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ACTA SESSIÓ DE PLE 

Número: 2018000003 
Caràcter: Ordinària 
Data:  5 d'abril de 2018 
Constitució: 19:35 
Aixecament: 21:42 

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 PDeCat 
Mercè Vallès Corominas PDeCat 
Miriam Casaramona Massana PDeCat 
Josep Antoni Delgado Rivera PDeCat 
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. 

CONVOCATÒRIA 

Primera. 

ASSUMPTES CONEGUTS 

1. Aprovació actes 

S’aproven les actes del Ple de l’Ajuntament següents: sessió ordinària de 30 de 
novembre de 2017, sessió extraordinària i urgent de 12 de desembre de 2017 i sessió 
ordinària de 28 de desembre de 2017. 

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

 

 

 

2. Informes de Presidència 

Primer de tot volem fer arribar el nostre condol i el nostre afecta a la família i als amics de 
la senyora de Castellar que ha estat assassinada per violència masclista avui a Sabadell. 
Les dones especialment i jo diria que tota la societat, però especialment nosaltres, estem 
fartes de la violència masclista, dels feminicidis, volem vides dignes, ens volem totes 
vives i aquesta violència excessiva que s’està exercint sobre nosaltres doncs diem prou. 

Convoquem per demà a les 12 del migdia un minut de silenci a la plaça de la Vila i farem 
arribar el nostre condol a la família, en aquest cas de la ciutat veïna de Castellar. 

Us hem de dir també que demà divendres a la nit i fins dilluns el servei de trens de 
Ferrocarrils estarà suspès perquè han de fer una reparació, una millora per poder ampliar 
el soterrament que s’està fent en aquests moments de la línia fins a Can Feu, i en aquest 
cas hi haurà un servei que estarà suspès des de l’Autònoma i anirà amb autobusos fins a 
la parada de Sant Quirze o del Centre. 

I també recordar-vos que la nit de divendres a dissabte, de les 3 a les 7 de la matinada, o 
sigui la matinada de dissabte, la C-1413 també estarà tallada perquè han de fer un 
transport especial per portar la biga cap allà, normalment a aquesta hora molta gent 
dorm, però hi ha veïns i veïnes que van a treballar o tornen de festa, per tant hauran de 
donar la volta perquè no podran passar. 

Seguint aquest procés d’avisos, també dir-vos que aquest cap de setmana, el dissabte, a 
Les Fonts forces carrers es veuran afectats per un tall que Endesa farà, un tall de llum, 
per fer millores a les xarxes. Hem intentat negociar que fos més curt però no ha pogut ser 
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possible i per tant de les 9 a les 13:30 hi haurà molts veïns i veïnes que no tindran 
subministrament de llum. 

Recordar-vos que fins el dia 10 d’abril tenim el procés participatiu obert per fer l’elecció 
dels noms de la sala de la Patronal, la sala nova i la sala històrica i pel canvi de nom del 
carrers Alfons XIII, esperem que tots hi participeu, tots i totes i que doncs surti ben reeixit 
el procés. 

Volem felicitar a l’Ateneu del Món, que enguany fa 20 anys i el dia 20 convida a tot el 
poble a celebrar-ho a la Patronal, al vespre. I els hi volem donar les gràcies especialment 
per la seva acció en el tercer món, però també per aquesta sensibilització que fa 
constantment en el nostre municipi a través de les escoles, de les entitats i la participació 
que tots ells fan possible. 

Recordar-vos que el cap de setmana dels dies 21 i 22 d’abril celebrem l’Aplec del Mussol, 
que aquest any per primer cop ho fa l’Ajuntament, sabeu que l’entitat que durant 25 anys 
el va organitzar, l’any passat ens va traspassar el testimoni, el dia 20, en un dels punts 
del Ple parlarem ara, es fa l’atorgament del Premi i seguidament hi haurà tot d’accions, tot 
d’actes que passaran durant el 20 i el 21, us esperem que tots i totes en gaudiu. 

I finalment, tot i que tenim una moció que entrarà d’aquí una estona, des de l’Alcaldia 
volem primer de tot felicitar al president Puigdemont pel seu alliberament, per fi 
comencem a tenir algun país que la justícia funciona o que sembla que pugui funcionar i 
que reconeix el que és una persecució i no pas el que hauria de ser, doncs el que està 
passant en aquest país, per tant felicitar-nos tots els catalans de què com a mínim hi ha 
algú que comença a albirar algun procés de dignitat cap a tots nosaltres i especialment 
tots els presos.  

Perdoneu, sí tots els demòcrates és veritat, perdoneu a part dels catalans i catalanes 
totes les persones demòcrates d’aquest país. 

 

 

3. Donar compte de decrets 

Es dona compte al Ple dels decrets realitzats durant el mes de febrer de 2018, que van 
del número 2018327 al número 2018692. 

 

 

 

4. Atorgament del Premi Mussol de Sant Quirze i del Premi Mussolada 2018 

ANTECEDENTS DE FET 
 
El Reglament regulador del Premi Mussol de Sant Quirze i Premi Mussolada recull les 
característiques que ha de tenir la persona i/o col·lectiu mereixedors dels 
reconeixements. 

La Comissió del Premi Mussol de Sant Quirze i Premi Mussolada es va reunir el passat 
15 de març per valorar les candidatures presentades i decidir les propostes que s’eleven 
al Ple per a la seva aprovació. 
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Les propostes de la Comissió són les següents: 

Premi Mussolada 2018 
 
El Club Marxa Nòrdica Sant Quirze NORDICWALKS va iniciar el seu camí el 2011 amb la 
implantació d’una nova modalitat d’activitat física, moderada i saludable, al municipi. 
L’entitat organitza sortides en grup, la qual cosa afavoreix la cohesió social entre les 
persones que practiquen l’esport. Tanmateix, l’activitat es desenvolupa en el medi natural 
i dóna a conèixer, i posa en valor, l’entorn privilegiat del municipi, tot conscienciant sobre 
la seva preservació. 
D’altra banda, en els 7 anys de trajectòria, l’entitat ha esdevingut un model a seguir per 
altres clubs de marxa nòrdica, destacant-ne el rigor tècnic i la seguretat, així com les 
activitats desenvolupades en l’àmbit de la salut i del lleure. 
 

Premi Mussol de Sant Quirze 2018 

Ferran Solé Sala és un jove santquirzenc que juga a la primera divisió francesa 
d’handbol, a l’equip Fenix Toulouse HB. Ha llaurat una vida de dedicació i compromís, 
esforç i solidaritat, a través de l’esport. La seva trajectòria esportiva va començar al 
primer equip infantil del Club Handbol Sant Quirze, sorgit d’un equip de l’escola El 
Turonet, on Solé era alumne. Ha jugat amb la Selecció catalana d’Handbol i, actualment, 
juga amb la Selecció espanyola. 

Salvador Núñez de Castro ha participat sempre de manera compromesa i desinteressada 
en la vida associativa del municipi. És membre del GIHSQ des de fa 18 anys, on ha 
desenvolupat un paper significatiu com a responsable de l’arxiu de l’entitat i com a 
participant actiu en la vocalia d’educació, explicant a les escoles l’origen de les masies de 
Sant Quirze, i el treball a les vinyes. També, al Club Excursionista Sant Quirze ha exercit 
la responsabilitat de la secretaria de l’entitat, i ha participat activament en propostes com 
la Caminada a França o les Caminades del Mussol. Un altre fet destacable del candidat 
és la iniciativa de dirigir un curs gratuït per promoure la cultura de la salut entre les 
persones usuàries del CAP. Del 2011 al 2016 va dirigir les passejades per l’entorn de 
Sant Quirze, adreçades a usuàries del CAP, sota prescripció mèdica, i a persones grans. 

La Comissió considera que els dos candidats representen els valors que el premi 
reconeix. 

DISPOSICIÓ 

S’adopta l’acord següent:  
 
Primer .- Atorgar el Premi Mussolada 2018 al Club Marxa Nòrdica Sant Quirze 
NORDICWALKS. 

Segon .- Atorgar el Premi Mussol de Sant Quirze 2018 a Ferran Solé Sala i a Salvador 
Núñez de Castro. 

Tercer .- Notificar aquest acord al col·lectiu i persones premiades a efectes d’emplaçar-
les a l’acte de lliurament dels reconeixements. 

 
Deliberacions 
Com hem dit als informes de Presidència, a Sant Quirze ja és tradició entregar el Premi 
Mussol i el Premi Mussolada. 
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En aquest cas el Premi Mussolada s’atorga a un col·lectiu de persones o a una entitat 
que entretingui i faci que els veïns i veïnes de Sant Quirze o d’altres col·lectius facin de 
mussols, vagin a dormir tard o que tinguin la vista oberta o que es dediquin a fer coses 
interessants per a la societat. 

En aquest cas la proposta que es va fer va ser l’entitat el Club de Marxa Nòrdica Sant 
Quirze NORDICWALKS, que va iniciar el seu camí al 2011, el que va fer inicialment és 
implantar l’activitat física i moderada doncs com a millora de la qualitat de vida i alhora hi 
va anar afegint altres factors, factors socials, factors mediambientals, fan cura de l’entorn 
natural un cop fan les caminades per l’entorn, fan prendre consciència de la importància 
que té especialment la Serra de Galliners i tot el seu entorn pel nostre poble i també 
sempre estan disposats a col·laborar amb l’Ajuntament i amb qualsevol entitat per 
esdeveniments col·lectius. 

Aquest és el Premi Mussolada. 

I el Premi Mussol Sant Quirze, habitualment s’atorga a un veí o una veïna que 
considerem que la seva trajectòria o els fets que ha fet doncs són prou lloables per 
reconèixer com a veí del poble doncs a fer-li un reconeixement, en aquest cas el fem a 2 
veïns: un veí jove el Ferran Solé que és un jove de Sant Quirze, que ha estudiat a les 
escoles del poble, que s’ha format en l’esport base a Sant Quirze i que ara doncs juga a 
la lliga francesa  d’handbol i juga amb la selecció d’handbol espanyola i també quan la 
catalana està convocada també juga. En Ferran és una persona que ha treballat 
intensament, que els seus valors d’esportista els ha portat allà on va, tota la formació que 
ha rebut i hem considerat que el reconeixement d’una trajectòria d’algú jove, d’algú que 
amb l’esforç i amb la persecució de la idea de fer del dia a dia i a més a més del treball, 
amb els estudis, de no només fer del món esportiu una base, sinó també el 
complementar-ho amb el que ha de ser el seu futur més endavant, doncs com poden ser 
uns estudis acabats, doncs ens ha semblat que és una bona manera de posar com a 
model, com a idea als joves i les joves que estan fent esport en aquest poble doncs que 
vegin que amb perseverança i amb persistència i amb voluntat doncs es poden fer. 

I l’altra premiat és en Salvador Núñez, que és un senyor que ja fa 18 anys que és 
membre de GIHSQ, que també és membre del Centre Excursionista i que a més a més 
durant molts anys va ser la primera persona que va col·laborar amb el CAP per fer 
caminades pel poble. Una persona que ha treballat sempre en l’entorn associatiu de 
manera altruista i que el que fem en aquest reconeixement és reconèixer tota la seva 
trajectòria d’aquests 20 anys dedicats a l’entorn del poble i a les persones i a les entitats. 

Aquesta és la proposta que fem, es va aprovar per comissió i l’elevem al Ple per poder fer 
l’atorgament el dia 20 al vespre a La Patronal en un acte on rebran el Premi. 

 

Votació 
Sotmesa a votació la proposta dalt transcrita, s’aprova per unanimitat. 
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5. Declaració d'especial interès i concessió de beneficis fiscals al Departament 
d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya per les obres d'ampliació en una 
línia infantil de l'escola Purificació Salas i Xandri 

ANTECEDENTS DE FET 
 
Amb data 11 d’agost de 2017, registre d’entrada núm. 2017010021, el Departament 
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya ha sol·licitat llicència d’obres per  a la 
nova construcció d’edifici d’educació infantil a l’escola Purificació Salas i Xandri, 
expedient d’obres OMA2017/000038. 

Altrament, es demana que les obres siguin declarades d’interès general o d’utilitat pública 
per tal de gaudir de les exempcions i bonificacions de les taxes i de l’impost sobre la 
construcció. 

Considerant els informes de l’arquitecte municipal de 23 de gener de 2018 i de 9 de 
febrer de 2018, segons el qual les actuacions a realitzar s’ajusten a la normativa 
urbanística de la zona i a la normativa tècnica d’aplicació, així com a les prescripcions 
tècniques que li són aplicables. 

D’acord amb l’informe d’Intervenció de 8 de febrer de 2018, en relació a la concessió de 
beneficis fiscals als tributs municipals meritats per les obres esmentades, següents: 

“Primer.- L’article 103.2.a) del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, Text Refós 
de les Hisendes Locals, determina que, potestativament, les entitats locals podran regular 
una bonificació de fins un 95% sobre la quota de l’Impost de Construccions, Instal•lacions 
i Obres, sempre que aquestes siguin declarades d’especial interès o utilitat municipal 
degut a circumstàncies socials, culturals, històric artístiques o de foment de l’ocupació. La 
declaració d’aquest interès correspon a l’Ajuntament en Ple, prèvia sol•licitud de 
l’interessat, pel vot favorable de la majoria simple dels seus membres. 

L’Ordenança fiscal número 2.5 de l’Impost sobre Construccions, Instal•lacions i Obres, a 
l’article 6è “Beneficis fiscals de concessió potestativa” estableix el següent: 

1. “Les construccions, instal•lacions o obres que siguin declarades d’especial interès o utilitat municipal 
per concórrer-hi circumstàncies socials, culturals, històric artístiques o de foment de l’ocupació que 
ho justifiquin, podran gaudir d’una bonificació en la quota de l’impost en els termes que a continuació 
s’indiquen: 
1.1. Per habitatges protegits 

a) Bonificació del 95 per cent quan es tracti d’obres d’habitatges protegit en règim especial 
b) Bonificació del 81 per cent quan es tracti d’obres d’habitatges protegit en règim general 
c)  Bonificació del 43 per cent quan es tracti d’obres d’habitatges protegit en règim concertat 

1.2. Quan no siguin habitatge 
a) Bonificació de fins al 95 per cent per les instal•lacions i obres que incorporin sistemes per 
l’aprofitament tèrmic o elèctric de l’energia solar. L’aplicació d’aquesta bonificació estarà 
condicionada a que les instal•lacions per la producció de calor incorporin col•lectors que disposin de 
l’Administració de la Generalitat de Catalunya. 
c) Bonificació de fins al 95 per cent, previ informe tècnic. 
La declaració d’especial interès o utilitat municipal correspondrà al Ple i s’acordarà, prèvia sol•licitud 
del subjecte passiu, per vot favorable de la majoria simple dels seus membres. 

(...)” 

L’Ordenança  fiscal  núm.  4.3.  de  taxa  per  llicències  o  la  comprovació  d’activitats 
comunicades en matèria d’urbanisme, no contempla cap benefici fiscal. 

L’Ordenança núm. 3.5., reguladora de la taxa per l'ocupacló temporal o permanent del 
domini públic, en el seu art. 5é té regulat el següent: 

“Article 5è. Beneficis fiscals 
1. L’Estat, les Comunitats Autònoms i les Entitats locals no estaran obligats al pagament de la taxa quan 
sol•licitin llicència per a l’ocupació de l’ús públic local amb els materials descrits a l’article 1 necessaris per als 
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serveis públics de comunicacions que exploten directament i per a altres usos que immediatament interessen 
a la seguretat ciutadana o a la defensa nacional. 
2. No s’aplicarà bonificacions ni reduccions per a la determinació del deute.” 
 

L’Ordenança núm. 4.2., reguladora de la taxa sobre concessions de plaques, patents i 
altres distintius, en el seu art. 6é té regulat el següent: 

“Article 6 – Exempcions 
Gaudiran d’exempció subjectiva els contribuents que siguin titulars d'empreses que explotin serveis públics 
municipalitzats amb caràcter de monopoli.” 
 

Segon.- L’art. 24.4 del TRLRHL estableix que: 

“4.  Para  la  determinación  de  la  cuantía  de  las  tasas  podrán  tenerse  en  cuenta  criterios  genéricos  de 
capacidad económica de los sujetos obligados a satisfacerlas.” 
 
Tercer.- L’Ordenança fiscal núm. 2.5 de l’Impost sobre Construccions, Instal•lacions i 
Obres (ICIO), a l’article 6è.1., i l’art. 103.2.a) del RDL 2/2004, estableixen que correspon 
al Ple de l’Ajuntament la consideració de l’interès especial o utilitat pública de l’obra 
referida, i s’acordarà, prèvia sol•licitud del subjecte passiu, pel vot favorable de la majoria 
simple dels seus membres. Un cop declarada l’esmentada consideració, es podrà aprovar 
la bonificació del 95 % de l’Impost sobre Construccions i Instal•lacions. 

CONCLUSIONS 

En conseqüència, l’aplicació de la bonificació del 95% de la quota, una vegada 
declarades les obres d’especial interès o utilitat municipal, donaria lloc a una bonificació 
de 22.828,50 euros i a una quota final de 1.201,50 euros. 

Aquest pressupost d’execució material de les obres únicament té efectes de liquidació 
provisional, s’haurà d’estar a resultes del cost real efectiu de les obres o instal•lacions 
efectivament realitzades. 

L’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès haurà de liquidar a la Generalitat les taxes que es 
derivin conforme les taxes que hi hagin aprovades” 

D’acord amb l’informe jurídic de la cap d’Àrea de Territori i Medi Ambient de 12 de febrer 
de 2018, favorable a la concessió de la llicència d’obres OMA2017/000038. 

FONAMENTS DE DRET 

- Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la 
Llei Reguladora de les Hisendes Locals. 

- Ordenança Fiscal núm. 2.5. Impost sobre construccions, instal·lacions i obres. 

- Ordenança fiscal núm. 3.5, reguladora de la taxa per l’ocupació temporal o 
permanent del domini públic. 

- Ordenança Fiscal núm. 4.2. reguladora de la taxa sobre concessions de plaques, 
patents i altres distintius. 
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- Ordenança Fiscal núm. 4.3. reguladora de la taxa per llicències o la comprovació 
d’activitats comunicades en matèria d’urbanisme. 

DISPOSICIÓ 

S’adopta l’acord següent:  
 
Primer.- Declarar d’especial interès o utilitat municipal les obres d’ampliació de l’escola 
Purificació Salas amb nova construcció d’edifici d’educació infantil (OMA2017/000038),  
per concórrer-hi circumstàncies socials i culturals, promogudes pel Departament 
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. 

Segon.- Bonificar el 95% de la quota de l’impost sobre Construccions, Instal·lacions i 
Obres, Ordenança fiscal 2.5, corresponent a les obres esmentades. 

Tercer.- Notificar als interessats. 

 
Deliberacions 
El senyor Francesc Fernández Lugo declara: 

Bona tarda a tothom. 

Abans d’entrar en matèria estrictament d’aquest punt, comentar, la setmana passada a la 
sessió informativa prèvia a aquest Ple ja vam avisar que a la disposició segona hi havia 
una errada, de fet aquesta errada ha estat reparada i la disposició segona que s’ha enviat 
dins de la preacta ara és correcte. És a dir bonificar el 95% de la quota de l’impost sobre 
construccions, instal·lacions i obres, ordenança fiscal 2.5, corresponent a les obres 
esmentades. 

De tota manera sí que hi ha en aquesta mateixa preacta del Ple d’avui, a l’apartat de 
conclusions, en el foli 4, de conclusions de l’informe d’Intervenció hi havia una errada, 
primer paràgraf de conclusions diu: “Sobre el pressupost d’execució material del projecte 
informat per l’arquitecte municipal que ascendeix a 600.750,00€, l’import de la bonificació 
serà de 570.712,50€.” Això està equivocat, això era incorrecte, i un nou informe 
d’Intervenció ha reparat aquesta deficiència, aleshores l’aplicació de la bonificació del 
95% de la quota una vegada declarades les obres d’especial interès o utilitat municipal, 
donaria lloc a una bonificació de 22.828,50€ i a una quota final de 1.201,50€. 

Aquesta seria diguéssim la part la versió final i correcte. 

Pel que fa al punt en si, doncs igual que altres vegades anteriorment, la Generalitat ha 
demanat una llicència, en aquest cas per fer obres i ampliar el Puri i en paral·lel el 
Departament d’Ensenyament demana que les obres siguin considerades d’interès 
especial i això els permeti tenir aquesta bonificació del 95% en l’impost sobre 
construccions, instal·lacions i obres. 

Val a dir que els informes de l’arquitecte municipal són favorables pel que fa a la 
normativa urbanística i l’informe jurídic també és positiu. 

Considerem doncs que és d’interès per Sant Quirze declarar d’utilitat municipal 
l’ampliació del centre i bonificar amb un 95% l’ICIO, ordenança fiscal 2.5, les obres 
esmentades. 
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Votació 
Sotmesa a votació la proposta dalt transcrita, s’aprova per unanimitat. 

 

 

6. Aprovació de l'Avanç del Pla d'ordenació urbanística municipal (POUM) de Sant 
Quirze del Vallès 

ANTECEDENTS DE FET 
 
Vist que el Pla General d’Ordenació Urbana (PGOU) de Sant Quirze del Vallès, va ser 
aprovat definitivament per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona, en sessió de 
data 22/3/2000, i va ser publicat al DOGC de 11/5/2000. 
 
Vist que la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona en data 22/9/2005, va acordar 
donar conformitat al Text Refós de les Normes Urbanístiques del Pla General 
d’Ordenació Urbana de Sant Quirze del Vallès. Les normes urbanístiques del PGOU es 
varen publicar en compliment de la resolució de la CTUB de 22/9/2005, en el DOGC de 
11/1/2006. 
 
Vist que el Ple de l’Ajuntament en sessió celebrada el dia 26/11/2015  va acordar: 
Primer.- Encarregar als serveis tècnics municipals, així com als serveis jurídics, la redacció de la 
documentació necessària als efectes d’iniciar els treballs de redacció del Pla d’Ordenació Urbana Municipal 
de Sant Quirze del Vallès.  
Segon.- Implicar al màxim la participació dels veïns, veïnes i entitats del poble amb l’objectiu que el projecte 
resultant, de transcendència pel municipi i els seus habitants, compti amb el màxim consens de la població.  
Tercer .- Que el programa de participació que ha d’acompanyar la revisió del PGOU contempli la creació 
d’un òrgan que aglutini la representació de la ciutadania i de les entitats del poble. 
 
Vist que la Junta de Govern Local en sessió de data 2/8/16, va acordar aprovar 
l’expedient de contractació i en sessió del mateix òrgan col·legiat de data 7/2/2017 es va 
adjudicar el contracte al despatx d’arquitectura “Jornet-Llop-Pastor SLP” de Barcelona, 
per a la revisió del Pla General d’Ordenació del municipi i elaboració del nou POUM.  
 
Vist que l’equip redactor del POUM en data  10/4/2017 va presentar el Pla de Treball. 
 
Vist que el Ple de l’Ajuntament en data 25/5/2017 va aprovar el Programa de Participació 
Ciutadana del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal del POUM on es preveu la 
constitució de les diferents actuacions per tal de garantir els drets d’iniciativa, informació i 
participació ciutadana, de conformitat amb el que preveu l’article 105 del Decret 305/2006 
de 18 de juliol. S’han portat a terme les accions previstes en la Programa de Participació 
Ciutadana, amb la creació de les diferents comissions, entrevistes ( polítics, tècnics i 
entitats ), accions al carrer i  tallers.     
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Vist que l’equip redactor del POUM en data 31/7/2017 va presentar el document de 
Bases de la Revisió del Pla General d’Ordenació Urbana, document que durant el mateix 
mes de juliol es fa públic a través de la web municipal 
 
Vist que en la Memòria de Participació continguda en l’Avanç de Pla s’expliquen les línies 
d’actuació que s’han portat a terme en relació amb la participació tècnica, política i 
ciutadana a través dels diferents òrgans creats a l’efecte. 
 
