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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. 

L’alcaldessa disculpa la presència de la Sra. Mundi. 

 

CONVOCATÒRIA 

Primera. 

ASSUMPTES CONEGUTS 

1. Informes de Presidència 

El primer que volem fer és donar el condol a la família de l’Agnès, una persona que ha 
dedicat tota la seva vida al comerç del poble i que avui malauradament hem assistit al seu 
enterrament. Els hi volem fer arribar una forta abraçada a tots ells perquè realment ha 
estat algú que ha marxat massa aviat i que ens ha dolgut molt la seva pèrdua, a tot el 
Consistori. 

Dir-vos, en un altre ordre de coses, que avui s’ha celebrat el IV Simpòsium Talent i 
Empresa al Barcelona Moda Centre, amb 50 empreses que han estat informant-se i 
debatent entre elles noves maneres d’estar empleat. Felicitar-los per l’èxit d’aquesta 
trobada. 

Recordar-vos que el dia 29 a la Torre Julià a les 7 de la tarda farem una trobada veïnal a 
Les Fonts per parlar com continuen les obres d’ATLL. 

Dir-vos també que durant aquest cap de setmana comencen les festes, la celebració de la 
castanyada, hi ha diferents entitats que ens ofereixen ja activitats de lleure, en aquest cas 
primer l’esplai La Flama fa una festa de castanyada al parc de la Betzuca. El GIHSQ 
comença a fer el tradicional taller de castanyes que continua l’1 de novembre. I després 
com cada any els Diables ens ofereixen el corraló diabòlic. 

Per tant els que no marxeu de cap de setmana quedeu-vos i gaudiu de les propostes que 
ens ofereixen les entitats. 

Recordar-vos que el dia 7a la masia de Can Feliu es presenta l’Associació Aprenem al 
poble, una associació pensada que destina tots els seus recursos i esforços a fer 
conèixer quina és la realitat dels infants i joves T, els nois i noies amb espectre autista, 
que en aquest cas està promocionat per un col·lectiu de famílies del poble que tenen fills i 
filles que ens volen fer arribar les seves necessitats i els hi donem la benvinguda perquè 
realment fa molta falta que ens formem tots en aquest àmbit. 

Recordar-vos que aquest mes de novembre serà el mes de la solidaritat, amb tots els 
tallers que es fan a les escoles, amb la venda de joguines de segona mà que es recullen 
a les escoles, amb les activitats de la Mesa de Cooperació, de la Plataforma Benvinguda 
Refugiades i també recordar-vos que malauradament, i dic malauradament perquè no 
hauria de ser així, continuarem celebrant el dia internacional contra la violència de gènere 
el dia 25 de novembre. 
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Per tant estigueu atents, aprofiteu per anar llegint la revista que us arriba a casa amb tota 
la informació, i participeu de les activitats perquè realment tant entitats com regidories fan 
propostes molt i molt interessants. 

        

 

 

2. Donar compte de decrets  

Es dona compte al Ple dels decrets realitzats durant el mes de setembre de 2018, que 
van del número 20182366 al número 20182606. 

 

 

 
3. Informes tercer trimestre 2018, en relació a l'establert en els articles quatre i 

cinc de la Llei 3/2014.  

 

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

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

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

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



 

 4/49 

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

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

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

Per donar compliment a aquesta nova obligació es va aprovar el RD 635/2014, de 25 de 
juliol, desenvolupa la metodologia de càlcul del període mig de pagament a proveïdors de 
las Administracions Públiques i les condicions i el procediment de retenció de recursos 
dels règims de finançament, previst en la Llei d’estabilitat pressupostària, modificat pel 
RD 1040/2017, de 22 de desembre. 

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

DISPOSICIÓ 

S’adopta l’acord següent:  
 
Únic.- Prendre coneixement de la informació lliurada en aquests informes sobre el 
compliment de la Llei 15/2010 referits al tercer trimestre de l’exercici 2018 i de l’indicador 
del PMP que declararà al Ministeri d’Economia i Administracions Públiques, referit al 
mateix període que queda fixat en 35,66 dies. 
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Deliberacions 
El senyor Albert Falgueras Cuatrecasas declara: 

Bon vespre a tothom. 
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Tal com és preceptiu, i com anem fent de forma trimestral, en aquest punt de l’ordre del 
dia, donem compte al ple de les obligacions de pagament corresponents al trimestre 
natural que hem finalitat. 
 
Aquests informes són emesos per la intervenció i la tresoreria de l’Ajuntament, en format 
de tres quadres que s’incorporen físicament a l’expedient. 
 
En el primer quadre s’identifiquen els pagaments realitzats en concepte d’interessos de 
demora. I en aquest trimestre, mantenint la línia habitual de l’Ajuntament, no n’hem tingut 
cap. 
 
En el segon quadre, s’expliquen les factures o documents justificatius pendents de 
pagament a 30 de setembre, amb un total de 741 operacions que sumaven, en números 
rodons 1.185.000 euros, dels quals 613.000 euros estaven dins del període legal de 
pagament i 572.000 euros fora d’ell. 
 
I en el tercer quadre, es fa referència als pagaments realitzats en el trimestre.  Es van fer 
efectius 714 pagaments que sumaven, en números rodons, 1.531.000 euros, dels quals 
942.000 euros van estar dins del període legal de pagament i 589.000 euros fora d’ell. 
 
També es dona compte al Ple del càlcul del rati del Període Mig de Pagament, 
determinant per la classificació de l’entitat en prudència financera i calculat segons el 
previst en el RD 635/2014, de 25 de juliol. 
 
En aquest tercer trimestre ha quedat fixat en 35,66 dies. 
 
 

 

4. Desenvolupament del Servei d'Atenció Integral Local per les persones LGTBI 
entre la Direcció General d'Igualtat i l'Ajuntament de Sant Quirze del Vallès 

ANTECEDENTS DE FET 

 
La Llei 11/2014, del 10 d’octubre per garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, 
transgèneres i intersexuals i per eradicar l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia, obliga a la 
Generalitat i als ens locals a establir mesures per fer efectiu el dret a la igualtat i a la no-
discriminació per raó d’orientació sexual, d’identitat de gènere o d’expressió de gènere. 

Una de les mesures establertes per aquesta norma és la creació d’un Servei d’Atenció 
Integral per atendre a les persones LGBTI que pateixin, hagin patit o estiguin en risc de 
patir discriminació o violència per LGBTIfòbia. 

Des de l’any 2015, l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès ha implementat mesures 
orientades a la sensibilització de la ciutadania, a l’atenció a persones LGTBI, famílies i 
comunitat, així com ha participat en l’impuls d’una xarxa que té com a objectiu la 
cooperació entre administracions en el desenvolupament de les polítiques LGTBI. 

MOTIVACIÓ 

Atès que l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès va iniciar el desplegament de les 
polítiques LGTBI l’any 2015 i ha de continuar desplegant les obligacions que, com a ens 
local, es deriven d’aquesta llei. 

Atès que, segons la Llei 11/2014, del 10 d’octubre, per garantir els drets de lesbianes, 
gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per eradicar l’homofòbia, la bifòbia i la 
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transfòbia, la cooperació administrativa és el principi orientador que ha d’inspirar 
l’actuació dels poders públics en relació amb les persones LGBTI. 

Atès que per garantir respostes adequades, àgils, properes i coordinades d’acord amb les 
necessitats d’aquestes persones, el model d’atenció que proposa la llei és un Servei 
d’Atenció Integral, que formarà part de la Xarxa de Serveis d’Atenció Integral de 
Catalunya. 

Atès que l’organisme responsable de les polítiques LGTBI i de la Xarxa de Serveis 
d’Atenció Integral de la Generalitat de Catalunya és la  Direcció General d’Igualtat del 
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. 

FONAMENTS DE DRET 

Llei 11/2014, del 10 d’octubre per garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, 
transgèneres i intersexuals i per eradicar l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia. 

DISPOSICIÓ 

S’adopta l’acord següent:  

Primer: Subscriure l’acord per al desenvolupament del Servei d’Atenció Integral Local per 
les persones LGTBI entre la Direcció General d’Igualtat i l’Ajuntament de Sant Quirze del 
Vallès d’acord amb la següent redacció: 

“ACORD PER AL DESENVOLUPAMENT DEL SERVEI D’ATENCIÓ INTEGRAL 
LOCAL PER LES PERSONES LGBTI ENTRE LA DIRECCIÓ GENERAL D’IGUALTAT I 
L’AJUNTAMENT DE SANT QUIRZE DEL VALLÈS 

La Llei 11/2014, del 10 d’octubre per garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, 
transgèneres i intersexuals i per eradicar l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia, té com a 
objectiu establir i regular els mitjans i les mesures per fer efectiu el dret a la igualtat i a la 
no-discriminació per raó d’orientació sexual, d’identitat de gènere o d’ expressió de 
gènere, en els àmbits tant públics com privats, sobre els quals l’Administració de la 
Generalitat i els Ens Locals tenen competències. 

Així mateix, i en compliment del que també regula la Llei esmentada, la Generalitat i els 
ens locals han de garantir el seu compliment i promoure les condicions per a fer-la 
plenament efectiva en els àmbits competencials respectius.  

Una de les mesures que regula aquesta norma, és l’oferiment a la ciutadania d’un Servei 
Atenció Integral per atendre a les persones LGBTI que pateixin, hagin patit o estiguin en 
risc de patir discriminació o violència per LGBTIfòbia, amb la finalitat de donar respostes 
adequades, àgils, properes i coordinades d’acord amb les necessitats d’aquestes 
persones. 

Aquest servei ha d’ajudar a dur a terme polítiques públiques per prevenir, sensibilitzar i 
fer efectiu el dret de les persones LGBTI. 

Les parts que subscriuen el present acord cooperen i col·laboren respectant, en tot 
moment, les competències de cadascuna per tal d’apropar a la ciutadania del territori, a 
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través d’aquest Ajuntament, l’oferiment del Servei d’Atenció Integral (SAI) que en aquest 
acord es descriu. D’aquesta manera, es pot garantir l’adequació de les respostes i 
l’agilitat de les gestions necessàries en cada cas i oferir, en definitiva, un servei òptim a la 
ciutadania.   

Especialment i pel que fa als àmbits de cultura, lleure, esport, famílies, salut, així com en  
l’àmbit social es regulen mesures per les quals les administracions públiques de 
Catalunya i per tant, també els ens locals, han de donar suport a les necessitats de les 
persones LGBTI. 

És per aquest motiu i en base a la cooperació administrativa, principi orientador que ha 
d’inspirar l’actuació dels poders públics en relació amb les persones LGBTI, que es signa 
el present acord. 

Aquest Acord desplega un dels projectes de la fitxa 38 del Contracte Programa, conveni 
que 

estableix un marc de coordinació, cooperació i col·laboració entre el Departament de 
Treball, Afers Socials i Famílies i els ens locals per tal de permetre una prestació i gestió 
dels serveis socials que respongui a criteris de coresponsabilitat, transparència, equitat 
territorial i optimització dels serveis adreçats a les persones amb necessitats socials. 

El present acord entre la  Direcció General d’Igualtat del Departament de Treball, Afers 
Socials i Famílies i l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès desplega el model local 
d’oferiment  del  servei que formarà part de la Xarxa de Serveis d’Atenció Integral de 
Catalunya. 

Així mateix, el punt 5 d’aquest acord, regula la garantia estadística atès l’article 39.3 de la 
Llei 11/2014, del 10 d’octubre. 

Als afectes d’aquest acord el Servei d’Intenció Integral Central (SAI central), correspon a 
l’Àrea per la igualtat de tracte i no-discriminació de les persones LGBTI (Àrea LGBTI) de 
la Direcció General d’Igualtat del Departament de Treball Afers Socials i Famílies. 

1.- BASE LEGAL 
 

El present acord es fonamenta en el desplegament dels següents articles bàsics de 
la Llei 11/2014, del 10 d’octubre per a garantir els drets de lesbianes, gais, 
bisexuals, transgèneres i intersexuals i per a eradicar l'homofòbia, la bifòbia i la 
transfòbia: 

Article 3.2  Àmbit d’aplicació i garantia de compliment 

“La Generalitat i els ens locals han de garantir el compliment d’aquesta llei i promoure les 
condicions per a fer-la plenament efectiva en els àmbits competencials respectius”. 

 Article 6. Principis orientadors de l’actuació dels poders públics 

“D’acord amb els principis orientadors que inspiren aquesta llei, l’actuació dels poders 
públics amb relació a les persones LGBTI ha de: 

h) Assegurar la cooperació interadministrativa”. 

Article 9. Servei d’atenció integral 

1. L’òrgan coordinador de les polítiques LGBTI ha d’oferir un servei d’atenció integral per 
a atendre les persones que pateixin, hagin patit o estiguin en risc de patir discriminació o 
violència per raó de l’orientació sexual, la identitat de gènere o l’expressió de gènere, 



 

 9/49 

amb la finalitat de donar respostes adequades, àgils, properes i coordinades a les 
necessitats d’aquestes persones. 

2. Als efectes del que estableix l’apartat 1, i amb l’objectiu de garantir l’accés dels 
ciutadans a aquest servei, s’ha de procurar una atenció permanent amb personal que 
tingui formació en matèria de conductes discriminatòries i en l’ús eficaç i eficient dels 
mitjans electrònics. 

3. Els professionals adscrits a aquest servei han de tenir formació relacionada amb els 
drets civils i en matèria de no-discriminació. 

Article 22. 4. Les famílies LGBTI 

“El servei d’atenció integral a què fa referència l’article 9, en coordinació amb els governs 
locals, ha d’atendre les víctimes de discriminació en l’àmbit familiar i donar-los suport, 
especialment en els casos de violència masclista o en els casos en què es trobin 
implicats els grups LGBTI.”     

Article 39. 3 Garantia estadística 

“L’òrgan responsable de coordinar les polítiques LGBTI pot proposar l’establiment 
d’acords i convenis amb altres administracions i institucions públiques i organitzacions per 
a donar compliment a l’apartat 2”. 

2.- OBJECTIUS 
 

Aquest servei d’atenció persegueix els objectius següents: 

 2.1. Oferir un servei d’atenció local de proximitat per a les persones LGBTI i aquelles que 
s’adrecin per qüestions de diversitat sexual, orientació sexual i identitat o expressió de 
gènere. 

2.2 Donar una atenció integral i de qualitat a les persones LGBTI fent un acompanyament 
eficient pel coneixement dels recursos específics del territori i llurs  necessitats. 

2.3 Facilitar la coordinació institucional de les accions locals i territorials, per agilitzar i 
millorar l’acció política i les respostes a la ciutadania a partir d’una xarxa de professionals 
i serveis que facilitin l’optimització dels recursos. 

