
Veïns. 

Miri si són complicats que ens presenten una moció que fa acabar el temps i tot a l’hora 
de llegir-ho, això és una broma que faig. 

Però certament és veritat, vull dir m’agradaria que fossin aquí perquè ja trobo estrany que 
presentin una moció que es porta al Ple i no s’esperin, quan és molt normal a altres llocs 
doncs altres dinàmiques municipals que les entitats presenten mocions i almenys estan 
en el Ple. Desconec els seus motius perquè no hi sigui, però entenc que és lo normal. 

Per tant, certament aprovarem la moció, però que consti en acte que el nostre grup 
expressa sempre la sorpresa, que són Federació d’Associacions de Veïns, però no 
sabem mai a quines associacions de veïns del poble representen, més enllà d’ells 
mateixos. 

 

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

 

 
10. Moció presentada pel PSC-CP i consensuada amb ICV-EUiA-E i C’s, per exigir a 

la Generalitat l'abonament del deute pendent de les escoles bressol 

Atès que en l’àmbit educatiu, amb els darrers Governs de la Generalitat de Catalunya, 
abans de CIU i aquest darrer de JxC, el més rellevant han estat les retallades salvatges i 
discriminatòries, essent l’anul·lació de l’aportació econòmica del Govern de la Generalitat 
al sosteniment de les escoles bressol de les més contraproduents per preservar el dret a 
l’educació, la igualtat d’oportunitats, la convivència i la diversitat. 

Atès que segons l’article 84.2 i 131 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya i l’article 198 
de la Llei 12/2009, de 10 de juliol, d’Educació, recullen que l’ensenyament de 0-3 anys és 
de competència exclusiva de la Generalitat de Catalunya, obligació que s’ha d’articular 
mitjançant convenis amb els ens locals. 

Atès que la relació convenial entre la Generalitat i els ajuntaments es va trencar al curs 
2012-2013 quan la Generalitat va deixar de complir amb les previsions pressupostàries 
de la institució passant a ser els ajuntaments, amb l’ajut de les famílies, qui estan 
suportant  el sosteniment del servei d’escoles bressol municipals. (Actualment, les 
famílies i els ajuntaments costegen un 83% del cost, mentre que els 17% restant es 
finança a través de les diputacions) 
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Atès que el finançament de les places de 0 a 3 anys ha passat en els últims anys de 
1.800 euros per alumne i any a zero per part del Govern autonòmic . 

Atès que la Llei 4/2017, del 28 de març, de pressupost de la Generalitat de Catalunya per 
al 2017 recollia a la Disposició Addicional 49 que el Govern de la Generalitat havia de 
garantir un finançament de les escoles bressol que cobrís, com a mínim, un mòdul 
econòmic de 1.600 euros per plaça i any, i s’havia de comprometre a augmentar-lo 
progressivament fins als 1.800 euros per plaça i any i aquest mandat no s’ha complert per 
part del Govern de la Generalitat. 

Atès que en els darrers dies hem conegut que el TSJC ha condemnat per primer cop a la 
Generalitat de Catalunya per no finançar el cost de la gestió de les  escoles bressol, 
donant la raó a un seguit de municipis que havien interposat demanda individual (Cornellà 
de Llobregat, Esplugues, L’Hospitalet de Llobregat, Sabadell, i Sant Joan Despí) i una de 
col.lectiva (amb 30 consistoris) contra la Generalitat de Catalunya, exigint el pagament 
del deute contret amb les escoles bressol. Unes inversions que el Departament 
d’Ensenyament no va abonar, tot i haver-s’hi compromès, entre els anys 2012 i 2015. 

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

1). Instar al Govern de la Generalitat de Catalunya que doni compliment immediat a la 
sentència del TSJC per la qual li obliga a pagar les subvencions de tres cursos als 36 
ajuntaments que van presentar una reclamació pel deute contret i pendent d’abonar per la 
gestió del servei de les escoles bressol del municipi.  