Vist que en data 31/1/2018 l’equip redactor ha presentat l’Avanç del Pla d’Ordenació 
Urbanística Municipal (POUM), integrat pels documents següents: 
 

a) Memòria d’informació. 
b) Memòria de l’ordenació urbanística . 
c) Memòria de participació. 
d) Document inicial estratègic . 
e) Plànols d’informació (Atles d’informació). 
f) Plànols d’Ordenació 
g) Plànols document estratègic 

 
Vist que en data  9/2/18 l’equip redactor ha presentat el Resum corresponent a l’Avanç 
del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM). 
 
FONAMENTS DE DRET 
 

-Text Refós de la Llei d’Urbanisme, aprovat per Decret Legislatiu 1/2010, de 3 
d’agost (TRLU): 
*Article 55 i 57,58 i 59 relatius al contingut i determinacions que han de tenir els Plans 
d’Ordenació Urbanística Municipal com a planejament general. 
*Article 76 relatiu a la competència dels Ajuntaments per a la formulació de figures de 
planejament general en l’àmbit territorial del municipi 
*Article 80 relatiu a la competència de la Comissió Territorial d’Urbanisme de 
Barcelona per a l’aprovació definitiva dels Plans d’Ordenació Urbanística Municipal. 
*Articles 85 i següents, relatius  a la tramitació dels plans d’ordenació urbanística 
municipal.   
*Articles 89, 90 i 91 relatius als terminis aprovatoris i els efectes del silenci 
administratiu en la formulació i tramitació de les figures de planejament urbanístic. 
*Article 92 relatiu al tipus de resolucions definitives sobre el planejament urbanístic  . 
*Article 94 relatiu a la vigència indefinida del planejament urbanístic . 
*Article 95 relatiu a la revisió dels Plans d’Ordenació Urbanística Municipal un cop ha 
transcorregut el termini fixat o al produir-se les circumstàncies que s’hi especifiquen. 
 
-Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local: 
*Article 21.1.j) relatiu a la competència del Ple per a l’aprovació inicial del Planejament 
urbanístic general i les seves modificacions. 
 
-Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, aprovat per  
D.L.2/2003, de 28 d’abril:   
*Article 52.2.c) atribueix al Ple la competència per a l’aprovació inicial del planejament 
general del municipi així com l’aprovació que posi fi a la tramitació municipal dels plans 
i d’altres instruments d’ordenació urbanístics . 
 
-Reglament de la Llei d’Urbanisme, aprovat per Decret 305/2006, de 18 de juliol: 
*Articles 21, 22 i 105 en relació amb el foment de la participació i els Programes de 
Participació Ciutadana en el procés de planejament. 
*Article 23 relatiu a la convocatòria d’informació pública en els procediments 
urbanístics. 
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*Article  106 en relació a la informació pública de l’Avanç dels instruments de 
planejament. 
 
-Text Refós del Pla General d’Ordenació Urbana de Sant Quirze del Vallès del 
2000 : 
*Articles 8 i 9 Vigència i Revisió: Estableixen un termini mínim de vigència de 12 anys i 
les circumstàncies que justifiquen la Revisió del Pla.  
 

Vist l’informe tècnic favorable de data 12/02/18 de l’Arquitecte Coordinador de l’Oficina 
del POUM amb el vist i plau la Cap d’Àrea de Territori i Medi Ambient . 
 
Vist l’informe preceptiu de la Secretària de data 13/02/18. 
 
DISPOSICIÓ 
S’adopta l’acord següent:  
 
Primer.- Aprovar l’Avanç de planejament del Pla d’ordenació urbanística municipal de 
Sant Quirze del Vallès, redactat pel despatx d’arquitectura “Jornet-Llop-Pastor SLP” de 
Barcelona, que conté els documents següents: 
 
Memòria d’informació. 
Memòria de l’ordenació urbanística . 
Memòria de participació. 
Document inicial estratègic . 
Plànols d’informació (Atles d’informació). 
Plànols d’Ordenació. 
Plànols document estratègic. 
Resum de l’Avanç 
 
Segon.- Exposar a informació pública l’avanç de planejament del Pla d’Ordenació 
Urbanística Municipal de Sant Quirze del Vallès durant el termini de dos mesos, 
mitjançant la publicació d’aquest acord al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, al 
Butlletí Oficial del Província de Barcelona i a dos diaris d’àmplia difusió provincial i 
comarcal, tauler d’anuncis de la Corporació i a la pàgina del POUM de SQV i web 
municipal, per tal que tothom que hi estigui interessat/ada pugui examinar-los, formular 
les consultes que estimi oportunes i presentar quantes aportacions, suggeriments o 
reclamacions consideri adients.  També s’acorda donar compliment a l’article 8 del Decret 
Legislatiu 1/2010 de 3 d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’urbanisme de 
Catalunya i donar publicitat de tot el document urbanístic de l’Avanç de Pla, a la pàgina 
web municipal als efectes de la seva consulta per via telemàtica. 
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La documentació es podrà consultar a l’Oficina del POUM ubicada a l’Àrea de Territori i 
Medi Ambient en el Carrer Pau Casals 72 de Sant Quirze del Vallès. 
 
Tercer.- Trametre una còpia del document inicial estratègic i de l’Avanç de planejament 
del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Sant Quirze del Vallès, a l’oficina territorial 
d’avaluació ambiental (OTAA) dels serveis Territorials de Departament de Territori i 
Sostenibilitat per tal que n’emeti el document de referència previst per l’article 86 bis del 
Decret Legislatiu 1/2010 de 3 d’agost i l’article 20 de la Llei 6/2009 i a la Comissió 
Territorial d’Urbanisme de Barcelona (CTUB) del Departament de Territori i Sostenibilitat, 
per tal que n’emeti l’informe urbanístic i territorial d’adequació de l’Avanç al marc normatiu 
urbanístic vigent. 
 
Quart.- Facultar tan àmpliament com en dret sigui menester a l’Alcaldia, perquè en nom i 
representació d’aquest ajuntament impulsi, gestioni i dinamitzi la realització de les 
actuacions necessàries per al compliment de l’Avanç de planejament del POUM i també 
per tal que formalitzi i signi quants documents siguin necessaris a tal efecte. 
 
Deliberacions 
La senyora Elisabeth Oliveras i Jorba declara: 

Hem acordat en Junta de Portaveus que aquest punt no tindrà minutatge com el que 
tenim establert, perquè les intervencions puguin ser més llargues si algú ho necessita. 

 

El senyor Francesc Fernández Lugo declara: 

Com és sabut, el Ple de novembre del 2015 va acordar el començament dels treballs de 
revisió del Pla general urbanístic del poble, per tal d’actualitzar i corregir el Pla actual que 
data del 2000. 

Amb  aquest objectiu es va convocar una licitació per triar l’equip especialista en la 
redacció, una licitació que es va adjudicar a l’estudi Jornet-Llop-Pastor de Barcelona. Al 
maig passat aquest Ple va aprovar el programa de participació ciutadana que ha 
d’acompanyar la revisió del POUM, que és el nom diguéssim com es coneix el Pla 
general. 

Un programa aquest de participació que incloïa la creació d’un seguit de comissions i 
planificava diverses accions, que s’han dut a terme per tal de donar veu al veïnat en 
aquest procés. 

Es va crear també l’Oficina de Pla i al juliol l’equip redactor presentava el document de 
bases que va servir per començar les sessions participatives de diagnosis. 

Fruit del treball d’aquests mesos, l’equip redactor ha presentat els documents que 
conformen l’avanç de la revisió, aquest avanç que avui sotmetem al Ple com a primer pas 
en la tramitació urbanística. 

L’avanç es configura com un seguit de documents destinats a definir les línies mestres 
del Pla, establint un model i definint les directrius que hauran d’orientar la següent fase de 
la redacció. 

El darrer cop que el Ple de Sant Quirze del Vallès va tractar un avanç de Pla general va 
ser al desembre de 1996, han passat més de 21 anys, per tant volem dir que ens trobem 
davant d’un projecte singular, d’aquells que no es fan cada dia i transcendent perquè 
marca un camí de futur. 
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Com es concreta això? Doncs aquest avanç està format per 3 memòries: la d’informació, 
la d’ordenació urbanística i la memòria de participació. També inclou un document inicial 
estratègic i un seguit de plànols d’informació i d’ordenació, finalment el conjunt es 
completa amb un document de resum. 

Desgranant la memòria d’informació presenta les dades bàsiques del poble: els límits, 
l’encaix territorial, les descripcions del medi i del planejament urbanístic actual, el 
sistemes d’equipaments, d’espais lliures, les xarxes de servei, població, la tipologia de 
llars que tenim a Sant Quirze i l’estructura de la propietat, els usos del sòl, el patrimoni i 
l’anàlisis econòmica del municipi. 

La memòria de l’ordenació urbanística per la seva banda fa referència al mètode i als 
criteris generals per a la revisió del Pla general, marcant sis línies de projecte: 1. Ordenar 
les infraestructures de la mobilitat urbana i territorial. 2. Integrar el patrimoni i el paisatge 
de l’entorn. 3. Estructurar Sant Quirze a través dels torrents i els espais lliures, parcs, 
places i jardins. 4. Equipar el poble de forma integral i equilibrada. 5. Dimensionar el Sant 
Quirze del futur en qualitat i quantitat. 6. Ajustar la regulació de l’edificació i la qualificació 
del sòl. 

També tenim la memòria de participació, un punt bàsic no només perquè sigui obligatori 
normativament, sinó perquè no tindria cap sentit treballar en el document que ha de 
definir el Sant Quirze de les properes dècades, sense escoltar la veu del veïnat, del 
veïnat i dels actors socials. El debat entorn el model territorial de poble constitueix una 
oportunitat única que ens ha de permetre construir al final del trajecte una eina 
urbanística capaç de fer un poble millor. 

A banda de la feina del dia a dia de l’Oficina del POUM, en els darrers mesos podem dir 
que hi ha hagut 14 reunions de la comissió de coordinació, 4 del comitè de direcció i 3 de 
la comissió informativa de seguiment amb tots els grups municipals. 

A nivell de poble es va realitzar una enquesta al web, sessions d’anàlisis amb entrevistes 
grupals de polítics, tècnics i membres de la societat local i tallers d’anà lisis i proposta 
concretats en sengles sessions participatives els dies 28 d’octubre i 27 de novembre. 

A banda ja han tingut lloc dues trobades de la Mesa Ciutadana, s’han establert punts 
d’informació en actes públics i moments assenyalats com la Mostra d’Entitats, la Festa 
del Medi Ambient i la Festa Major, sense oblidar que tant a l’Àrea de Territori com a la 
Torre Julià els tècnic municipals atenen les consultes que fan referència a la revisió del 
Pla. 

I aquí m’agradaria fer un incís per agrair la tasca de les treballadores i els treballadors de 
l’Ajuntament en aquesta singladura tant transversal que és una revisió del Pla general i 
també a les persones i entitats que han pres, que prenen o que en algun moment 
prendran part en el procés participatiu. 

En concret la dinàmica d’octubre va generar un seguit de conceptes que el veïnat 
participant va identificar com a definitoris de la identitat de Sant Quirze, una xarxa verda 
de municipi, un nou model de mobilitat, una vida social al poble revitalitzada i amb 
polítiques de reforç en habitatge i economia local. 
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Un altre dels textos que formen l’Avanç és el document inicial estratègic, que determina 
els requeriments ambientalment significatius i també els aspectes més rellevants del 
medi. 

Després en l’Avanç trobem els plànols necessaris per l’estudi a nivell històric, geogràfic, 
físic i de serveis i infraestructures. 

Tota aquesta documentació s’ha enviat, s’ha compartit amb els diversos grups municipals 
i també s’ha compartit en les sessions de les diferents comissions abans esmentades. 

Si avui el Ple, aquest vespre aprova aquest Avanç, és previst fer una exposició simultània 
a la Torre Julià i a la Biblioteca i el text s’exposarà a informació pública durant 2 mesos, 
de manera que qualsevol persona o entitat pugui fer suggeriments, consultes, aportacions 
o les reclamacions per tal que siguin valorades en la fase de redactat del document 
inicial. 

En les pròximes setmanes també presentarem l‘Avanç i es farà participació als barris, on 
anirem a explicar-ho. 

Òbviament l’Avanç es penjarà també a la secció del POUM al web municipal, i la 
documentació estarà disponible per a consulta a l’Àrea de Territori de l’Ajuntament a l’av. 
Pau Casals. 

En paral·lel al període d’exposició, que durarà com dèiem fins a començaments de juny, 
l’Avanç serà tramès al Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat per tal 
que l’Oficina Territorial d’Avaluació Ambiental i la Comissió Tècnica d’Urbanisme de 
Barcelona emetin els seus informes, que hauran de dir si aquest Avanç s’adequa als 
marcs normatius. 

A grans pinzellades la revisió del Pla general d’ordenació urbana es fa amb 6 objectius: 
adaptar l’existent a la normativa vigent. Analitzar i fer propostes sobre l’actual estructura 
urbana de Sant Quirze, articulant els nous creixements consolidats, revisant i definint el 
sostre i la població potencial i la transformació interna del poble. Estudiar les noves 
provisions i el seu encaix territorial. Tractar i desenvolupar els usos i els aprofitaments del 
sòl no urbanitzable. Ocupar-nos del tipus de gestió, usos i titularitat de les peces 
dotacionals i dels elements de centralitat. I finalment fer propostes de creixement i 
ordenació pel terreny d’activitat econòmica i l’estructura urbana. 

I aquest Avanç és per entendre’ns, la feina de definició del model. 

Avui ens dotem del marc, hem escoltat al veïnat, s’ha fet la fotografia del que tenim, d’on 
som i s’han marcat 5 directrius estratègiques: 

1. Potenciar els espais lliures i el sòl no urbanitzable. 

2. Reorientar el creixement, fins ara hem cobert demanda, el futur Pla revisat haurà de 
gestionar l’oferta. 

3. Apostar pel creixement interior i la requalificació urbana. 

4. Mantenir i millorar els equipaments. 

5. Integrar el patrimoni amb coherència posant en valor allò que tenim. 

Està clar doncs que haurem d’entrar en la revisió del Pla mirant endavant sobre la base 
que coneixem i considerant factors que seran decisius i que marcaran el poble del futur, 
el creixement demogràfic i que implicaran quant a necessitats educatius, per exemple, o 
l’envelliment de la població en les pròximes dècades. 
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Una de les anàlisis que s’han fet ha estat sobre les perspectives de creixement 
demogràfic, i la forquilla indica que en un escenari de creixement mínim el poble l’any 
2034 podria tenir un 75 habitants més dels que tenim ara, en una forquilla d’escenari 
màxim, aquest creixement demogràfic podria anar a les 4.000 persones respecte a la 
xifra actual que estem vorejant els 20.000. 

Aleshores l’escenari mig, que és el que es pren com a referència indica un creixement 
potencial d’uns 2.000, 2.000 i poc habitants en els propers 16 anys. 

Pel que fa a l’habitatge, no és cap secret que Sant Quirze és un poble on l’accés a la 
vivenda és especialment difícil per col·lectius com ara el jovent, els estudis que s’han fet 
fins ara ens diuen que l’habitatge principal al poble és essencialment de propietat, que 
tenim un parc d’habitatges relativament modern i que Sant Quirze som un poble on hi ha 
molt poc habitatge buit, per sota de les xifres del Vallès Occidental i molt per sota de la 
mitjana de Catalunya. I som un poble també i això no cal dir-ho, amb lloguers per sobre 
de la mitjana comarcal. 

L’Avanç proposa treballar en un reequilibri de l’oferta residencial, amb ampliació i 
diversificació de les tipologies, ja que en aquest moment estem massa concentrats en 
l’oferta d’habitatge unifamiliar. 

L’Avanç considera que el romanent pendent d’habitatges pot donar pràcticament resposta 
a les futures necessitats de vivenda nova i en aquesta sentit aposta per un creixement 
màxim al voltant de 2.000 noves llars pel Sant Quirze del futur com diem, en base al 
terreny disponible i a la previsió de creixement potencial de població. 

Un potencial que es localitza en 5 zones: el nucli del poble i el seu entorn, on ara tenim 
l’oferta mixta d’habitatges unifamiliars i plurifamiliars. Mas Duran amb habitatge 
plurifamiliar, amb espais comunitaris a l’entorn. Can Poncic on hi ha habitatge plurifamiliar 
amb espais lliures comunitaris. Castellet, Rosales i l’estació amb una barreja d’habitatge 
unifamiliar i plurifamiliar i on es proposa també fer unitats d’autopromoció col·lectiva per 
tal d’afavorir l’accés a la vivenda i potenciar la figura del cohabitatge, especialment 
pensant en col·lectius de gent jove i en sèniors. I finalment Castelltort i Sotavia, on tenim 
una oferta d’habitatge unifamiliar aïllat.  

No pensem pas en un poble, en un Sant Quirze expansiu, sinó en un futur Pla que 
rehabiliti o recicli el que tenim, no augmentant els límits de sòl urbà i mantenint el no  
urbanitzable. 

També serà clau els equipaments, la percepció veïnal que es desprèn dels processos 
participatius és la d’una certa saturació, especialment a la zona esportiva i La Patronal, 
en aquesta àrea l’Avanç proposa optimitzar el complex esportiu de Can Casablancas i els 
voltants, interconnectar el sistema d’equipaments amb els espais lliures de l’entorn i 
complementar les dotacions que ja existeixen i previstes, parant esment especial als 
equipaments esportius i docents, ja que lògicament un augment de població en els 
pròxims anys, en les pròximes dècades, comportaria la necessitat de pensar per exemple 
en un nou centre educatiu d’educació infantil i primària, la necessitat d’un nou institut. 
L’objectiu doncs ha de ser crear un sistema clar d’activitat social i qualitat de vida. 

D’igual manera l’Avanç marca un seguit de directrius que han de posar-nos al dia 
normativament, ja que per exemple el Pla general ara vigent es va aprovar abans que 
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normes posteriors, com ha estat el Pla territorial metropolità de Barcelona o la Llei 
d’urbanisme. Per tant ens toca en aquest sentit fer els canvis per ajustar-lo i adaptar-lo a 
la legislació vigent. 

Pel que fa al medi ambient, en el decurs de les darreres dècades s’ha perdut l’equilibri 
entre l’espai forestal i l’agrícola, aquest fenomen no és pas exclusiu de Sant Quirze, sinó 
que s’ha anat donant de manera generalitzada a tot el Vallès. Això fa especialment valuós 
el conreu respecte al bosc, no per res especial ja que la riquesa ambiental es derivarà de 
les relació entre ells i no pas de la imposició d’un sobre l’altra. Buscarem així de protegir i 
conservar el medi ambient, esponjant el poble per tal d’aconseguir un Sant Quirze d’alta 
qualitat ambiental i amb una relació directe amb el medi. I no només per convenciment, 
sinó perquè el Pla territorial metropolità de Barcelona determina que tot el sòl no 
urbanitzable del nostre poble és espai de protecció especial d’interès natural i agrari. 
Pensem que més de la meitat de la superfície total del municipi és sòl no urbanitzable i 
òbviament aquí ens haurem de fixar en la Serra de Galliners, a protegir tant com puguem 
perquè volem que així sigui i perquè hem de respectar el dictamen que va fer la comissió 
de la Serra i aquest Ple va aprovar al març del 2016, ara fa una mica més de 2 anys, en 
quan a dotar a la Serra de la màxima protecció, redactant les figures necessàries en 
aquest sentit que és quelcom que no s’ha fet durant la vigència del Pla general actual. 

Sant Quirze té un paper clau en la connectivitat del corredor natural entre Collserola i 
Sant Llorenç, així una de les alternatives formulades per l’Avanç és a Can Llobateras 
ampliar la zona d’espai lliure limítrof al torrent, traslladant el sòl residencial a una zona 
més compacte de l’àmbit, afavorint d’aquesta manera també la connectivitat i el pas de 
fauna. 

Un altre aspecte clau és la mobilitat, a Sant Quirze tenim un gruix important de la població 
fora del centre, amb un trànsit que ha anat creixent al llarg dels anys, embussos en hora 
punta i la particularitat que ens han convertit en una zona de bypass o trencall pel que fa 
al trànsit rodat i a nivell ferroviari, dues estacions de Ferrocarrils de la Generalitat, la de 
Les Fonts i la de Sant Quirze, de línies diferents, S1 Les Fonts, S2 Sant Quirze, sense 
connexió directe entre elles i pensant que qualsevol persona que hagi d’anar d’una a 
l’altra ha de baixar a fer el transbordament a Sant Cugat. 

Tot això obliga a repensar la mobilitat, dignificant els accessos al poble i buscant un 
dibuix que ens deixi un municipi amable, amb una mobilitat més saludable i sostenible. A 
Sant Quirze del Vallès penseu que hi ha censats més de 15.000 vehicles per un població 
que estem fregant els 20.000 habitants.  

Tot això evidentment comporta unes afectacions a nivell de despesa de carburant, de 
contaminació i lògicament de salut. 

Cal refermar d’altra banda l’aposta per l’execució de la variant de la C-1413, una via amb 
un trànsit de 12.000 vehicles diaris. L’objectiu clar d’aquesta actuació, que ja està 
dibuixada és que el trànsit d’aquesta via vagi a trobar la C-58 i no ens entri en el nucli. En 
aquest apartat una de les propostes serà anul·lar la reserva de sòl per la ronda Est de 
Terrassa en el tram que passa pel nostre terme i que buscava l’enllaç amb l’autopista 
entre Sabadell i Terrassa. 

Igualment per afavorir la connectivitat verda, l’Avanç planteja eliminar la reserva viària de 
l’actual entre la peça de sòl de Can Poncic i el torrent de la Betzuca per garantir la 
connexió entre el poble i la Serra de Galliners, reordenar la viabilitat al polígon de Can 
Canals i reconsiderar l’actual carretera de Rubí com a travessera urbana al seu pas per 
Les Fonts. 

Tot això, a banda d’apostar per una mobilitat interior que afavoreixi els carrils bici, per en 
trajectes interns, sobretot com pensant en les connexions amb la Universitat Autònoma i 
amb Sabadell. 
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Un altre camp de la revisió del Pla serà el comerç, a Sant Quirze del Vallès el tenim en 4 
grans eixos: la zona de l’avinguda Egara, Pintor Vila Puig, els entorns de Vallcorba, 
Barcelona i Pau Casals i el Mas Duran, sense oblidar lògicament l’Alcampo. 

El Pla haurà de buscar mesures per enfortir-lo, especialment el comerç de proximitat, allà 
on ja hi sigui i per promoure’l en les zones on encara no existeix o no té pes. 

Caldrà revisar també, en aquesta següent fase dels treballs del Pla, les activitats 
econòmiques en sòl no urbanitzable que ara mateix presenten conflictes d’integració al 
paisatge i que estan en disconformitat amb l’ordenament legal vigent, mirant de trobar 
l’encaix més escaient amb la legislació.  

I en el terreny industrial ara mateix les activitats principals en els 5 polígons del poble són 
la indústria i el comerç a l’engròs, aquí l’Avanç proposa línies d’actuació com mantenir i 
reajustar les condicions urbanístiques, reprogramar àmbits industrials amb localitzacions 
singulars i redefinir àrees de reordenació de les activitats econòmiques. 

Haurem de treballar potenciant usos industrials més moderns, menys contaminants per 
tal d’afavorir la posada al dia del teixit productiu, comptant que la mitjana de vida útil dels 
edificis industrials, de les naus, és d’uns 50 anys i que a curt i mig termini, especialment a 
Can Casablancas i a Can Torres Can Llobet, que són els polígons més antics ens 
trobarem amb una demanda per reformar naus, que hauran d’acollir aleshores un tipus 
d’activitat que potser tindrà poc o res a veure amb la que es feia quan van ser 
construïdes. 

Així doncs cal repensar la façana de la C-58, ja que tret de Can Corbera, tots els altres 
polígons industrials estan propers a l’autopista. Buscar un pla doncs que sigui atractiu en 
aquest aspecte també, revitalitzant les àrees industrials, apostant per la convivència entre 
models productius i posant en valor els llocs de treball existents com a patrimoni 
econòmic del municipi. 