2.4 Sensibilitzar a la població del municipi de l’existència de persones LGBTI, mitjançant 
la difusió de la posada en marxa del servei 

2.5 Donar a conèixer aquest servei a les  persones LGBTI i a les persones que ho 
necessitin. 

2.6 Donar suport específic per presentar incidències i denúncies per discriminació per raó 
d’orientació sexual , identitat de gènere o expressió de gènere i per realitzar determinats 
tràmits. 

2.5 Oferir informació i recursos LGBTI als diferents serveis i equipaments de la població o 
el territori. 
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3.- PRESTACIÓ DEL SERVEI 
 

3.1  Donar informació 

El SAI té l’encàrrec de donar la informació requerida sobre temàtica LGBTI, segons els 
àmbits d’actuació i de competències. 

Informació de les entitats: Qualsevol informació que tingui a veure amb els àmbits 
específics que treballi una entitat en qüestió. 

- Informació de l’administració local: Tota aquella informació el contingut de la qual 
sigui competència local, caldrà donar la resposta directament des del SAI local. 

- Informació de l’administració de la Generalitat: Tota aquella informació el contingut 
de la qual sigui de competència de l’Administració de la Generalitat, caldrà 
consultar-la al SAI central. 

- Informació de l’administració Estatal: Tota aquella informació que sigui d’àmbit 
estatal, caldrà consultar-la al SAI central. 

- Cal recollir els continguts bàsics de cada informació atès el punt 5 del present 
acord. 
 

3.2 Atendre Incidències 

Les incidències són demandes que plantegen  les persones de la població que no poden 
considerar-se infracció administrativa d’acord amb l’article 34 de la Llei 11/2014, ni els 
fets poden ser constitutius de delictes dins l’àmbit penal, ni es tracta de discriminacions 
comeses  en l’àmbit laboral. 

Per resoldre la incidència cal intermediar, dur a terme les gestions necessàries per 
atendre i resoldre el cas plantejat. 

La resolució de la mateixa haurà de ser al moment o  en el termini més breu possible.   

Cal recollir la informació bàsica de cada incidència atès el punt 5 del present acord.  

La resolució de la incidència ha de servir, també, per revisar serveis, protocols  i accions 
de l’Administració per tal de modificar processos perquè la incidència no torni a succeir.   

3.3 Atendre possibles casos de discriminació 

El SAI ha d’estar habilitat per atendre la recepció de denúncies per possibles situacions 
de discriminació a les persones LGBTI. 

En el moment que s’interposa una denúncia per possible discriminació s’atendrà a la 
persona denunciant acollint-la i orientant-la en la interposició de la denúncia, així com 
informant-la de les vies i procediments existents. 

3.3.1 Recollir la màxima informació 

La denúncia d’un cas on ha existit una possible discriminació per orientació sexual, 
identitat de gènere o expressió de gènere, cal recollir tota la informació possible en 
relació amb: 

- On ha succeït el fet, data, hora, petita descripció dels fets. 
- Informació de la víctima: edat, nom i cognoms, informació necessària per a posar-

nos en contacte amb ella. 
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- Documentació dels tràmits que ja hagi obert amb altres administracions. 
- Informació de la persona infractora: descripció, nom i cognoms si és possible, 

localització, informació per a posar-nos en contacte. 
- Proves dels fets succeïts. 

 

3.3.2 Valoració i actuacions 

S’analitzarà i valorarà tota la documentació de la que es disposa tenint en compte els  
paràmetres més habituals que a continuació s’exposen i d’acord amb la normativa 
aplicable:  

a) En cas de discriminació amb Insults, danys d’objectes, denegació a accedir a un 
tràmit o servei, es podria arribar a obrir la via administrativa per existir una 
possible infracció administrativa. En aquests casos, s’ha de traslladar la informació 
al SAI central. 
 

b) En cas de discriminació amb agressions, amenaces, incitació a l’odi, es podria 
arribar a obrir la via penal per possible delicte. En aquests casos, s’ha d’enviar la 
documentació recollida als Mossos d’Esquadra, al SAI central (i si es el cas, a 
l’Àrea de la Fiscalia Provincial que correspongui). 

 

c) En casos de discriminació efectuada dins de les relacions laborals d’àmbit privat 
es podria arribar a obrir la via laboral per aquest motiu, caldrà traslladar el cas al 
SAI central per tal que aquest ho comuniqui a la Inspecció de Treball de 
Catalunya.  
 

d) En cas de discriminació dins les relacions laborals públiques, caldrà aplicar la 
normativa específica que existeixi i activar els protocols específics (funció pública, 
àmbit penitenciari, protocols específics d’assetjament, etc.) La discriminació pot 
passar entre iguals o en relacions de poder o en l’exercici de la funció 
professional. En aquests casos, s’ha d’enviar la documentació recollida al Servei 
d’Inspecció Territorial que correspongui amb coneixement al SAI central. 

 

Cal recollir els continguts bàsics de cada denúncia atès al punt 5 del present acord. 

 

4.- PERFIL PROFESSIONAL PER A L’ATENCIÓ DEL SERVEI 
 

Ha de ser una persona amb: 

 Capacitat d’empatia, d’escolta i amb capacitat resolutiva i d’intervenció. 

- Coneixement dels serveis i protocols de coordinació municipals i territorials. 
- Coneixement dels recursos territorials. 
- Capacitat per a treballar en equip i en xarxa. 
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- Tenir formació en gènere i en el desplegament de les polítiques públiques LGBTI. 
 

5.- GARANTIA ESTADÍSTICA 
 

Per tal de complir amb el mandat regulat a l’article 39 de la Llei 39/2014, del 10 d’octubre, 
el SAI central durà a terme la recopilació de dades a partir de les consultes, incidències i 
denúncies que arribin a qualsevol part del territori de Catalunya. 

El SAI central comunicarà les dades bàsiques a recollir trimestralment al Servei d’Atenció 
Integral que subscriu el present acord. Així mateix, caldrà que hi consti un resum de les 
actuacions realitzades per gestionar cada incidència o denúncia rebuda.  

El tractament de les dades estarà subjecte al principi de confidencialitat i responsabilitat 
professional. 

6.- SEGUIMENT I MODIFICACIÓ 
 

El SAI local farà un seguiment de les possibles incidències i denúncies que arribin des de 
la seva obertura  fins el seu tancament, encara que hagi estat derivada a altres àmbits. 

Així mateix, es faran reunions de seguiment periòdiques amb el SAI central per tal 
d’aclarir dubtes i posar en comú allò que es consideri convenient per ambdues parts. 

Fruit d’aquestes reunions de seguiment i un cop posat en pràctica el present circuit 
acordat, es podrà modificar algun aspecte un cop finalitzat el termini exposat al punt 8 del 
present acord, sempre i quan hi hagi consentiment per ambdues parts i quedi acreditat 
que el canvi millora al servei prestat.  

7.- FORMACIÓ 
 

S’ha de garantir la formació del personal adscrit al servei. Aquesta formació està 
dissenyada des de l’Àrea per la igualtat de tracte i no discriminació de les persones 
LGBTI i s’oferirà a l’administració local, d’acord amb el que es planifiqui. 

L’Àrea per la igualtat de tracte i no discriminació de les persones LGBTI donarà suport a 
la formació quan sigui necessari. 

8.- PROTECCIÓ DE DADES 
 

Les parts tenen l’obligació de garantir la protecció de les dades individualitzades d’ordre 
privat a les quals tinguin accés com a conseqüència de la realització de l’objecte d’aquest 
acord. Per tant, compliran adequadament les disposicions contingudes en el Reglament 
(UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la 
protecció de les persones físiques pel que es fa al tractament de dades personals i a la 
lliure circulació d’aquestes dades, la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de 
protecció de dades de caràcter personal (LOPD), així com en el Reial Decret 1720/2007, 
de 21 de desembre pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la LOPD i el 
que estableix qualsevol altra norma aplicable.   

9.- DURADA 
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Aquest acord serà vigent des del moment de la seva signatura, i serà prorrogable cada 
any tàcitament, mentre que les parts no manifestin expressament i per escrit amb una 
antelació mínima de tres mesos, la seva extinció o modificació.” 

Segon: Comunicar el present acord a la Generalitat de Catalunya Departament de 
Treball, Afers Socials i Famílies Direcció General d’Igualtat. 

 
Deliberacions 
La senyora Elisabeth Oliveras i Jorba declara: 

Seguint la voluntat d’anar desenvolupant polítiques d’igualtat i de gènere en aquest cas i 
de donar servei a totes les realitats que tenim, aquest Ajuntament a finals del 2015 va 
començar a treballar les polítiques LGTBI i amb la voluntat de poder seguir estrictament o 
al màxim possible la Llei 11/2014 del 10 d’octubre que ens parla de garantir els drets 
lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i eradicar l’homofòbia, la  bifòbia i 
la transfòbia. 

La Generalitat va fer un desplegament de serveis integrals d’atenció en els que els 
ajuntaments ens hi podem anar adherint i fent convenis per treballar.  

En aquest cas nosaltres portem com a primer punt subscriure l’acord per al 
desenvolupament del servei d’atenció integral local per les persones LGTBI entre la 
Direcció General d’Igualtat i l’Ajuntament de Sant Quirze. 

Amb aquest acord, també aquest conveni, el que es proposa és, una de les mesures és 
l’oferiment a la ciutadania d’un servei d’atenció integral. És pretén arribar a complir 
estrictament amb l’article 3.2 la Generalitat i els ens locals han de garantir el compliment 
d’aquesta llei i promoure les condicions per fer-la plenament efectiva en els àmbits 
competencials respectius. 

L’article 6. Principis orientadors. D’acord amb els principis orientadors que inspiren 
aquesta llei, l’actuació dels poders públics en relació a les persones LGTBI ha de ser 
assegurar la cooperació interadministrativa. 

Per tant doncs la necessitat de signar aquest conveni i treballar conjuntament. 

I l’article 9, que és el que desenvolupa el servei d’atenció integral. 

En tot cas els objectius és oferir un servei d’atenció local de proximitat, donar atenció 
integral de qualitat a les persones LGTBI fent un acompanyament eficient pel 
coneixement dels recursos. Facilitar la coordinació institucional de les accions locals i 
territorials. Sensibilitzar a la població del municipi de l’existència de persones LGBTI, 
mitjançant la difusió de la posada en marxa del servei. Donar a conèixer aquest servei a 
les persones, als col·lectius i a les persones que ho necessitin. Donar suport específic per 
presentar les incidències. I oferir informació. 

Per donar la informació el SAI ha de reunir una sèrie de requisits, cal atendre doncs totes 
les incidències, també està regulat com, i una part important i necessària que és la 
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formació de les persones que atendran el servei, una formació específica per poder fer un 
servei integral. 

El segon punt és comunicar aquest acord a la Generalitat per poder fer la formalització 
del conveni. 

Amb aquest servei que sembla que sigui com un treball molt potser estereotipat o que el 
que fem és recollir unes necessitats que estan molt regulades, el que pretenen és donar-li 
molta visibilització, és a dir que qualsevol persona que estigui en aquests col·lectius se 
senti acollida, atesa i que sàpiga a on es pot dirigir i alhora rebi la mateixa atenció a 
qualsevol dels municipis del territori. 

Per tant creiem que és una proposta interessant de complir, una perquè la voluntat és 
anar complint allò que regula la llei en aquest cas i alhora doncs que tots els col·lectius se 
sentin amb els mateixos drets reconeguts i les mateixes atencions. 

 

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

 

 
5. Aprovació del Reglament de la Taula Jove de Sant Quirze del Vallès 

ANTECEDENTS DE FET 
 
La Llei reguladora de les Bases de Règim Local, 7/1985, art. 25.2, i d’acord amb allò que 
disposa l’article 66.3 del Text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, 
aprovada mitjançant Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, recull en l’apartat de les 
competències municipals que el Municipi exercirà en tot cas com a competències pròpies, 
en els termes de la legislació de l’Estat i de les Comunitats Autònomes, entre altres, les 
activitats i les instal·lacions culturals i esportives, d’ocupació del lleure i el turisme.  

De conformitat amb allò que estableix l’article 62.1 de la LMRLC, per acord del Ple, es 
poden crear òrgans de participació sectorial en relació amb els àmbits d’actuació pública 
municipal que per llur naturalesa ho permetin, amb la finalitat d’integrar la participació 
dels ciutadans i de llurs associacions en els assumptes municipals.  

En aquest marc normatiu i amb aquesta finalitat, el passat 28 de desembre de 2017 es va 
aprovar pel Ple la creació de la Taula Jove de Sant Quirze del Vallès, el punt segon del 
qual era encarregar a la Taula Jove, un cop constituïda, que procedís a la redacció i 
aprovació d’un Reglament de funcionament que es sotmetria a l’aprovació del Ple de 
l’Ajuntament.  

Durant 2 sessions amb entitats juvenils, no juvenils, grups de joves, joves a títol individual 
i membres de diferents formacions polítiques, s’ha anat treballant en el futur reglament de 
la Taula Jove quant a composició final i funcionament. Aquestes sessions van tenir lloc 
els dies 24 d’abril de 2018 i 4 de juliol de 2018. 
Considerant l’informe tècnic de data 2 d´octubre de 2018. 

FONAMENTS DE DRET 

- Articles 52.2.e, 62 i 63 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el 
Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.  
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- Article 22.2.q, de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local. 

- Articles 130 i 131 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les 
entitats locals, aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre.  

 

DISPOSICIÓ 

S’adopta l’acord següent:  
 
Primer.-  Aprovar el següent reglament de la Taula Jove de Sant Quirze del Vallès:   

 
1. OBJECTIU 

 
La voluntat municipal és constituir de manera més o menys independent i flexible un 
espai de consulta, treball i informació format pel servei de Joventut i les entitats juvenils, 
entitats no juvenils que aglutinen molts joves així com grups de joves i jovent a títol 
individual, tenint com a precedent les actuacions coordinades ja realitzades i que s’adapti 
a les diferents formes de participar d’aquest jovent. 

La Taula Jove és entesa com a un canal de relació més o menys estable entre la 
regidoria de Joventut i, sobretot, les entitats juvenils municipals. 

 
2. FUNCIONS 

 
 Debatre i fer aportacions amb relació a totes les polítiques municipals 

relacionades amb el jovent del poble.  
 

 Generar propostes de línies i actuacions clares a impulsar i desenvolupar per al 
jovent del poble. 
 

 Incorporar la visió del jovent a totes les polítiques municipals. 
 

 Impulsar iniciatives pròpies i organitzar activitats des d’una participació activa 
del jovent. 
 

 Assolir acords i compromisos que donin resposta a les necessitats dels joves i 
que aquests s’entomin per l’Ajuntament i siguin vinculants. 
 

 Impulsar consultes joves i fer de corretja transmissora al jovent dels temes 
treballats per  la Taula. 
 