2). Instar al Govern de la Generalitat de Catalunya que d’acord amb l’escrit de la 
sentència del TSJC retorni també el deute contret i pendent d’abonar per la gestió del 
servei de les escoles bressols a aquest municipi, que tot i no plantejar-li amb anterioritat 
cap recurs directe per la via judicial des d’aquest consistori al Govern de la Generalitat, si 
que hi ha pendent un deute per aquesta gestió pels mateixos cursos escolars del 2012 a 
2015, i que preveu aquesta sentència. 

3).Donar trasllat d’aquest acord al Govern de la Generalitat, al Parlament de Catalunya, a 
l’Associació Catalana de Municipis i a la Federació de Municipis de Catalunya i a les 
escoles bressol del municipi. 

 
Deliberacions 
El senyor Manuel Cáceres Castaño declara: 

Crec que aquesta moció necessita poca presentació perquè va d’un tema que està 
d’actualitat en els darrers dies, ha estat notícia. 

El cas, breument, és que en el curs 2012-2013 la Generalitat va deixar de pagar, de 
complir el conveni que tenia amb els ajuntaments sobre finançament de les escoles 
bressol, que és una competència exclusiva de la Generalitat i va deixar d’abonar aquest 
finançament. 

Deixeu-me dir, perquè malauradament no és l’únic incompliment de la Generalitat en 
relació amb les escoles bressol i amb Sant Quirze. Perquè com molts dels presents 
saben millor que jo, perquè hi eren en aquest Ajuntament i jo no hi era. La Generalitat 
també va incomplir l’acord relatiu a la construcció d’una escola bressol a Les Fonts, als 
terrenys municipals de la Torre Julià. 

En tot cas la cosa de l’incompliment, de l’incompliment del finançament de les escoles 
bressol, que va comportar que els ajuntaments i les famílies haguessin d’assumir el 83% 
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del cost d’aquestes escoles, ja que la resta ha anat a càrrec de la Diputació, la ignoro, 
suposo que en aquell moment la Generalitat devia entendre que altres partides mereixien 
els fons més que aquesta. De fet és públic, perquè va sortir en el transcurs del plec que 
es va fer, que la partida destinada a escoles bressol havia servit per pagar les nòmines 
de les escoles concertades. I si no hagués existit el conveni que existia, doncs bé això 
només hauria generat responsabilitats polítiques. 

Vull dir el ciutadans a la vista d’aquesta decisió i l’altra després voten o no voten i punt. 
Però com què hi havia un conveni, va resultar que alguns ajuntaments, uns per separat i 
uns altres col·lectivament en grup van recórrer a la justícia i van guanyar el plet. 

Aleshores la  mostra moció demana d’una banda que la Generalitat compleixi quan abans 
la sentència, abonant el deute pendent derivat d’aquestes reclamacions judicials i d’altra 
que aboni també el deute esmentat a l’Ajuntament de Sant Quirze en el nostre cas, 
malgrat no haver presentat demanda judicial en el seu dia, perquè entenem que home és 
realment bastant trist que una administració pública hagi de demandar a una altra 
administració pública perquè compleixi els seus convenis. Després no sé com li podem 
demanar als ciutadans que compleixin el que han de complir. 

En tot cas la moció que sotmetem, per tot això que he exposat i que proposem que 
s’adopti al Ple de l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès, té dos acords que són, 3 
acords, 2 substancials: 

“1). Instar al Govern de la Generalitat de Catalunya que doni compliment immediat a la 
sentència del TSJC per la qual li obliga a pagar les subvencions de tres cursos als 36 
ajuntaments que van presentar una reclamació pel deute contret i pendent d’abonar per la 
gestió del servei de les escoles bressol del municipi.  

2). Instar al Govern de la Generalitat de Catalunya que d’acord amb l’escrit de la 
sentència del TSJC retorni també el deute contret i pendent d’abonar per la gestió del 
servei de les escoles bressols a aquest municipi, que tot i no plantejar-li amb anterioritat 
cap recurs directe per la via judicial des d’aquest consistori al Govern de la Generalitat, si 
que hi ha pendent un deute per aquesta gestió pels mateixos cursos escolars del 2012 a 
2015, i que preveu aquesta sentència. 