L’aspecte del patrimoni, tot i no tenir cap bé cultural que hagi estat catalogat fins ara 
d’interès nacional, hi ha les masies que han aguantat fins a l’actualitat, en alguns casos 
podríem dir de manera heroica i que cal catalogar o la zona de protecció arqueològica de 
Can Feu, edificis com la Patronal, el Sindicat Agrícola que tot just acaba de fer el primer 
segle de vida, la Casa Vila Puig, torres de començament del segle XX al nucli principal i 
torres que en el seu moment van ser d’estiueig a Les Fonts. En resum hem d’anar en el 
sentit en aquest apartat de no perdre la consciència sobre la importància d’aquest llegat. 

I un apartat clau com és el de les finances, la hisenda municipal, caldrà posar atenció a la 
capacitat per compatibilitzar les futures inversions municipals amb els nous compromisos 
d’inversió que es puguin derivar del pla revisat, que incorporarà l’anàlisis d’impacte de les 
actuacions previstes. 

Així doncs per acabar, aquest Avanç aposta per una revisió que ens doti d’un futur pla 
general de contenció, encaminat a aspectes més qualitatius que no pas quantitatius, fent 
un Sant Quirze de futur i amable amb les persones, sostenible i modern. 

Agraeixo la seva atenció i el sotmetem a la seva consideració i aprovació. 
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El senyor Lluís Villa Carbo declara: 

Bona nit a tothom. 

Des del nostre grup municipal de C’s, primer agrair a tothom la feina feta de tots els que 
han treballat en aquest POUM, tant des dels diferents departaments de l’Ajuntament com 
de l’equip redactor. 

Per la nostra part trobem que en el fons aquest nou POUM, aquest Pla estratègic no 
deixa de ser més que una posada a punt de l’anterior, el que es va fer al 2000, tant en 
qüestions tècniques com legisladores i amb noves eines infogràfiques que en aquell 
moment no hi eren i que ara ja hi són i que es pot treballar molt bé. 

Però no acabem de veure una posada en marxa d’una nova estratègia que contempli la 
fotografia del que ha de ser un nou Sant Quirze en el pròxim futur. 

La preferència d’una mobilitat saludable, com fa constar aquest POUM, creiem que en el 
fons no es podrà portar a la pràctica pel problema de l’envelliment de la població. El tenir 
barris allunyats del centre penalitza la gent gran, que és la que en gran part viu en 
aquests barris de la població. 

Per altra falta un estudi de transport dins del POUM, això és una cosa que el nostre grup 
vam dir des del primer moment que consideràvem que era necessari, se’m va dir que no, 
però continuem insistint que crec que és important i considerem que és una mancança 
important deixant els barris pendents del cotxe, o sigui amb aquest POUM els barris 
queden pendents de què tothom tingui el seu cotxe. I bé considerem que això de cara al 
futur no és correcte. 

Per altra banda, la falta d’un estudi de transport dintre del POUM considerem que és una 
mancança important, per nosaltres una part més important també són la falta 
d’equipaments als barris i això lligat a la diferència d’habitatge per hectàrea, que aquest 
és un tema que mirant-lo clarament, tal com ells ho exposen és molt important, els 
diferents barris, els diferents punts d’edificació del poble hi ha molta diferència 
d’habitatges per hectàrea. I això crec que dona una fotografia clara de què realment el dia 
de demà tindrem un poble molt gran, amb uns sectors de població amb molta gent i bons 
serveis i tindrem molt espai amb poca gent i mals serveis. 

També dir que falta que les diferents administracions, això és un tema que s’ha de posar 
clar, després de l’Avanç aquest que s’ha presentat ara, i que s’aprovarà o no s’aprovarà, 
també dir que falta que les diferents administracions, ambientals, administratives, 
urbanístiques donin el vistiplau al mateix. Per la qual cosa encara estem lluny del POUM 
definitiu. 

També constar que falta tota la part d’informació pública, que la gent podrà dir també la 
seva. 

En conclusió i per acabar, o sigui que tampoc utilitzarem tant de temps com estava 
previst. Des del nostre grup ens abstindrem ja que considerem que aquest Avanç hi ha 
diferents mancances que esperem que amb la resta de temps i participació es pugui 
millorar. 

 

El senyor Manuel Cáceres Castaño declara: 

Bon vespre a tothom. 

Jo seré encara més breu. 



 

 19/65 

Valorem positivament el procés informatiu que s’ha seguit fins ara amb aquest Avanç de 
POUM, amb les reunions que s’han fet, totes les preguntes que hem formulat a l’equip 
redactor s’han respost satisfactòriament i això entenem que és una cosa molt important, 
sobretot en una matèria tant complexa com aquesta on és fàcil navegar i és fàcil perdre 
de vista que vol dir cada cosa. 

Per tant valorem molt positivament aquest procés, mostrem també la nostra sintonia amb 
les línies generals, perquè al final això és només un avanç del planejament, no és encara 
el planejament, sinó que són només unes línies generals, però que pel que ens van 
explicar, el sentit en el que va, que ha explicat ara el Sr. Fernández i també el que ens va 
explicar l’equip redactor, doncs ho considerem correcte i per tant donem el nostre vot de 
confiança i evidentment esperem que en tot el que queda de la tramitació del pla, que 
com ha dit el Sr. Villa, encara queda la informació pública, etc., doncs es puguin concretar 
aquests aspectes de la millor manera possible i es pugui permetre la intervenció de 
participació de la ciutadania i de tot aquell que hagi de participar per millorar o concretar 
més ben dit aquest Avanç amb un pla que definitivament pugui complaure a la majoria de 
la població.  

Per tant el nostre vot serà afirmatiu. 

 

El senyor Josep Antoni Delgado Rivera declara: 

La intervenció és per anunciar el nostre vot en el sentit d’abstenció en aquest punt, és 
una abstenció de consideració de la feina feta, l’Avanç té un contingut que encara ha de 
ser matisat, desplegat i detallat i posposem la discussió del fons fins a moments futurs, ja 
que la tramitació que ens espera serà llarga, com està previst. 

Creiem no obstant que no s’ha fomentat adequadament la participació de veïns i veïnes, 
no s’ha assolit una difusió suficient. El regidor acaba de dir literalment: “hem escoltat al 
veïnat”. M’agradaria, i això és una pregunta, que ens ofereixi les dades de participació 
fins al moment en el que ens trobem i especialment quina representativitat té la 
participació per part d’entitats que han incidit en el tema. 

Denuncien també que alguna entitat, no sabem si induïda o no per l’equip de govern, es 
fa públicament ressò precipitadament de detalls que ni tant sols encara coneixem la 
totalitat de regidors i regidores. 

Amb l’abstenció no ens oposem a l’aprovació d’aquest document d’Avanç i en la 
tramitació posterior tindreu ocasió de debatre de forma constructiva el que serà el futur 
del planejament urbanístic de Sant Quirze. 

 

El senyor Francesc Fernández Lugo declara: 

Gràcies als 3 grups, a les 3 persones que han fet els seus comentaris: el Sr. Villa, el Sr. 
Cáceres i el Sr. Delgado. 
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Bé només comentar que evidentment falta molt per fer, com deia el Sr. Villa, perquè 
estem en el pas preliminar, estem presentant l’Avanç, s’han començat a fer estudis, 
d’alguna manera, la forma més gràfica de dir-ho, és que hem fet la fotografia, sabem com 
deia en la intervenció anterior, la fotografia sabem, ens dona la imatge d’on estem, a 
partir d’aquí fem propostes i ara és quan el Sr. Jornet de l’equip redactor, ell sol dir, 
utilitza la frase, que ara s’ha fet diguéssim el patronatge, ara és quan entrarem, en 
aquesta fase és quan s’entrarà a diguéssim, a la lletra petita, anar solucionant tots els 
temes i a posar fil a l’agulla una vegada ja tenim el marc. 

La mobilitat, la mobilitat està estudiada, igual que s’han estudiat i s’ha fet esment dels 
altres aspectes, hi ha un apartat de mobilitat sense anar més lluny en la memòria 
d’informació urbanística i en les d’informació. 

Evidentment la participació seguirà, ha existit i seguirà, en aquesta pròxima fase, en els 
pròxims mesos, que ens ha de dur fins a l’aprovació, fins a presentar el text, el text revisat 
i que ens ha de dur fins a sotmetre a aquest Ple l’aprovació inicial. 

Pensen que una mica la intervenció del Sr. Villa anava més avançant-se al que falta, 
falten coses però clar tot en el seu, en el seu ordre i en aquesta primera fase preliminar 
de l’Avanç, s’han fet els estudis, s’han fet les bases, s’han fet els plànols, com deia no 
tant per posar-hi remei sinó per fer la diagnosi. 

I a nivell d’agrair el vot afirmatiu expressat pel PSC, pel Sr. Cáceres i pel que comenta el 
Sr. Delgado, doncs com sempre, d’alguna manera, l’Ajuntament el que pot fer és convidar 
a la participació. Tu el que no pots fer és portar-lo de l’orella arrossegant-lo al que no vol 
participar, s’ha convidat a persones, s’ha convidat a entitats, al teixit social, al teixit 
associatiu del poble, qui ha volgut participar, participa. I d’alguna manera el que sí que no 
sé és l’entitat a la qual feia referència en el sentit que pot disposar d’informació abans que 
la resta de regidors, sincerament aquí sí que no sabria dir-li a què es referia. 

 

El senyor Lluís Villa Carbó declara: 

Agrair la intervenció. Jo Sr. Fernández per ser molt curt, és un Avanç estem 
completament d’acord, però escolti aquí ja diu que el poble només pot créixer en 2.000 
habitatges més, punt, i aquí es tanca. Això és el que diu l’Avanç, 2.000 habitatges més. 

I quan vam parlar de l’autobús i tal, ells van dir que era insostenible, però clar si 
políticament es decidia fer la despesa en el bus enlloc d’en altra cosa, doncs que era un 
problema de política de l’Ajuntament, però això aquí no està contemplat. 

 

El senyor Josep Antoni Delgado Rivera declara: 

Tot i ser conscients que l’oportunitat de participar no garanteix l’èxit, sí que m’agradaria, 
incidint en la pregunta que he fet, saber les dades de participació i quines aportacions hi 
ha hagut per part d’entitats o de particulars, ni que sigui de forma estadística o numèric. 

 

El senyor Francesc Fernández Lugo declara: 

No em voldria equivocar, ara no tinc les dades aquí, però de cara al pròxim Ple les podem 
buscar, les puc buscar perquè no m’agradaria equivocar-me, la participació que va haver, 
la sessió que es va fer a Can Barra el dia 28 d’octubre, a la del 27 de novembre, no ho 
sé, ja ho buscarem a veure fins a quin punt ha arribat o fins a quin punt es representativa. 
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La senyora Elisabeth Oliveras i Jorba declara: 

Bé per aclarir-ho una mica. L’Avanç, tenim una veïna aquí que demana si pot intervenir. 
Abans de res, estem ple procés d’elaboració del Reglament, en el que sí que podreu fer 
intervencions en el Ple, ara mateix no ho tenim regulat de cap manera que pugueu fer la 
intervenció. 

Amb l’Avanç el que pretenem, com deien ara s’ha fet la diagnosi, han fet el dibuix de la 
situació que tenim i del que, recordeu que estem parlant  d’un Avanç d’una revisió del Pla 
general, no d’una elaboració d’un pla general. 

El Sr. Villa ens parlava de què hi ha urbanitzacions en aquest poble que estan quedant 
aïllades o que no tindran servies, és veritat, si quan es va aprovar aquest POUM, qui el 
va aprovar ho va voler així, va voler una urbanització extensiva, una ocupació expansiva 
del municipi sense preveure quines necessitats generaria això en el municipi al cap d’uns 
anys, ara hi som al cap d’uns anys. 

Aquest POUM es va aprovar quan a la meitat de la ciutadania de Sant Quirze, més de la 
meitat de veïns i veïnes que som ara aquí no vivíem encara a Sant Quirze o estàvem en 
procés de ser-ho, no sabíem quin perfil ocuparia, quines necessitats tindríem, ara hi som, 
ara han passat 20 anys, estem en un moment de revisió. 

Amb aquesta revisió el que pretenem sobretot ara és poder recollir propostes i 
suggeriments de tothom. 

La participació, hi haurà una exposició estable a la Biblioteca i una exposició estable a la 
Torre Julià, hi haurà una presentació a cada àmbit i a més a més hi haurà una exposició 
que s’anirà movent i que ens anirem reunint per sectors de veïns i veïnes, sobretot 
perquè hi ha diferents situacions, hi ha diferents barris que els veïns se les estan trobant, 
que no coneixien que havia previst el Pla general pel seu barri i que fins i tot es bo que 
sàpiguen que hi ha dibuixat d’abans. 

Perquè no podem fer segons que, doncs perquè hauríem de desprogramar, i aquí tenim 
l’interventor que va arribar just quan s’acabava d’aprovar el Pla general, hauríem de 
desprogramar zones urbanitzables indemnitzant i aquesta proposta que va passar per 
l’economia del municipi no l’hem volgut contemplar. 

És a dir, vostè ens diu ens queden 2.000 habitatges, bé és una forquilla. Per on s’ha 
apostat o quina és la voluntat i és el suggeriment que es fa i és la proposta que se li fa al 
veïnat i que serà el veïnat qui amb les seves aportacions valorarà si la vol o no, si 
aquesta forquilla de 2.000 és suficient o no ho és, però aquí és participació de tots, aquí 
ho hem de dir tots plegats i totes plegades. 

La persona que ens feia l’estudi demogràfic ens deia “podem anar des de 100 persones 
més fins a 2.000 persones més”, quina és la mitjana, no ho sabem, perquè pot ser que es 
desenvolupi més o menys de pressa. En tot cas el que es pretén és saber que en pensa 
la ciutadania d’aquesta foto que s’ha fet, d’aquest dibuix, d’aquesta diagnosi inicial. 
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En el taller de participació que es va fer a Can Barra, van participar unes 50 persones 
aproximadament, van estar tot el dia fent el procés, durant el procés, li demanarem a la 
tècnica de Participació que ens passi les dades exactes de les entitats, però han 
participat la majoria de les entitats en diferents tallers. I hi ha una comissió estable que 
són els que van rebent la informació, la comissió veïnal, que a vegades venen més veïns 
o venen menys veïns a ella, i allà sí que reben la mateixa informació que hem rebut 
nosaltres però com a esborrany, no com a document, és a dir ara rebran l’Avanç, han 
rebut la diagnosi inicial. No sé i alguna entitat en aquesta diagnosi ha fet apostes o no, 
però en cap cas no hi ha hagut cap diàleg amb ningú més perquè funcionàvem amb els 
canals que estan previstos en el Pla de Participació i són els que utilitzem. 

El volum no li sé dir exacte perquè no ho he portar en volum de nombre de persones 
participants, en tot cas el que es pretén és que tothom estigui molt informat, que tothom 
tingui, per això es posa l’exposició en el nucli de Sant Quirze a la Biblioteca perquè és el 
lloc on més gent passa durant tot el mes, i a més a més de diferents edats, és a dir 
arribarem a molta gent i després es faran exposicions itinerants pels barris amb 
informació general i informació concreta d’aquelles zones. 

En tot cas és bo sabem les seves consideracions per revisar com s’ha fet i millorar-ho, 
això sempre es bo de tenir-ho en compte. 

 

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

  Vots a favor: 11 (Junts-ERC-AM, ICV-EUiA-E i PSC-CP) 
  Vots en contra: 0 
  Abstencions: 6 (PDeCat i C’s) 
 

 
7. Aprovació Bases Pressupostos Participatius 2018 

ANTECEDENTS DE FET 

L’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès inicia enguany, per segon any, un procés de 
participació ciutadana en relació al pressupost municipal mitjançant la priorització de les 
inversions a realitzar en el municipi.  

Aquest projecte permetrà a la ciutadania influir i decidir sobre els pressupostos públics 
mitjançant el procés dels pressupostos participatius. 

L’objectiu d’aquest procés és implicar a la ciutadania en la presa de decisions sobre el 
destí d’una part dels recursos públics. A més, permetrà conèixer les necessitats de la 
població afavorint el debat col·lectiu, prioritzant també de forma col·lectiva aquestes 
necessitats i planificar la despesa municipal el màxim ajustada a aquestes prioritats 
ciutadanes. 

Per tal de desenvolupar el projecte amb la màxima transparència i garanties s’ha preparat 
la redacció d’aquestes bases que defineixen com serà el procés, el calendari i els criteris 
que el regularan: 

- Objecte i pressupost del procés 
- Projectes i criteris d’obligat compliment per a les propostes presentades 
- Estructura del procés i calendari 
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- Participació Ciutadana 
- Òrgans del procés 
- Desenvolupament del procés 

FONAMENTS DE DRET 

- Articles 69 i 70 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, 
mitjançant el procediment que preveu l’article 75 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, 
del procediment administratiu comú de les administracions públiques. 

- Llei 10/2014, del 26 de setembre, de consultes populars no referendàries i d’altres 
formes de participació ciutadana, articles 1,2, 40 a 43, 46 a 53 i disposició 
addicional segona 

- Decret legislatiu 2/2003, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de 
règim local de Catalunya. 

 

DISPOSICIÓ 

S’adopta el següent acord:  

Primer.- Aprovar les bases reguladores del procés de pressupostos participatius Sant 
Quirze del Vallès 2018/2019.   

“BASES REGULADORES DEL PROCÉS DE PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS 
2018/2019 

El municipi de Sant Quirze del Vallès compta ja una experiència de dues edicions de 
pressupostos participatius. La gran participació tan en la primera com en la segona edició 
demostra que la ciutadania de Sant Quirze te un elevat grau de maduresa per intervenir 
en la diagnosi de necessitats i en la presa de decisions del municipi.  

Així doncs l’Ajuntament de SQ, com a expressió de govern democràtic, té l’aspiració un 
any més de promoure la participació activa de la  ciutadania mitjançant la priorització de 
les inversions a realitzar en el municipi. Aquest projecte, com a mecanisme de 
democràcia directe, permetrà a la ciutadania influir i decidir sobre els pressupostos 
públics mitjançant els procés dels pressupostos participatius.  

El pressupost participatiu es defineix doncs com un mecanisme de participació i gestió del 
municipi, mitjançant el qual els ciutadans i ciutadanes poden decidir sobre la destinació 
de part dels recursos municipals, establint un canal efectiu de democràcia participativa 
amb la finalitat d’atendre a les seves preocupacions i demandes pel que fa al concepte 
del Capítol 6 d’inversions del Pressupost Municipal. 

L’objectiu principal d’aquest procés és implicar a la ciutadania en la presa de decisions 
sobre el destí d’una part dels recursos públics. A més, aquest procés permetrà conèixer 
les necessitats de la població afavorint el debat col·lectiu, prioritzant també de forma 
col·lectiva aquestes necessitat i planificant la despesa municipal el màxim d’ajustada a 
aquestes prioritats ciutadanes. 

Més enllà del component decisori, aquest procés millora els canals de comunicació entre 
l’Ajuntament i la ciutadania, generant espais de reflexió col·lectiva, consolidant un espai 
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participatiu compromès amb la democràcia local de proximitat que reforça el dret 
constitucional a la participació en els assumptes públics. 

Les bases que regulen aquest procés de Pressupostos Participatius és el document que 
establirà les seves regles en totes les seves fases i accions.  

1. Objecte i pressupost  
 

En quest projecte de la participació ciutadana els ciutadans i ciutadans del municipi 
podran proposar, debatre i decidir el destí de 200.000€ corresponent al pressupost 
d’inversions de l’exercici 2019 sota els principis de ser un procés vinculant, universal, 
deliberatiu i amb un sistema de garantia i transparència.  

La partida d’inversions permet desenvolupar actuacions de ciutat que poden incidir sobre 
l’espai públic, l’ urbanisme, els equipaments, la sostenibilitat o la mobilitat.  

Els projectes prioritzats a la fase de votacions seran incorporats a les partides 
pressupostàries de l’exercici 2019. 

2. Règim jurídic 
 

El règim jurídic d’aplicació és el que deriva dels articles 69 i 70 bis de la Llei 7/85, de 2 
d’abril, reguladora de les bases de règim local, mitjançant el procediment que preveu 
l’article 75 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 
administracions públiques; la Llei 10/2014, del 26 de setembre, de consultes populars no 
referendàries i d’altres formes de participació ciutadana, articles 1,2, 40 a 43,46 a 53 i 
disposició addicional segona; així com el Decret legislatiu 2/2003, pel qual s’aprova el 
Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.  

3. Condicions de les propostes 
 

Els projectes presentats han de ser propostes d’inversions de qualsevol àmbit de 
competència municipal. Una inversió es defineix com un bé inventariable que és 
permanent en el temps. Té un principi i un final, des de la renovació o creació d’un 
equipament, la millora d’un espai públic, l’adquisició de mobiliari, la creació o ampliació 
d’un web poden ser exemples de béns inventariables.  

Han de ser iniciatives concretes i valorables econòmicament, amb visió de ciutat o de 
barri, generant impacte al conjunt del territori.  

Les propostes hauran de complir les següents condicions: 

- Respectar el marc jurídic i legal existent  
- Ser de competència municipal 
- Tenir visió de ciutat o de barri (no individual) 
- Ser considerades una inversió 
- Ser valorables i viables econòmicament 
- Ser realitzables tècnicament en l’any d’execució del pressupost 
- No contradir els plans aprovats 
- No contemplar subvencions a entitats ni el finançament de projectes no municipals 

ja existents 
- No ser una intervenció de manteniment 
- Límit pressupostari que no podrà ser inferior a 10.000€ ni superior a 200.000€. 

Les propostes no poden comprometre exercicis pressupostaris futurs (en quant a 
despesa es refereix, sí a manteniment).  
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- No poden provocar exclusió social, han de ser equitatives des d’un punt de vista 
de gènere, dirigides al conjunt de la població i  sostenibles amb el medi ambient. 

 

4. Estructura del procés 
 

El procés contempla quatre moments principals: 

- Presentació de propostes a títol individual o col·lectiu  
- Anàlisi de les propostes  
- Votació de les propostes 
- Execució de les propostes 

 

Organitzats segons les següents fases: 

1. Definició del procés de pressupostos participatius 
2. Difusió del procés 
3. Presentació de propostes i espais per a la generació de propostes col·lectives 
4. Anàlisi i validació de les propostes 
5. Votació de les propostes 
6. Execució i seguiment de les propostes prioritzades 

 

5.  Participació de la ciutadania 
 

Els ciutadans i ciutadanes podran participar en les següents etapes del procés: 

- Presentant propostes de forma presencial o telemàtica en el període previst a tal 
efecte. Poden presentar propostes els ciutadans i ciutadanes, entitats, empreses i 
comerços del municipi. 

- Participant a les taules sectorials on es debatran i es generaran propostes de 
forma col·lectiva. Poden participar els ciutadans i ciutadanes, entitats, empreses i 
comerços del municipi. 

- Prioritzant les propostes validades que passen a la fase de votació en el període 
previst a tal efecte. Té dret a vot tota la ciutadania major de 14 anys empadronada 
a Sant Quirze del Vallès. El padró de referència serà el dia 1 de setembre. En 
aquesta fase la participació és individual  

 

6. Òrgans del procés 
 

Comissió Tècnica dels pressupostos participatius 

Estarà formada per personal tècnic de les diferents àrees de l’Ajuntament. En la fase 0 es 
designaran els membres d’aquesta comissió que participaran també en la redacció de les 
bases. 
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La comissió s’anirà convocant al llarg del procés per validar l’inici i finalització de 
cadascuna de les fases. La funció principal de la comissió és fer el seguiment del procés, 
intervenint en el seu desenvolupament i organització.  

És la encarregada de validar les propostes que finalment passaran a la fase de votacions. 
Es valoraran en funció dels informes tècnics de cada una de les propostes que haurà 
elaborat cada servei municipal en funció de la temàtica del projecte i sota els criteris 
aprovats en aquestes bases. 

En aquesta fase cadascú dels serveis tècnics que tingui assignades propostes validarà 
de forma individual amb la persona o entitat la proposta, definint la seva viabilitat, 
contingut i pressupost per tal de concretar-la el màxim possible.  

Per la viabilitat de les propostes es tindrà el compte la seva calendarització per tal que 
sigui una proposta viable en tant que pugui ser executada i prevista per l’any en curs. 

Dels diferents membres de la comissió tècnica es designarà a aquells tècnics/ques 
municipals que formaran part de la Comissió de Garanties.  

