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La Sra. Míriam Casaramona Massana s’absenta de la sessió durant les deliberacions del
punt número 8 de l’ordre del dia.
CONVOCATÒRIA
Primera.
ASSUMPTES CONEGUTS

1. Aprovació actes
S’aproven les actes del Ple de l’Ajuntament següents: sessió ordinària de 20 de desembre
de 2018 i sessió ordinària de 31 de gener de 2019.

VOTACIONS
Sotmesa a votació la proposta dalt transcrita, s’aprova per unanimitat.
2. Informes de Presidència
Aquest mes hem fet dues trobades amb el cos de Mossos d’Esquadra per continuar
treballant, per continuar gestionant, per continuar mirant de què cada vegada hi hagi menys
incidència de robatoris en el nostre municipi.
De totes i tots és coneguda la circumstància de què una part important de municipis
vallesans i del Maresme hem estat patint grans assetjaments en els nostres habitatges,
malgrat que el cos de Mossos ens diuen que Sant Quirze està per sota de la mitjana, doncs
evidentment voldríem estar a fora d’aquesta mitjana i no haver-ne de partir.
Per tant doncs la coordinació s’ha hagut d’accentuar i també hem fet l’acompanyament a
veïns i veïnes que tenien dubtes i necessitaven consells del cos de Mossos i així s’ha fet.
Volíem felicitar als molts veïns i veïnes, una bona pila, més de 100 veïns i veïnes propietaris
de gossos i gosses que el dia 17 de febrer van participar de la Festa dels Animals, van
participar de la passejada i que van donar una mostra evident de què la tinença d’animals
domèstics pot ser del tot responsable.
Animar a totes els veïns i veïnes del poble a afegir-se a la responsabilitat a l’hora de tenir
animals a casa, a l’adopció dels animals, al control dels excrements d’aquests a la via
pública i al respecte de portar-los lligats menys a les zones que s’han habilitat per poder fer
esbarjo amb els animals.
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Tornem a denunciar per enèsima vegada aquí en una sessió plenària el que ja hem
denunciat aquest darrer mes dues vegades als responsables de les obres d’ampliació del
tercer carril de la C-58 i també hem denunciat en el Departament de Territori de la
Generalitat de la Catalunya. L’efecte més que negatiu i l’impacte que estem rebent, el nostre
municipi està patint per aquestes obres que doncs de moment només ens aporten
problemes, ens aporten col·lapses circulatoris cada tarda, ens aporten contaminació
acústica i ambiental i molèsties de tota mena als veïns, molèsties nocturnes per les obres
nocturnes, ara s’han acabat, però en tot cas doncs volem denunciar, tot i que ja diem hem
tornat a denunciar aquest més dues vegades en els responsables de l’obra i també a la
Conselleria.
Creiem que una vegada més i malauradament pel nostre poble, qui executa l’obra ho fa
sense tenir gens en compte que està precaritzant la vida dels veïns i veïnes d’aquest poble.
Volem recordar-vos un acte més festiu, que aquest dissabte a la tarda celebrarem la rua de
Carnestoltes tant al barri de Les Fonts com aquí al centre del municipi i us volem animar a
tots a participar d’una tarda de festa, d’una tarda divertida, d’una tarda on tot està permès,
on ens ho hem de passar d’allò més bé, que en el món que estem vivint i especialment en el
país doncs bona falta ens fa.
Volem felicitar a l’escola Purificació Salas per la iniciativa d’enguany a l’hora de fer la festa
del Carnestoltes on han “empoderat” en món de les dones des de la història i des dels oficis.
On demà nois i noies de l’escola aniran disfressats, aniran vestits de dones que fan de tot i
que per tant doncs els hi dono les gràcies perquè només amb l’educació transformarem el
món.
Seguidament llegiran els nostres companys regidors, com ja és habitual el manifest que es
llegirà el proper dia 8 de març aquí al poble i que és un manifest on interpel·lem a la
consciència de totes i tots per fer un país on les dones hi tinguem lloc lliurement.
Comença el nostre company Sr. Villa.
JUNTES SOM MÉS FORTES! CAP PAS ENRERE!
Ens aturem per canviar-ho tot!
Demà, 8 de Març del 2019, les dones de tot el món hem estat convocades a una VAGA
FEMINISTA.
Venim de lluny, tenim una llarga història que ens precedeix i una llarga genealogia de dones
activistes, sufragistes i sindicalistes: com les que van sostenir la Segona República; les que
van lluitar a la Guerra Civil; les que es varen enfrontar al colonialisme i les que han format
part de les lluites antiimperialistes d’arreu del mon.
L'any passat, milions de dones a tot el món vam protagonitzar una vaga feminista. També a
casa nostra, a totes les ciutats, pobles i barris vam ocupar els carrers per fer visibles les
nostres demandes, les nostres reivindicacions, els nostres treballs i els nostres cossos.
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Vam aconseguir una força col·lectiva, que les nostres propostes i la nostra centralitat en el
món vagi obrint espais i aconseguint canvis.
Sr. David Sánchez Mancebo:
Però no n’hi ha prou! Les nostres vides segueixen marcades per les desigualtats, per les
violències masclistes, per la precarietat, per les exclusions socials i laborals, pels
desnonaments dels habitatges, pel racisme i la manca de responsabilitat de la societat
patriarcal i de l’estat en els treballs de cures.
Perquè som diverses; les nostres identitats són múltiples: vivim als pobles i a les ciutats:
treballem en l’àmbit laboral i en el de les cures.
Som: paies, gitanes, dones amb diversitat funcional, amb diversitat sensorial i intel·lectual,
migrades i racialitzades. Les nostres edats són totes i ens sabem, lesbianes, trans,
bisexuals, inter, queer, hetero i asexuals.
Sr. Manuel Cáceres Castaño:
Som les que no hi són: som les assassinades, som les preses, som les que es van quedar a
les fronteres i som les que es van quedar al mar mediterrani i a tots els mars.
Les feministes plantem cara a l’ordre patriarcal, racista, colonitzador, capitalista i depredador
de la vida en el nostre planeta. Proposem una altra forma de veure d’entendre i estar en el
món, de relacionar-nos.
En definitiva, les nostres propostes impliquen un nou sentit comú. Ens unim al crit global,
llançat per les dones d’arreu del món. Contra les reaccions patriarcals davant l’avenç de les
dones en l’assoliment dels nostres drets, i enfront d’una dreta i extrema dreta que ha situat
les dones, lesbianes i trans, i sobre tot a les migrades, com a objectiu prioritari de la seva
ofensiva ultraliberal i patriarcal.
CAP PAS ENRERE! NO PASSARAN!
Som TOTES. Juntes, avui, parem el món i cridem:
Sr. Carles Gilabert Cardona:
• PROU! De violències masclistes, quotidianes i invisibilitzades que vivim les dones,
sigui quina sigui la nostra edat i condició.
VOLEM poder moure’ns en llibertat per tots els espais i a tota hora.
VOLEM gaudir d’una vida lliure de violències masclistes.
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No som víctimes! Som supervivents!
• PROU! D’opressió per les nostres orientacions i identitats sexuals!