3).Donar trasllat d’aquest acord al Govern de la Generalitat, al Parlament de Catalunya, a 
l’Associació Catalana de Municipis i a la Federació de Municipis de Catalunya i a les 
escoles bressol del municipi.” 

 

La senyora Mercè Vallès Corominas declara: 

Bon vespre de nou. 

Simplement el nostre grup com ha fet a altres ajuntaments i a altres administracions com 
són les diputacions, que ha donat suport a aquesta moció, donarem suport a aquesta 
moció, però bé, és cert que la Generalitat va deixar de pagar al 2012 les subvencions a 
les escoles bressol, però també m’agradaria posar damunt la taula, perquè està clar la 
realitat és aquesta evidentment. 
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Però també hem de ser conscients i posar damunt la taula el fet que el govern de l’Estat 
espanyol es va carregar la partida estatal per a l’educació de 0 a 3 anys, vull dir no ho 
obviem, està clar tots assumim els compromisos i les coses que no es fan bé, però no 
està de més deixar damunt la taula el que el govern del Sr. Rajoy, al 2008 el Zapatero 
havia aprovat aquest Pla d’escoles bressol i des què el govern del PP va accedir al 
govern de l’Estat espanyol va començar a retallar aquestes partides fins que al 2013 se la 
va carregar. 

Per tant si la Generalitat té unes partides a on d’aquestes partides també rep una 
subvenció estatal i aquesta subvenció estatal al 2013 es tanca la caixa, està clar doncs 
que també tenen un problema. 

Per tant això és un problema global que totes les administracions han d’afrontar. I no ens 
oblidem també, que està molt bé que el PSC demani a la Generalitat que pagui el deute 
de les escoles bressol, però potser també li hauríem de demanar al govern de l’Estat 
espanyol perquè ara tenim les finances intervingudes pel 155, i no és cap excusa, és la 
realitat, res més lluny d’això. 

Per tant potser també estaria bé doncs que des de Madrid paguin el que deuen ells i que 
ara paguin també el que deu la Generalitat. 

Per tant filosofia és la que és, posem les coses damunt la taula i la realitat és aquesta. 

Per tant dit això, sí que donarem suport perquè al final qui es repercuteix són les famílies i 
la gent que són usuaris de les escoles bressol, que veuen augmentat el cost del preu de 
portar els seus infants a les escoles i evidentment també als ajuntaments perquè han de 
fer esforços perquè això no afecti a les famílies. 

 

La senyora Elisabeth Oliveras i Jorba declara: 

En el cas de Junts per Sant Quirze donarem suport a la moció, no la vam consensuar 
perquè probablement als antecedents nosaltres hi hauríem afegit moltes coses que no 
ens hi hauríem posat d’acord i per tant doncs vam preferir arribar aquí al Ple i 
evidentment com no pot ser de cap altra manera donar suport. 

El que sí volem aprofitar és lamentar profundament que en el moment en què es podia 
haver presentat la denuncia conjunta amb tots aquets ajuntaments, el nostre Ajuntament 
no ho hagués fet. I ara hàgim d’esperar la voluntat de què, doncs el fet de què hi hagi una 
sentència aprovada doncs també motivi doncs a la Generalitat per fer-ho. 

En tot cas coincidim plenament amb part de l’argumentari tant del PDeCat com seu, 
doncs que evidentment el suport a l’educació infantil de 0 a 6 és imprescindible, és el pilar 
de l’educació, encara que molta gent no s’ho cregui, però realment és l’inici del camí de 
molts infants i a més a més doncs malauradament amb un Estat on la conciliació familiar 
no existeix, és aquell fet facilitador perquè les famílies amb 2 membres puguin estar en el 
món laboral. 

Per tant doncs també donarem suport a la moció. 