Comissió de Garanties dels Pressupostos Participatius 

Es constitueix com a òrgan de participació, seguiment i consulta de caràcter permanent i 
evolutiu que es pot anar adaptant a diferents situacions i circumstàncies.  

Es convocaran al llarg del procés trobades regulars on es treballaran els objectius 
específics per a cada moment.  

El caràcter d’aquest òrgan de participació és informatiu i consultiu, és a dir, té com a 
funció principal reflexionar sobre el procés de participació a partir de la informació 
aportada. 

Per garantir el seu funcionament i la seva operativitat, té un nombre limitat de 
participants, però vol ser plural en els interessos, visions i experiències. 

Estarà formada per: 

- Representants d’entitats que hi vulguin formar part. Es donarà prioritat atenent al 
criteri de màxima representativitat del teixit associatiu del municipi. És a dir, es 
prioritzarà que hi formin part representants d’entitats dels diferents àmbits 
sectorials: entitats de comerciants i empreses (3 membres), d’entitats culturals (4 
membres), d’entitats de natura i defensa dels animals (1 membre), d’AMPAS (2 
representants), Federació d’AMPAS (1 representant), entitats esportives (3 
representants), entitats de dona (1 representant), entitats de gent gran (1 
representant), entitats juvenils (2 representants),entitats solidàries (2 
representants), AAVV (2 representants) i FAV (1 representant).  
En total la representació serà de 23 membres d’entitats garantint que, com a 
mínim, 3 d’aquests 23 membres siguin representants d’entitats del barri de les 
Fonts. 

- Tècnics/ques: 6 representants de les diferents àrees que formen part de la 
Comissió Tècnica. 

- Grups Municipals: 5 membres, un per cada grup municipal. 
- Ciutadania a títol individual: 8 ciutadans o ciutadanes que hi vulguin formar part.  

 

Tot i que aquesta composició tingui un número assignat i limitat, aquest es considerarà un 
criteri orientatiu i podrà ser flexible donat que l’objectiu és fomentar la participació sense 
que el número de membres sigui un criteri d’exclusió.  
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En aquesta edició, es farà especial incís en què el jovent del municipi participi activament 
tant en la presentació de propostes com en la comissió de garanties.  

7. Desenvolupament del procés 
 

7.1. Definició del procés de pressupostos participatius 

 

En aquesta fase es treballa a nivell tècnic el document que ha de regular les bases i 
principis del procés així com el calendari i mecanismes de participació.  

7.2. Difusió del procés 

En aquesta fase es presentarà públicament el procés de Pressupostos Participatius i 
s’iniciarà la campanya informativa per difondre els seus objectius i els canals de 
participació entre la ciutadania. 

La presentació pública es realitzarà en dues sessions, una al centre del municipi i l’altre al 
barri de les Fonts.  En les sessions de presentació s’explicarà la metodologia del procés, 
què és i com s’elabora un pressupost municipal i què és, com es defineix i com es 
formula una inversió.  

En aquestes sessions també es recolliran les propostes de les persones i representants 
d’entitats que vulguin formar part de la Comissió de Garanties.  

Enguany es realitzarà també un presentació públic a l’Institut per tal de dinamitzar i 
implicar al jovent en aquesta edició dels pressupostos.  

7.3. Presentació de propostes i espais per a la generació de propostes col·lectives 

En aquesta fase es desenvolupa el període de recollida de propostes. Enguany el període 
serà del 2 al 27 de maig (ambdós inclosos). No es podrà valorar cap proposta que s’hagi 
presentat fora de termini.  

Poden presentar propostes tots els ciutadans i ciutadanes majors de 14 anys 
empadronats/des al municipi, les entitats registrades al Registre Municipal d’Entitats   i els 
comerços i empreses amb domicili fiscal a Sant Quirze del Vallès. La forma de 
presentació pot ser de forma presencial o telemàtica i assistint a les taules sectorials de 
debat. 

Cada persona, entitat, empresa o comerç podrà presentar com a màxim 5 propostes. 
Aquestes s’han de consignar en una fitxa o formulari disponible en paper i en format 
digital que contindrà els següents apartats: 

- Identificació del/ la sol·licitant: nom de la persona, DNI, NIF, adreça 
- Adreça de correu electrònic i telèfon 
- Denominació del projecte  
- Descripció de la proposta 
- Destinataris/beneficiaris de la proposta 
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- Documentació adjunta (pressupost, plànol, altres...) 
 

Es poden presentar presencialment a les Oficines d’Atenció Ciutadana de l’ajuntament, a 
l’estand itinerant que s’habilitarà en diferents llocs del territori o per via telemàtica a través 
de la web http://consultes.santquirzevalles.cat   

Es recolliran també les propostes que es formulin col·lectivament en les taules sectorials.   

Tant les propostes que es recullin a l’estand itinerant com les que s’elaborin en les taules 
sectorials es registraran al Registre Municipal per tal que tinguin el mateix efecte de 
validesa. S’enviarà posteriorment un correu electrònic a la persona adjuntant la seva 
proposta amb el número de registre corresponent.  

Taules sectorials de generació de propostes col·lectives 

L’objectiu d’aquestes taules és construir propostes consensuades a partir de la 
deliberació col·lectiva d’entitats, col·lectius i ciutadania. Es programaran els següents 
espais de debat: 

- Taules sectorials de participació. 
- Institut 
- Comerç i empresa 
- Gent  
-  

Estand itinerant territorial de recollida de propostes 

Amb l’objectiu d’obrir al màxim la recollida de propostes i donar difusió i transparència al 
procés, s’habilitarà un estand itinerant a diferents punts del territori on qualsevol persona, 
entitat o comerç podrà omplir o lliurar la seva proposta. Aquests punts estaran ubicats en 
els següents llocs del terme municipal: 

- Escola Lola Anglada  
- Escola Pilarín Bayés 
- Escola Purificació Salas 
- Biblioteca Municipal 
- Plaça del Molí 
- Mostra d’Entitats 

 

7.4. Anàlisis  i validació de les propostes 

En aquesta fase els serveis tècnics municipals analitzaran les propostes presentades en 
funció dels criteris descrits en aquestes bases i, en tant que compleixin amb els requisits 
establerts.    

L’avaluació per part del personal tècnic municipal anirà acompanyada del pressupost 
corresponent per a la seva execució i d’un informe per a cadascuna de les propostes 
presentades considerant la seva validació o no per passar a la fase de votació. Les 
propostes s’organitzaran per àmbits temàtics i es podran unificar en funció del contingut 
similar i/o per la seva viabilitat.  

En aquesta fase els serveis municipals contactaran amb les persones que han presentat 
propostes per tal de resoldre qüestions formals de la seva presentació, aclarir dubtes del 
contingut o del pressupost i detallar al màxim la proposta i la seva viabilitat.  

http://consultes.santquirzevalles.cat
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Les persones o entitats que hagin presentat propostes podran conèixer abans de passar 
la fase de votació l’argumentari de perquè han sigut o no validades, la dotació econòmica 
assignada i el redactat final de la seva proposa validant-la.  

7.5. Votació de les propostes 

Les propostes que hagin passat la fase d’anàlisis i validació tècnica aniran a la fase de 
votació on es prioritzaran seguint un procés de votació popular.  

Per tal de donar a conèixer les propostes, a partir del dia 31 d’agost i fins el final del 
període votacions, es podran consultar tots els projectes finalistes a la pàgina web 
http://consultes.santquirzevalles.cat   

Es donarà també difusió de les propostes durant la Festa Major mitjançant una exposició 
que després podrà ser visitada en instal·lacions municipals.  

El període de votació serà de 20 dies. S’iniciarà el dia 6 de setembre i finalitzarà el dia 24 
de setembre.  

Podran participar a la fase de votació tota la ciutadania empadronada al municipi de Sant 
Quirze del Vallès major de 14 anys, fets abans de l’1 de setembre de 2018, data en la 
que es tancarà el cens.  

Les votacions es podran realitzar en qualsevol de les següents modalitats i només es 
permetrà una votació per cada document acreditatiu d’identitat: 

- Presencialment presentant el document acreditatiu d’identitat (DNI, NIE o 
passaport) a l’Oficina d’Atenció Ciutadana, Centre Cívic Torre Julià, Casal d’Avis, 
Biblioteca Municipal, Canya Jove durant l’horari següent: 

o Oficina d’Atenció Ciutadana: de dilluns a dijous de  8.30 a 19 h i divendres 
de 9 a 14 h. 

o Centre Cívic Torre Julià: de dilluns a dijous de 15 a 21 h i divendres de 
8.45 h a 14 h i de 15 a 20h. 

o Casal d’Avis: de dilluns a divendres de 10 a 14 h i de 17 a 20 h 
o Biblioteca Municipal: de dilluns a divendres de 15.30 a 21 h i dijous i 

dissabtes de 10.30 a 13.30 h. 
o Canya jove: dimarts, dijous i divendres de 10 a 13h i de dilluns a dijous de 

16 a 20 h.  
o Escola d’Adults:de dilluns a dijous de 16 a 20 h i divendres de 10 a 13 h 
o Estands itinerants de recollida de vot.  

 

- En línea a través de la plataforma http://consultes.santquirzevalles.cat amb 
document acreditatiu d’identitat i data de naixement des de les 00.01h del dia 6 de 
setembre fins a les 23.59 h del dia 24 de setembre.  

 

No hi ha un número limitat de propostes per a votar. Cada ciutadà podrà votar tantes 
propostes com consideri, sempre que no es superi la bossa assignada de 200.000€ de 
crèdit. 

http://consultes.santquirzevalles.cat
http://consultes.santquirzevalles.cat
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L’escrutini es realitzarà a partir de les 00.01 h del dia 25 de setembre.  

Del resultat de les propostes que s’han votat en aquesta fase sortirà la llista de projectes 
que s’incorporaran en l’exercici pressupostari d’inversions de l’any 2019 tenint en compte 
l’ordre dels resultats. És a dir, la primera proposta de la llista serà la primera proposta 
més votada i, en el cas que sigui una proposta inferior a 200.000€, la següent proposta 
que s’afegirà a la llista serà aquella que permeti completar la xifra de 200.000€ sense 
superar aquest import. Si amb la suma d’aquesta segona és supera l’import de 200.000€ 
es passarà a la tercera i així successivament, s’aniran incorporaran propostes que 
permetin cobrir la bossa de 200.000€ sense superar-la.  

7.6. Execució i seguiment de les propostes prioritzades 

En aquesta fase la Comissió Tècnica planificarà els projectes d’execució de les propostes 
guanyadores i es farà un seguiment amb les entitats o ciutadania que l’he proposat. 

La Comissió Tècnica es reunirà periòdicament durant l’any per fer seguiment de 
l’execució.  

Paral·lelament al treball de la comissió tècnica es convocarà periòdicament a la Comissió 
de Garanties que revisarà els projectes d’execució redactats i supervisarà la seva 
execució per finalment validar la memòria del procés. 

Tots els òrgans que han participat, cadascun des del seu àmbit, hauran de participar en la 

valoració final, on s’han de recollir els aspectes que cal millorar i reforçar.”  

 
Deliberacions 
La senyora Elisabeth Oliveras i Jorba declara: 

En aquest cas tornem a portar el procés de Pressupostos Participatius per 3r any de cara 
al 2019, que seran quan s’executaran. 

Tornen a tenir la mateixa xifra, 200.000€, estan regulats de la mateixa manera i el que 
pretenem doncs és continuar rebent ímputs i propostes del veïnat i que el mateix veïnat 
també cada cop es faci més seu l’entorn públic i la gestió d’aquest mateix. 

Amb les fases el que es fa és definir l’objecte del pressupost, el règim jurídic, les 
condicions de les propostes, que són exactament les de l’any passat, les mateixes, 
l’estructura del procés. Doncs bé, doncs amb la definició del procés de pressupostos, la 
difusió de procés, la presentació de les propostes, l’anàlisi i validació, a votació i 
l’execució i seguiment de les propostes, es defineix la participació, quan es farà, si les 
propostes es poden rebre de manera presencial i telemàtica, es podran rebre a les taules 
sectorials i també es podran fer en el període que s’ha establert. 

Enguany hem ampliat fins a 14 anys, hem baixat dels 16 als 14 anys, és el canvi que hi 
ha a les bases, perquè l’any passat ens vam trobar que hi van haver joves, nois i noies de 
14 anys que van participar i que no vam poder incloure la seva proposta perquè no tenien 
16 anys i hem vist doncs que estan motivats, que tenen coses a dir-nos i que per tant és 
bo sentir-los i que puguin participar en la proposta i en la votació. 

Aquí tenen una mica la participació, és a dir la comissió de garanties que és qui, l’equip 
que garanteix, hi ha una comissió tècnica i després hi ha la comissió de garanties 
formada doncs por un volum d’entitats important, pels tècnics de la casa, amb 6 tècnics i 
un membre de cada grup municipal i 8 ciutadans i ciutadanes que a títol individual poden 
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participar, doncs saber quines són les propostes, quines han quedat validades, i saber 
quines han guanyat, doncs aquesta comissió és la que dona el vistiplau i aquí hi ha la 
descripció de tot el procés. 

En tot cas donar les gràcies a la ciutadania de Sant Quirze per la bona acollida que ha fet 
de les dues propostes que s’han fet aquests 2 darrers anys, esperar que aquest any torni 
a ser reeixida, que les propostes siguin bones i col·lectives per tothom i que d’aquí 
aprenguem necessitats i voluntats que té el nostre poble. 

 

El senyor David Sánchez Mancebo declara: 

Bona nit. 

Nosaltres indicar un any més que evidentment són qüestions que faciliten la participació 
del veïnat i que evidentment nosaltres no critiquem, ni hem criticat mai, el que sí que 
evidentment, el que sempre els hi diem, que no siguin accions que siguin doncs per, una 
mica de cara a la galeria, sinó que realment les accions que vostès emprenguin, que a 
nosaltres com bé saben també ens agrada participar, ja sigui a nivell més de consistori, 
com quan s’eleva a la ciutadania doncs ho continuarem fent i per tant ens emplacem en 
aquestes taules per seguir avançant en aquest sentit. 

 

El senyor Manuel Cáceres Castaño declara: 

Només comentar que entenem que el pressupost participatiu és una eina útil per facilitar i 
per incentivar que la ciutadania s’impliqui en el que és la gestió del poble, tot i que el 
pressupost sigui una part modesta, diguéssim del pressupost municipal, perquè és un 
1%, doncs està molt bé que es pugui decidir directament sobre això. 

Només crido l’atenció sobre, en aquests processos sempre entra la diferent consideració 
dels diferents sectors del poble, nosaltres allà a Les Fonts tenim alguna mala experiència, 
no amb aquest municipi, amb el municipi de Terrassa concretament, d’algun projecte que 
no va sortir, no tinc res a dir, perquè van sortir altres d’altres barris, però clar per la pròpia 
configuració que se li dona a aquest tipus de processos, els llocs on el que es proposa fer 
doncs pot afavorir a major nombre de persones, doncs és fàcil que tinguin un major 
nombre de vots i que per tant surtin aquests en detriment d’altres que estan focalitzats en 
zones com a Sant Quirze podria ser Les Fonts, o podria ser Los Rosales, o Poble Sec,  i 
aleshores això dificulta que iniciatives que afectin concretament a aquells barris puguin 
sortir. 

Jo entenc que això és així, som menys gent i al final no es pot fer d’una altra manera, 
però sí que entenc que en aquests casos, doncs l’Ajuntament diguéssim quan fa els 
pressupostos és qui ha d’ocupar-se, o preocupar-se d’equilibrar aquestes inversions de 
forma que el que els ciutadans doncs no han decidit perquè pensaven que altra cosa era 
millor, doncs si realment es considera que són actuacions, inversions beneficioses per 
aquella zona encara que no pugui gaudir-ne d’elles tot el poble, perquè al final hi ha unes 
distàncies i això és innegable, doncs faci el possible perquè aquest equilibri es produeixi i 
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no surtin perjudicades zones amb menor densitat i una localització més allunyada del 
centre. 

 

La senyora Mercè Vallès Corominas declara: 

Bon vespre. 

El nostre grup com ja hem fet en altres ocasions, així mateix l’any passat, ens 
abstindrem, no perquè no estiguem d’acord amb els processos participatius, de 
pressupostos participatius, perquè entenem doncs que ha estat una experiència positiva 
tant aquí com a tots els municipis que s’ha fet, és  una bona manera de què la ciutadania 
pugui participar, però repetirem una mica el que l’any passat ja li vam dir, que podia ser 
una  mica més agosarada en el que és la quantitat que es destina als pressupostos 
participatius, perquè entenem que 200.000€ es queda curt amb el pressupost actual. 

Amb 200.000€ sí que es poden fer projectes, però entenem doncs que projectes de gran 
envergadura no ho permeten i entenem doncs que si fóssim una mica més agosarats 
podríem ser una mica, es podrien fer projectes de més envergadura. 

I li vam dir l’any passat i li repetim, ens sobra un romanent important pel que fa al 
pressupost, i ja sé que puc semblar cansina amb aquest argument, però Sra. Oliveras ha 
deixat un gran romanent en el pressupost per executar, que podria destinar perfectament 
a ampliar la partida pressupostària en els pressupostos participatius. I això faria que no 
poguéssim parlar de 200.000€, sinó que poguéssim tirar cap amunt perquè creiem que és 
una bona manera també d’incentivar la participació i que la gent pogués votar al final 
projectes amb més envergadura i de més volum econòmic i per això doncs ens 
abstindrem, per la quantitat que destinem, perquè ja són 3 anys i hagués pogut haver-hi 
una evolució en el pressupost destinat com hi ha hagut a altres municipis, aquí no la 
veiem i per tant per això ens abstenim, perquè entenem doncs que la quantitat podia 
haver estat major. 

 

La senyora Elisabeth Oliveras i Jorba declara: 

En tot cas hem aconseguit que tots estiguem d’acord que això és un procés en el que el 
veïnat cada cop s’empodera una mica més i que va aprenent a gestionar i a entendre 
doncs els costos que té la gestió d’allò públic. 

Jo els animo que el dia que parlem de romanents amb l’interventor i el tresorer ens vingui 
a ajudar, perquè de ben els hi asseguro que si aconseguim moure els diners que estan a 
romanents i posar-los a Intervenció tots, ho celebrarem tots els membres d’aquest Ple, 
perquè jo diria que tenim, bé no sé, me l’he mirat immediatament quan ho ha dit perquè 
alguna cosa haurem de negociar per aquí perquè ens deixin tots els diners que estan a 
romanents i que no estan afectats de cara doncs a pagar algun tema, que ja s’han 
reservat, ja hi ha afectació directe, es pugui utilitzar per fer inversió, que de ben segur ho 
farem de bon grat. 

En tot cas els hi agraeixo a tots els fet de què hàgim avançat en la idea de què és un 
procés en el que tots plegats, totes i tots aprenem cada dia més, ja ho han vist que part 
de les propostes que han quedat s’han anat afegint a les inversions de l’any següent, 
bastants vegades. 

I dir-los que a Les Fonts, hem patit una mala experiència també, l’escola de Les Fonts, el 
Pilarín va fer una proposta però no van aconseguir mobilitzar la participació de la mateixa 
escola, això ens va portar a què el següent any, cada cop que hi ha una proposta els 
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tècnics de Participació de la casa el que fan és traslladar-se a recollir vots allà per 
incentivar una mica més. Per tant si neix una proposta a Les Fonts, estan no els polítics 
però sí la part tècnica allà animant a la gent perquè la conegui i la voti, és feina de totes 
plegades que aconseguir-ho, però sí que és veritat que a més densitat o a més associats, 
o a més persones que són d’aquella entitat, és més fàcil que el seu pressupost, la seva 
proposta pressupostària sortís reeixida. 

En tot cas agrair-los a tots les seves intervencions. 

 

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

Vots a favor: 13 (Junts-ERC-AM, ICV-EUiA-E, C’s i PSC-CP) 
  Vots en contra: 0 
  Abstencions: 4 (PDeCat) 
 

 

8. Mocio presentada per Junts-ERC-AM i ICV-EUiA-E, en defensa de l'escola en 
català 

Els intents d'imposar la llengua castellana, amb l'objectiu d'homogeneïtzar l'estat 
espanyol, han estat una constant en la nostra història. Quan l'estat espanyol no ha tingut 
poder polític suficient ha recorregut als tribunals de la Inquisició o a la força de les armes. 
De primer sempre han imposat el castellà fent ús de providències i canvis normatius 
dissimulats, que justifiquen el retrocés del català en favor de la llengua castellana, però 
cada cop que la catalanofòbia ha acumulat suficient força han perseguit i prohibit la 
nostra llengua a les escoles.  
 
El pensament de menyspreu cap a les llengües diferents a la castellana es va expressar 
ben d'hora. Ja el 1492 Nebrija en plena conquesta del continent Americà va deixar 
constància d'aquest pensament quan va dir que els pobles bàrbars «tendrían necesidad 
de recibir las leyes que el vencedor pone al vencido, y con ellas nuestra lengua». 
 
2 Segles més tard, a partir de la conquesta de València per part de les tropes 
borbòniques el 25 d'abril de 1707, la política de l'assimilacionisme cultural s'imposà als 
països de llengua catalana amb els Decrets de Nova Planta. 
 
El 1768, el fiscal del Consejo de lo Civil, Pedro Rodríguez Campomanes, va redactar una 
reial cèdula, que fou aprovada pel Consejo de Castilla que afectava directament la 
llengua catalana. Amb aquesta reial cèdula s'ordenava que l'ensenyament es fes 
generalment en llengua castellana, amb l'objectiu de sotmetre la llengua catalana i 
imposar la castellana com a mecanisme per a unificar totes les Províncies de la 
Monarquia. 
 
No havent pogut acabar amb la llengua catalana per la via dels Decrets de Nova Planta, 
el 1857 a través de la «Ley Moyano» tornen a intentar expulsar el català de les escoles. 
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Tot i aquesta prohibició, tot i les amenaces del compte de Romanones d'amonestar el 
professorat que imparteixi català, l'actitud ferma i valenta del món educatiu manté el 
català a les aules. El 1860, la reial Cèdula de Carlos III prohibeix l'ús del català fins i tot 
als centres d'ensenyament eclesiàstics.  
 
El febrer de 1907 Unamuno fa palès altre cop que la raó d'imposar la llengua castellana 
no és altra que la uniformització d'España. El 1916, el diputat lerrouxista, Hermenegildo 
Giner de los Ríos, intervé al Congrés dels Diputats per recordar allò que està en la base 
ideològica del genocidi lingüístic o glotofàgia espanyolitzadora, que no és altra cosa que 
la consolidació de la nació espanyola, per la que cal que hi hagi una única llengua oficial, 
un únic escut i una única bandera. 
 
El 1923, regnant Alfonso XIII, en plena dictadura de Primo de Rivera, una circular de la 
Dirección General de Enseñanza obligava l'alumnat a parlar només en castellà a les 
escoles i al professorat a ensenyar en «correcto castellano con inquebrantable tesón 
patriótico». Un any més tard el general Juan de Urquía, Governador Civil de Girona 
proposava al directori militar el trasllat en massa del professorat «incorregible» i la 
substitució immediata per mestres castellans. El posicionament ideològic d'aquesta 
política catalanofòbica queda recollit en una frase de Juan Larch on afirma que «obligar a 
usar el castellano en Catalunya es hacerla un favor paternal, como lo es obligar a un niño 
corto de vista y revoltoso a ponerse unas gafas». El 1928, a demanda del Directori Militar, 
el Vaticà prohibeix també la llengua catalana en els d'ensenyament catòlics. 
 
El 1939, amb l'entrada dels generals feixistes a Barcelona, s'imposa a Catalunya la llei 
del vencedor donant per acabat per sempre qualsevol fet diferencial. El 24 de febrer de 
1939, el ministre franquista Serrano Suñer feia públics els motius pels que el règim 
perseguia el català afirmant que «si el catalán es un factor y un vehículo de separatismo, 
lo combatiremos». O bé com argumentava en el Noticiero Universal el general Álvarez 
Arenas el motiu era «el enaltecimiento de la lengua común a todos los españoles, vínculo 
de unidad y vehículo de mutua comprensión y recíproco auxilio» com a estratègia per a 
esborrar «la tarea demoledora del 'hecho diferencial', hijo espúreo de torcida malicia, que 
vivió de coacciones y sólo desgracias acarreó.» El maig del 1939, a través d'una circular 
de l'Inspector Jefe s'obliga al professorat a col·locar a les aules un crucifix que tingui per 
fons la bandera espanyola. El juliol de 1940 s'amenaça el funcionariat, i els i les Mestres 
en particular, que si s'expressen en altre idioma que no sigui l'oficial de l'Estat quedaran 
destituïts ipso facto i personalment incapacitats per a l'exercici de la funció docent. 
 