 Fomentar la formació en matèria de participació i associacionisme per exemple 
amb relació a la gestió assembleària; com crear plataformes i organitzacions joves 
per temes juvenils;...  
 

 Generar un espai d’aprenentatge entre els propis joves. 
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3. COMPOSICIÓ 
 

a. Membres permanents: 
 

 President/a: l’Alcalde/essa o membre de l’equip de Govern en qui delegui.   
 

 Vicepresident/a: el/la Regidor/a de Joventut.   
 

 Representant/s del Servei de Joventut (amb veu i sense vot): Es considera que els 
i les tècniques de l’equip de Joventut han de tenir veu però no vot,  el qual ha de 
ser pels joves i pels representants dels joves. El personal tècnic ha de tenir la 
funció d’informar, assessorar i acompanyar als i les membres de la Taula en el 
desenvolupament de les seves funcions. 
 

 Un/a representant jove de cadascun dels grups polítics amb representació 
municipal (amb veu i vot): Es valora necessari que en la mesura del possible els 
representants dels grups polítics a la Taula siguin persones joves. Es té la 
sensació que el fet que els grups polítics en siguin membres els permetrà escoltar, 
conèixer i ser partícips de les necessitats del jovent del poble. Tanmateix, pot 
ajudar a assolir consensos i a què les propostes de la Taula tinguin continuïtat.  
 

 Un/a representant (amb veu i vot) delegat per cadascuna de les entitats o 
associacions juvenils i preveure una persona substituta per cada entitat, que 
cobreixi la seva absència en cas que el delegat/da no pugui assistir a alguna 
sessió. 
 

 Un/a representant (amb veu i vot) per cadascuna de les entitats o associacions 
que tot i no ser juvenils, aglutinin molts joves.  
 

 Un/a representant de grups de joves sense personalitat jurídica amb presència 
activa a la vida social del municipi.  
 

 Un/a representant dels delegats i delegades de 1r cicle de cadascun dels instituts 
locals.  
 

 Un/a representant dels delegats i delegades de 2n cicle de cadascun dels instituts 
locals.  
 

 Un/a representant dels delegats i delegades de batxillerat dels instituts locals.  
 

 Un/a representant del Consell Escolar .  
 

NOTA: La Taula Jove valorarà que cada curs, els i les representants de l’alumnat 
(instituts, escola de formació de persones adultes i consell escolar) puguin valorar 
continuar a la Taula com a jove a títol individual si no tornessin a sortir escollits 

 Un/a representant dels i les estudiants de l’escola municipal d’Adults.  
 

 Joves a títol individual que ho sol·licitin a l’ajuntament per escrit i que esmentin un 
compromís de continuïtat.  
 

 Un/a treballador/a municipal, amb veu i sense vot, adscrit al servei de Joventut, 
que actuarà com a secretari/a de la Taula.  
 

b. Membres no permanents 
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 Persones que per la seva capacitat o nivell professional es pugui considerar 
d’interès la seva participació   
 

 Responsables polítics o tècnics d’altres àmbits o àrees municipals.   
 

c. Altres acords quant a la COMPOSICIÓ: 
 
 Es proposa que tots els membres de la Taula, no només el jovent a títol individual, 

manifestaran el seu compromís de formar-ne part com a mínim per un curs 
escolar, mitjançant la signatura d’un contracte simbòlic  

 
 Es permetrà la realització d’alguna sessió oberta per arribar a més joves. 

 
 Es permetrà la participació de persones que vulguin apropar-se a la Taula com 

a observadores en cas que tinguin motivació per conèixer el seu funcionament,  
etc. 
 

 La Taula, com a espai obert a la participació del jovent, no ha de tenir límit de 
nombre de persones que en poden ser membres. 
 
 

4. FUNCIONAMENT 
 

 Reunions plenàries, 1 cop al trimestre.  
 

 Reunions extraordinàries quan es consideri oportú. 
 

 Planificació i calendarització de les reunions cada final d’any 
 

 Convocatòries fetes per decret d’alcaldia i es notificaran amb una antelació 
mínima de set dies. D’aquesta manera les convocatòries tindran totes les 
garanties formals per tal que els acords que es prenguin puguin ser considerats 
com a vàlids i vinculants.  
 

 Vies de comunicació interna complementàries 
Si bé hi ha la voluntat de donar el formalisme i la importància necessària a les 
convocatòries de la Taula i que siguin formalment equiparables a la resta de 
taules i altres espais i òrgans de participació municipals, també és necessari  
preveure vies de comunicació interna que permetin el contacte directe amb el 
jovent (per exemple: whatsapp) 
 

 Els acords s’adoptaran per consens i, en el seu defecte, per majoria simple.  
 

 Elaboració d’actes amb els acords assolits i enviament a tots els membres. 
 

 Documentació i materials de treball adaptats al jovent i ús de llenguatge 
entenedor.  
Caldrà tenir en compte la necessitat de simplificar els materials de treball i 
adaptar-los a un llenguatge que sigui entenedor per part de les persones joves 
membres de la Taula. 
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 Comissions específiques de treball. Reunions un cop al mes o quan ho sol·liciti 
algun dels seus membres. Els acords es presentaran a les reunions plenàries.  
 

a. Altres acords quant al FUNCIONAMENT: 
 

 Es crearan les comissions per centre d’interès. Es valora com un element 
enriquidor que les comissions estiguin formades pels i les joves de diverses 
edats en funció dels seus interessos.  
 

 Es preveu la possibilitat de crear alguna comissió per franges d’edat  
(adolescents/joves majors d’edat) en el cas que es valori més operatiu fer-ho 
d’aquesta manera per treballar algun tema específic que no sigui d’interès per a 
tots els membres. 

 
 Es facilitarà l’acompanyament tècnic a les comissions així com mecanismes i 

espais per a què puguin compartir la feina feta.  
 

 Es preveu la participació dels referents polítics de l’àmbit o temàtica que 
treballi cada comissió.  
 
 

5. DISPOSICIÓ ADDICIONAL 
 

 Aquest Reglament deroga qualsevol altre que hi hagi en el municipi referent a la 
mateixa finalitat. 
 

 La modificació total o parcial d’aquest Reglament, així com al dissolució de la 
Taula, correspon al Ple de l’ajuntament de Sant Quirze del Vallès 
 
 

6. DISPOSICIÓ FINAL 
 

El present Reglament entrarà en vigor a partir dels 15 dies següents al de la seva 
publicació íntegra al Butlletí Oficial de la Província, de conformitat amb allò que 
disposen els articles 65.2 i 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les 
Bases de Règim Local. 
 

 
Segon.- Comunicar aquest acord, a les persones que formaran part de la Taula, als 
grups polítics amb representació municipal, a les persones i/o professionals esmentats, 
associacions i grups de joves que tinguin el seu àmbit d’actuació al terme municipal de 
Sant Quirze del Vallès i donar difusió al web municipal i a l’Informem. 
 

 
Deliberacions 
La senyora Anna Canes Urbano declara: 

Bon vespre a tots i totes. 

Un cop creada i aprovada per Ple la creació de la Taula Jove, se’ls hi va encarregar que 
procedís a la redacció i l’aprovació del reglament del seu funcionant. 

Durant dues sessions es va anar treballant el futur reglament, amb el consens d’els i les 
joves que en formen part i és el que avui portem a aprovació del Ple. 
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L’objectiu del qual és constituir de manera independent i flexible un espai de consulta, 
treball i informació format pel servei de Joventut i les entitats juvenils i els demés que en 
formen part, perquè esdevingui un canal de relació estable entre la Regidoria de Joventut 
i les entitats juvenils. 

Com tots els reglaments el que regula són les funcions, la composició i el funcionament 
de la Taula Jove.  

Per tot això demanaria el vot favorable, bàsicament perquè s’ha treballat amb ells i elles, 
han sigut qui ens van dir això ens agrada més, ens agrada menys i ho han volgut reflectir 
avui aquí. 

 

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

  

 

6. Aprovació del Compte General de 2017 

ANTECEDENTS DE FET 
 
1. La Comissió Especial de Comptes es va reunir el 4 de setembre de 2018, aprovant per 

unanimitat l’Informe - proposta del Compte General de 2017 en els seus termes 
inicials.  

2. Publicat l’anunci al BOP el 6 de setembre de 2018, durant el termini d’exposició al 
públic i de presentació d’al·legacions contra aquest dictamen i el Compte General, que 
va finalitzar el 10 d’octubre, no s’han presentat al•legacions. 

FONAMENTS DE DRET 

- Articles 209 a 212 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el 
Text Refós de la LIei Reguladora de les Hisendes Locals. 

- Articles 44 a 51 de l’Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre, per la qual s’aprova la 
Instrucció del model normal de Comptabilitat Local. 

- L’article 212 de del Reial Decret Legislatiu 2/2004, pel qual s’aprova el Text Refós de la 
Llei Reguladora de les Hisendes Locals regula que: 

1. Los estados y cuentas de la entidad local serán rendidas por su presidente antes del 
día 15 de mayo del ejercicio siguiente al que correspondan. Las de los organismos 
autónomos y sociedades mercantiles cuyo capital pertenezca íntegramente a aquélla, 
rendidas y propuestas inicialmente por los órganos competentes de estos, serán 
remitidas a la entidad local en el mismo plazo.  
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2. La cuenta general formada por la Intervención será sometida antes del día 1 de junio a 
informe de la Comisión Especial de Cuentas de la entidad local, que estará constituida 
por miembros de los distintos grupos políticos integrantes de la corporación.  

3. La cuenta general con el informe de la Comisión Especial a que se refiere el apartado 
anterior será expuesta al público por plazo de 15 días, durante los cuales y ocho más los 
interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones. Examinados 
éstos por la Comisión Especial y practicadas por esta cuantas comprobaciones estime 
necesarias, emitirá nuevo informe.  

4. Acompañada de los informes de la Comisión Especial y de las reclamaciones y reparos 
formulados, la cuenta general se someterá al Pleno de la corporación, para que, en su 
caso, pueda ser aprobada antes del día 1 de octubre. 

5. Las entidades locales rendirán al Tribunal de Cuentas la cuenta general debidamente 
aprobada. 

DISPOSICIÓ 

S’adopta l’acord següent:  
 
Primer .- Aprovar el Compte General de 2017 el resum del qual es detalla a 
continuació: 

AJUNTAMENT 
 
Estats i Comptes Anuals: 
 
- Balanç de Situació al tancament de l’exercici (euros): 
  
Actiu   Passiu 
46.424.504,60  46.424.504,60  
 
- Compte de Resultat Econòmic - Patrimonial al tancament de l’exercici (euros): 
 
Beneficis de 2.665.279,87 
 
- Liquidació del Pressupost al tancament de l’exercici (euros) presenta: 
 
Drets reconeguts nets :  20.278.200,29 
Obligacions reconegudes netes:  18.543.397,24 
Ajustos :         -559.709,55 
Resultat Pressupostari ajustat positiu:   1.184.093,50 
 
- Estat del romanent líquid de tresoreria al tancament de l’exercici 2016 presenta: 
 
Existències fons líquids:     7.917.962,20 
Drets pendents de cobrament:   8.370.490,40 
Obligacions pendents de pagament:  -3.208.821,41 
Partides pendents d’aplicació:      238.884,99 
Dubtós cobrament:    -3.713.342,25 
Finançament afectat:    -6.076.908,05 
Romanent Tres. Desp. Grals.   3.528.265,87 
 
- Estat del Deute al tancament de l’exercici (euros):  
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Capital pendent d’operacions comercials amb entitats bancàries a llarg termini a 31 de 
desembre: 5.172.491,82 
 
Rati endeutament: 20,51%  
 
Annexos: 
 
- Balanç de Comprovació. 
 
- Estat de modificació de crèdit: en tancar l’exercici hi ha unes modificacions en els crèdits 
pressupostaris per import de 6.680.917,75 euros. 
 
    

COMU SANT QUIRZE DEL VALLES, S.L 
 
Estats i Comptes Anuals: 
 
- Balanç de Situació al tancament de l’exercici (euros): 
  
Actiu   Passiu 
10.921.248,28  10.921.248,28  
 
- Compte de Resultat Econòmic - Patrimonial al tancament de l’exercici (euros): 
 
Beneficis de 288.683,32 

 

Segon .- Aplicar els Resultats del compte econòmic patrimonial i els registrats en el 
compte 130 de resultats d’exercici anteriors al compte 100 de Patrimoni. 

Tercer .- Remetre el Compte General de 2017 als Òrgans de control extern 
competents. 

 
Deliberacions 
El senyor Albert Falgueras Cuatrecasas declara: 

Bon vespre a tothom. 
 
El passat 4 de setembre de 2018, la Comissió Especial de Comptes va aprovar per 
unanimitat l’Informe - proposta del Compte General de 2017. 
 
El sis de setembre es va publicar l’anunci al BOP. 
 
El període d’exposició al públic i de presentació d’al·legacions contra el corresponent 
dictamen i el Compte General va finalitzar el dia deu d’octubre. 
 
Un cop acabat aquest termini, sense rebre cap al·legació, correspon al Ple, l’aprovació 
d’aquest Compte General. 
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De forma breu, donaré les xifres més significatives: 
 
El balanç de situació es va tancar amb un actiu i passiu de 46.424.504,60 €. 
 
El compte de resultats econòmic patrimonial amb uns beneficis de 2.665.279,87 €. 
 
I la liquidació del pressupost amb uns drets reconeguts nets de 20.278.200,29 €. 
 
Unes obligacions reconegudes netes de 18.543.397,24 €. 
 
I un cop realitzats els ajustos adients, el resultat pressupostari ajustat positiu va quedà en 
1.184.093,50 €. 
 
D’altra banda, en quant al romanent líquid de tresoreria, els pendents de cobrament  
pugen 8.370.490,40 €, dels quals ja s’ha fet una dotació com a provisió de dubtós 
cobrament, i aquesta quantitat arriba al global de 3.713.342,25 € . 
 
Unes obligacions pendents de pagament de 3.713.342,25 € . 
 
I uns romanents per a Despeses Generals de 3.528.265,87 €. 
 
Finalment l’estat del deute, dóna un capital pendent de pagament a llarg termini de 
5.172.491,82 €. Que comporta un rati d’endeutament del 20,51%. 
 
També forma part de l’expedient, lògicament, el balanç de comprovació, amb l’estat de 
modificacions de crèdit dutes a terme al llarg de l’exercici que sumen 6.680.917,75 €.  
 
 
Aquí voldria demanar disculpes, als companys i companyes regidores, perquè per una 
errada personal des del servei, es va transcriure malament aquesta dada a la preacta. 
 
Aquests serien els comptes pròpiament de l’Ajuntament. 
 