 

El senyor Manuel Cáceres Castaño declara: 

Agrair el suport a la moció tants dels grups que l’han consensuat, com els que han 
manifestat ara que votaran afirmativament.  
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I segona un petit comentari a tall de les paraules de la Sra. Vallès, primera que estic 
totalment d’acord, que el PP va deixar de finançar el que havia de finançar, és a dir una 
cosa no  treu l’altra. Aquesta moció ve arran d’aquesta sentència que ha sortit 
evidentment, però això no treu en absolut la responsabilitat que té el govern del PP amb 
aquesta i amb d’altres matèries. 

El que passa que cada administració és cada administració i ha de gestionar els seus 
ingressos i distribuir-los de la manera que li toca, i ara aquesta moció venia en relació 
amb la sentència pels convenis incomplerts. 

I l’altra, nosaltres fem la petició al govern de la Generalitat, quan hi hagi el govern de la 
Generalitat, el que hi ha ara diguéssim manant no és el govern de la Generalitat, és una 
situació excepcional que esperem que duri quant menys millor, que és un govern 
intervingut, que s’està diguéssim gestionant des del Govern Central, però això no és el 
govern de la Generalitat.  

Evidentment el Govern Central haurà de complir les seves obligacions, les del govern de 
la Generalitat, esperem que aviat tinguem un govern, sigui qui sigui el govern i que les 
compleixi. 

 

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

  

 

11. Precs i preguntes 

El senyor Lluís Villa Carbó declara: 

Parlar del torrent de la Betzuca i del camí de bordeja tot el torrent, i que una vegada 
passada la rotonda de l’avinguda del Vallès en direcció Can Poncic, hi ha una part dels 
fanals que no estan bé, però és que a tots els fanals els hi falta la tapa de la connexió. I si 
hi ha alguna que funciona això és un perill, això s’hauria de mirar. 

I després vull insistir com cada mes, insistiré i torno a demanar, per favor Sra. alcaldessa 
que col·loqui les banderes al seu lloc. 

 

El senyor Manuel Cáceres Castaño declara: 

Vull traslladar al Ple algunes reivindicacions que m’han fet arribar de l’Associació de 
Veïns del Poble Sec, són totes coses de les que parlaré ara, que s’han plantejat a 
l’Ajuntament, hi ha instància entrada i en molts casos resposta. I com què d’aquestes 
respostes se’n deriven actuacions que s’havien d’emprendre i que per les meves 
informacions no s’han fet. 
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Voldria plantejar, bé la idea és com està això i a veure si es pot agilitzar. 

Jo tinc dates i registres de sortida de les respostes de l’Ajuntament, si cal us els puc 
facilitar, no hi ha problema. 

Hi ha una resolució, un escrit de l’Ajuntament del 8 de setembre del 2016 que parlava de 
què es faria un estudi acústic sobre el soroll a l’alçada del número 14 del carrer Estrella. 
Això voldria saber si s’ha fet i en aquest cas quin ha estat el resultat. 

Un altre escrit de sortida de l’11 d’agost del 2017, que parlava que s’havia d’efectuar una 
valoració de l’estat de l’asfalt i dels motius de l’eliminació de 2 embornals al carrer Estrella 
cantonada carrer Nord. 

El 16 de novembre del 2017, es parlava en una sol·licitud que es va fer per part de 
l’Associació de Veïns del Poble Sec de què es valoraria la possibilitat de realitzar un 
estudi sobre la instal·lació de càmeres de vigilància al semàfor de sortida de l’Alcampo. 
Tot això venia de què s’havia plantejat que aquell semàfor molts cotxes se’l saltaven. La 
resposta era que l’Ajuntament havia fet controls, la Policia Local, aleatoris i que no s’havia 
detectat res. Jo tampoc sé si els controls aleatoris són allò, això ho dic sense saber, no sé 
si la Policia s’amaga o està visible, clar si està visible normalment la gent no infringeix. 
Una mica si vols veure si la gent infringeix s’ha de fer d’amagat. Però no sé com es van 
fer, jo només plantejo si s’ha valorat aquesta possibilitat tal com es va dir. 