Les actuals amenaces a imposar més hores de llengua castellana a les nostres aules 
responen als criteris ideològics d'una Espanya glotofàgica i catalonofòbica que vol 
imposar un pensament únic i homogeneïtzador als diversos pobles i cultures integrades 
en l'estat espanyol amb l'objectiu de crear una nació espanyola. 
 
El 2013 el Ministre Wert aprovava la LOMQE que entre d'altres pretén homogeneïtzar 
l'educació al conjunt de l'estat espanyol, imposant a l'administració educativa 
l'obligatorietat de garantir una oferta docent en la que el castellà sigui utilitzat com a 
llengua vehicular en una proporció raonable. El ministre Wert amb les seves pròpies 
declaracions va fer destapar el veritable objectiu de la llei afirmant que no era altre que el 
de «españolizar a los niños catalanes».  
 
El mateix 2013 el govern balear del Partit Popular va intentar imposar el Decret de 
Tractament Integrat de Llengües o TIL (conegut popularment com el decret del 
trilingüisme) forçant als centres educatius de les Illes Balears i Pitiüses a fer un terç de les 
matèries en castellà 
 
L'ús polític dels tribunals també ha estat habitual en la causa d'imposar el castellà a les 
AULES. Així cal destacar des de la sentència del 2010 del TC sobre l'Estatut, que exigia 
que el castellà fos llengua vehicular a les nostres aules, fins a diverses resolucions 
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dictades pel Tribunal Suprem que pretenen imposar un major percentatge d'hores de 
castellà a escoles i instituts. 
Ara el Ministre d'Educació Íñigo Méndez de Vigo, aprofitant la vigència de l'article155 que 
ha estat imposat a Catalunya suprimint l'autogovern català, pretén altre cop imposar 
majors quotes de castellà a les escoles catalanes. 
 
Tot i que cada derrota militar ha representat l'abolició de les nostres institucions 
polítiques, renascudes de les cendres una i altra vegada, ni la conquesta militar, ni la 
imposició legislativa mai han estat prou fortes per eliminar ni la cultura ni la llengua 
catalanes. L'organització popular, la resistència i la desobediència davant el «decreto y 
mando» i les lleis injustes han estat 3 elements essencials per a la pervivència de la 
llengua i la cultura catalanes. 
 
Davant aquestes imposicions la nostra història és plena d'exemples en que la comunitat 
s'ha organitzat, i en un exercici de dignitat i coratge s'ha enfrontat a les lleis injustes que 
volien imposar una pretesa cultura hispana o bé acabar amb la llengua catalana. Els 
exemples més recents els trobem en la vaga del personal docent de les Illes Balears i 
Pitiüses amb la que van evitar la imposició del Decret de Llengües o TIL, conegut també 
com a Decret Bauzà i en la resistència de la Comunitat Educativa del conjunt del Països 
Catalans enfront de la Llei Wert i dels mandats dels Tribunals que pretenen reduir les 
hores de català a les aules. 
 
Per tot allò que hem argumentat el Ple de l'Ajuntament de Sant Quirze adopta els 
següents  
 
ACORDS: 
 
1. L'Ajuntament de Sant Quirze defensarà el model d'immersió lingüística, l'escola 
catalana i en català i l'estatus del català a l'ensenyament com a única llengua vehicular. 
 
2. L'Ajuntament de Sant Quirze rebutjarà qualsevol ingerència del Govern de l'Estat en 
matèria educativa. 
 
3. L'Ajuntament de Sant Quirze donarà suport econòmic, jurídic i polític als centres 
educatius i al personal docent disposat a resistir davant aquest nou abús del Govern 
espanyol. 
 
4. El Consell Escolar Municipal debatrà i acordarà els mecanismes que consideri 
pertinents i apropiats per evitar la imposició de més hores de castellà a les aules. 
 
 
Deliberacions 
La senyora Maria Domingo Soler declara: 

Molt bona nit. 

Els intents d'imposar la llengua castellana, amb l'objectiu d'homogeneïtzar l'estat 
espanyol, han estat una constant en la nostra història. Quan l'estat espanyol no ha tingut 
poder polític suficient ha recorregut als tribunals de la Inquisició o a la força de les armes. 
De primer sempre han imposat el castellà fent ús de providències i canvis normatius 



 

 36/65 

dissimulats, que justifiquen el retrocés del català en favor de la llengua castellana, però 
cada cop que la catalanofòbia ha acumulat suficient força han perseguit i prohibit la 
nostra llengua a les escoles.  
 
Les actuals amenaces a imposar més hores de llengua castellana a les nostres aules 
responen als criteris ideològics d'una Espanya catalonofòbica que vol imposar un 
pensament únic i homogeneïtzador als diversos pobles i cultures integrades en l'estat 
espanyol amb l'objectiu de crear una nació espanyola. 
 
El 2013 el Ministre Wert aprovava la LOMQE que entre d'altres pretén homogeneïtzar 
l'educació al conjunt de l'estat espanyol, imposant a l'administració pública l'obligatorietat 
de garantir una oferta docent en la que el castellà sigui utilitzat com a llengua vehicular en 
una proporció raonable. El ministre Wert amb les seves pròpies paraules, declaracions, 
va fer destapar el veritable objectiu de la llengua afirmant que no era altre que el de 
«españolizar a los niños catalanes».  
 
El mateix 2013 el govern balear del Partit Popular va intentar imposar el Decret de 
Tractament Integrat de Llengües o TIL (conegut popularment com el decret del 
trilingüisme) forçant als centres educatius de les Illes Balears i Pitiüses a fer un terç de les 
matèries en castellà 
 
L'ús polític dels tribunals també ha estat habitual en la causa d'imposar el castellà a les 
AULES. Així cal destacar des de la sentència del 2010 del TC sobre l'Estatut, que exigia 
que el castellà fos llengua vehicular a les nostres aules, fins a diverses resolucions 
dictades pel Tribunal Suprem que pretenen imposar un major percentatge d'hores de 
castellà a escoles i instituts. 
Ara el Ministre d'Educació Íñigo Méndez de Vigo, aprofitant la vigència de l'article155 que 
ha estat imposat a Catalunya suprimint l'autogovern català, pretén altre cop imposar 
majors quotes de castellà a les nostres escoles catalanes. 
 
Tot i que cada derrota militar ha representat l'abolició de les nostres institucions 
polítiques, renascudes de les cendres una i altra vegada, ni la conquesta militar, ni la 
imposició legislativa mai han estat prou fortes per eliminar ni la cultura ni la llengua 
catalanes. L'organització popular, la resistència i la desobediència davant el «decreto y 
mando» i les lleis injustes han estat 3 elements essencials per a la pervivència de la 
llengua i la cultura catalanes. 
 
Davant aquestes imposicions la nostra història és plena d'exemples en que la comunitat 
s'ha organitzat, i en un exercici de dignitat i coratge s'ha enfrontat a les lleis injustes que 
volien imposar una pretesa cultura hispana o bé acabar amb la llengua catalana. 
 
És per tot això que proposem que: 
 
1. L'Ajuntament de Sant Quirze defensarà el model d'immersió lingüística, l'escola 
catalana i en català i l'estatus del català a l'ensenyament com a única llengua vehicular. 
 
2. L'Ajuntament de Sant Quirze rebutjarà qualsevol ingerència del Govern de l'Estat en 
matèria educativa. 
 
3. L'Ajuntament de Sant Quirze donarà suport econòmic, jurídic i polític als centres 
educatius i al personal docent disposat a resistir davant aquest nou abús del Govern 
espanyol. 
 
4. El Consell Escolar Municipal debatrà i acordarà els mecanismes que consideri 
pertinents i apropiats per evitar la imposició de més hores de castellà a les aules. 
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El senyor David Sánchez Mancebo declara: 

Bona tarda de nou. 

Bé nosaltres en aquest punt votarem en contra, no entrarem a la part expositiva de la 
moció, on s’han anat la Sra. Domingo en la seva lectura als temps i segles immemorials 
doncs on que ni l’Estat espanyol, ni cap dels que no comparteixin ni la nostra opinió pot 
defensar. Per tant allò que no és defensable i que ha passat a la història, nosaltres 
tampoc estem d’acord i evidentment per tant no crec que s’hagi d’anar tant lluny per 
defensar un model com vostès fan. I que ho fan sempre per atacar a l’actual país. 

Miri nosaltres el que sí que tenim clar, és que criem que en una comunitat autònoma com 
Catalunya, on hi ha dues llengües, el català i el castellà, on en el nostre parer, hi ha una 
altra llengua per sobre de qualsevol altre país de comunicació en els negocis, en el 
turisme, en les relacions personals com és l’anglès. Creiem que limitar la llengua 
vehicular a l’educació, i vostè i jo que ens dediquem, com bé saben, al món educatiu, 
crec personalment que limitar-ho només a la llengua catalana, doncs estem efectivament 
limitant, no només la llibertat dels pares, dels alumnes, dels professors, en què només hi 
hagi una llengua vehicular, sinó que crec que ens estem limitant el futur i ens estem 
limitant també a l’entorn. 

Amb això, ho dic perquè també vull dir que amb això no estic dient que si s’ensenyi en 
català, ni es parli català, és que això no va per aquí, però sí que estem provocant 
possiblement que no s’ensenyi en altres llengües i que el model per tant no sigui un 
model perfecte, com potser alguns, com diu la pròpia moció, ens vol mostrar. 

Nosaltres el que defensem per tant és un model on hi hagi les 3 llengües que li he dit: el 
català, el castellà i l’anglès, i no defensem dues línies nosaltres del sistema educatiu, no 
defensem això. 

I per tant el que sí que trobem agosarat és dir que el model cohesiona, nosaltres el 
basaríem dins de la llibertat que tenen els pares d’escollir, és un tema polèmic, és un 
tema que pot crear polèmica, però tots coneixem d’altres indrets i propers també, on hi ha 
ensenyaments en diferents idiomes i conviuen i ningú deixa de parlar qualsevol idioma. 
Perquè també està a les relacions personals i està la llibertat de cadascú a escollir aquell 
idioma o vulgui aprendre. 

I com jo personalment no veig on està el problema en parlar qualsevol llengua, “ojalà” els 
que estem aquí poguéssim parlar moltes i variades i ens poguéssim relacionar amb tanta 
gent diferent que hi ha al món i que quan vas a qualsevol lloc del món poses l’orella per 
escoltar aquell idioma perquè és entranyable, és entranyable de ben segur. Nosaltres 
entrenem que en una terra hi ha aquesta possibilitat, siguem nosaltres mateixos des de 
ben d’hora els que limitem aquesta possibilitat. 

Per tant el nostre vot serà contrari, en tot el nostre màxim respecte per aquells que 
defensin estrictament la posició de la immersió lingüística, però que no ens oblidem que 
possiblement hi hagi d’altres sistemes en els que tot això que vostès exposen i es creuen 
i ens fan creure, també pugui ser viable i no sigui en absolut contradictori 
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La senyora Elisabeth Oliveras i Jorba declara: 

Ens diu que els imposem, res no, no, aquí el model lingüístic l’únic que defensem és que 
volem el que tenim, on la llengua vehicular és el català a les escoles, on els infants poden 
aprendre 3 i 4 llengües depèn de l’escola i la proposta del projecte educatiu. Però que la 
llengua de Catalunya és el català, la llengua de l’Estat espanyol és el castellà, la d’ 
Euskal Herreria doncs triaran ells quina volen i la de Galícia doncs també. Però en tot cas 
estem parlant d’aquí, és un model que està demostrat que funciona, que s’ha observat 
des d’altres àmbits com s’ha aconseguit aquesta immersió i que per tant el volem 
preservar perquè sí que és veritat que l’escola cohesiona molts àmbits i la llengua és un 
dels canals que ho fa. 

Per tant estem convençuts de què és un model que ha funcionat, que durant molts anys 
ens hem de felicitar de haver-lo pogut tenir i que de les poques coses que no ha canviat a 
dins del món de l’educació i com funciona creiem que val la pena que continuï així. 

 

El senyor David Sánchez Mancebo declara: 

... des del nostre punt de vista, de llibertats, no estem nosaltres, els que estem aquí 
imposats, sinó que no descartem que aquest model sigui vàlid per una part de població i 
que nosaltres respectem, però que evidentment el fa tant global que no tenim aquella 
llibertat per poder decidir quin és el model que uns altres desitjarien poder exercir. Només 
això, per tant no entenc que sigui una confrontació, sinó simplement és un raonament de 
perquè dins de la seva opinió sembla que tots pensem igual, no, no pensem tots igual, tot 
i que respectem qualsevol model que pugui haver-hi. 

 

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

Vots a favor: 15 (Junts-ERC-AM, ICV-EUiA-E, PDeCat i PSC-CP) 
  Vots en contra: 2 (C’s) 
  Abstencions: 0  
 
 

 

 

9. Moció presentada per Junts-ERC-AM i ICV-EUiA-E, de suport al cantant de rap 
Valtonyc i Pablo Hasel i en defensa de la llibertat d'expressió  

ATÈS QUE aquest mes de març el Tribunal Suprem va ratificar la condemna de tres anys 
i sis mesos de presó pel cantant de rap Josep Miquel Arena Beltrán, conegut com a 
Valtonyc, per "enaltiment del terrorisme i humiliació de les víctimes", "calúmnies i injúries 
greus a la Corona" i "amenaces" contra el president d'Actúa Baleares, Jorge Campos. La 
sentència arriba poques setmanes després que un altre raper, el lleidatà Pablo Hasel, fos 
jutjat a l'Audiència Nacional acusat d'enaltiment del terrorisme, injúries a la corona i a les 
institucions de l'Estat per comentaris fets a twitter. Demanen per a ell dos anys i nou 
mesos de presó i una multa de 40.500 euros, que en cas d'impagament elevaria la 
condemna a 5 anys. 
 



 

 39/65 

ATÈS QUE poques hores després de la sentència a Valtonyc, van tenir lloc dos fets 
especialment greus: el segrest cautelar del llibre Fariña, del periodista Nacho Carretero, 
que aprofundeix en la història del narcotràfic a Galiza; i la retirada a ARCOMadrid de 
l'obra titulada  Presos Políticos en la España Contemporánea, en què apareixen, 
pixelades, imatges d'Oriol Junqueras, Jordi Sànchez, Jordi Cuixart o els joves d'Altsasu. 
 
ATÈS QUE 2017 pot ser recordat com l'any dels delictes d'opinió. El conegut cantant de 
Def con Dos Cesar Strawberry va ser condemnat a un any i mig de presó per un delicte 
d’enaltiment del terrorisme i humiliació de les víctimes per comentaris publicats a Twitter. 
La tuitaire Cassandra Vera va ser condemnada per l'Audiència Nacional a un any de 
presó i 7 d'inhabilitació absoluta per piulades sobre el feixista Carrero Blanco. El col·lectiu 
de rap La Insurgencia també va passar per l'AN i van ser condemnats a un any i un dia de 
presó per enaltiment del terrorisme.  
 
2017 ens deixa dades significatives i alarmants: només en una setmana del mes de març 
van tenir lloc set judicis per enaltir el terrorisme a les xarxes. El novembre, Alfredo 
Ramírez es convertia en la primera persona que entrava a presó per opinar a les xarxes 
socials. 
 
ATÈS QUE La persecució de la llibertat d’expressió a l’Estat espanyol s’ha mogut en uns 
estàndards preocupants des de fa ja temps, però està arribant a cotes inaudites a partir 
de l’any 2015 quan el Govern del PP va aprovar la Llei de Seguretat Ciutadana i endurir el 
Codi Penal. Aquesta reforma ha permès d’una banda, l’ús expansiu de la legislació 
antiterrorista per perseguir part de la dissidència política. Així ho denuncien 
organitzacions com Amnistia Internacional en l’Informe “UE: Las orwellianas leyes 
antiterroristas privan de derechos bajo el pretexto de defenderlos”, publicat el gener de 
2017. L’Informe revela que a l’Estat espanyol les reformes del Codi Penal de 2015 sobre 
l’enaltiment del terrorisme han ofegat ja opinions i comentaris legítims constituint “una 
limitació absolutament desproporcionada de la llibertat d’expressió”. I és que l’ús de tipus 
delictius relacionats amb el terrorisme tan sols és acceptable quan l’expressió 
corresponent pugui ser efectivament vinculada a una voluntat i efecte de donar lloc o 
provocar accions terroristes. Les expressions genèriques de desitjos o altres formes de 
provocació en aquest terreny, per molt ofensives que siguin per alguns sectors de la 
població, no poden ser perseguides a través d’aquest tipus penal sense incórrer en el risc 
de crear un ambient de censura i intimidació entre aquells que volen expressar opinions 
extremes, provocadores o xocants. En el mateix sentit s’ha manifestat el Relator especial 
de les Nacions Unides per a la llibertat d’expressió, que ha alertat que amb aquesta 
reforma del Codi Penal es podrien penalitzar comportaments que fins aleshores no 
constituïen delictes de terrorisme. 
 
ATÈS QUE el ple de la nostra ciutat ha aprovat en dues ocasions -el gener de 2014 i el 
març de 2015- mocions que denunciaven la voluntat de criminalitzar i perseguir la 
protesta social. Mocions que alertaven que, amb aquesta llei, el Govern espanyol estava 
habilitant un procediment administratiu que legalitzava la criminalització i persecució de 
mobilitzacions i creava un instrument per perseguir drets democràtics. 
 
ATÈS QUE el dret a la llibertat d’expressió no consisteix només en tolerar allò inocu, 
autoritzat, que pugui deixar indiferent al poder. El que es protegeix en democràcia “és 
precisament quan es presenten idees que ofenen, xoquen, o pertorben l’ordre establert 
quan la llibertat d’expressió és més preciosa”. Així ho recull el Tribunal Europeu de Drets 
Humans que va condemnar l’Estat espanyol en el denominat “Cas Otegi” amb sentència 



 

 40/65 

del 15 de març de 2011. 
 
ATÈS QUE la privació de llibertat, o fins i tot, l’ús del dret penal per perseguir meres 
expressions o idees (llibres, cançons, tuits, etc) constitueix de per si una mesura 
desproporcionada i, en conseqüència condemnada per part d’organismes rellevants de 
Nacions Unides, el Consell d’Europa i el propi Tribunal Europeu de Drets Humans. L’art, 
expressat en qualsevol de les seves formes -literatura, pintura, teatre, cinema o com fa 
Valtonyc, amb la música-, no pot ser limitat per la seva ideologia i ha de poder expressar-
se amb un marge de llibertat ampli. Cada condemna a un artista per les seves 
expressions és un atac a la llibertat d’expressió del conjunt de la ciutadania i al pluralisme 
polític que és un valor fonamental i pressupòsit d’una societat democràtica. 
 
El Ple de l'Ajuntament de Sant Quirze del Vallès adopta els següents acords: 
 

1. Manifestar la preocupació per la deriva autoritària de l’Estat expressada en la 
modificació del Codi Penal de 2015 que habilita l’extensió del delicte d’enaltiment 
del terrorisme i d’injúries al Rei a casos com el de Josep Miquel Arenas, més 
conegut com Valtonyc. 

2. Mostrar el suport al cantant de rap mallorquí Valtonyc, condemnat a tres anys i mig 
de presó, cal recordar-ho, per meres expressions o idees. 

3. Instar el Govern de l’Estat i les Corts espanyoles a impulsar els canvis legislatius 
necessaris per la derogació de la Llei de Seguretat Ciutadana i la reforma del Codi 
Penal per tal de garantir el ple exercici de la llibertat d’expressió, especialment en 
les expressions artístiques. 

4. Mostrar el suport a aquelles iniciatives ciutadanes d’artistes, músics, i veïns i 
veïnes en general que s’organitzen al voltant de la defensa de la llibertat 
d’expressió en Plataformes com “No Callarem”. 

5. Traslladar aquests acords a Josep Miquel Arenas, conegut com Valtonyc, el 
Congrés dels Diputats, al Tribunal Europeu del Drets Humans i al Govern de 
l’Estat Espanyol. 

 
 
Deliberacions 
La senyora Anna Canes Urbano declara: 

Bon vespre a tots i totes. 

Atès que aquest mes de març el Tribunal Suprem va ratificar la condemna de tres anys i 
sis mesos de presó pel cantant de rap Josep Miquel Arena Beltrán, conegut com a 
Valtonyc, per "enaltiment del terrorisme i humiliació de les víctimes", "calúmnies i injúries 
greus a la Corona" i "amenaces" contra el president d'Actúa Baleares, Jorge Campos. La 
sentència arriba poques setmanes després que un altre raper, el lleidatà Pablo Hasel, fos 
jutjat a l'Audiència Nacional acusat d'enaltiment del terrorisme, injúries a la corona i a les 
institucions de l'Estat per comentaris fets a twitter. Demanen per a ell dos anys i nou 
mesos de presó i una multa de 40.500 euros, que en cas d'impagament elevaria la 
condemna a 5 anys. 
 
Atès que poques hores després d’aquesta sentència, van tenir lloc dos fets especialment 
greus: el segrest cautelar del llibre Fariña, del periodista Nacho Carretero, que 
aprofundeix en la història del narcotràfic a Galicia; i la retirada a ARCOMadrid de l'obra 
titulada  Presos Políticos en la España Contemporánea, en què apareixen, pixelades, 
imatges d'Oriol Junqueras, Jordi Sànchez, Jordi Cuixart o els joves d'Altsasu. 
 
Aquest 2017 pot ser recordat com l'any dels delictes d'opinió. El conegut cantant de Def 
con Dos Cesar Strawberry va ser condemnat a un any i mig de presó per un delicte 
d’enaltiment del terrorisme i humiliació de les víctimes per comentaris publicats a Twitter. 
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La tuitaire Cassandra Vera va ser condemnada per l'Audiència Nacional a un any de 
presó i 7 d'inhabilitació absoluta per piulades sobre el feixista Carrero Blanco. El col·lectiu 
de rap La Insurgencia també va passar per l'AN i van ser condemnats a un any i un dia de 
presó per enaltiment del terrorisme.  
 
El 2017 deixa dades significatives, avui llegia que més de 20.000 persones van ser 
sancionades o investigades a l’Estat espanyol per exercir les seves llibertats. 
 
La persecució de la llibertat d’expressió a l’Estat espanyol s’ha mogut en uns estàndards 
preocupants des de fa ja temps, però està arribant a cotes inaudites a partir de l’any 2015 
quan el Govern del PP va aprovar la Llei de Seguretat Ciutadana i endurir el Codi Penal. 
Aquesta reforma ha permès d’una banda, l’ús expansiu de la legislació antiterrorista per 
perseguir part de la dissidència política. Així ho denuncien organitzacions com Amnistia 
Internacional, en un informe on revela que a l’Estat espanyol les reformes del Codi Penal 
de 2015 sobre l’enaltiment del terrorisme han ofegat ja opinions i comentaris legítims 
constituint “una limitació absolutament desproporcionada de la llibertat d’expressió”. I en 
el mateix sentit també s’ha manifestat també el Relator especial de les Nacions Unides 
per a la llibertat d’expressió, que ha alertat que amb aquesta reforma del Codi Penal es 
podrien penalitzar comportaments que fins aleshores no constituïen delictes de 
terrorisme. 
 
Atès que el ple de la nostra ciutat ha aprovat en dues ocasions -el gener de 2014 i el 
març de 2015- mocions que denunciaven la voluntat de criminalitzar i perseguir la 
protesta social. Mocions que alertaven que, amb aquesta llei, el Govern espanyol estava 
habilitant un procediment administratiu que legalitzava la criminalització i persecució de 
mobilitzacions i creava un instrument per perseguir drets democràtics. 
 