I els de la COMU, presenten un actiu i un passiu de 10.921.248,28 €, i un compte de 
resultats amb uns beneficis de 288.683,32 €. 
 
Un segon punt de la proposta d’acord seria aplicar els resultats del compte econòmic 
patrimonial i els registrats en el compte 130 de resultats de l’exercici anterior al compte 
100 de Patrimoni. 
 
I finalment hi ha la qüestió de tràmit, que és remetre el compte general als òrgans de 
control externs competents. 
 
 
 
El senyor Josep Antoni Delgado Rivera declara: 
 
Moltes gràcies per l’explicació que ens ha fet el regidor, ens ha plantejat una fotografia 
que realment constatem que parla d’una bona relació entre la disponibilitat de l’actiu i 
l’exigibilitat del passiu, la qual cosa és bona i constem que en realitat és així. 
 
També ens parla d’una gestió de Tresoreria acurada i constatem que ha estat així, així 
com d’un eficient ús dels mecanismes pressupostaris i de l’estructura econòmica de 
l’Ajuntament. 
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Però deixi’m dir que el compte general és més que un tema de conjuntura és un tema 
d’estructura, que l’estructura com sabeu no depèn de l’exercici, sinó que va més enllà i ve 
més del passat i es projecte cap el futur. Però en tot cas també constatem i això és una 
cosa bona, que la conjuntura d’aquest exercici de l’any 2017 no ha afectat l’estructura 
sanejada dels comptes de l’Ajuntament, que és així, que ve sent així des de fa anys i 
anys, inclús en èpoques de crisis que hem hagut de passar. 
 
Felicito així als serveis municipals i als responsables polítics per això que ens ha exposat 
i que jo acabo de constatar i per tant anuncio la nostra abstenció al punt que ens 
proposen, però avanço que és, ho explico que és més una abstenció sí, que una 
abstenció no. És una abstenció, jo hauria estat més agosarat aprofitant la bonança 
econòmica, però respecto les opcions del govern que en definitiva que en definitiva és qui 
ha gestionat el pressupost. 
 
És una abstenció inclús si em permeteu que ho digui, per raó de no haver complert 
resolucions d’aquest Ple, en el sentit per exemple de baixar la pressió fiscal amb l’IBI en 
un moment en què va ser possible legalment fer-ho i incomplint la resolució que vam 
adoptar entre tots, no es va donar el pas de baixar aquesta pressió fiscal. 
 
Però per finalitzar, de forma positiva, com he començat, reitero la bona impressió que ens 
fa el compte general, felicito a qui l’ha fet i a aquí l’ha explicat. 
 
 
 
El senyor Albert Falgueras Cuatrecasas declara: 
 
Aprofito per agrair aquesta abstenció en positiu i més venint de vostè que va ser el meu 
antecessor a la Regidoria d’Economia. 
 
 
 

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: 5 (PDeCat i C’s) 

 

 
7. Modificació Ordenances Fiscals exercici 2019 

ANTECEDENTS DE FET 
 
El procediment per a l’aprovació o modificació de les Ordenances Fiscals, ve regulat en 
els articles 15 a 19 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
reguladora de les hisendes locals. 
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L’article 16 del text legal abans esmentat, estableix que els acords de modificació i 
aprovació de les Ordenances hauran de contenir la nova redacció de les normes 
afectades i les dades de la seva aprovació i inici de la seva aplicació. 

 
Els serveis han acreditat la necessitat de modificar les Ordenances Fiscals per a l’exercici 
2019 i la Intervenció municipal ha emès informe núm. 117/2018.  

 

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. 
 

- Llei 2/2015, de 30 de març, de desindexació de l’Economia Espanyola. 

 

DISPOSICIÓ 

S’adopta l’acord següent:  
 
Primer.- Aprovar provisionalment les modificacions de les Ordenances Fiscals per a 
l’exercici 2019 i següents, que a continuació es relacionen, la redacció modificada de les 
quals consta a l’expedient: 
 
- 1.1. Ordenança general. 

 
- 2.4. Impost sobre el increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana. 

 
- 2.5. Impost sobre construccions, instal·lacions i obres. 
 
- 3.6. Taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic amb taules i cadires amb finalitat 

lucrativa. 
 
- 3.7. Taxa per parades, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions situats 

en terrenys d’ús públic, i indústries del carrer, ambulants i rodatges cinematogràfics 
professionals. 

Segon.- Mantenir la vigència de les Ordenances Fiscals no ressenyades al punt 
precedent fins que no s’acordi la seva modificació o derogació. 

Tercer.- Sotmetre aquests acords a exposició pública, mitjançant anuncis al Butlletí 
Oficial de la Província, en un dels mitjans de comunicació escrita diària i al tauler 
d’anuncis de l’Ajuntament, durant el termini de trenta dies hàbils, comptats des del dia 
següent al de la publicació de l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de la Província. 
Durant el termini d’exposició pública, els qui tinguin un interès directe, en els termes 
previstos a l’article 18 del text refós de la Llei d’hisendes locals, podran examinar 
l’expedient i presentar-hi les reclamacions que estimin oportunes. Transcorregut aquest 
termini sense haver-se presentat reclamacions, els acords adoptats restaran 
definitivament aprovats. 

Quart.- Publicar l’acord definitiu del text íntegre de la modificació de les Ordenances en el 
Butlletí Oficial de la Província, les quals entraran en vigor el dia 1 de gener de 2019, i que 
regiran mentre no s’acordi la seva modificació o derogació. 
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Cinquè.- Trametre al Departament de Governació de la Generalitat els acord de 
modificació d’Ordenances fiscals reguladores dels tributs municipals, una vegada s’hagin 
aprovat definitivament, de conformitat amb allò que preveu l’article 2 del Decret 947/1994, 
de 21 de febrer, d’assignació de funcions en matèria d’hisendes locals als Departaments 
de Governació o d’Economia i Finances. 
 

 
Deliberacions 
El senyor Albert Falgueras Cuatrecasas declara: 

En aquest punt de l’ordre del dia, portem a la seva consideració la proposta de l’aprovació 
provisional de les Ordenances Fiscals per a l’exercici 2019 i següents. Ara presentarem 
les modificacions previstes i per la resta, es mantindria la seva vigència fins que no 
s’acordi la seva modificació o derogació. 
 
Abans de començar, voldria transmetre l’agraïment a totes les persones que han 
participat en el treball de millora de les ordenances que ara explicarem. 
 
Comencem per l’Ordenança General, la qual s’adapta, com cada any, al calendari fiscal 
del nou exercici. 
 
Pel que fa l’Impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana, 
popularment conegut com plusvàlua, i com a conseqüència de la controvèrsia jurídica 
originada arran dels pronunciaments del Tribunal Constitucional i de la manca de 
regulació normativa vers la qüestió, es creu escaient incorporar un nou punt, on s’explicita 
la no subjecció del present impost quan es demostri la inexistència de l’increment de 
valor.  
 
En l’Impost sobre construccions, Instal·lacions i obres, s’introdueix un nou benefici fiscal, 
del 95% de la quota, per les instal·lacions i obres que tinguin per objecte la reconstrucció 
o rehabilitació de naus industrials obsoletes i en desús. Aquesta esmena s’origina en el 
marc del Pacte per la Reindustrialització del Vallès Occidental on es va constituir la Taula 
de Fiscalitat local amb afectació a la indústria dins de l’àmbit del Consell Comarcal de la 
nostra comarca. 
 
I finalment, per les taxes, tant per la Taxa per ocupació de terrenys d’us públic amb taules 
i cadires amb finalitat lucrativa i la Taxa per parades, barraques, cassetes de venda, 
espectacles o atraccions situats en terrenys d’us públic, i industries del carrer, ambulants i 
rodatges cinematogràfics professionals, s’han adequat i adaptat els períodes de 
pagament previstos al calendari de l’any 2019. 
 

 

El senyor Luís Villa Carbó declara: 

Bona nit a tothom Sra. alcaldessa, regidors, regidores, veïns, veïnes i presents al Ple. 
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Primer volíem agrair a les persones responsables de presentar aquestes dades, aquestes 
modificacions, perquè les han presentat ben clares, ben definides i no hem tingut cap 
problema en entendre-les perfectament. 

Entrem en les mateixes, a l’ordenança fiscal número 2.5, en el tema de la bonificació del 
95% de la reconstrucció o rehabilitació de naus, tenia dubtes, ha quedat clar ara quan ha 
explicat que era un tema que ve de la Taula Fiscal. Però així i tot continuo tenint dubtes, 
després de tots els treballs que s’han fet en el Pla d’urbanisme, canviant les activitats de 
les zones, que seria, en quines activitats entraria aquesta declaració especial d’interès i 
això sí que deixa un marge i una obertura que tenim dubtes, tenim dubtes de saber fins, o 
sigui a mi m’agradaria molt que fos tot indústria, però per desgràcia la industria està 
deixada de la mà de Deu i altres activitats, doncs bé m’entren dubtes. 

A l’ordenança fiscal 3.6, sobre l’ordenança de taules i cadires al carrer, creiem que tant 
els aparadors com taules i cadires al carrer, els aparadors de les tendes quan els treuen 
donen vida al poble i crec que s’hauria d’anar abaixant les quotes per donar més 
possibilitats als establiments d’obrir-se a totes millor i amb menys pagament. 

Jo crec que des de l’Ajuntament s’hauria d’afavorir més la possibilitat d’estar més al 
carrer, jo crec que ens queixem de què hi ha certs dies, certes tardes, certs moments que 
al poble no hi ha ningú i crec que aquesta seria una possibilitat de tirar endavant i poder 
cridar més a la gent a què surti . 

Sobre l’ordenança fiscal 5.2 de teleassistència, aquesta és una ordenança que cada any 
dic el mateix, però aquest any repassant el que vam dir l’any passat, he estat mirant 
l’estudi econòmic que va fer el departament i en un paràgraf diu, el mateix departament 
de l’Ajuntament diu: “excepcionalment no estaran subjectes al pagament del preu públic 
d’aquells serveis ordenats o utilitzats per l’Ajuntament que vinguin motivats per situacions 
de risc social valorades pels serveis socials municipals mitjançant resolució de l’òrgan 
competent.” 

Bé dic això perquè el servei de teleassistència hi ha la taxa de copagament, que des del 
nostre grup creiem que sent les persones ateses pel servei molt fràgils, creiem que 
s’hauria de buscar una altra solució que no tinguessin de fer el copagament. 

Al fi i al cap no estic dient res de l’altra món, perquè hi ha molts ajuntaments que no fan 
pagar res a les persones usuàries. O sigui llavors jo crec que per les quantitats que 
poden ser, jo crec que hauríem de tenir cura de no fer pagar per això. 

L’ordenança nova, aquesta és una ordenança que si retrocedim al passat, el 12 d’octubre 
de l’any 2016 es va aprovar una moció a proposta del nostre grup municipal de C’s per 
tenir les façanes del poble netes i amb la possibilitat de poder tenir un protocol perquè 
tots i totes coneguin que s’ha de fer. 

En aquests 2 anys que han passat ens trobem que aquest poble s’ha convertit en un 
espai ple de brutícia, de propaganda per parets, terres i l’equip de govern realment mira 
cap a una altra banda. 

Des del nostre grup proposem que els tècnics i professionals confeccionin una ordenança 
que pugui solucionar aquest tema amb les taxes i sancions pertinents. 

Per acabar dir que el nostre vot serà d’abstenció en aquest punt. 

 

El senyor Manuel Cáceres Castaño declara: 

Bon vespre a tothom. 
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El meu comentari només em centraré sobre l’ordenança de l’impost sobre l’increment del 
valor dels terrenys de naturalesa urbana, la plusvàlua que hem comentat i és per valorar 
molt positivament la modificació que s’ha efectuat. 

Crec que era molt necessària per salvaguardar la seguretat jurídica, des què va sortir la 
sentència del Tribunal Constitucional, de fet des què va sortir la primera d’elles que 
anul·lava la normativa o un article concretament de la normativa formal de Guipúscoa, ja 
el tema comença a estar dubtós, quan va sortir la segona sentència que anul·lava una 
part d’un precepte de la Llei d’hisendes locals, aleshores ja va deixar en una total 
inseguretat als contribuents perquè realment es declarava que no es podia gravar amb 
plusvàlua quan no hi havia realment un guany, però en canvi no hi havia cap normativa 
que donés suport i per això jo celebro molt que aquesta ordenança ara es canviï i es digui 
expressament que no gravaran o que es quedarà no subjecte que és el que diu la norma, 
als supòsits de què no existeix increment del valor de l’immoble. Crec que a més és una 
cosa de justícia, personalment sempre he pensat que aquest impost tal com estava 
formulat era injust perquè funciona a base d’aplicar uns coeficients sobre els anys que 
has tingut l’habitatge o l’immoble i el valor cadastral del sòl i això dona un resultat 
automàtic que moltes vegades és injust. De fet és injust inclús quan hi ha guany, però a 
sobre quan has de vendre un immoble i has de tenir una pèrdua gravat per un impost que 
és l’increment del valor dels terrenys sembla una mica una broma. 

Per tant valorem molt positivament aquesta modificació i el que sí demanaria és que els 
serveis de l’Ajuntament, els Serveis d’Hisenda l’apliquessin de forma favorable a 
l’administrat, vull dir que si per demostrar això comencem a demanar als interessats que 
presentin una taxació pericial, etc. Estarem sumant un cost que moltes vegades és difícil 
d’assumir perquè realment hi ha vendes que generen una pèrdua i això només de les 
escriptures de compra i de venda ja resulta. Entenc que quan l’Ajuntament realment tingui 
dubtes de què això sigui veritat, entenc que s’hagin de buscar mitjans de comprovació, 
però en general jo demanaria que es fes una interpretació proadministrat de la norma. 

En resum les altres modificacions ens semblen bé i per tant el nostre vot serà favorable. 

 

El senyor Josep Antoni Delgado Rivera declara: 

Poca cosa a dir, constatar com ja s’ha dit que és una adaptació a la realitat de calendari 
del nou any i a la normativa, part d’ella provinent de les sentències del Tribunal Suprem 
referents a la plusvàlua, a l’impost sobre l’increment del valor dels terrenys.  

Entre les poquíssimes novetats que hi ha, la creació del benefici fiscal per l’ICIO, em 
sembla una bona idea, penso que també amb una mica més d’imaginació es podien 
haver aplicat similars beneficis fiscals a altres tipus impositius. 

I d’acord també amb els aclariments que es fa, quan s’intenta racionalitzar i fer més 
entenedor la redacció d’algunes d’elles. 

 

El senyor Albert Falgueras Cuatrecasas declara: 
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Bon vespre de nou. 