D’altra banda també per escrit de 26 d’octubre del 2017 estava previst col·locar als 
semàfors que estan a la carretera davant de l’Alcampo, a l’alçada del carrer Nord, d’un 
sistema de detecció de vehicles que els deixés en àmbar fins que no detectés que hi 
havia algun vehicle que sortida de Poble Sec o de l’Alcampo. Això també, la idea és quan 
es farà, tenim un tècnic, no el tenim. En relació amb aquest tema, tot ve d’això, del soroll i 
del pas de vehicles. L’Ajuntament va contestar una petició que es va fer per restringir la 
circulació de vehicles pesants a les nits en aquest mateix vial, dient que no havia cap via 
alternativa, l’Associació proposava unes vies alternatives evidentment que són més 
llargues, i que passa per la plaça del Mil·lenari a Sabadell. Crec que tothom té idea de 
què això és un problema, de fet a la darrera reunió del POUM que vam fer ja es va parlar 
de què estava previst, però clar aquestes previsions són sempre a un termini llarg, fer un 
vial perquè es pogués accedir al centre comercial directament des de l’autopista sense fer 
la volta que es fa ara. Bé la idea és si realment podem fer alguna cosa per millorar la 
qualitat de vida de la gent que resideix en aquest lloc i que es veuen molt afectats per 
aquesta circulació de vehicles pesants. 

I després i finalment, hi va haver una petició de què es prohibís l’aparcament en una zona 
enjardinada davant del parc infantil de la plaça del Molí, a la que la Policia Local va 
contestar que es podia col·locar elements que prohibissin l’estacionament perquè 
evidentment la Policia Local deia correctament l’estacionament està prohibit perquè no és 
un vial, de fet era a sobre d’una zona que no està enjardinada és terra. Bé la idea és si 
realment es pot fer això, implementar aquesta vegetació o el que sigui perquè els cotxes 
no estacionin. 

I després hi ha una altra gestió, que em diuen sense resposta, que és la gestió del local 
social de la plaça del Molí. A banda d’això hi ha peticions posteriors que segurament no 
tenen resposta perquè no hi ha hagut temps, i aquestes quan tinguin resposta en tot cas 
si se’m demana, doncs també les traslladaré. 

 

La senyora Elisabeth Oliveras i Jorba declara: 

En tot cas enviarem Manteniment perquè vagi a revisar. 
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La senyora Mercè Vallès Corominas declara: 

Era referent, que abans a la moció no ho he dit, però bé ja que he dit, la intervenció que 
he fet dient que no sabem a qui representen, sí que ens agradaria, nosaltres no ho vam 
aconseguir, però si ho aconsegueixen vostès. Els estatuts i quines entitats i associacions 
de veïns doncs representen la FAV, perquè com què, a més a més vostès s’han agafat la 
moció com a seva entenem doncs que estan ja constituïts i tal, doncs ens agradaria tenir-
ho. 

 

La senyora Elisabeth Oliveras i Jorba declara: 

Continuo. Demanarem a Manteniment que facin la visita pel torrent de la Betzuca.  

Ja no li contesto lo de les banderes, ja sap que estem en procés, “estamos en ello”. 

Als veïns de Poble Sec, l’estudi acústic s’ha fet, l’ha fet la Diputació, ens han de fer 
arribar els resultats. L’avaluació de la situació de l’asfalt també s’estava fent aquests dies, 
juntament amb una tapa que hi havia, alguna cosa més que s’ha afegit al paquet. 

Les càmeres de vigilància, la Policia està fent un estudi a tot el poble d’on i de quina 
manera. Unes ja estan en projecte, que són aquesta subvenció que els hi ha comentat 
abans el Sr. Brossa de polígons i tal. I després lligat a això, el semàfor, ja està demanat el 
detector que s’ha de posar i així que arribi el col·locaran. 