El dret a la llibertat d’expressió no consisteix només en tolerar allò inocu, autoritzat, que 
pugui deixar indiferent al poder. El que es protegeix en democràcia “és precisament quan 
es presenten idees que ofenen, xoquen, o pertorben l’ordre establert quan la llibertat 
d’expressió és més preciosa”. Així ho recull el Tribunal Europeu de Drets Humans que va 
condemnar l’Estat espanyol en el denominat “Cas Otegi” amb sentència del 15 de març 
de 2011. 
 
Aquest mateix Tribunal, aquest any, fa pocs dies també va ordenar a l’Estat espanyol a 
indemnitzar als 2 joves que el 13 de setembre del 2017 van cremar dues fotos del rei i ha 
dictaminat que la crema de fotos del rei queda emparada per la llibertat d’expressió. 
 
Atès que la privació de llibertat, o fins i tot, l’ús del dret penal per perseguir meres 
expressions o idees constitueix de per si una mesura desproporcionada i, en 
conseqüència condemnada per part d’organismes rellevants de Nacions Unides, el 
Consell d’Europa i el propi Tribunal Europeu de Drets Humans. L’art, expressat en 
qualsevol de les seves formes -literatura, pintura, teatre, cinema o com fa Valtonyc, amb 
la música-, no pot ser limitat per la seva ideologia i ha de poder expressar-se amb un 
marge de llibertat ampli. Cada condemna a un artista per les seves expressions és un 
atac a la llibertat d’expressió del conjunt de la ciutadania i al pluralisme polític que és un 
valor fonamental i pressupòsit d’una societat democràtica. 
 
És per tot això que el Ple de l'Ajuntament de Sant Quirze del Vallès adopta els següents 
acords: 
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1. Manifestar la preocupació per la deriva autoritària de l’Estat expressada en la 
modificació del Codi Penal de 2015 que habilita l’extensió del delicte d’enaltiment 
del terrorisme i d’injúries al Rei a casos com el de Josep Miquel Arenas, més 
conegut com Valtonyc. 

2. Mostrar el suport al cantant de rap mallorquí Valtonyc, condemnat a tres anys i mig 
de presó, cal recordar-ho, per meres expressions o idees. 

3. Instar el Govern de l’Estat i les Corts espanyoles a impulsar els canvis legislatius 
necessaris per la derogació de la Llei de Seguretat Ciutadana i la reforma del Codi 
Penal per tal de garantir el ple exercici de la llibertat d’expressió, especialment en 
les expressions artístiques. 

4. Mostrar el suport a aquelles iniciatives ciutadanes d’artistes, músics, i veïns i 
veïnes en general que s’organitzen al voltant de la defensa de la llibertat 
d’expressió en Plataformes com “No Callarem”. 

5. Traslladar aquests acords a Josep Miquel Arenas, conegut com Valtonyc, el 
Congrés dels Diputats, al Tribunal Europeu del Drets Humans i al Govern de 
l’Estat Espanyol. 

 
 

El senyor David Sánchez Mancebo declara: 

Si ens centrem en la moció, nosaltres evidentment volem destacar unes qüestions per 
argumentar el nostre sentit de vot. 

Nosaltres respectem profundament les decisions dels tribunals, llavors aquí el que estem 
valorant també són decisions dels tribunals, en general del Tribunal Suprem ja s’ha 
manifestat i ha dit que aquestes amenaces són atacs constitutius de delicte i per tant 
nosaltres respectem aquestes decisions i bé per això estan els jutges, per quan es 
presenta qualsevol aspecte que doncs algú creu que s’ha menyscabat doncs els jutges 
decideixen si allò realment té alguna consideració o no dins del dret. 

Nosaltres també defensem la llibertat d’expressió com és normal, però aquella llibertat 
d’expressió no pot anar també alhora en contra d’altres drets que tenim els ciutadans. 

Això una mica del primer cas que vostè parlava, si parlem del segon cas, doncs també 
s’està jutjant uns temes d’enaltiment del terrorisme, injúries a la Corona, bé tornem a dir 
el mateix, són aspectes que estan totalment considerats pels jutges i que per tant també 
aquesta decisió que vostè comenta pot ser recorreguda a d’altres instàncies judicials i 
també som ferms defensors de l’Estat de dret en el que vivim, perquè creiem que hi ha 
suficients garanties per garantir la llibertat d’expressió i de pensament. 

Per tant emplacem a què aquestes persones que es puguin veure objecte d’aquestes 
sentències o pronunciaments doncs que també utilitzin la justícia per poder-se defendre. 

Nosaltres el que sí que no votaríem en contra seria el punt número 3,  del que indiquen 
“instar al Govern d’Espanya i les Corts generals a impulsar els canvis legislatius 
necessaris per la derogació de la Llei de seguretat ciutadana i la reforma del Codi Penal 
per tal de garantir el ple exercici de la llibertat d’expressió, especialment en les 
expressions artístiques”. En aquest cas si poguéssim votar de manera separada els 
punts, que ja sabem que no es pot fer, doncs nosaltres ens abstindríem i per això volem 
deixar constància d’això. 

Els demés, per ser molt contundents, doncs acatem les decisions judicials i emplacem 
que les persones doncs puguin defensar-se davant dels tribunals i puguin recórrer 
aquelles sentències a les quals hagin pogut estar sentenciats. 
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El senyor Manuel Cáceres Castaño declara: 

Bé per nosaltres la llibertat d’expressió és, com no pot ser d’una altra manera, un dret 
fonamental, dret fonamental recollit a una multitud de texts internacionals i nacionals, el 
mateix article 19 de la Declaració universal dels drets humans, diu que tot individu té dret 
a la llibertat d’opinió i d’expressió, que aquest dret inclou el no ser molestat a causa de 
les seves opinions i també el de difondre-les, sense limitació de fronteres per qualsevol 
mitjà d’expressió. 

La Constitució espanyola al seu capítol 2n, secció 1a, que les diu “de los derechos 
fundamentales y de las libertades públicas”, diu al seu article 20.1, lletra A, que reconeix i 
protegeix el dret a expressar i difondre lliurement els pensaments, idees i opinions 
mitjançant la paraula, l’escrit o qualsevol altre medi de reproducció i per tant és innegable 
que aquest dret, el de la llibertat d’expressió, és un dret que ha de ser protegit, com el 
que és,  com un dret fonamental. 

D’altra banda, i això ja ho he comentat aquí alguna altra vegada, el dret penal, en la 
facultat de dret t’ensenyen que és l’última ràtio, és a dir el dret penal és l’última eina que 
té la societat per resoldre conflictes quan la resta d’eines han fallat. 

Per tant abusar-ne d’aquest dret penal és un mal símptoma, que a més contribueix a 
analitzar altres conductes que sí que mereixen contra el dret penal, perquè al final si tot 
mereix el dret penal, que és greu i que no ho és, sembla que estem posant coses a la 
mateixa alçada, quan realment no han d’estar-hi. 

Com a resultat d’això, de la consideració de la llibertat d’expressió com un dret 
fonamental i del dret penal com a última ràtio, cal concloure que la llibertat d’expressió 
entenem el nostre grup que no pot ser limitada per la via de perseguir, per la via penal, 
qualsevol expressió que no ens agradi, o inclús que ens repugni. 

No ens podem enganyar, al poder no li agrada que el critiquin, ara estem parlant del PP, 
merescudament,  el PP és el pare de la Llei mordassa, i té tots els números, però 
casualment ahir mateix es va fer públic una sentència que absolia a la periodista Gemma 
Galdon d’una querella interposada pel Govern de la Generalitat de Catalunya perquè 
aquesta periodista havia fet unes manifestacions en les quals criticava, de fet titllava de 
corruptes i alguna cosa més, als ocupant del Palau de la Generalitat, una querella que es 
va instar a petició de la coordinadora del PDeCat, Sra. Marta Pascal, que el Govern de la 
Generalitat presidit pel Sr. Puigdemont va interposar i que ha estat rebutjada. 

Per tant no perdem de vista que la temptació a lluitar per la via penal contra el qui diu 
alguna cosa que no agrada al poder la té tothom, potser el PP la té més pronunciada que 
d’altres, això no ho discuteixo, però és un risc que tots estem sotmesos i que hem de tenir 
molt present. 

Això, aquesta defensa de llibertat d’expressió que jo crec que s’ha de fer amb una plena 
contundència i sobretot quan el que es diu són coses que no agraden perquè clar, dir que 
hi ha llibertat d’expressió per dir coses que sonen bé doncs no té mèrit, la llibertat 
d’expressió si té algun valor és per dir coses que realment molesten al poder. Però això 
tampoc no implica que nosaltres com a grup aprovem que es faci servir la creació 
artística o les xarxes socials, que també parla la moció, per fer insults, amenaces o per 
manifestar alegria o burla envers del dolor aliè, això ho estem veient i no des d’una banda 
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d’aspecte polític, des de totes, passa molt sovint i nosaltres això ho critiquem, no hi estem 
d’acord, però entenem que això, a banda de què desqualifica el que ho fa, no  ha de tenir 
necessàriament el seu lloc al dret penal, hi ha altres eines que l’ordenament jurídic ens 
dona dins de l’àmbit del dret privat que poden emprar-se per rescabalar qualsevol 
perjudici que aquestes ofenses, si existeixen, i un jutge diu que han existit, poden 
suposar, sense recórrer a la seva tipificació com a delicte. 

Com a coronari d’això que he dit, és evident que el nostre vot serà favorable a aquesta 
moció. 

 

La senyora Elisabeth Oliveras i Jorba declara: 

En tot cas el Sr. Cáceres li ha contestat bé que la llibertat d’expressió està reconeguda i 
evidentment el fet dels insults o de riure’s, també és una qüestió d’incidir més en 
l’educació i en el respecte que no en una altra cosa, és a dir, la gent hem de conscient del 
dolor dels altres, encara que sigui d’algú amb qui no estem d’acord i l’hem de respectar 
totalment de la mateixa manera que esperem que els altres ho facin amb el nostre i amb 
el nostre malestar. Però això potser no cal que ho reguli penalment ningú sinó que és una 
qüestió d’educació i de respecte que entre totes i tots hem de tornar a fer florir dins de la 
societat. 

 

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

Vots a favor: 15 (Junts-ERC-AM, ICV-EUiA-E, PDeCat i PSC-CP) 
  Vots en contra: 2 (C’s) 
  Abstencions: 0 
 

 
10. Moció presentada per Junts-ERC-AM i ICV-EUiA-E i consensuada amb PDeCat i 

PSC-CP, de suport a l'ONG Proactiva Open Arms en defensa dels drets humans 

El diumenge 18 de març la fiscalia de Catània, a Itàlia, va confiscar de forma preventiva el 
vaixell Open Arms, propietat de l’ONG badalonina dirigida per Òscar Camps. S’acusa 
l’entitat d’afavorir la immigració clandestina i d’associació criminal, després que el 
dissabte 17 de març, 216 persones immigrants que havien estat rescatades en aigües 
internacionals davant les costes de Líbia, fossin desembarcades en territori italià. 
  
La cap de l’expedició i el capità del vaixell han estat sotmesos a un llarg interrogatori per 
part de la policia italiana, a la qual han lliurat les gravacions del dijous anterior, quan es 
va produir un incident amb els guardacostes libis. 
 
Com és sabut, Proactiva Open Arms es dedica al rescat de persones al Mediterrani i, 
sovint, ha hagut de patir amenaces de tot tipus per part de les autoritats de Líbia i 
situacions de conflicte amb altres països. 
  
La fiscalia italiana acusa Proactiva de no haver lliurat 101 persones rescatades abans 
que s’ofeguessin (homes, dones i criatures) a les autoritats líbies, després que aquestes 
amenacessin de mort els voluntaris de l’ONG badalonina. Un cop al vaixell, moltes 
d’aquestes persones van explicar els maltractaments i extorsions que havien patit a Líbia. 
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Proactiva Open Arms és una entitat reconeguda arreu per la tasca dels seus voluntaris. 
Que fa una feina ingent i admirable, una feina que haurien de fer les autoritats europees 
que miren cap a una altra banda, mentre milers de persones que fugen de la guerra, la 
violència i la pobresa, són deixades a la seva sort perquè morin ofegades al Mediterrani; 
el mateix mar que banya les platges de la nostra ciutat. 
  
Des de l’Ajuntament de Sant Quirze, des del màxim respecte als Drets Humans 
Universals, volem donar tot el nostre suport Òscar Camps, i a l’entitat que encapçala, en 
uns moments tant difícils. Perquè, com podem acceptar que a Europa, bressol de les 
llibertats individuals i col·lectives, i de les polítiques promotores de la pau, no només es 
giri l’esquena al patiment de milers de persones sinó que també es persegueixi la gent 
que intenta salvar-los la vida, arriscant sovint la pròpia? 
  
Des de Sant Quirze, doncs, rebutgem el tracte de les autoritats italianes envers Proactiva 
Open Arms i demanem que deixin en llibertat el vaixell detingut perquè pugui continuar 
realitzant la seva tasca amb la valentia i determinació amb que l’ha dut a terme fins ara. 
Així mateix, instem a les institucions supramunicipals i a les autoritats de l’Estat que es 
posicionin donant recolzament a Proactiva Open Arms i emprenguin accions en la seva 
defensa davant on calgui. 
 
Per tot allò que hem argumentat el Ple de l'Ajuntament de Sant Quirze adopta els 
següents  
 
ACORDS: 
 

1. Denunciar el tracte de les autoritats italianes envers l’ONG Proactiva Open Arms, i 
demanar que es deixi en llibertat el vaixell retingut. 

2. Instar a l’Estat Espanyol a posicionar-se donant suport a l’ONG i a emprendre 
accions en la seva defensa. 

3. Denunciar la posició de les autoritats europees envers la situació al Mar 
Mediterrani i exigir que emprengui accions en la defensa de totes les refugiades. 

4. Traslladar aquests acords a l’ONG Proactiva Open Arms i a les autoritats 
europees corresponents 

 
 

 
Deliberacions 
El senyor Albert Falgueras Cuatrecasas declara: 

El diumenge 18 de març la fiscalia de Catània, a Itàlia, va confiscar de forma preventiva el 
vaixell Open Arms. 
 
La fiscalia italiana acusa Proactiva de no haver lliurat 101 persones rescatades abans 
que s’ofeguessin (homes, dones i criatures) a les autoritats líbies, després que aquestes 
amenacessin de mort els voluntaris de l’ONG badalonina. 
  
Proactiva Open Arms és una entitat reconeguda arreu per la tasca dels seus voluntaris. 
Que fa una feina ingent i admirable, una feina que haurien de fer les autoritats europees 
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que miren cap a una altra banda, mentre milers de persones que fugen de la guerra, la 
violència i la pobresa, són deixades a la seva sort perquè morin ofegades al Mediterrani. 
 
Per tot això proposem al Ple els acords següents: 
 

1. Denunciar el tracte de les autoritats italianes envers l’ONG Proactiva Open Arms, i 
demanar que es deixi en llibertat el vaixell retingut. 

2. Instar a l’Estat Espanyol a posicionar-se donant suport a l’ONG i a emprendre 
accions en la seva defensa. 

3. Denunciar la posició de les autoritats europees envers la situació al Mar 
Mediterrani i exigir que emprengui accions en la defensa de totes les refugiades. 

4. Traslladar aquests acords a l’ONG Proactiva Open Arms i a les autoritats 
europees corresponents 

 
 

El senyor David Sánchez Mancebo declara: 

Bé nosaltres no entraren en el fons de la moció, entenem que se’ns escapa una mica 
d’inclús dels nostres coneixements i  etc., però una vegada hem consultat els nostres 
serveis de partit, ens indiquen bàsicament que podríem recolzar amb alguna abstenció 
alguns dels punts que vostès aquí ens plantegen, com per exemple el punt primer i altres.  

Ens podríem abstenir en altres punts i podríem votar a favor com dic en el punt primer, 
podríem votar a favor de la part dispositiva dels acords, però el que sí que farem és no 
entrar en qüestions jurisdiccionals d’ordre intern d’un altre país, com és en aquest cas 
d’un altre país de la Unió Europea i per doncs el nostre vot global serà el de l’abstenció, 
serà el de l’abstenció en aquesta moció. 

 

La senyora Elisabeth Oliveras i Jorba declara: 

En tot cas ja no és tant que passa només amb Itàlia, sinó que passa amb la Unió Europea 
amb aquesta crisis humanitària que ja fa massa temps que dura i que ens avergonyeix a 
tots, el fet de què hi hagi aquest degoteig constant de persones mortes en el Mediterrani, 
de persones fugint de Síria, de com se’ls tracta, de l’acord que la Unió Europea va fer 
amb Turquia perquè així els poden fer arribar cap allà i que ara en aquest moment no es 
ja un vaixell el de Metges sense Fronteres em sembla que és, el que aconsegueix 
treballar i donar suport, que aquest vaixell funciona amb les subvencions, entre elles les 
de Proactiva Open Arms doncs que la Plataforma Benvingudes refugiades de San Quirze, 
doncs n’ha fet aportacions a través dels diners que ha anat recaptant en els diferents 
actes que s’han fet aquí al poble. 

No volem tant denunciar només que passa amb el govern italià, sinó que passa amb 
aquesta Europa que a estones bada i a estones bada molt, en tot cas Proactiva els han 
aturat, els han aturat i els acusen d’un fet que no és real, no traslladen persones de 
manera il·legal, salven persones que moririen en el mar, que això és molt diferent. 

I per tant, el que després els governs disposen que passi amb aquestes persones ja no 
ho decideix Proactiva, sinó ho decideixen aquests governs amb les seves vergonyes o 
no. 

Per tant lamentem que no ens puguin donar suport perquè realment des d’aquí agraïm 
una vegada més als companys i companyes de Proactiva Open Arms, un d’ells veí de 
Sant Quirze, doncs que cada dia lluitin per fer possible que menys persones morin al mar 
i que nosaltres mantinguem mínimament la dignitat europea en el nostre lloc davant de 
tota aquesta situació. 
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Votació 
Sotmesa a votació la proposta dalt transcrita, s’aprova per majoria absoluta amb el 
resultat següent: 

Vots a favor: 15 (Junts-ERC-AM, ICV-EUiA-E, PDeCat i PSC-CP) 
  Vots en contra: 0 
  Abstencions: 2 (C’s) 
 

 

 

11. Moció presentada pel PSC-CP i consensuada amb Junts-ERC-AM, ICV-EUiA-E i 
PDeCat, de suport a la implementació de la renda garantida de ciutadania 

La renda garantida de ciutadania va ser aprovada el juliol de 2017 per unanimitat de tots 
els grups polítics amb representació al Parlament de Catalunya. Aquesta aprovació va ser 
fruit de la Iniciativa Legislativa Popular impulsada per la Comissió Promotora de la Renda 
Garantida, formada per desenes d'entitats socials, sindicats i partits polítics, i té com a 
objectiu el desenvolupament de l'article 24.3 de l'Estatut d'autonomia amb la finalitat 
d'assegurar els mínims d'una vida digna a les persones i unitats familiars que es troben 
en situació de pobresa, per tal de promoure llur autonomia i participació activa en la 
societat. 
 
A llarg del 2016 i 2017 nombrosos ajuntaments de Catalunya van donar suport a la 
Declaració de la ciutadania de Catalunya: urgeix el dret a la renda garantida de ciutadania 
per superar la pobresa a Catalunya, elaborat per la Comissió Renda Garantida i signada 
per multitud d’alcaldes i alcaldesses del nostre país. Una gran quantitat d’ajuntaments 
van nomenar els seus municipis com a pobles i ciutats promotores de la Renda Garantida 
de Ciutadania i la mateixa Diputació de Barcelona així ho va acordar en sessió plenària el 
26 d’octubre de 2016. A les declaracions i mocions aprovades, s’acordava, entre d’altres 
punts, instar el Parlament de Catalunya a aprovar la Renda Garantida de Ciutadania i a 
dotar-la econòmicament i amb suficiència per afrontar la seva aplicació. 
 
La Llei 14/2017, del 20 de juliol, de la renda garantida de ciutadania, va començar a 
aplicar-se el passat 15 de setembre de 2017. Més de 300.000 persones s'han informat 
d'aquest nou dret subjectiu mitjançant el telèfon gratuït, la plana web i l’assistent virtual 
del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, les oficines de Treball i les Oficines 
d’Afers Socials i Famílies 
 
Mig any després de la seva posada en marxa, i segons les dades facilitades pel mateix 
departament al mes de febrer de 2018, 20.334 persones que han demanat cita prèvia per 
tramitar la renda garantida encara estan pendents de ser ateses. S'han obert 36.000 
expedients, dels quals s'estan resolent uns 4.000 (un 5,3% dels expedients). Per tant, 
podem afirmar que fins el febrer, encara més de 51.000 persones estaven esperant una 
resolució per part del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, bé per concertar 
una cita prèvia o perquè el seu expedient sigui resolt. 
 
La posada en marxa de la renda garantida de ciutadania permet incloure, dins del 
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sistema de protecció català, la garantia de rendes, amb l'objectiu que cap família a 
Catalunya tingui ingressos per sota de l'índex de Renda de Suficiència de Catalunya 
(IRSC). Les famílies sol·licitants han d'acreditar la manca d'ingressos suficients per poder 
optar a la renda garantida, durant els 6 mesos anteriors a la sol·licitud, a més d'altres 
requisits recollits en la Llei. La manca de celeritat en la seva tramitació perpetua i agreuja 
la situació de manca d'ingressos d'aquestes famílies. 
 
Si bé és cert que aquelles famílies que cobraven la Renda Mínima d'inserció han passat a 
cobrar automàticament la renda garantida de ciutadania, la gran majoria dels nous 
beneficiaris que van sol·licitar-la a partir del 15 de setembre de 2017 estan encara a 
l'espera de resolució. 
 
La tramitació de l’accés a aquest nou dret subjectiu per part del departament de Treball, 
Afers Socials i Famílies ha estat poc efectiva: hi ha sol·licitants sense cita prèvia tot i 
haver-la demanat fa mesos, el programes informàtics no estaven suficientment testats i 
validats i la seva implantació ha estat desigual al conjunt dels organismes implicats en la 
tramitació. S’ha fet una distribució poc efectiva dels professionals contractats com a reforç 
per a la gestió d'aquesta prestació i una formació desigual i poc acurada dels/les 
gestors/es. Es realitzen requeriments de  documentació ja presentada que provoquen un 
allargament dels terminis. Es detecten resolucions denegatòries poc o vagament 
motivades i problemes en l'admissió com a perceptors de la renda garantida a persones 
sense sostre. Aquests casos, junt amb d'altres, han fet que el Departament hagi 
incomplert els terminis que fixa la Llei per a la resolució dels expedients, recollits a l'article 
26 i a la disposició transitòria segona. L'única opció de reclamació de les famílies 
afectades és interposar un recurs d'alçada davant la pròpia Administració.  
 
Per altra banda, la manca d'instruccions clares als/les professionals del Servei Català 
d'Ocupació i dels Equips Bàsics d'Atenció Social dificulten encara més la tasca 
d'acompanyament i assessorament dels/les beneficiaris/àries. Els plans d'inserció laboral 
encara no s'han implementat per donar resposta a les necessitats d'aquests col·lectius, 
tampoc s'han posat en marxa els ajuts a empreses per a la contractació, ni les taules 
territorials de coordinació, ni s'ha avançat en el desplegament reglamentari de la llei. 
 
L'aplicació de l'article 155 de la Constitució i la intervenció econòmica de la Generalitat de 
Catalunya no han influït en el tràmit ni en el pagament de la prestació, tal com es va 
informar des del mateix Departament de Treball, Afers Socials i Famílies a les entitats 
que formaran part de la Comissió de Govern de la renda garantida de ciutadania. Els 
anteriors beneficiaris/àries d'una Renda Mínima d'Inserció han cobrat la nova renda 
sense problemes, mentre que els nous beneficiaris no l'han cobrat per manca de 
resolució i execució dels nous expedients. 
 
Estem davant d'un fet greu d'incompliment per part del Departament de Treball, Afers 
Socials i Famílies d'una Llei aprovada, negociada i consensuada amb tots els partits 
polítics i les entitats que formen part de la Comissió Promotora. Una Llei que reconeix un 
dret subjectiu, i en la que cal posar tots els recursos necessaris per fer-la eficaç i efectiva, 
més encara si tenim en compte que tant la data d'inici de la Llei com els terminis per a la 
resolució dels expedients van ser acordats amb els/les responsables del Departament. 
Avui dia, continuen sent els Ajuntaments els qui donen resposta efectiva mitjançant 
prestacions de caràcter social als beneficiaris/àries potencials de la renda garantida de 
ciutadania. 
 