Al Sr. Villa que ha fet una reflexió, el Pacte per a la reindustrialització del Vallès 
Occidental és un espai de trobada de tots els municipis del Vallès, el que es pretén és 
potenciar la indústria de forma que tots els ajuntaments vagin plegats, zonifiquen en 
aquest cas ordenances, aquest és un acord que es va arribar en aquest Pacte, per 
intentar que augmenti la indústria en el Vallès.  

Això  beneficia a tots els veïns, perquè molts treballen en un municipi però viuen en un 
altre, i entre el Vallès intentar potenciar la zona industrial que és la més propera que hi ha 
a Barcelona. 

Vostè també ha fer referència a altres possibles modificacions d’ordenances, els 3 últims 
anys hem estat treballant plegats, ens hem anat trobant, hem anat consensuant les 
millores que es podien trobar per millorar les ordenances i aquest  espai ja l’hem anat 
fent, mica en mica hem anat creixent. Aquest any s’ha optat per això, per adequar els 
calendaris i buscar aquelles realment doncs que ens venien d’entitats supramunicipals. 

Vostè també feia referència a una altra ordenança de neteja de façanes, però això ja no 
és tant un tema d’ordenança fiscal sinó que topem amb la propietat dels immobles on hi 
ha aquestes façanes, és un tema més delicat. 

Quant al Sr. Cáceres, agrair-li el vot favorable, té tota la raó en la modificació que hem fet 
d’adaptar l’ordenança, vostè com a jurista ho sap més que ningú i estem convençuts de 
què aquesta modificació evitarà que puguin haver-hi plets en un futur per aquesta 
discrepància, aquesta falta d’aclariment. 

I també agrair el vot dels senyors del PDeCat. 

 

La senyora Marta Baldrich Caselles declara: 

És un tema que ja vam parlar l’any passat, el tema de la teleassistència potser podríem 
arribar a estar d’acord quasi al 100%, és veritat que aquest estudi econòmic del 
Departament que vostè ha anomenat en el paràgraf que hi ha nosaltres ja ho estem 
complint, perquè sí que és veritat, nosaltres, no tothom paga la teleassistència, hi ha una 
barems econòmics i per justícia social hi ha aquests barems, hi ha gent que no paga res, 
molta gent, i hi ha d’altra gent que és simbòlic, i hi ha d’altres que ho paguen. Llavors per 
tant per justícia econòmica entenem que ha d’haver un copagament, però això no vol dir 
que l’Ajuntament de Sant Quirze faci pagar a tots els seus veïns i veïnes la 
teleassistència. 

Aquesta és la nostra opinió, però és més per justícia social, perquè hi ha gent que no en 
té i n’hi ha que en tenen i per tant ha d’haver una altra redistribució, simplement dir-li això. 

 

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: 5 (PDeCat i C’s) 
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8. Festes locals 2019 

ANTECEDENTS DE FET 
 
Al DOGC núm. 7677, de 2 d’agost de 2018, s’hi publica l’Ordre del Conseller de Treball, 
Afers Socials i Famílies (TSF/134/2018, de 30 de juliol), per la qual s’estableix el 
calendari oficial de festes laborals a Catalunya per a l’any 2019. 
 
Tanmateix, l’esmentada Ordre, disposa que el Conseller fixarà dues festes de caràcter 
local, ambdues de caràcter retribuït i no recuperable, a proposta dels municipis 
respectius. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
Per tot això, d’acord amb el que estableix la legislació bàsica laboral i el Text refós de la 
Llei municipal i de règim local de Catalunya, respecte a les competències dels òrgans 
municipals. 
 
DISPOSICIÓ 
 
S’adopta l’acord següent: 
 
Primer. Proposar com a festes laborals de caràcter local, retribuïdes i no recuperables, 
per a l’any 2019, els dies següents: 
 

 13 de maig – Aplec de la Salut 
 2 de setembre – Festa Major 

 
Segon. Comunicar aquest acord a la Conselleria de Treball, Afers Socials i Famílies als 
efectes que preveu l’Ordre TSF/134/2018, de 30 de juliol. 
 
 
Deliberacions 
La senyora Elisabeth Oliveras i Jorba declara: 

Com cada any se’ns demana cal aprovar el calendari de festes pròpies de Sant Quirze i 
no hi ha sorpreses, aquest fem festa local el dia 13 de maig per l’Aplec de la Salut i el 2 
de setembre per el dilluns de Festa Major. 

 

Votació 
Sotmesa a votació la proposta dalt transcrita, s’aprova per unanimitat. 
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9. Increment de les retribucions del personal al servei de l'Ajuntament de Sant 
Quirze del Vallès, previst a la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat per a 
l'any 2018.  

ANTECEDENTS DE FET 
 
1. Increment global de les retribucions previst a la Llei 6/2018, de 3 de juliol,  de 

Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2018, publicada al BOE de data 4 de 
juliol 

 
La Llei 6/2018, de 3 de juliol, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2018, 
publicada al BOE de data 4 de juliol, preveu en el seu article 18. DOS, que per a l’any 
2018, les retribucions del personal al servei del sector públic no podran 
experimentar un increment global superior a l’1,5% respecte a les vigents a 31 de 
desembre de 2017, en termes d’homogeneïtat per als dos períodes de la comparació, 
tant pel que fa a efectius de personal com a l’antiguitat del mateix. 
 
El segon paràgraf del mateix precepte diu literalment: 
 “Además de lo anterior, si el incremento del Producto Interior Bruto (PIB) a 
precios constantes en 2017 alcanzara o superarse el 3,1 por ciento se añadiría, con 
efectos de 1 de julio de 2018, otro 0,25 por ciento de incremento salarial. 
(…) 
…. mediante Acuerdo del Consejo de Ministros se aprobará, en su caso, la 
aplicación del incremento. Del citado Acuerdo se dará traslado a las Comunidades 
Autónomas, a las Ciudades Autónomas y a la Federación Española de Municipios y 
Provincias.” 
 
 
2. Vist l’informe emès per la Cap de Recursos Humans, de data 9 de juliol de 2018, 

emès per la instrucció de l’expedient dels increments retributius del 1,5%, aprovat en 
la sessió plenària del 26 de juliol de 2018. 
 

3. Vist l’informe 120/2018 de la intervenció municipal. 
 

 

FONAMENTS DE DRET 

— Llei 30/1984, de 2 d’agost, de mesures per a la reforma de la Funció Pública  
— Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local 
—Llei 6/2018, de 3 de juliol, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2018 
 

DISPOSICIÓ 

S’adopta l’acord següent:  
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Primer.- APLICAR un increment del 0,25 per cent en les retribucions bàsiques (sou, 
triennis i pagues extraordinàries) i en les complementàries (CE i CD), i pel concepte de 
gratificacions per serveis extraordinaris, previstes per a l’any 2018 i a partir del dia 1 de 
juliol, del personal al servei de l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès. 

Segon.- APROVAR els annexos I, II i III,  que formen part integrant d’aquest acord, 
corresponents a les retribucions aplicables de l’1 juliol a 31 de desembre de 2018, en 
concepte de sou, triennis, complement de destinació, complement específic, i 
gratificacions per serveis extraordinaris (en preu unitat hora), al personal al servei de 
l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès. 

Tercer.- APROVAR l’increment del 0,25% de les retribucions que percep l’alcaldessa, 
Sra. Elisabeth Oliveras i Jorba, corresponent a l’aplicació del mateix percentatge en què 
s’ha incrementat les retribucions bàsiques dels funcionaris d’aquesta Corporació, segons 
va acordar el Ple de l’Ajuntament en sessió extraordinària del dia 2 de juliol de 2015, i 
fixar, per a l’any 2018 l’import total de la retribució bruta anual per la dedicació parcial del 
càrrec en la quantitat de 44.059,53 €. 

 
Deliberacions 
El senyor Albert Falgueras Cuatrecasas declara: 

La Llei de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2018, preveia que les retribucions 
del personal al servei del sector públic no podrien experimentar un increment global 
superior a l’1,5% respecte a les vigents a 31 de desembre de 2017, en termes 
d’homogeneïtat per als dos períodes de la comparació, tant pel que fa a efectius de 
personal com a l’antiguitat del mateix. 
 
I tots vostès recordaran que el 26 de juliol passat, aquest Ple va aprovar per unanimitat 
aquest increment. 
 
Però a més a més, també es preveia que si l’increment del PIB a preus constants al 2017 
arribés o excedís el 3,1%, s’afegiria, amb efectes d’1 de juliol de 2018, un altre 0,25 % 
d’increment salarial. 
 
I aquesta dada va arribar just al 3,1% esmentat. 
 
Per aquest motiu, portem al Ple per la seva consideració aquest increment addicional del 
0,25%. 
 
Cal afegir que d’acord amb les estimacions realitzades, el cost representaria 8.192,10 
euros. Aquest import addicional es podrà finançar amb càrrec a la partida “Valoració i 
adequació dels llocs de treball” que no s’utilitzarà enguany. 
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Votació 
Sotmesa a votació la proposta dalt transcrita, s’aprova per unanimitat. 

 
10. Modificació pressupostària 10/2018 mitjançant crèdits extraordinaris i 

suplements de crèdit finançats amb Romanent líquid de Tresoreria per a 
despeses generals per a la execució de inversions financerament sostenibles.  

ANTECEDENTS DE FET 
 
Vista la conveniència de realitzar les inversions relacionades a les peticions que formen 
part d’aquest expedient i considerant que no estaven previstes al Pressupost inicial de 
2018 o estaven previstes amb dotació insuficient. 
 

Considerat també l’informe número 121 / 2018 de la Intervenció, amb advertiments de 
legalitat en l’exercici del control financer. 

FONAMENTS DE DRET 

- Articles 177 a 180 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual 
s’aprova el Text Refós de la  Llei Reguladora de les Hisendes Locals. 

 
- Articles 35 a 42 del Reial Decret 500/1990. 

 
- Bases d’Execució del Pressupost. 

 
- Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat 

Financera. 
 

- Reial Decret 1/2018, de 23 de març, pel qual es prorroga per a 2018 la destinació 
del superàvit de les corporacions locals per a inversions financerament 
sostenibles i es modifica l’àmbit objectiu d’aquestes.  

 

DISPOSICIÓ 

S’adopta l’acord següent:  
 
Primer.- Aprovar els següents crèdits extraordinaris per a la realització d’inversions 
considerades financerament sostenibles, finançats amb els Romanent de Tresoreria per a 
despeses generals de 2017: 

 

Partides a crear Any Descripció Import
Despeses

3030 3420 6220001 2018 Coberta Pista Poliesportiva 184.000,00 €
3030 3420 6320000 2018 Tancamentes i pavimentacions esportives 220.000,00 €
3030 3420 6320001 2018 Rehabilitació instal·lacions esportives a Les Fonts 120.000,00 €
5000 1532 6090000 2018 Supressió barreres arquitectòniques 50.000,00 €
5000 1532 6190000 2018 Rehabilitació asfaltat vies públiques 500.418,28 €
5002 1720 6090001 2018 Condicionament riera Betzuca 60.000,00 €
5015 9330 6320000 2018 Reposició cobertes edificis municipals 40.000,00 €

Total 1.174.418,28 €  
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Ingressos
87000 Romanents de Tresoreria per a despeses generals 1.174.418,28 €

Total 1.174.418,28 €  

 

Segon.- Aprovar els següents suplements de crèdit per a la realització d’inversions 
considerades financerament sostenibles, finançats amb els Romanent de Tresoreria per a 
despeses generals de 2017: 

 

Partides a suplementar Any Descripció Import
Despeses

1600 1320 6260000 2018 Instal·lació càmeres video vigilància 210.020,13 €
5000 1720 6220000 2015 Refugi gats 40.000,00 €
5010 1532 6190000 2018 Condicionament voreres polígons industrials 49.581,72 €

Total 299.601,85 €

Ingressos
87000 Romanents de Tresoreria per a despeses generals 299.601,85 €

Total 299.601,85 €  

 

Tercer.- Publicar aquesta modificació del Pressupost al Butlletí Oficial de la Província i al 
tauler d’anuncis de la Corporació. 

 

Deliberacions 
El senyor Albert Falgueras Cuatrecasas declara: 

En el Ple del passat 26 d’abril, on es va donar compte de la liquidació del pressupost del 
darrer exercici, ja es va anunciar que destinaríem el romanents de tresoreria per a 
despeses generals a inversions considerades financerament sostenibles. 
 
En aquest punt, doncs, proposem l’aprovació dels següents crèdits extraordinaris amb la 
creació de les partides: 
 
Coberta Pista Poliesportiva 184.000,00 € 
 
Tancaments i pavimentacions esportives 220.000,00 € 
 
Rehabilitació instal·lacions esportives a Les Fonts 120.000,00 € 
 
Supressió barreres arquitectòniques 50.000,00 € 
 
Rehabilitació asfaltat vies públiques 500.418,28 € 
 
Condicionament riera Betzuca 60.000,00 € 
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Reposició cobertes edificis municipals 40.000,00 € 
 
La suma d’aquest imports representa un total de gairebé 1.175.000€ 
 
I també l’aprovació dels següents suplements de crèdit destinats a incrementar les 
vigents partides: 
 
Instal·lació càmeres vídeo vigilància 210.020,13 € 
 
Refugi de gats 40.000,00 € 
 
Condicionament voreres polígons industrials 49.581,72 € 
 
Que suma, en números rodons, un total de 300.000 €  
 
 
El senyor Lluís Villa Carbó declara: 
 
Primer dir que jo volia fer el que deia cada any, que aquest pressupost està ja tant 
canviant que no se sembla en res al començament, però bé jo aquest any no diré això, 
encara que ja ho he dit. Però sí posaré èmfasis en què aquest any es presenta al mes 
d’octubre la modificació pressupostària 10, la número 10. Bé ja hem guanyat molt, i hem 
guanyat molt perquè la 10 l’any passat va ser al juliol, o sigui vol dir que amb això els hi 
felicito que la gestió sembla ser que anem millorant poc a poc. 
 
Després l’altra tema, m’agradaria saber si és possible i ja que estem a falta de 2 mesos 
per tancar el pressupost casi, o casi tancar, si podríem tenir una línia del pressupost 
executat a data d’octubre a veure com està el tema, per tenir una mica més d’idea de 
com està. 
 
Bé jo entenc que els diners al calaix no fan res, això ja ho tinc clar, però al poble tenim 
moltes necessitats i entenc que cada grup municipal té les seves prioritats, cada grup 
tindrà les seves. Nosaltres sí que tenim molt clar que hi ha coses que no es fan i que 
s’haurien de fer: reposició de clavegueram, reposició de canonades d’aigua, neteja, 
urbanitzacions deixades de la mà, espais pel jovent, etc. Moltes coses que s’han de fer i 
que realment a mi que després vingueu amb el pressupost tancant que tenim un 
superàvit de no sé quant, doncs la veritat jo la “achaco” a què la gestió no és ben bé la 
correcta a nivell polític. 
 