I la restricció de vehicles pesants, aquest és un dels temes que vam estar parlant fins i tot 
ahir a la comissió, a la reunió aquesta que vam fer amb Infraestructures perquè les obres 
també poden tenir una certa afectació, ja vam advertir que per allà doncs ni vehicles 
desviats de l’obra, ni cap, per evitar-ho. En tot cas és un dels temes que s’està valorant 
més de quina altra manera es pot desviar sense que hi hagi una interpretació per part de 
polígons de què els hi fem la vida més complicada del que ja la tenen perquè aquella 
carretera està col·lapsada i quan apuntes la idea no és massa benvinguda. 

Amb el president de l’Associació estem en contacte constant per lo de la gestió, estem 
pendents perquè així ens ho van manifestar de què ells tenien un veí, una persona que 
estava disposada per poder fer una gestió directe, estem pendents de què siguin capaços 
de dir-nos qui, amb el Sr. Àlex Sánchez en parlem bastant sovint i és un dels temes que 
estem pendents de què ens puguin constatar, evidentment se’ls hi va posar una sèrie, 
doncs les normes que hi ha d’haver perquè aquesta persona pugui ser qui ho gestionés, 
si no ho poden fer llavors haurà de sortir a concurs. Però ve de la manifestació dels veïns, 
han tornar a venir els representants, el president ha vingut com 3 o 4 vegades, 
interacciona directament amb la Policia, o amb Via Pública, però també amb Participació 
per la gestió del Molí. I se’ls hi va doncs posar totes les normes que s’havien de complir, 
ens vam posar de termini aquests 2 mesos, si a finals de febrer no tenien les dades ni 
consolidat qui havia de ser doncs ho trauríem a licitació, que ja estaven preparades les 
bases de licitació perquè el veí pogués fer una gestió, que també l’havien consensuat 
l’Associació de veïns, però després ells mateixos ens van demanar que ho paréssim 
perquè volien fer una gestió directa. Per tant aquí estem. 
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La senyora Montserrat Mundi i Mas declara: 

Una pregunta: quan deia vostè el tema dels vehicles pesants pel tema de l’asfalt i tot això, 
quan hi havia bonança econòmica al principi del 2007, quan encara no havia fet el crac 
urbanístic. Recordo que a l’av. de Can Barra per evitar el pas dels camions anar al 
Castellet des de baix, vam posar un cartell, que encara hi és, que posa “vehicles pesants 
entrada a l’esquerra”. Ara que passa, que no ho fan així, ha tornat una altra vegada la 
bombolla immobiliària, jo ja parlo de bombolla immobiliària perquè properament la tindrem 
a sobre una altra vegada. I llavors ens trobem que continuen havent a l’Escola de Música, 
que sabeu que sempre ha estat una problemàtica que hem tingut aquí al municipi, de 
perill que hi ha molts cotxes, els cotxes recullen criatures en doble fila, obren portes, que 
és un perill, llavors a més a més hi afegim ara els camions que no fan cas de la 
senyalització vertical que hi ha i a més a més han malmès absolutament tota la rotonda 
del Castellet. 

Si aneu allà i veieu l’asfalt, veureu que hi ha uns forats, Déu n’hi do!, és una rotonda que 
està molt, molt concorreguda, tant per motos com per molts cotxes, perquè és una 
avinguda principal de municipi i sí que m’agradaria que fessin un cop d’ull per evitar que 
els camions tornin a passar per allà davant i contínuament estiguin fent el mateix 
recorregut. Bàsicament com què s’ha parlat de vehicles pesants i entenc que això és una 
problemàtica greu, si us plau si poguéssiu fer que els camions mantinguin la senyalització 
vertical i que facin cas del que està exposat. 

 

La senyora Elisabeth Oliveras i Jorba declara: 

Doncs ho traslladarem als dos departaments que els hi pertoca, tant a Via Pública com a 
Policia perquè facin els advertiments que pertoquen i continuarem treballant. 

En tot cas si l’Associació de Veïns té algun altre dubte, saben que poden accedir, però ja 
els hi dic que a través del seu president, tenim contacte constant. 

 

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. 