Per aquest motiu, el grup parlamentari Socialistes i Units per Avançar, així com altres 
grups, junt amb representants de diversos ajuntaments de Catalunya, ha reclamat al 
Síndic de Greuges que realitzi un informe sobre la implantació de la renda garantida des 
del 15 de setembre fins a l'actualitat i que faciliti tot l'assessorament necessari a 
aquells/es que han vist vulnerats els seus drets per l'incompliment dels terminis per part 
de l'administració. 
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El Ple de l'Ajuntament de Sant Quirze del Vallès adopta els següents ACORDS: 

 
1. Expressar el seu recolzament a la Llei 14/2017, del 20 de juliol, de la renda 
garantida de ciutadania, i exigir a la Generalitat de Catalunya el seu correcte 
desplegament. 
 
2. Instar al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de 
Catalunya a: 
 

a)Accelerar el procés d'adjudicació de cites prèvies de la renda garantida de 
ciutadania, informant l'interessat/da d'aquelles oficines amb la llista d'espera més curta. 

 
b)Resoldre els expedients oberts incrementant notablement el personal de la Direcció 
General d'Economia Social, el Tercer Sector, les Cooperatives i l'Autoempresa per a 
aquesta finalitat. 

 
c)Informar a les persones sol·licitants sobre la situació del seu expedient dins els terminis 
que marca la Llei, així com obrir vies de revisió per aquells expedients que finalment 
quedin rebutjats, especialment en casos de menors, persones amb dependència i dones 
víctimes de violència masclista.  

 
d)Prioritzar la resolució dels expedients que superin els 5 mesos d’espera. 

 
e)Facilitar a través del web de la Generalitat de Catalunya el formulari de reclamacions i 
d'interposició d'un recurs d'alçada per aquells beneficiaris/àries que hagin vist vulnerats 
els seus drets en relació a la Llei. 

 
f)Destinar els recursos tècnics i de personal necessaris per a una atenció de qualitat a les 
oficines del Servei d'Ocupació de Catalunya i als Serveis Socials Bàsics. 

 
g)Constituir de forma immediata les taules territorials de coordinació, on hi siguin presents 
representants de la Direcció General d'Economia Social, el Tercer Sector, les 
Cooperatives i l'Autoempresa, del Servei d'Ocupació de Catalunya, dels Serveis Socials i 
dels ajuntaments o Consells Comarcals. 

 
h)Iniciar el desplegament del decret regulador del reglament que desenvolupa la renda 
garantida de ciutadania. 

 
i)Iniciar la tramitació dels ajuts a empreses per a la contractació de persones beneficiàries 
de la renda garantida. 

 
j)Traslladar aquest acord al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, i a la 
Comissió promotora de la renda garantida de ciutadania. 

 
 
Deliberacions 
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El senyor Manuel Cáceres Castaño declara: 

La Llei de la renda garantida de ciutadania, neix, és aprovada per unanimitat de tots els 
grups del Parlament de Catalunya al juliol del passat any 2017, després de tenir el seu 
origen en una iniciativa legislativa popular i un procediment posterior de suport prestat per 
molts ajuntaments i diputacions. 

Per tant podem dir que és una llei que neix amb un gran consens social a Catalunya. 
Aquesta llei té com a finalitat assegurar els mínims d’una vida digne a les persones i 
unitats familiars que es troben en situació pobresa. 

Però a febrer de 2018 hi ha molts ciutadans i ciutadanes que estan pendents que s’avaluï 
la seva sol·licitud, es calculen en més de 50.000 les persones que esperen o bé cita 
perquè es valori o es tracti el seu cs, o bé resolució un cop s’ha presentat l’expedient. 
Tractant-se en tots el casos de noves sol·licituds ja que les persones que antigament 
percebien la renda mínima d’inserció sí que estan cobrant la renda garantida de 
ciutadania. 

Entenem que des de la Generalitat no s’han posat en funcionament tots els mecanismes 
previstos a la llei per garantir una ràpida gestió de les sol·licituds i que això a banda de 
perjudicar als sol·licitants, com és evident, trasllada als ajuntaments la càrrega de donar 
resposta a les necessitats dels potencials beneficiaris de la renda garantida de 
ciutadania. 

Per això s’ha demanat un informe al Síndic de Greuges, se li ha demanat que faciliti 
assessorament als perjudicats per aquest situació, instem a aquest Ajuntament a aprovar 
els següents acords: 

1. Expressar el seu recolzament a la Llei 14/2017, del 20 de juliol, de la renda garantida 
de ciutadania, i exigir a la Generalitat de Catalunya el seu correcte desplegament. 

 
2. Instar al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de 
Catalunya a: 

 
a) Accelerar el procés d'adjudicació de cites prèvies de la renda garantida de 
ciutadania, informant l'interessat/da d'aquelles oficines amb la llista d'espera més curta. 

 
b) Resoldre els expedients oberts incrementant notablement el personal de la Direcció 
General d'Economia Social, el Tercer Sector, les Cooperatives i l'Autoempresa per a 
aquesta finalitat. 

 
c) Informar a les persones sol·licitants sobre la situació del seu expedient dins els terminis 
que marca la Llei, així com obrir vies de revisió per aquells expedients que finalment 
quedin rebutjats, especialment en casos de menors, persones amb dependència i dones 
víctimes de violència masclista.  

 
d) Prioritzar la resolució dels expedients que superin els 5 mesos d’espera. 

 
e) Facilitar a través del web de la Generalitat de Catalunya el formulari de reclamacions i 
d'interposició d'un recurs d'alçada per aquells beneficiaris/àries que hagin vist vulnerats 
els seus drets en relació a la Llei. 

 
f) Destinar els recursos tècnics i de personal necessaris per a una atenció de qualitat a 
les oficines del Servei d'Ocupació de Catalunya i als Serveis Socials Bàsics. 
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g) Constituir de forma immediata les taules territorials de coordinació, on hi siguin 
presents representants de la Direcció General d'Economia Social, el Tercer Sector, les 
Cooperatives i l'Autoempresa, del Servei d'Ocupació de Catalunya, dels Serveis Socials i 
dels ajuntaments o Consells Comarcals. 

 
h) Iniciar el desplegament del decret regulador del reglament que desenvolupa la renda 
garantida de ciutadania. 

 
i) Iniciar la tramitació dels ajuts a empreses per a la contractació de persones 
beneficiàries de la renda garantida. 

 
j) Traslladar aquest acord al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, i a la 
Comissió promotora de la renda garantida de ciutadania. 

 
 

La senyora Elisabeth Oliveras i Jorba declara: 

Bé rectifico està consensuada per tots, perquè C’s també l’ha consensuat. 

 

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

  

12. Assumptes sobrevinguts 

 

Deliberacions 
La senyora Elisabeth Oliveras i Jorba declara: 

Ara hem de parlar d’un punt sobrevingut, que és una moció que vam estar parlant en 
Junta de Portaveus, una moció que ha fet l’AMI i l’ACM, que fa referència a l’alliberament 
dels presos polítics, és una moció que va aparèixer durat la setmana passada, un cop ja 
s’havia convocat el Ple. 

Donada la situació en la que estem vivint en el nostre país, que les notícies i les nostres 
realitats canvien, ara sí que ja podem dir minut a minut en aquests moments, perquè 
mentre està passant aquest Ple estan passant altres coses fora. 

Doncs bé tots els portaveus vam acordar doncs que per la necessitat de poder-ho 
debatre, de poder-ho parlar i de tenir aquest debat dins del nostre Ple, que és el màxim 
òrgan de representació, l’incorporaríem avui. 

Per tant aquesta és la motivació. 
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Votació 
Sotmesa a votació la inclusió de la moció, s’aprova per unanimitat. 

 

 

12.1. Moció per l'alliberament dels presos polítics, el retorn dels exiliats i la 
denúncia de la deriva antidemocràtica i autoritària de l'Estat espanyol 

Catalunya ha tornat a patir, altra vegada, un nou atac repressiu per part del govern de 
Mariano Rajoy i el bloc del 155, conjurats amb el poder judicial i policial de l’estat. 
L’onada repressiva contra els catalans i les catalanes és majúscula i el govern espanyol 
està disposat a tot, fins i tot a vulnerar els drets civils, polítics i humans més bàsics per tal 
d’eradicar qualsevol signe de dignitat del poble català. Intenten esclafar la voluntat de la 
sobirania popular empresonant injustament els nostres legítims representants públics, 
tots ells gent de pau.  
 
El passat divendres 23 de març quedarà gravat a la memòria del nostre país com un nou 
dia trist i negre. L’empresonament injust, arbitrari i abusiu dels diputats i diputades Carme 
Forcadell, Jordi Turull, Raül Romeva, Josep Rull, Dolors Bassa, i l’exili de Marta Rovira 
tornarà a ressonar en els annals de la història del nostre país com un nou episodi fosc de 
repressió i de vulneració dels principis democràtics més elementals. Un escenari que 
queda agreujat per la recent detenció del President legítim de Catalunya, Carles 
Puigdemont, totalment incomprensible davant la comunitat internacional. 
 
Un divendres negre no només pel poble català sinó també pel poble espanyol, on cada 
vegada i amb més intensitat els seus ciutadans estan perdent els drets i llibertats més 
bàsics i inviolables en qualsevol país que es pretengui a si mateix com a democràtic i 
civilitzat. 
 
Davant d’aquesta nova injustícia, d’aquesta ignomínia, d’aquest acte d’autoritarisme 
intransigent que ens recorda de manera inevitable les èpoques més fosques de l’Espanya 
del segle XX, des del món local no podem restar impertèrrits i ens alcem per dir sense 
vacil·lar que continuarem defensant les nostres idees polítiques. No hi haurà prou barrots 
per silenciar-les. Avui, un cop més, volem dir-ho molt alt i clar: sempre estarem al costat 
d’aquells representants que defensen la voluntat del poble, del mandat de l’1 d’octubre i 
el resultat de les eleccions del 21 de desembre. 
 
I l’estat, en lloc d’actuar com una democràcia madura, on el diàleg i l’acord són el motor 
de la cohesió de la societat, han decidit oferir cops de porra, menyspreu, humiliació, 
amenaces i, finalment, presó. Una causa general contra l’independentisme, una autèntica 
cacera de bruixes, feroç i salvatge, sense mesura.  
 
Potser, ingènuament, es pensen que manllevant-nos als nostres representants, Carles 
Puigdemont, Carme Forcadell, Oriol Junqueras, Jordi Turull, Raül Romeva, Clara Ponsatí, 
Antoni Comín, Joaquim Forn, Josep Rull, Lluís Puig, Dolors Bassa, Meritxell Serret, Jordi 
Cuixart, Jordi Sánchez, Marta Rovira i Anna Gabriel, ens rendirem i dimitirem d’exercir el 
nostre mandat democràtic, emanat directament dels ciutadans i ciutadans. Res més lluny 
de la realitat. Ens mantindrem ferms en defensa de la causa més justa que hi pot haver: 
la llibertat i el ple exercici de la democràcia.  
 
Contra la dictadura del 155, trobareu un poble compromès i ferm. Perquè la nostra lluita 
és la lluita dels homes i les dones lliures i justos, que volen ser tractats com a ciutadans i 
no com a súbdits.  
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Per tots aquests motius, l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès 
 
ACORDA 
 
PRIMER.- Exigir la llibertat immediata de tots els presos polítics: Carme Forcadell, Oriol 
Junqueras, Jordi Turull, Raül Romeva, Joaquim Forn, Josep Rull, Dolors Bassa, Jordi 
Cuixart i Jordi Sánchez. 
 
SEGON.- Exigir el retorn de tots els consellers i polítics catalans exiliats: Carles 
Puigdemont, Clara Ponsatí, Antoni Comín, Lluís Puig, Meritxell Serret, Marta Rovira i 
Anna Gabriel, i la garantia del respecte absolut als seus drets polítics, ciutadans i humans 
sense veure’s sotmesos a cap judici pel seu lliure exercici polític. 
 
TERCER. Declarar la vulneració de les llibertats de les persones, recollides i protegides 
en tots els tractats internacionals i manifestar la persecució de la lliure expressió, de la 
vulneració dels drets polítics i humans i del dret a decidir dels ciutadans per part d’un 
estat que jutja les idees i empresona de forma il·legal. 
 
QUART.- Denunciar l’evident manca de separació de poders a l’estat espanyol, així com 
la manipulació i coacció dels mitjans de comunicació per part de l’estat. 
 
CINQUÈ.- Demanar a les institucions europees que no continuïn emparant accions 
pròpies d’una dictadura i apel·lar a la justícia internacional perquè intercedeixi de manera 
immediata i garanteixi el respecte als drets dels ciutadans catalans. 
 
SISÈ.- Instem a totes les entitats de Sant Quirze del Vallès a defensar els drets 
fonamentals, civils, polítics, la llibertat, la democràcia i els nostres legítims representants 
escollits democràticament del Parlament de Catalunya. 
 
SETÈ.- Atenent a la crida del Molt Honorable President del Parlament de Catalunya, el 
Sr. Roger Torrent, aquest ajuntament vol mostrar el seu suport la crida unitària del 
President i a la plataforma “Espai Democràcia i Convivència” que té com a objectius “la 
defensa de les institucions catalanes, la convivència, la cohesió social i els drets i 
llibertats de la ciutadania”. 
 
VUITÈ .- Comunicar al Parlament de Catalunya, a l’Oficina del Parlament Europeu a 
Barcelona, a l’Oficina de l’Alt Comissionat de l’ONU per als Drets Humans (ACNUDH) així 
com a l’Associació Catalana de Municipis (ACM) i l’Associació de Municipis per la 
Independència (AMI), l’aprovació de la present moció. 
 
 
Deliberacions 
El senyor Àlex Brossa i Enrique declara: 

Molt bon vespres a tothom. 

Com ha comentat l’alcaldessa els fets que vivim amb aquesta transició nacional són cada 
doncs presenten canvis. Aquesta moció té origen en el passat divendres 23 de març, a on 
l’Estat espanyol, el règim espanyol va empresonar a la Sra. Carme Forcadell, en Jordi 
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Turull, en Raül Romeva, en Josep Rull, la Dolors Bassa i on la Marta Rovira va agafar el 
camí de l’exili. 

La moció a la seva part expositiva comenta aquesta nou atac repressiu per part del 
govern de Mariano Rajoy i tot el bloc del 155. Fa referència també a la detenció del 
president legítim de Catalunya en Carles Puigdemont, que va ser detingut el dia 25 a 
Alemanya i que ara doncs fa uns minuts ha sigut posat en llibertat perquè la justícia 
alemanya considera que no hi ha delicte de rebel·lió perquè no hi ha violència, veurem 
que passa amb la malversació, però de moment doncs tenim el president, allò que 
sembla que és delicte a Espanya, no ho és si més a Bèlgica, Suïssa i Alemanya. Per tant 
podem qualificar els nou presos que tenim, ja no de presos polítics, fins i tot d’hostatges a 
les presons del règim espanyol. 

A l’Estat espanyol darrerament quan l’hem fet trontollar, el que hem vist és una pèrdua de 
drets i llibertats més bàsics, la moció doncs també parla d’injustícia, d’intransigència i de 
no acceptació de les eleccions del 21 de desembre. 

No sé els senyors de C’s que comenten però aquí va guanyar la majoria parlamentària, 
que no és possible doncs investir-la, per tant fins i tot s’ataquen les pròpies majories 
parlamentàries. 

Arreu d’Europa i arreu del món fins i tot, quan hi ha hagut casos que tenen certs 
paral·lelismes com el català, el cas d’Escòcia en el moment que guanyen els 
independentistes, és cas del Quebec en el moment que guanya també un govern 
sobiranista. El que van fer aleshores tant el govern de Canadà com el del Regne Unit 
doncs van ser un pacte, un referèndum acordat, una campanya a favor d’aquell territori 
doncs que mostrava voler fer un camí diferent al que havia fet fins aleshores, i en els dos 
casos la proposta de l’Estat va ser la que la seva població va acabar votant 
majoritàriament. 

En el cas de l’Estat espanyol, això el que hem viscut ha sigut una repressió i fins i tot una 
persecució en molts casos, que es manifesta amb el propi 155 del tot inaudit des què es 
va instaurar l’Estatut i la Constitució, que ni en els temps més durs del País Basc doncs 
es va arribar ni a plantejar. 

Per tant abans de llegir la part expositiva, felicitar-nos a tots plegats per aquest 
alliberament del president Puigdemont, també ara hem conegut la notícia que la Sra. 
Meritxell Serret, el Sr. Toni Comin i en Lluís Puig han sortit en llibertat sense fiança de 
Bèlgica i també ara hem conegut com la Policia belga ha obert diligències contra el règim 
espanyol per la geolocalització del vehicle del president Puigdemont sense permís. 

Dit això els passaré a llegir els punts de la moció. 

PRIMER.- Exigir la llibertat immediata de tots els presos polítics: Carme Forcadell, Oriol 
Junqueras, Jordi Turull, Raül Romeva, Joaquim Forn, Josep Rull, Dolors Bassa, Jordi 
Cuixart i Jordi Sánchez. 
 
SEGON.- El retorn de tots els consellers i polítics catalans exiliats: Carles Puigdemont, 
Clara Ponsatí, Antoni Comín, Lluís Puig, Meritxell Serret, Marta Rovira i Anna Gabriel, i la 
garantia del respecte absolut als seus drets polítics, ciutadans i humans sense veure’s 
sotmesos a cap judici pel seu lliure exercici polític. 
 
TERCER. Declarar la vulneració de les llibertats de les persones, recollides i protegides 
en tots els tractats internacionals i manifestar la persecució de la lliure expressió, de la 
vulneració dels drets polítics i humans i del dret a decidir dels ciutadans per part d’un 
estat que jutja les idees i empresona de forma il·legal. 
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QUART.- Denunciar l’evident manca de separació de poders a l’estat espanyol, així com 
la manipulació i coacció dels mitjans de comunicació per part de l’estat. 
 
CINQUÈ.- Demanar a les institucions europees que no continuïn emparant accions 
pròpies d’una dictadura i apel·lar a la justícia internacional perquè intercedeixi de manera 
immediata i garanteixi el respecte als drets dels ciutadans catalans. 
 
SISÈ.- Instem a totes les entitats de Sant Quirze del Vallès a defensar els drets 
fonamentals, civils, polítics, la llibertat, la democràcia i els nostres legítims representants 
escollits democràticament del Parlament de Catalunya. 
 
SETÈ.- Atenent a la crida del Molt Honorable President del Parlament de Catalunya, el 
Sr. Roger Torrent, aquest ajuntament vol mostrar el seu suport la crida unitària del 
President i a la plataforma “Espai Democràcia i Convivència” que té com a objectius “la 
defensa de les institucions catalanes, la convivència, la cohesió social i els drets i 
llibertats de la ciutadania”. 
 
VUITÈ .- Comunicar al Parlament de Catalunya, a l’Oficina del Parlament Europeu a 
Barcelona, a l’Oficina de l’Alt Comissionat de l’ONU per als Drets Humans (ACNUDH) així 
com a l’Associació Catalana de Municipis (ACM) i l’Associació de Municipis per la 
Independència (AMI), l’aprovació de la present moció. 
 
 

El senyor David Sánchez Mancebo declara: 

Bona nit de nou. 

Bé nosaltres abans de parlar de la moció en sí, del que ha dit el Sr. Brossa, volem, que 
potser s’hagués hagut de fer abans, però volem justificar molt breument el perquè hem 
votat com els vaig transmetre a la Junta de Portaveus, hem votat a favor de debatre una 
moció que no estava prevista, que va ser com, si em permeten, sobrevinguda, i que 
sobrevolava el fet de convocar en aquests dies de Setmana Santa un Ple extraordinari 
després d’aquest. 

Perquè vegin que el nostre tarannà, entenem, entenem que vostès el que, o alguns dels 
partits polítics que estan aquí, defensen coses diferents al que nosaltres pensem, però 
òbviament també entenem la transcendència de qualsevol dels actes que es puguin estar 
produint. Com vostè deia Sr. Brossa que es van produir, crec que va ser el divendres 
abans, si no recordo malament de Setmana Santa, el divendres de Dolors possiblement 
va ser, quan els empresonaments i per tant entenem que bé tot allò que faciliti el diàleg i 
el que puguem dir la nostra opinió, doncs nosaltres en aquest, el nostre humil grup 
municipal no ens hi oposarem i també ens permetrà per tant a la vegada dir la nostra 
opinió. 

Volia fer aquest aclariment perquè podria no entendre’s una votació a favor d’algú, doncs 
aquest és el nostre motiu. 

En qualsevol cas si entrem a la moció i seré molt breu, nosaltres estem, els demòcrates, 
com està de moda dir a tothom demòcrata, nosaltres ho som, com ho poden ser vostès, 
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vull dir que això no és una paraula en exclusiva de ningú i per ningú, ni es va fer aquesta 
paraula perquè la defensés ningú en cap color, sinó que és de molts colors diferents. 

Nosaltres estem respectant, sempre respectem les lleis, sempre respectem les decisions 
dels tribunals de qualsevol país democràtic com Espanya, com Alemanya, com qualsevol 
estat democràtic de tal efecte. 

Per tant no volem dir res més, si avui els fets són d’una manera, doncs nosaltres els 
acceptem, no hi ha més, és a dir, és que no hi ha més, nosaltres acceptem les decisions 
judicials, cosa que vostès, alguns de vostès, els seus partits polítics dels seus dirigents 
s’atreveixen a dir coses com que un president d’on sigui, d’una comunitat autònoma, no 
pot ser jutjat. 

Nosaltres entenem que es pot jutjar o no jutjar i si després no es veuen indicis de delicte, i 
després simplement hi haurà una sentència i després es pot, com els hi deia abans, es 
pot dir si s’està d’acord o no i un altre jutge decidirà. És que és així de senzill en un país 
democràtic, vull dir és que és tant senzill com això, més tant senzill com això.  

Per tant insistim, nosaltres en aquesta moció votarem en contra i torno a dir que nosaltres 
respectem les lleis com a demòcrates, respectem les decisions dels tribunals i dels jutges 
dels països democràtics. 

 

La senyora Marta Baldrich Caselles declara: 

... sí n’hi ha hagut que m’ha fet molta gràcia i miri diu, vostès deixin estar als de C’s, han 
sigut una mica el braç executor d’aquest 155 i per tant conseqüència del que està 
passant i que han posat la llenya al foc també. 

Miri diu aquest twitt així molt ràpid i molt escurçat: “Alemanya, Bèlgica, Suïssa, plis plas, 
el PP i C’s braços executors del 155 a Europa ens estan donant la raó”. Només li dic això. 

 

El senyor Manuel Cáceres Castaño declara: 

Hem tractat en altres plenaris mocions semblants a aquesta, és efectivament ara hi ha 
altres fets que la motiven i per tant jo crec que hem de parlar i em sembla perfecte i hem 
de parlar. 

A veure la moció aquesta, igual que d’altres anteriorment, conté una barreja de retòrica 
d’aquesta que és molt típica d’aquest tipus de mocions i algunes inexactituds, a mi 
comença per no agradar-me el tema del bloc del 155, perquè ara per ara bloc, jo, el meu 
partit, no és un bloc amb el PP ni amb C’s, pot haver coincidit en una qüestió concreta 
però no coincideix en cap més cosa. Per tant dir el bloc del 155 com si fos una cosa allò 
consolidada i establerta, doncs recorda molt aquell principi de la propaganda que va 
formular un senyor fa temps, que parlava de l’enemic únic i del mètode de contagi, és a 
dir es barreja tothom igual i aleshores el que fa un se li aplica als altres i tots són els 
dolents, l’enemic únic. 