Jo crec que el pressupost s’hauria de gastar, que per això als veïns se’ls hi cobren els 
impostos i no se’ls hi diu “miri com avui no hem gastat tant, avui no cobrarem menys” això 
no es fa, se li cobren els impostos que se tenen de cobrar. I l’Ajuntament té un pressupost 
i ha de gastar el pressupost que està establert que per això està aprovat. 
 
El nostre vot serà d’abstenció en aquest cas. 
 
 
El senyor Manuel Cáceres Castaño declara: 
 
Com deia el Sr. Villa i és veritat, cada grup té les seves prioritats quant l’assignació dels 
diners, per això els pressupostos jo sempre he pensat i ja ho vam dir quan vam parlar de 
pressupostos, que són una cosa molt pròpia de cada grup i que cada grup faríem el 
nostre i particular, per tant per això és difícil, per no dir impossible, votar a favor d’uns 
pressupostos que no són els teus, igualment per això no podem votar a favor d’aquesta 
assignació diguéssim, d’aquest romanent de Tresoreria. 
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Sí que vull valorar positivament i en aquest sentit anuncio el nostre vot d’abstenció, 
abstenció positiva una mica com deia el Sr. Delgado abans, doncs el mateix diguéssim. 
Quant a les inversions financerament sostenibles a les que es destina aquest superàvit. 
Valorem molt positivament totes elles, personalment valoro molt la de Les Fonts que ens 
fa molta falta, lo de les instal·lacions esportives i valoro de forma especialment positiva el 
tema de l’asfaltat de vies públiques, perquè la veritat és que fa molta falta, les vies 
públiques estan molt malament arreu del poble i aquesta quantitat que evidentment és 
gens menyspreable, és mig milió d’euros, jo crec que pot fer que sigui o s’acostin si més 
no al que haurien de ser. 
 
Per tant com he dit abans el nostre vot serà d’abstenció. 
 
 
El senyor Albert Falgueras Cuatrecasas declara: 

Sr. Villa gràcies per veure també que anem evolucionant, ho va aprenent tot, o sigui la 
modificació número 10 doncs ja està, s’han fet menys modificacions, però sempre un 
pressupost està subjecte a modificacions i és al llarg de l’any quan anem veient els 
possible desviaments  que puguin haver-hi que hem d’anar rectificant. 

El que comentava de veure el pressupost que hem executat, dintre de pocs dies ja 
començarem les reunions com fem cada any per preparar el pressupost de l’any següent 
i llavors allà ja anirem analitzant quin nivell d’execució portem fet. 

Quant a les necessitats possiblement hi hauria altres necessitats també que es podrien 
fer, però amb els romanents l’única cosa que podem destinar són i inversions financeres 
realment sostenibles, per això s’han buscat aquests projectes. 

I que evidentment el que volem és gastar el pressupost i allò que no es va gastar l’any 
passat que ha queda en romanent és el que gastem en aquests moments, o sigui fem 
que tots els diners no estiguin al banc, sinó que vagin cap els nostres veïns. 

També agrair en el Sr. Cáceres la seva abstenció positiva. 

 

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

Vots a favor: 9 (Junts-ERC-AM i ICV-EUiA-E) 
Vots en contra: 0 
Abstencions: 7 (PDeCat, PSC-CP i C’s) 

 

 

 

11. Moció presentada per Junts-ERC-AM i consensuada amb ICV-EUiA-E, PDeCat i 
PSC-CP, pel rebuig de la condemna contra els activistes del moviment popular 
del RIF  
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La història recent del Rif és plena de lluita, de reivindicacions i de coratge. No cal 
remuntar-nos a fets anteriors: com la presència, en el passat, de l'estat espanyol i francès 
a la regió, l'ús d'armes químiques prohibides, la declaració de la República del Rif i la 
posterior repressió del govern marroquí (Majzén).  
 
Ens referirem a fets més propers que s’han produït aquests últims anys: Mohssine Fikri, 
de 31 anys i natural d'Imzouren, va morir a Al-Hoceima el 28 d'octubre de 2016, mentre 
intentava impedir que el peix que li havia confiscat la policia acabés en un camió de les 
escombraries. Va morir triturat per la compactadora del camió. La seva mort va suposar 
l'inici d'unes mobilitzacions sense precedents que han provocat una de les crisis més 
greus del govern marroquí. Fikri va permetre posar en evidència l'explotació, desigualtats 
i un descontentament popular que es va dirigir cap a un moviment organitzat en 
assemblees, fins a la fi de 2016, a l'Hirak. La seva particularitat, primer, es troba en estar 
integrat per la immensa majoria de la població, i segon, la seva no adhesió a cap 
formació política, organització institucional o sindicat: és purament un moviment popular. 
 
Al capdavant del moviment s'hi va posar Nasser Zefzafi, un jove aturat que va ser 
detingut a finals de maig acusat d'obstrucció a la llibertat religiosa després d'interrompre 
el sermó en una mesquita, on l'imam feia una crida per aturar les protestes. La seva 
detenció només va ser la primera de moltes altres que van venir després. Posteriorment a 
aquestes detencions, dos joves han estat assassinats en mans de la policia del govern 
marroquí. La primera el dia 20 de juliol de 2017 a la ciutat d'Al-Hoceima quan Imad Attabi 
va rebre el cop d'un projectil de gas lacrimogen, durant una manifestació. La segona, es 
va produir el 9 d'agost del mateix any quan Abdelhafid Hadad va morir a l'hospital 
després d'inhalar gasos lacrimògens, disparats per la policia. 
 
Les demandes de l'Hirak són de caràcter social i econòmic: entre altres reclamen una 
cobertura hospitalària digne, sobretot per tractar casos de càncer, ja que el Rif és la regió 
que registra una taxa més alta d'aquesta malaltia. També reclamen una universitat, i més 
inversió econòmica per tal de reduir l'atur. Una de les demandes és també acabar amb la 
militarització de la zona. També cal tenir en compte que, malgrat la presència de 
banderes amazigues i la creada per AbdlKrim El Khattabi de la República del Rif, 
l'objectiu de l'Hirak no és independentista. En paraules dels mateixos activistes de l'Hirak, 
una millora a la regió del Rif suposaria progrés pel Marroc. Cal tenir en compte que la 
mort de Mohssine va ser llegida en el marc de l'Hogra (humiliació i opressió de l'Estat 
contra la població), i va reflexar el cansament d'una població que feia més de sis dècades 
que patia polítiques que, lluny de solucionar els seus problemes, han suposat precarietat, 
corrupció, atur i pobresa. A més, aquest no és un cas aïllat, hi ha altres morts que avui 
dia segueixen sense aclarir.  se: Hossain Belklich, Kamal Hassani o els cinc joves que 
van aparèixer calcinats en una sucursal bancària del Banc Popular d'Al-Hoceima. 
 
El Tribunal d'Apel·lació de Casablanca va condemnar fa uns mesos els activistes del 
Moviment Popular del Rif (Hirak) a 20 anys de presó per «atemptar contra la seguretat 
interna de l'estat» i altres delictes com la «rebel·lió i participació en protestes no 
autoritzades». Les condemnes més elevades van ser per al líder de les protestes, Nasser 
Zefzafi, al costat del considerat número dos, Nabil Ahamjik i dos activistes més: Ouassim 
Boustati i Samir Ighid. Tots ells han estat condemnats a 20 anys de presó. La resta són 
48 activistes que es troben a la presó d'Oukacha (Casablanca), entre ells hi ha 
periodistes i menors d'edat. Ells també estan fent front a penes de presó que oscil·len 
entre un i deu anys, i hauran de pagar multes que pugen a 5.000 dírhams (450 euros). El 
procés judicial ha durat nou mesos i ha estat ple de queixes per part de la defensa dels 
activistes, que han denunciat una constant falta de garanties jurídiques i maltractament a 
les cel·les. 
 
Des del moment en què es van saber les sentències hi va haver concentracions a 
diferents parts del Marroc. Principalment, al barri d'Al-Hoceima de Sidi Abid. Això no 
obstant, es van registrar manifestacions a Nador, a la frontera amb Melilla, a Rabat, 
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Casablanca, com també a Espanya, França i els Països Baixos, estats amb una 
presència important de la diàspora rifenya. Les xarxes socials van tornar a ser el mitjà de 
denúncia contra la violència de la policia. Tot i les irregularitats que van tenir lloc en el 
procés judicial i la certesa que hi hauria un càstig exemplaritzant, la població rifenya de 
dins i de fora del Marroc no esperava unes condemnes tan dures per als activistes. Per 
aquests motius, algunes persones han començat vagues de fam i la regió ha començat 
una vaga general que es podria allargar i, fins i tot, esdevenir indefinida, ja que la 
població té voluntat de mobilitzar-se. 
 
Per tot això, el Ple de l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès adopta els següents 
ACORDS:  
 
1. Manifestar el suport i solidaritat de l'Ajuntament de Sant Quirze del Vallès amb el poble 
rifeny i, especialment, amb les persones empresonades per un judici polític, ja que les 
manifestacions van ser de caràcter pacífic, reclamant demandes de caràcter 
socioeconòmic i en matèria de drets fonamentals recollits a la Declaració Universal dels 
Drets Humans.  
 
2. Instar al Govern marroquí que aturi la repressió, amb la voluntat de buscar el diàleg i la 
pau social d'una manera real i evident.  
 
3. Demanar al Govern espanyol el reconeixement i la reparació dels danys causats per 
l'ús sistemàtic al Rif, entre 1921 i 1927, d'armes químiques com el fosgen, la cloropicrina 
i, sobretot, la yperita, el gas mostassa. 
 
4. Instar al Govern català a emprendre mesures i accions polítiques en suport i ajuda als 
empresonats del Rif. 
 
5. Reconèixer i donar suport a la diàspora rifenya que actualment són ciutadans de 
Catalunya, que en molts casos han hagut de marxar del seu país d'origen per la falta 
d'oportunitats socials i econòmiques. 
 
6. Fer arribar aquests acords al Moviment Popular del Rif. 
 
 
 
 
Deliberacions 
El senyor Francesc Fernández Lugo declara: 

Faré un resum de la moció i passaré a donar lectura als acords que es proposen. 

La història recent del Rif és plena de lluita, de reivindicacions i de coratge. No cal 
remuntar-se a fets anteriors: com la presència, en el passat, de l’estat espanyol i de 
l’estat francès a la regió. 

El repartiment que van fer del Marroc l’any 1912, l’ús armes químiques prohibides, la 
declaració de la República del Rif i la posterior repressió del govern marroquí, el Majzén. 
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Mohssine Fikri, de 31 anys i natural de la vila d’Imzouren, va morir al Al-Hoceima el 28 
d’octubre de 2016, el diumenge farà 2 anys. I va morir mentre intentava impedir que el 
peix que li havia confiscat la policia marroquina acabés en un camió d’escombraries. 

La seva mort va suposar l’inici d’un seguir de mobilitzacions sense precedents en aquella 
regió que han provocat una de les crisis més greus del govern marroquí amb caiguda fins 
i tot inclosa del que aleshores era el primer ministre. 

Fikri va permetre posar en evidència l’explotació, les desigualtats i un descontentament 
popular que es va dirigir cap el moviment organitzat que es va canalitzar en un moviment 
organitzat en assemblees, un moviment que s’anomena l’Hirak. 

La seva particularitat, primer, es troba en estar integrat per una immensa majoria de la 
població, i segon perquè no s’adhereix a cap formació política, cap partit, ni a cap 
organització institucional o sindicat, és purament, estrictament un moviment popular. 

Les demandes de l’Hirak són de caràcter social i econòmic, entre d’altres reclamen 
cobertura, coses tant bàsiques com cobertura hospitalària digne, per tractar casos de 
càncer, que en aquella regió el Rif és on més casos es donen de tot el Marroc. També 
reclamen tenir una universitat i inversió econòmica per reduir l’atur. Una de les demandes 
és també acabar amb la militarització que l’estat marroquí ha fet de la zona. També cal 
tenir en compte que malgrat la presència de banderes amazigues i la creada per 
AbdlKrim El Khattabi de la República del Rif, l’objectiu d’aquest moviment de l’Hirak no és 
independentista. En paraules dels mateixos activistes de l’Hirak, una millora de la seva 
regió del Rif suposaria alhora el progrés del Marroc. 

El Tribunal d’Apel·lació de Casablanca  va condemnar fa uns mesos els activistes 
d’aquest moviment de l’Hirak a 20 anys de presó per “atemptar contra la seguretat interna 
de l’estat” i altres delictes com la “rebel·lió i participació en protestes no autoritzades”. 

És per això que proposem al Ple l’adopció d’aquests acords: 

1. Manifestar el suport i solidaritat de l'Ajuntament de Sant Quirze del Vallès amb el poble 
rifeny i, especialment, amb les persones empresonades per un judici polític, ja que les 
manifestacions van ser de caràcter pacífic, reclamant demandes de caràcter 
socioeconòmic i en matèria de drets fonamentals recollits a la Declaració Universal dels 
Drets Humans.  
 
2. Instar al Govern marroquí que aturi la repressió, amb la voluntat de buscar el diàleg i la 
pau social d'una manera real i evident.  
 
3. Demanar al Govern espanyol el reconeixement i la reparació dels danys causats per 
l'ús sistemàtic al Rif, entre 1921 i 1927, d'armes químiques com el fosgen, la cloropicrina 
i, sobretot, la yperita, el gas mostassa. 
 
4. Instar al Govern català a emprendre mesures i accions polítiques en suport i ajuda als 
empresonats del Rif. 
 
5. Reconèixer i donar suport a la diàspora rifenya que actualment són ciutadans de 
Catalunya, que en molts casos han hagut de marxar del seu país d'origen per la falta 
d'oportunitats socials i econòmiques. 
 
6. Fer arribar aquests acords al Moviment Popular del Rif. 
 
 

El senyor David Sánchez Mancebo declara: 
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Bona nit. 

Aquesta moció evidentment l’hem llegit amb deteniment i hem pres la decisió d’abstenir-
nos. Entenem la profunditat del que el Sr. Fernández ens ha explicat i ens ha llegit en 
relació a la moció, comprenem o podem arribar a comprendre i respectem òbviament les 
mancances que allà s’hi troben i que són evidentment recolzades per nosaltres ni poden 
ser recolzades per qualsevol demòcrata, però sincerament se’ns escapa el que és la 
realitat amb afirmacions que la pròpia moció ens està indicant i per tant el més prudent 
seria doncs un tema d’un estat sobirà com és el Marroc i que també sabem que això està 
en determinades instàncies judicials i ara també està en organismes internacionals 
involucrats i també els estats com Espanya tenen i haurien per la seva proximitat i per la 
seva herència històrica una aportació per la solució d’aquest territori i sobretot per les 
persones que pateixen aquestes desigualtats per qualsevol ideologia o qualsevol qüestió 
de la seva procedència. 