A banda que es barreja l’aplicació del 155, que és un tema polític, que podem estar 
d’acord o no podem estar d’acord en que s’apliqués o les extensions, això evidentment es 
va prendre una decisió, el PSC li va donar suport amb un determinat contingut, i hauria 
qui hauria volgut anar més enllà, altres no, ara des del PP per exemple s’està dient que si 
no es va fer res en vers TV3 etc., doncs va ser perquè el PSC si va oposar, vull deixar 
constància d’això, no estem parlant d’un ..., però en tot cas és una qüestió política, que 
no té absolutament res a veure amb el que faci un jutge, les decisions dels jutge ... algú 
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pensa que el jutge no hauria pres les mateixes decisions, jo personal clar no puc fer 
futurologia i saber com seria la realitat alternativa, però jo crec que no, jo crec que les 
decisions serien iguals perquè són decisions judicials encertades o no, però decisions 
judicials, el procediments penals es desenvoluparien igual. 

Per tant com a representant del grup socialista no ens considerem responsables d’unes 
decisions que està prenent un jutge o varis jutges i que són el que ells entenen que han 
de fer per aplicació de la llei, però que no tenen res a veure amb el 155. 

Parlant d’onada repressiva contra els catalans i catalanes, home contra alguns potser sí, 
no contra tots, ni tant sols contra tots els independentistes, aquí estem parlant, estem 
expressant lliurement les nostres opinions, opinions que poden ser molt crítiques amb el 
govern o amb l’adjudicatura, opinions que són totalment contràries a les que puc tenir jo, 
però a ningú se l’emportaran evidentment, podem parlar, no hi ha una situació en la qual 
l’independentisme estigui perseguit, estan perseguides unes persones perquè un jutge 
pensa que han fet unes coses que són perseguibles, amb raó o no. 

Parla també de coses com un en incomprensible la detenció del Sr. Puigdemont, jo 
celebro que l’hagi posat en llibertat, jo no vull que ningú que no estigui jutjat estigui a la 
presó, per tant jo ho celebro, però a veure no ho feu com si fos un partit de futbol i ara 
estem molt contents perquè a l’endemà pot haver una decisió contràries i aleshores que 
farem, direm que no està bé, no és una decisió judicial que s’ha pres i que jo respecto. I 
ja dic contretament celebro que ningú que no està jutjat estigui lliure, que no estigui en 
presó preventiva. 

Diu la moció també que el diàleg i l’acord són el motor de la cohesió de la societat, i jo 
amb això estic d’acord, però clar penso que la majoria independentista, la majoria 
parlamentària independentista ha negat el diàleg a la meitat de la societat catalana, ha 
tirat pel dret, ha vulnerat la normativa votada per tots, com es va fer amb l’Estatut el dia 6 
i 7 de setembre i tot això sense comptar amb un suport majoritari de la ciutadania. Parla 
del mandat de l’1 d’octubre, jo no sé si hi ha algun mandat, però en tot cas serà el mandat 
de mig país, l’altra mig país no ha fet cap mandat.       

Es parla de què l’independentisme d’alguna manera és la lluita dels homes i les dones 
lliures i justos que volen ser tractats com a ciutadans i no com a súbdits, això sona molt 
bravetheart, però em sembla bé. El que passa és que nosaltres que considerem que amb 
tot això que està passant, les forces independentistes reparteixen les culpes amb el PP i 
C’s i que fa molt de temps que venim advertint que això passaria, mentre alguns s’ho 
prenien a broma i feien “ji ji ja ja”, doncs nosaltres també ens considerem lliures, també 
ens considerem justos i també volem ser tractats com a ciutadans. Ciutadans de primera, 
no de segona, com sovint ens hem sentit tractats per part dels darrers governs de la 
Generalitat i creiem que també tenim drets, drets que també creiem que han estat 
vulnerats. 

Per tant tot això, a veure som conscients de què molta gent a Catalunya s’ha sentit 
ignorada i menystinguda per la manca de resposta política a les seves demandes, per la 
judicialització de la vida política i per actuacions policials desproporcionades, com les de 
l’1 d’octubre, igual que creiem que la majoria social a Catalunya ha sentit que el projecte 
independentista s’impulsarà sense tenir-los en compte, i sense el més mínim respecte a 
l’Estat de dret i als principis democràtics i s’ha sentit violentada per l’acció unilateral de la 
majoria parlamentària independentista. 
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Davant d’aquesta situació considerem que cal respectar les resolucions judicials i que els 
problemes polítics no trobaran solució extrajudicial i cal establir un marc de diàleg, 
negociació i pacte entre les forces polítiques i socials catalanes a fi de trencar la dinàmica 
d’enfrontament i bloqueig actual. 

Per tant, com què ja se m’ha acabat el temps, només dic que no podem votar a favor de 
la moció per aquestes raons que he exposat, però com què entenem perquè es fa, 
entenem que qui l’impulsa doncs té un sentiment que vol expressar, tampoc votarem en 
contra i ens abstindrem. 

 

La senyora Elisabeth Oliveras i Jorba declara: 

El tot cas els hi haig d’agrair, primer que tots els grups hàgim estat d’acord, els hi volia fer 
l’agraïment, ja ho he fet però vull reiterar-ho. Agrair-los a tots els grups l’estar d’acord que 
incorporessin la moció i el to en el que tenim el debat i el respecte que ens tenim entre 
tots nosaltres, que probablement seria més fàcil doncs debatre a nivell nacional tot això si 
tothom tinguéssim aquestes consideracions. 

 

El senyor Lluís Villa Carbó declara: 

Només una anècdota per dir alguna cosa pel Sr. Brossa. Jo tenia un gerent que em deia: 
“Sr. Villa las cosas importantes no se pueden leer en diagonal”. I jo crec que en el tema 
de la sentència d’avui, vull dir és que jo crec que ningú la coneix encara com a sentència. 

 

El senyor Àlex Brossa i Enrique declara: 

Hem començat l’argument que fa servir doncs la pinça PP i C’s sovint és del respecte a 
les decisions judicials. 

Però a nosaltres ens agradaria una mica contextualitzar el que és el que passa en el 
règim espanyol, és a dir el govern espanyol no fa política, és a dir imposa el seu criteri, 
polititza la justícia i després crea el relat de què es respecten les decisions judicials i crea 
un relat a nivell de premsa amb tota l’artilleria mediàtica que els mira de justificar. 

I ara els hi llegiré una piulada del Sr. Albert Rivera, del dia que van detenir al Sr. 
Puigdemont que deia així: “un país federal como Alemania trata con igual o más dureza 
penal la rebelión, alta traición que la España autonómica, destruir una democracia 
europea se paga caro”. És a dir aquí, això ja és el major jutge suprem el Sr. Rivera emet 
aquest tipus de criteris que després són difosos pels grans masmedia de tot l’Estat i es 
crea un relat que justifica un fets que passen i aquesta és la nostra visió, i una visió que 
per cert doncs no és minoritària possiblement en el conjunt de la nostra societat i per tant 
ens fa molta gràcia quan vostès doncs, després ens diuen que respecten les decisions 
judicials quan el mateix PP doncs va posar un president al Tribunal Constitucional que 
havia militat al seu partit. 

És a dir vostès es dediquen a polititzar una cosa, es dediquen a generar un relat i 
després es sorprenen o no es sorprenen, però diuen que les coses passen per si soles i 
que aquí no hi ha cap mena d’ingerència política. 

Potser als països de fora l’Estat, n’hi ha força menys i per això doncs des d’aquí celebrem 
coses que ja van passant. 
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El Sr. Manuel Cáceres ens parlava del bloc 155, que no compartia aquesta visió, el que sí 
que li podem dir nosaltres és doncs mostrar la solidaritat amb el president Montilla que va 
rebre una multa de 300€ pel mateix Partit Socialista per no votar al Senat doncs aquest 
article en el moment de la votació i per tant doncs que celebrem que aquella, si més no 
que no fos tot el PSOE qui vostès, sinó que hi hagués algú que si més no, no volgués 
participar d’aquesta responsabilitat que nosaltres sí que creiem que el Partit Socialista 
segurament hagués pogut jugar un altre paper i no hi seríem on ens trobem ara. 

Vostès han parlat també de judicialització de la política, nosaltres els hi parlem de 
politització de la justícia, però bé fins aquí una mica el nostre argumentari. 

 

El senyor Lluís Villa Carbó declara: 

Només per dir al Sr. Brossa, jo li he dit una cosa molt grat amb bon rotllo i ell m’ha fet una 
parrafada que havia escrit ahir, vull dir és que no entenc el tema de veritat. Jo esperava 
que contestés el que a mi m’havia dit. 

 

El senyor Àlex Brossa i Enrique declara: 

Això ho he escrit ara perquè he mirat de respondre allò que ha dit el Sr. Sánchez, 
respecte al que ha dit vostè, pel que he entès ha mirat de treure ferro a aquesta decisió 
judicial alemanya, dient és que no coneixem els detall, per tant no opinem i el Sr. 

 

El senyor Lluís Villa Carbó declara: 

Perdó, no, no, jo no trec ferro, jo el que dic és que jo, estem parlant d’una cosa que jo 
desconec completament, jo crec que la sentència no la coneix ningú, coneix en diagonal 
lo... 

 

La senyora Elisabeth Oliveras i Jorba declara: 

És que no és una sentència. 

 

El senyor Àlex Brossa i Enrique declara: 

Jo estava llegint premsa internacional, per això els hi he dit el que els hi he dit... 

 

El senyor Lluís Villa Carbó declara: 
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Lo important que algú creu que són aquelles paraules, però la sentència encara no l’hem 
vist. 

Bé que no sabem tot el que diu el jutge per prendre la decisió que ha pres, això és el que 
dic jo. 

 

La senyora Elisabeth Oliveras i Jorba declara: 

Bé ens acabem de passar el ROM per la porta de Brandenburg. 

 

El senyor Lluís Villa Carbo declara: 

Sra. Mundi aquí està l’error, que vostè s’imagina, vostè ho ha dit “m’imagino el que diu el 
jutge”. S’ho imagina i és molt imaginar, vull dir d’Alemanya aquí uff. 

 

La senyora Elisabeth Oliveras i Jorba declara: 

Home no, el twitter va ràpid. 

 

El senyor Lluís Villa Carbo declara: 

El twitter no té res a veure amb les pàgines que ha escrit el jutge. 

 

La senyora Elisabeth Oliveras i Jorba declara: 

Nosaltres ens hem centrat en el resum que fan els periodistes, que si alguna cosa estan 
fent en aquests moments és dret de l’Estat espanyol i dret europeu perquè cada diari ha 
hagut d’anar especialitzant a més per zones, a aprendre el que és la normativa judicial de 
cada país per veure que pot passar. I en tot cas ens fixem en els mitjans que 
habitualment ens informem, que normalment no intoxiquen tant i que buiden el contingut 
del que. 

El jutge, pel que hem pogut llegir i pel que se’ns està fent saber a través de les xarxes 
d’informació diu que no hi ha causa i que per tant doncs els deixa en llibertat, no ha fet  
un judici, senzillament diu que no hi ha causa, que no hi ha aquest delicte que tothom hi 
veu. 

Per tant el que cal és que l’Estat espanyol d’una vegada defineixi on veu el delicte, de 
quina manera, però no amb les proves que ha creat, sinó amb la realitat perquè altres 
països, no només a Alemanya, sinó a Bèlgica ja estan començant a considerar que tot 
això, tot aquest relat que els hi deia el Sr. Brossa, algú l’ha creat perquè no existeix, com 
a mínim només se’l creuen aquí després d’haver llegit i escoltat el que vostès, o els medis 
han escrit, i no pas el que és la realitat, que és el que estan valorant els altres entorns 
judicials que no són espanyols. Entenc això, que no sé si més o menys és el que volia dir 
Sra. Mundi. 
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La senyora Montserrat Mundi i Mas declara: 

Per al·lusions, jo també l’estimo molt Sr. Villa m’entén. Vostè milita en un partit en el que 
jo evidentment no comparteixo, jo diria que res, però no vol dir que vostè pugui tenir la 
seva opinió, però clar com vostè diu que no hi ha hagut sentència, és que no hi ha hagut 
judici, l’únic que és evident que qualsevol persona que tingui dos dits de senys ha d’estar 
content de què veure que hi ha altres països que si més no escolten en els empresonats, 
els tenen en consideració i valoren tot allò que ells mateixos en el seu relat estudien i fan, 

Per tant el que és evident, i això vostè no m’ho pot negar, és que del que se l’està 
acusant aquí, a Alemanya que segons deia tothom, com per exemple el Sr. Rivera, que 
“bueno allí la rebelión se trataba peor, peor que en España”. Doncs miri no li llegiré el twitt 
que ha fet una altra persona perquè n’hi ha per riure, però és igual, ens hem d’esperar 
igual i és evident que suposo que compartirà amb mi que la presó preventiva en cap cas, 
com diu el Sr. Cáceres, és justa, perquè no hi ha hagut judici, és gent que està a la presó, 
que ja va pagar una fiança per sortir, que els han tornat a posar a la presó, amb una 
presó preventiva, això no es veu enlloc del món, si bé en algun lloc sí que es veu, però 
val més no dir-ho, perquè llavors la comparació és molt lletja. 

Si a mi em pregunta com estic, home doncs jo estic més contenta que fa 10 minuts, 
perquè com a mínim hi haurà algú que ens escolta, de dir bé sí que és cert, ho hem 
internacionalitzat, hem donat veu i hem explicat exactament que és el que està passant 
aquí, jo crec que si tots poséssim seny, les dificultats que tenim no serien tantes. 

 

El senyor Lluís Villa Carbó declara: 

Amb aquest punt final podem estar d’acord, el seny cal posar. Ara jo el que tinc clar és 
que quan el meu president parla de rebel·lió, està dient de la pena de rebel·lió i la pena 
de rebel·lió a Alemanya és tant greu com pot ser aquí. Una altra és que algun tribunal 
alemany digui el que ha fet aquest senyor no és rebel·lió, que és diferent. 

A veure si m’explico, o sigui la pena de rebel·lió a Alemanya és més greu que aquí, sí és 
més greu, una altra cosa és que un tribunal alemany digui que aquest senyor el que ha 
fet no és rebel·lió, que és una altra cosa, per això que no interferim les coses perquè no 
són correctes. 

 

La senyora Elisabeth Oliveras i Jorba declara: 

Bé com què cap de nosaltres som lletrats internacionals, en aquest àmbit no. El que sí li 
podem és que el Sr. Puigdemont a la presó va poder fer un skype, no el van castigar per 
fer això, ha pogut rebre visites amb gran durada de temps i no ha passat res, ha tingut 
accés la seva família immediatament a veure’l, han anat eurodiputats a veure’l, ha escrit 
no se l’ha castigat. 

I aquí la presó preventiva elimina fins i tot els drets de les persones, a l’Estat espanyol 
està passant això Sr. Villa. I no li tornaré la paraula perquè és que realment és així, al 
president del meu partit l’han castigat per parlar, per fer una entrevista, per haver-lo 



 

 62/65 

gravat, al Sr. Sánchez igual, al Sr. Cuixart igual, tots els presos estan limitats de drets 
amb, com deia el Sr. Cáceres, en un procés que no se’ls ha ni jutjat, és a dir com els hi 
rescabalaran tots aquests drets que els hi han pres. I ja estem parlant de presons 
preventives de la mateixa, a Alemanya fins i tot això és diferent, és a dir a les persones 
que estan a la presó se’ls tracta com a persones, aquí doncs des de la passejadeta amb 
la furgoneta abans d’arribar a la presó el primer dia, els comentaris absolutament 
inacceptables per part de qualsevol persona, el que dèiem abans, amb educació. Doncs 
la veritat és que estem posant sota judici, això sí, davant dels ulls del món, la situació 
d’un Estat absolutament en caiguda lliure. 

 

El senyor Manuel Cáceres Castaño declara: 

Només volia comentar una cosa que ha dit el Sr. Brossa, jo no acuso evidentment a qui 
ha proposat la moció de judicialitzar la política, de fet la política judicialitza entre altres 
coses, primer perquè el PP no dóna resposta a unes peticions, les que siguin, 
senzillament es tanca esperant, una tàctica molt habitual del PP, que la cosa es podreixi, 
evidentment això és un error. I després l’independentisme, bé decideix, que com que no li 
dóna aquesta resposta, doncs que tira allò pel carrer del mig, com s’acostuma a dir.  

La conjunció d’una cosa i de l’altra han provocat que arribem a on estem, que és un 
fracàs de la política, i que per mi és un drama, però és un drama per tothom, jo crec que 
hauríem de treballar per intentar sortir-nos d’això i no ens en sortirem si per una banda i 
per l’altra continuen enrocats, i jo no em poso a part perquè entenc que el nostre partit no 
està a cap dels dos bàndols, encara que es parli de blocs, però si continuem enrocats en 
s’aplica la llei i no movem res, o amb la voluntat del poble, que és mig poble, etc. i tirem 
del dret, doncs no ens en sortirem, millor faria una crida a tothom, evidentment en aquest 
assumpte és necessari tothom no es tracta, i he dit moltes vegades i ho repeteixo, és la 
última cosa que dic, no solucionarem la situació amb una victòria de mig país sobre 
l’altra, mig país, no serà així i qui ho pensi s’equivoca, per tant si som capaços d’arribar a 
una altra opció ràpid perfecte, si no doncs ens queda molt que patir. 

 

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

Vots a favor: 13 (Junts-ERC-AM, ICV-EUiA-E i PDeCat) 
  Vots en contra: 2 (C’s) 
  Abstencions: 2 (PSC-CP) 
 
 
 
13. Precs i preguntes 

El senyor Lluís Villa Carbó declara: 
 
Bona nit a tothom. 
 
Com no pot ser d’altra manera demanem a l’equip de govern que respecti la llibertat 
d’una part dels veïns i veïnes del poble i que desitgem veure la bandera de l’Estat i de la 
Unió Europea penjades a la façana de l’Ajuntament, al costat de les altres que hi ha. 
 
Això ja li vaig dir el mes passat, que constantment cada més ho aniré repetint, espero que 
ens facin cas. 
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El segon prec és, fa molts mesos vaig demanar que el nostre grup municipal de C’s volia 
conèixer en quin programa de neteja està establert el programa de treball de 
l’escombradora mecànica que neteja els carrers del poble, ja que ens semblava que de 
tot el poble només passava per un barri. I vostè van dir que demanarien les dades del 
GPS de la mencionada màquina. Desitjaria que el tema s’aclarís. 
 
I per acabar, com no m’ha deixat contestar llavors, des del nostre grup voldríem deixar 
clar que els lleis de l’Estat espanyol, totes les lleis de l’Estat espanyol venen establertes 
pel legislatiu, i això no m’ho poden discutir. 
 
Tots els partits que hi ha en aquest Ple hi participen, només la Sra. Canes és l’únic partit 
que no hi participa. 
 
 
La senyora Elisabeth Oliveras i Jorba declara: 
 
Miri jo no sóc la Sra. Canes però prenc la paraula, abans de fer alguna afirmació, una 
asseveració cap algú d’aquest Ple, asseguri’s del que diu.  
 
La Sra. Canes pot militar allà on ella vulgui i el que vostè pressuposa que pot fer o no, 
miri el seu ofici és dret, imagini’s si coneix les lleis i les pot exercir o no. 
 
Aquí el punt diu que, en els precs i preguntes, aquest apartat no pot generar debat ni 
votació. Per tant jo ara li he contestat perquè ha fet una afirmació directe a la regidora, 
estava convençuda que ella no ho faria, però ja li dic jo que no juguem perquè ens farem 
mal, i aquí intentem mantenir aquell to tant bo que hem tingut sempre, perquè la 
militància cadascú és lliure i acatar les lleis sovint les fem, tots nosaltres els d’aquest 
cantó jurem per imperatiu legal, no per cap més obligació que aquesta, perquè se’ns fa 
fer sobre un poemari dens com és la Constitució que l’acatem i prou perquè no n’hi ha un 
altre. 
 
 
El senyor David Sánchez Mancebo declara: 
 
No volia intervenir, però estem exigint..., és un prec que si demanem que ens comportem, 
que tinguem joc democràtic, que siguem educats, doncs bé el prec seria “ser educat i 
respectar els símbols de qualsevol de nosaltres en la fórmula en què no afecti al malestar 
de qualsevol de nosaltres, nosaltres ho intentem fer i com poden comprendre, alguns dels 
símbols que vostès exhibeixen, doncs tampoc són del nostre gust però evidentment no 
els definim com a res dolent. 
 
 
El senyor Manuel Cáceres Castaño declara: 
 
... parlar de banderes, si hem de parlar de banderes no sé si és millor que estiguin o no 
estiguin, perquè les dues que hi són estan en un estat fatal, vull dir que aleshores no sé, 
ja no sé que és millor ni que és pitjor. 
 
Passant al prec que realment volia fer, el nostre grup voldria saber el detall de les 
subscripcions a publicacions periòdiques, siguin escrites o digitals, que té l’Ajuntament, 
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amb expressió del seu nombre i del seu cost desglossat per publicació i també saber la 
seva finalitat, és a dir si estan a llocs a disposició per la seva consulta, o bé només pels 
funcionaris, o el que sigui, només informació sobre aquest punt. 
 
 
El senyor Carles Gilabert Cardona declara: 
 
Bona nit a tothom. 
 
El meu prec és sobre el pàrquing de l’estació, la part que pertany a l’Ajuntament, o sigui 
la part gran, s’ha convertit a part del dipòsit, del centre d’operacions millor dit, d’una 
autoescola de Sant Cugat,..., allà la gent no aparca els cotxes, els deixa, i no els usuaris 
dels ferrocarrils, els usuaris de la barberia i del bar Intervia. Fins a tal punt que tu vens 
amb el teu cotxe i hi ha dies que no pots passar i si passes has d’anar en compte de no 
ratllar el cotxe. Per tant pregaria a la Policia Municipal que de tant en tant es donés una 
volteta i apliqués algun correctiu als cotxes mal aparcats. 
 
 
La senyora Montserrat Mundi i Mas declara: 
 
Bon vespre de nou. 
 
Nosaltres quasi que el que sí que no podem dir aquesta vegada és que en els plens hi 
hagi mal rotllo, o que no ens entenguem bé, o que hi hagi, bé discrepàncies amb mala 
educació. 
 
I nosaltres com a grup del PDeCat estem ja per tirar la tovallola perquè de moltes 
preguntes que fem no ens responen i llavors doncs em sembla que ja no preguntaré mai 
més res, perquè com no ens responen res, doncs, moltes preguntes hem fet i que no ens 
les responen, i miri per posar un exemple, que és una cosa que fa 3 anys que dura o un 
any i mig, lo del Sr. Sancho per exemple. I llavors com aquesta moltes, sí que us 
demanaria si us plau, davant del bon enteniment que tenim i la predisposició 
d’entendre’ns i de no tenir uns plens amb mal rotllo, doncs sí que demanaria si us plau 
que revisessin des del primer dia de legislatura tots els plens, les preguntes que hem fet i 
les que no ens han respost, que jo diria que són un 80%. I n’hi ha de prou importants que 
a nosaltres sí que ens satisfaria el fet de què en les responguin, amb la documentació 
pertinent. 
 
 
La senyora Elisabeth Oliveras i Jorba declara: 
 
Ara estàvem repassant, fent memòria, del Sr. Sancho que deien, està pendent perquè no 
ens han preparat la resposta, però intentem en els plens fer la resposta en el Ple verbal, 
per tant aquelles ja no les contestem per escrit i gairebé sempre són el 80% de les 
preguntes que ens fan. Revisarem perquè a més a més portem un control de cada Ple, 
anem marcant quines hem contestat i en principi ens sembla que anem al dia, ho 
revisarem perquè el que sí que és veritat, que totes les preguntes que es responen en el 
Ple no fem resposta per escrit. 
 
El detall de les subscripcions els hi faré arribar perquè no les sé de memòria, sí que és 
veritat que es va reduir de manera important el paper a l’Ajuntament quan es van acabar, 
el primer any d’haver arribat, els contractes que hi havia establerts i la majoria són al 
Casal d’Avis o a la Biblioteca, que encara van en paper perquè la gent té l’hàbit de 
consultar i tal i després hi ha subscripcions bàsicament per informació a banda de les 
subscripcions que pot tenir Secretaria o Serveis Econòmics per poder treballar o Territori 
que són ja publicacions més específiques per la feina. Tot això ho demanarem a 
comunicació que ens ho facin arribar per tots i així ho tindrem a punt. 
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En tot cas em sap greu, ho revisarem aquest nombre. 
 

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. 