Per tant insisteixo, ens abstindrem tot i que compartim alguns dels posicionaments que la 
moció indica i d’aquells dels que no estem d’acord o potser no donem com a certs, el 
nostre màxim respecte als partits que avui aquí sí que donaran suport perquè entenem 
que vostès ho fan en el benefici de la solidaritat entre els pobles i per tant això sí que ho 
reconeixem. 

 

El senyor Francesc Fernández Lugo declara: 

Evidentment respectem l’abstenció que anuncia el Sr. Sánchez del grup C’s, només per 
completar una mica el text de la moció. L’apel·lació que fa vostè al paper que hauria de 
tenir o que hauria de jugar d’alguna manera l’estat espanyol, lamentar o fins i tot el propi 
estat del Marroc, lamentar que tant Espanya i França en el passat, que l’any 1912 es van 
repartir, perquè ho van fer així, o sigui es van asseure en una taula i es va repartir el 
Marroc convertint el Rif en una protectora d’espanyols que va arribar fins el 1956. 

Espanya i França d’alguna manera, Espanya va patir en la seva pròpia carn diverses 
guerres allà, amb el desastre del Barranco del Lobo a l’any 1909, que d’alguna manera va 
ser un dels detonants de la Setmana Tràgica amb les lleves que es van fer 
majoritàriament dels reclutes catalans. Després a l’any 1921 el Desastre d’Annual i també 
deia vostè un afer intern en el qual evidentment hi ha l’estat sobirà del Marroc. Però el 
Marroc sempre s’ha desentès del Rif fins arribar al punt de les desinversions produir-se 
d’una manera tant bèstia, per dir-ho d’alguna manera, que provoca no només l’èxode i el 
fenomen de la migració de la gent que en aquella terra no té futur, sinó com què la zona 
del Rif s’ha convertit en la primera productora mundial de cànnabis i hachís. Per què? 
Perquè han hagut entre cometes de buscar-se la vida i les desinversions de l’estat del 
Marroc han sigut tant bèsties que pràcticament han hagut d’anar-se’m en aquest cultiu. 

Aleshores només això i només apuntar també que no és, com deia la moció, en aquest 
cas no és una revolta podríem dir de caire independentista perquè a més, no només això, 
sinó que el principal partit del Rif que era podríem dir-ho per assimilar-ho d’alguna 
manera a la nostra realitat, un partit autonomista com era el PDAM, Partit democràtica 
Amnasi Marroquí, fins i tot en el seu propi nom porten la consignació de marroquí, està 
il·legalitzat, el partit principal del Rif. 
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Aleshores doncs lamentar només que si això ha de quedar en mans del Marroc o d’estats 
com Espanya que van ser potències en el seu dia colonials, lamentablement tot sembla 
indicar que la població del Rif ho continuarà tenint molt magre. 

 

El senyor David Sánchez Mancebo declara: 

Jo reafirmo les paraules que ha dit el Sr. Fernández, però també hem de reconèixer 
doncs la situació d’Àfrica en general, del nord d’Àfrica en particular, dels governs d’alguns 
països que bé doncs són possiblement molt millorables per no dir s’haurien de canviar al 
100%. I un quan està en aquests països o els ha pogut visitar, el que és més entranyable 
és la seva gent, perquè possiblement doncs tot el que observa dels seus governants 
doncs deixar molt que desitjar. 

Per tant els nostres millors desitjos doncs a les situacions particulars d’aquestes 
persones, doncs que tinguin una sortida el més ràpida i fructífera per ells possible. 

 

 

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

Vots a favor: 14 (Junts-ERC-AM, ICV-EUiA-E, PDeCat i PSC-CP) 
Vots en contra: 0 
Abstencions: 2 (C’s) 

 

 

 

12. Moció presentada per Junts-ERC-AM i consensuada amb PDeCat i ICV-EUiA-E, 
per l'alliberament dels presos i el retorn dels exiliats 

El poble de Catalunya pateix una asfíxia cada dia més gran en la seva lliure expressió 
democràtica i l’existència de veritables ostatges polítics n’és la mostra més evident. Si els 
ostatges són persones retingudes per la força, per a l’alliberament de les quals 
s’exigeixen contrapartides des dels xantatges més diversos, els presos polítics i els 
governants catalans forçats a exiliar-se s’han convertit en ostatges inequívocs de l’Estat 
espanyol. I, com ells, també ho són centenars d’alcaldes i tantes altres persones 
d’organitzacions que treballen democràticament per l’emancipació nacional de Catalunya, 
víctimes d’una persecució politicojudicial convertida en causa general, que és un atac 
flagrant als drets més fonamentals de la persona. 
 
Els líders polítics, empresonats sense judici o forçats a l’exili, són falsament presentats 
com a persones violentes, acusats d’uns delictes de rebel·lió i sedició inexistents i 
encausats per uns tribunals que no són competents, tal com defensen centenars 
d’experts en dret penal. Uns delictes inexistents, totalment irreals, construïts des de la 
imaginació dels qui dirigeixen els aparells politicojudicials d’un Estat on la separació de 
poders queda totalment en entredit. I un delicte imaginari és molt més perillós que un 
delicte real, perquè no té límits. I aquí, sense límits de cap mena, és on ens trobem en 
aquest estat que s’imposa, que vol intimidar tot l’independentisme i tots els defensors 
d’una democràcia amb drets reals, convertint tota la ciutadania en ostatges potencials. 
 



 

 41/49 

Ha quedat clar que qüestionar la indivisibilitat d’Espanya i reclamar el dret dels catalans a 
decidir el propi futur són els pitjors i més greus delictes que es puguin plantejar en la 
monarquia constitucional espanyola, on si no hi ha violència aquesta és inventada en els 
atestats policials. I on al mateix temps s’hi tolera alegrement que criminals de debò 
continuïn campant a veritable cos de rei i on les agressions de grups d’extrema dreta 
quedin impunes. L’Estat espanyol ha mostrat la seva cara més ferotge i antidemocràtica i 
cal aturar-lo 
 
S’adopta l’acord següent: 
 
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, Lluis Puig, Meritxell Serret, Marta Rovira i 
Anna Gabriel, i la garantia del respecte absolut als seus drets polítics, ciutadans i humans 
sense veure’s sotmeses 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 dels 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 a defensar els drets fonamentals, civils, 
polítics, la llibertat, la democràcia i els nostres legítims representants escollits 
democràticament del Parlament de Catalunya. 
 
Setè.- L’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès denuncia i es mostra totalment contrari a la 
persecució de l’esta, a través dels cossos policials i judicials, contra els comitès de 
Defensa de la República, atemptant directament contra els drets civils, polítics i humans 
dels ciutadans de Catalunya. Així mateix, es posiciona a favor de la llibertat de reunió, 
d’expressió d’associació i ideològica i reclama el respecte a la voluntat popular a favor de 
la construcció de la República Catalana. 
 
Vuitè.- Comunicar al Parlament de Catalunya, a l’Oficina del Parlament europeu a 
Barcelona, a l’Oficina de l’Alt Comissionar 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: 
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Molt bon vespre a tothom. 

Aquesta moció com l’anterior també és una moció trista, aquí estem parlant de gent que 
per fer política a Catalunya els trobem doncs els uns a la presó i els altres a l’exili, d’això 
ja fa doncs pràcticament, aproximadament al voltant d’1 any que ens trobem en aquesta 
situació. 

El poble de Sant Quirze es va mobilitzar, de fet aquest diumenge doncs vam tenir el llaç 
més gran que mai s’ha fet aquí i una mica avui els hi portàvem aquesta moció a debat. 

I els hi llegiré els següents punts: 

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, Lluis Puig, Meritxell Serret, Marta Rovira i 
Anna Gabriel, i la garantia del respecte absolut als seus drets polítics, ciutadans i humans 
sense veure’s sotmeses 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 dels 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 a defensar els drets fonamentals, civils, 
polítics, la llibertat, la democràcia i els nostres legítims representants escollits 
democràticament del Parlament de Catalunya. 
 
Setè.- L’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès denuncia i es mostra totalment contrari a la 
persecució de l’esta, a través dels cossos policials i judicials, contra els comitès de 
Defensa de la República, atemptant directament contra els drets civils, polítics i humans 
dels ciutadans de Catalunya. Així mateix, es posiciona a favor de la llibertat de reunió, 
d’expressió d’associació i ideològica i reclama el respecte a la voluntat popular a favor de 
la construcció de la República Catalana. 
 
Vuitè.- Comunicar al Parlament de Catalunya, a l’Oficina del Parlament europeu a 
Barcelona, a l’Oficina de l’Alt Comissionar 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. 
 

Per tot això els hi demanem el vot favorable. 

 

El senyor David Sánchez Mancebo declara: 
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No descobrirem res nou, sí evidentment mostrem en primer lloc ja el nostre descontent i 
vot contrari a aquesta moció.  

I bé crec que la nostra posició és força coneguda en relació a aquest tema, C’s doncs té 
una posició pública molt clara i òbviament contrària a les que vostès suposo que ens 
podria dir i que ens diu aquesta moció.  

Però només li volia fer una mica de palesa al que diu el Sr. Brossa, al començament de la 
moció quan diu que estan a la presó per fer política, ha sigut una afirmació que vostè ha 
fet. Crec Sr. Brossa que les coses s’han d’intentar explicar amb la màxima imparcialitat 
possible dins de les normes que tenim tots plegats. Aquests senyors estan al lloc on 
estan i que ja sap la meva opinió de què estiguin on estan. Però estan perquè hi  ha uns 
magistrat, hi ha un sistema judicial espanyol que creu que han incomplert les lleis que tots 
ens hem posat sobre la taula i que tots hem de complir, després de reiterats avisos que 
van fer tant les institucions polítiques espanyoles com diferents organismes de què per 
aquí no s’hauria d’anar. 

Bé es va decidir anar per un camí, i evidentment potser no ha sigut el millor camí, inclús 
reconegut de manera pública per il·lustres persones que estic convençut que pensen com 
vostè, cosa que jo respecto profundament. Però no m’acostumaré mai o no ens 
acostumarem mai a escoltar diguéssim les coses explicades d’una manera que no 
ajusten al que diguéssim les lleis d’un estat o la normalitat democràtica d’un estat ha de 
deixar clar. 

Per tant crec que, a més hi ha uns procediments judicials oberts, on dirà quins són els 
presumptes delictes que han pogut cometre i doncs hi haurà uns judicis on es dirimiran 
les responsabilitats o no que aquestes persones han pogut fer. 

Per tant deixem que treballi la justícia, òbviament el que vostès aquí reclamen podem 
alguns estar més o menys d’acord de la seva situació de llibertat, però que això no ens 
faci explicar la història d’una manera que no ha estat. 

I per acabar un apunt que m’agradaria que la Sra. secretària prengués nota amb un 
cognom de les persones que aquí s’exigeixi la llibertat perquè sinó potser alguna d’elles 
s’enfadarà. Jo a més em dic de primer cognom igual que ell, ell em sembla que va 
renunciar als seus orígens i Sánchez té l’accent segons els seus gustos i manies mal 
posat. Per tant seria bo que el detall fos posar-li com a ell li agrada, jo seguiré mantenint 
els meus orígens i el meu accent és indubtablement com sempre ha estat en castellà. 

 

El senyor Manuel Cáceres Castaño declara: 

Bona nit de nou. 

Realment aquesta moció recorda moltes altres que hem anat debatent el darrer any, 
parlava el Sr. Brossa de què fa més o menys un any que es dona aquesta situació, i 
efectivament jo ara repassant els meus arxius que guardo les actes dels plens i 
convocatòries, i he vist que el 26 d’octubre del 2017 es va fer un plenari en el qual es va 
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presentar una moció que entre altres coses doncs deia denunciar la manca 
d’independència judicial de l’estat espanyol, deia que és un estat que jutja les idees i 
empresona de forma il·legal, instava a les institucions europees a què fessin valer la 
supremacia i el dret de reunió i a neutralitzar les accions de l’estat espanyol pròpies d’una 
dictadura, etc. És a dir un contingut en aquesta part molt semblant a aquesta moció d’ara. 
A mi clar fa l’efecte que són els hàmsters a les rodes i estem tota l’estoma donant la volta. 
Ja sé que em diran que la situació de presó d’aquestes persones continua, això 
evidentment ho sé, però no sé jo si per aquest camí arribarem a lloc, evidentment el dret 
de queixa és un dret que té tothom i jo ho reconec i ho respecto profundament, però no 
sé si això és massa positiu. 

Veig que al llarg d’aquest temps el que s’intenta des de sectors de l’independentisme és 
una mica desacreditar Espanya, és a dir parlar de què és una dictadura, de què no 
respecten els drets humans, etc. 

A veure només el fet de què estem aquí parlant d’això o que el diumenge com deia el Sr. 
Brossa es fes aquí una manifestació o totes les mobilitzacions que s’han fet en suport de 
les persones que estan a la presó, inclús de la suposada república catalana, etc. Només 
l’existència d’aquestes manifestacions, crec que acredita que home una dictadura no 
sembla massa, jo no conec cap dictadura a les quals aquestes coses el govern de la 
dictadura les toleri. 

Per tant només això, jo crec que deixa una mica en dubte l’afirmació que es fa. De tota 
manera a veure respecto que pensin això, jo no ho penso, jo penso que Espanya és un 
estat democràtic, equiparable als del seu entorn, millorable, molt millorable en algunes 
coses, evident, jo no estic content del funcionament de l’Estat però, o les institucions més 
o menys funcionen com a tot arreu. És diu que no hi ha independència judicial, no hi ha 
separació de poders, però clar estem en un país on hi ha multituds de polítics, més de 
1000 imputats per delictes comesos en l’exercici del seu càrrec i no parlo precisament de 
les persones a què es refereix la moció, parlo d’altres persones. I un nombre elevat 
d’aquests polítics estan empresonats, i per posar un exemple, avui un senyor que es diu 
Rodrigo Rato i Figaredo que va ser ministre d’Hisenda, que va ser director general del 
Fons Monetari Internacional, va ser president de Caixa Madrid, ha ingressat en una 
presó, a Soto del Real concretament. Home això, i aquesta persona ha estat jutjada quan 
governava el partit al qual ell pertany, no sé si això casa molt amb un lloc on no hi ha 
independència de poders, i això no vol dir que les sentències judicials ens agradin 
sempre, evidentment els jutges diuen el que diuen i moltes vegades estem d’acord, el 
nostre grup en concret amb la presó preventiva que s’ha aplicat a les persones que 
surten a la moció no hi està d’acord i ho hem manifestat una i mil vegades i ho 
continuarem manifestant, i en d’altres coses tampoc ho estem però bé són les decisions 
que prenen els jutges i que un cop els processos entren en aquesta via és difícil que des 
del poder polític es pugui fer res com alguns demanen equivocadament. 

El govern per sort, afegiria jo, no pot interferir amb la justícia. A més continuo amb 
aquesta interpel·lació a Europa, que sempre es fa també, perquè Europa no fa cas i tal i 
hem de dir, hem de denunciar, home realment creieu que en el segle XXI amb tot el que 
hi ha Europa necessita que algú li digui que està passant a Espanya, com si ells no ho 
sabessin. Potser és que els països europeus tenen aquí ambaixades o consultats en el 
cas de Barcelona, els mitjans de comunicació europeus tenen corresponsals i aquesta 
gent expliquen el que ells veuen i això que ells veuen doncs ho sento molt però crec que 
s’acosta més al que jo penso, al que el nostre grup pensa, que al que penseu vosaltres, 
és una idea sinó haurien de pensar que hi ha conxorxa internacional que jo crec que hem 
de descartar. També potser us hauríeu de plantejar i això és una cosa que jo penso, 
perquè el suport a l’independentisme a Europea ve del Vlaams Belang dels rewritable 
finlandesos o de la Lega Norte de Salvini, per què és això així? No sé és una cosa de 
reflexió. 



 

 45/49 

I finalment em sembla incoherent dir que no hi ha cap delicte i després demanar que 
s’implementi una república, que per mi no existeix, però que alguns pensen que sí. Això 
va totalment contra la línia de defensa de les persones que estan a la presó que diuen 
que era tot simbòlic, o una cosa o l’altra, o no era simbòlic i aleshores una responsabilitat 
tindran o ho era, però aleshores deixem-nos d’això. 

Crec que ens hauríem de plantejar com deia ahir en una entrevista que va llegir en Santi 
Vila, que ja sé que ara és persona non grata per molts, però crec que hi ha coses 
assenyades i a més és una persona que ha d’anar al jutge cada 15 dies, que potser ens 
hem de plantejar si l’altra té part de raó. 

 

El senyor Àlex Brossa i Enrique declara: 

Bé podríem estar segurament molta estona parlant d’això, però per simplicitat des de C’s 
que ens han comentat que no estan d’acord en què nosaltres diguem que estan a la 
presó per fer política, si no hi són per fer política, hi són per fer violència, per fer rebel·lió i 
per fer sedició, que és el que diu el sistema judicial espanyol, és a dir, o una cosa o l’altra, 
nosaltres entenem que hi són per fer política.  

I el que passa a l’estat espanyol Sr. Cáceres, nosaltres entenem que també és ben 
senzill, és a dir aquella transició que venint de la dictadura no es va fer cau i net i ara 
vivim amb antics que la dreta neofranquista, la ultradreta controla certs espais del poders 
i ara fa 4 dies sortia el llibre que li ha fet l’Enric Juliana amb el Pablo Iglesias i 
comentaven converses i algunes d’elles el Sr. Pablo Iglesias diu que li deia en el Sr. 
Junqueres “si vas per aquesta línia acabaràs a la presó”, una mica conscient de què 
l’estat espanyol fins a on hi ha democràcia, fins que l’Estat veu o té por que pot trontollar 
o que li pot trontollar part de les status quo. 

Nosaltres com ens comentava el Sr. Cáceres, tenim la sort de poder-nos manifestar, de 
poder fer un llaç groc, però no tenim la sort de poder avançar a on l’Estat espanyol veu 
amenaçades les seves estructures de poder que no van ser reformulades pel franquisme, 
és a dir després del franquisme. 

I dit això doncs nosaltres seguirem portant aquesta moció els cops que faci falta. També 
ha esmentat el Sr. Vila ara fa uns dies a Catalunya Ràdio, deia textualment: “ho estic 
passant molt malament, haig d’anar a firmar cada 15 dies al jutjat.” És a dir si ell ho està 
passant molt malament per anar doncs, no sé, 24 cops l’any, no sé si va pel mes d’agost i 
per Nadal, però si va uns quants cops l’any, depenent del jutjat, si ho està passant molt 
malament nosaltres tenim 9 persones empresonades, 7 a l’exili, i quan dic nosaltres és el 
poble de Catalunya perquè son representants la gran majoria escollits a les urnes i per 
tant aquesta gent entenem que són els que ho estan passant, amb el permís del Sr. Vila, 
també malament. Que no entenem com és que el Sr. Vila, que va arribar fins el mateix dia 
fins el final i per tant aquestes expressions de violència, de rebel·lió i de sedició es van 
produir doncs amb ell pràcticament sent membre del govern, com és que uns estan a 
Lledoners i els altres van un cop cada 15 dies al jutjat. 

I per tant doncs creiem que aquesta moció hauria de ser de reflexió per part de tothom, a 
nosaltres ens agradaria que comptés amb el vot favorable de tots, però bé agrair als 
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partits amb qui l’hem consensuat i insistir que mentre segueixi aquesta situació injusta 
nosaltres seguirem portant mocions en aquest plenari. 

 

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

Vots a favor: 12 (Junts-ERC-AM, ICV-EUiA-E i PDeCat) 
Vots en contra: 4 (PSC-CP i C’s) 
Abstencions: 0  

 
 
 
 
13. Precs i preguntes 

El senyor Lluís Villa Carbó declara: 
 
Bona nit a tothom una altra vegada. 
 
Avui hem fet la pregunta de quina serà la posició de l’equip de govern d’aquest 
Ajuntament sobre la baixada d’una zona del transport de l’Àrea Metropolitana, o sigui dels 
municipis veïns, ja que representa pagar la meitat del que paguen actualment, lligat 
aquest amb la possibilitat de poder abaratir el transport. Lligat això amb la possibilitat que 
nosaltres estem Ple sí Ple no, parlant d’abaratir el transport que ens uneix amb Terrassa i 
Sabadell amb la possibilitat d’aconseguir poder comprar bitllets a Sant Quirze. Llavors jo 
demano per favor que es posin fil a l’agulla, busquin solucions d’un tipus o d’un altre, tot 
el que pugui fer l’equip de govern i després donar a entendre que estarem en una 
situació, ara en aquest moment Les Fonts que està en la mateixa alçada que Martorell i 
Barbarà, haurà de pagar dues zones més, no una no, dues. Vull veure quina és la posició 
i com ... 
 
Un altre tema. L’altre dia una veïns se’m van apropar i em van: “bé tots els diners 
pressupostats i gastats pel tema d’horts, dels horts urbans i en la situació que estan. Què 
s’ha fet? En què s’han gastat? I com està aquesta situació?” Dic bé ja ho preguntaré i a 
veure per on sortim. 
 
Aquests 4 anys s’han posat en marxa protocols, taules, formes de treballar de 
l’Ajuntament, dels tècnics, dels polítics, que consumeixen recursos del pressupost 
municipal i que tots els veïns paguen. Però per moltes demandes del nostre grup, que 
nosaltres ho hem fet Ple sí, Ple no, dos plens sí, dos plens no. Hem demanat resultats 
d’això, volem saber els resultats, les millores, els desviaments i estic parlant, no sé, de la 
violència masclista, de l’absentisme escolar, la seguretat al punt de què com ha millorat la 
incorporació d’agents, si s’ha millorat o no. Ja sé que va haver una Junta de Seguretat 
que vam estar presents, però bé allò va ser una gota al mig de tot el d’ello. 
 
Tota l’organització de llocs de treball municipal, com està funcionant? A quin nivell 
estem? Com està millorant el treball dins de l’Ajuntament amb la digitalització?  
 
El tema de la seguretat en el treball, m’ha semblat que hi havia un canvi d’empresa de 
control de seguretat. A mi el que m’interessa és la mesura de tot això, és a dir tenim en 
aquets moment menys riscos que a l’any 2015. Hem millorat en això? Això és el que jo 
vull saber. 
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Amb això jo vull dir que tot té la seva mesura i ha de tenir el seu indicador, per saber on 
estem, on anem a parar i que hem fet bé i que jo hem fet bé. I crec que a aquestes 
alçades de legislatura l’equip de govern després d’aquests 4 anys, que jo posaria els 4 
anys de marge per dir on hem millorat o no. 
 
Jo crec que ara és el moment adequat, abans d’arribar a les pròximes eleccions, de 
poder tenir un resultat fiable i correcte de tot això, i crec que és el moment de posar-se a 
treballar en aquest tema. Posar els recursos per poder arribar a aquest camí. 
 
 
La senyora Míriam Casaramona Massana declara: 
 
Bon vespre. 
 
A principis de setmana vam veure una notícia que es parlava del recorregut del bus del B-
9, que s’anul·lava una parada per tal d’adequar els pressupostos participatius del 2016. 
La nostra pregunta aniria una mica dirigida cap a: quines tasques encara queden 
pendents? Sí que en aquesta notícia sortia doncs això que el bus B-9 es modificava la 
parada i que també altres com els embornals, etc. 
 
Llavors que és el que quedava pendents del 2016 i si ens podien fer una relació si us plau 
del que queda pendent dels pressupostos participatius 2016 i 2017. 
 
Després la següent pregunta, hem vist també que darrerament, bé la setmana passada i 
aquesta que hi ha hagut aquestes fortes pluges, han hagut molts problemes amb el 
subministrament de l’aigua, bé per talls de subministrament o bé perquè totes les 
canonades, no sabem perquè, bé estan obertes a diferents carrers del municipi. El nostre 
grup demanaria si us plau un informe des del mes del juliol al mes d’octubre de quin tipus 
d’avaries hi ha hagut, per part de la companyia d’aigües, i a veure quins tipus de mesures 
l’Ajuntament del nostre municipi pren davant d’aquests fets. 
 
I ja per acabar, aquest seria un prec, que bé, el dic aquí i vostès em respondran. Quan 
miro els decrets mensualment veig que posem els noms dels treballadors de la casa, 
llavors jo pregunto si els treballadors de la casa tenen número d’identificació. Llavors el 
meu prec seria de què en els decrets posessin el número del treballador i no el nom i els 
cognoms dels treballadors, si això fos possible per part de Secretaria, penso que seria un 
punt més per tenir amb el que la llei diu. Perquè tots els treballadors públics tenim un 
número. 
 
 
La senyora Elisabeth Oliveras i Jorba declara: 
 
Mirarem de contestar. En tot cas el que ens preguntava el Sr. Villa de la baixada de 
preus, són els 6 municipis que són de l’Àrea Metropolitana en el Vallès, o sigui al Vallès 
tenim aquesta circumstància, hi ha municipis que a més a més pertanyen a l’Àrea 
Metropolitana i són els que s’han vist afectats. Que Les Fonts té dues zones és de 
sempre, quan has d’anar a Les Fonts has de pagar bitllets de dues zones, quan vens 
aquí és una sola zona. L’únic que podem fer malauradament, a l’únic que ens aboquen 
que és esperar a què es faci la vinyeta o el servei aquest compartit per tots els veïns i 
veïnes ... de mobilitat que el que farà doncs és que tots pagarem per trajecte fet i no pas 
per zona. 
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Els hi passarem la llista d’accions que s’han fet amb els horts urbans, els hi hem anat 
explicant, s’ha fet el projecte, s’ha hagut de pagar, per tant tot això els hi passaran. 
 
I les dades tot i que els hi anem donant perquè si es fixen als òrgans de seguiment 
sempre hi ha informació de cada regidoria, va apareixent, la demanarem. Ara aquest mes 
es fa pública la violència i tot el que és l’espai de feminismes i LGTBI, Benestar Social 
també fa a final d’any una publicació i que per tant el que farem és fer-los arribar de 
manera explícita perquè no l’hagin de buscar entre mig de tota la informació de van reben 
durant tot l’any. 
 
Aleshores els pressupostos participatius de 2016, la parada de l’autobús, si ho vol 
explicar vostè Sr. Caminal. 
 
 
El senyor David Caminal Caparrós declara: 
 
Bon vespre a tots i totes. 
 
Més que la parada de l’autobús, el que es va fer, va ser puntual perquè es feia el pas 
elevat, llavors en aquell moment, durant aquell mateix dia, es canviava el trajecte. Però el 
que s’ha fet és el pas elevat. 
 
I referent als pressupostos participatius, si no estic errat, aquest era l’últim del 2016, del 
2017, o sigui que eren els parcs infantils i poc més i ja està. 
 
 
La senyora Elisabeth Oliveras i Jorba declara: 
 
Tot això els hi passarem, s’han comprat els bancs ja, es va fer una licitació, en lloc de 20 
bancs s’han pogut comprar 37, s’ha de licitar el parc de calistènia perquè està en procés 
de licitació, per tant quan surti es podrà instal·lar. 
 
De pressupostos 2016 quedava pendent l’embornal que ja es va fer, el pas de vianants i 
instal·lar uns jocs infantils que aquesta setmana ja els començaven a instal·lar, i ja 
quedava tot llest més la, recordin que hi ha la via verda, que aquest és molt llarg perquè 
hi ha un procés doncs associat amb la Generalitat i amb permisos que ja no depèn tant 
de la capacitat de l’Ajuntament de fer-ho, sinó de què ens retornin. 
 
I del 2017 el que queda per fer són els que s’estan licitant, com són els parcs infantils o 
materials que s’han de comprar que fins que no els tinguem no podrem, d’això ja els hi 
passarem. 
 
En el tema de la companyia d’aigües demanarem l’informe, però realment aquesta era 
una canonada que s’havia rebentat i mentre l’estaven arreglant va passar exactament el 
mateix que els hi va passar a l’estiu a l’av. del Vallès, que quan estaven fent el bypass 
se’ls hi va tornar a rebentar i van haver de reobrir.  Amb el fons de reposició d’enguany 
aquesta canonada es canviarà, la de l’av. del Vallès també i una del polígon industrial de 
Can Canals, un tram que també s’ha de canviar. I recordin que hem rebut una subvenció 
de 300 i escaig mil euros, que s’ha destinat tota a canviar canonades de fibrociment, ara 
estan fent el projecte, perquè les que són mes velles són les que s’han rebentat més 
vegades i durant l’any vinent s’aniran canviant totes aquesta canonades. 
 
Tot i això els hi demanarem que ens ho descriguin bé perquè serà més exacte la 
informació. 
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I en aquest cas des de Secretaria es pren nota del tema dels decrets per fer el canvi, 
perquè els decrets aquí a l’Ajuntament sempre havien sortit així, doncs ara rectificarem. 
 
Agrair a tots el Ple. Recordar que dissabte farà un any que en aquest país vam declarar 
la República, que malgrat alguns no els hi agradi és un fet per tots nosaltres i que 
bonament anem tots a defensar-la que ens fa molta falta. 
 
Bon vespre a tots. 
 

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. 