Sr. David Caminal Caparrós:
Denunciem la LGTBIfòbia social, institucional i laboral que patim moltes de nosaltres, com
una altra forma de violència masclista.
Denunciem la repressió i la censura a companyes per les protestes i manifestacions
creatives, en defensa dels drets sexuals i reproductius, sota la pressió dels fonamentalismes
religiosos.
Si ens toquen a una, ens toquen a totes!
• PROU! D’ingerències en les decisions sobre els nostres cossos!
VOLEM un tractament de la salut de les dones amb perspectiva integral i diferencial.
Exigim la DESPATOLOGITZACIÓ de les nostres vides, les nostres emocions, les nostres
circumstàncies: la medicalització que respon a interessos de grans empreses, i no a la
nostra salut. Prou de considerar els nostres processos de vida com a malalties!
Exigim la despenalització total de l’avortament, incloent-hi les menors d’edat, així com la
seva legalització i cobertura gratuïta en tota la xarxa de salut pública.
Sr. Àlex Brossa i Enrique:
Nosaltres parim, nosaltres decidim!
• PROU! de violència institucional contra les nostres llibertats, de repressió i
criminalització de la protesta.
Les feministes sempre hem estat compromeses amb les llibertats i en la defensa dels drets i
les llibertats dels pobles.
Rebutgem la criminalització de les accions no-violentes i de protesta social.
•PROU! de malabarismes a les nostres vides!
Som les que generem, reproduïm i sostenim la vida. I S'INVISIBILITZA el valor social
d'aquestes aportacions, que fem les dones majoritàriament. Sabem fer i fem saber que
aquesta organització social és una trampa còmplice i imprescindible en el desenvolupament
del capitalisme.
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Amb la VAGA DE TOTES, amb la vaga de cures, reivindiquem que el treball de cures, sigui
reconegut com un bé social de primer ordre, i exigim la redistribució d’aquest tipus de
tasques.
Si les dones ens aturem, la vida s’enfonsa!
Sr. Albert Falgueras Cuatrecasas:
• PROU! de discriminació salarial, de menyspreu i d’assetjament sexual en l’àmbit
laboral.
També fem vaga laboral, perquè no acceptem estar sotmeses a pitjors condicions laborals,
ni cobrar menys que els homes. Fem vaga contra la precarietat laboral, contra les feines
marcades per la temporalitat, la incertesa, els baixos salaris, les jornades parcials no
desitjades i les llistes de l’atur femení.
•PROU! D’explotació i destrucció de la vida en el planeta!
Exigim que la defensa de la vida es situï en el centre de l’economia i de la política.
Fem vaga de consum.
Sr. Francesc Fernández Lugo:
•PROU! D’educació sexista, racista i colonial!
Fem vaga estudiantil, per exigir el nostre dret a una educació feminista, inclusiva, pública,
gratuïta i laica. Lliure dels valors heteropatriarcals, neoliberals i mercantilistes, que volen
utilitzar l’educació com una mercaderia.
Reivindiquem també el nostre dret a una formació afectivo-sexual, que ens eduqui en la
diversitat; sense pors, sense complexos, sense reduir-nos a simples objectes i que no
permeti ni una sola agressió masclista ni LGTBIfòbica a les aules.
Exigim un avenç en la coeducació en tots els àmbits i espais de formació i una educació que
fomenti un pensament crític; que no margini les nostres històries dels llibres de text; i en la
que, la perspectiva de gènere sigui transversal a totes les disciplines.
Sr. Josep Antoni Delgado Ribera:
•PROU! de racisme i exclusió! Obrim fronteres!
Ens oposem a l’augment armamentístic que destrueix les vides de les persones més
vulnerables. Cridem molt fort: NO a les guerres! NO a la fabricació de material bèl·lic!
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Denunciem, les polítiques migratòries i de militarització de les fronteres, que barren el pas a
les persones que fugen de les guerres. Denunciem, les diverses formes de violències
(pobresa, espoliació dels recursos naturals, violències masclistes, violències armades…).
NO a l'estigmatització de milers de dones, sobretot migrades, que ens trobem en una
situació de pobresa i vulnerabilitat.
CAP DONA ÉS IL·LEGAL!
ENS VOLEM LLIURES, ENS VOLEM VIVES, FEMINISTES, COMBATIVES I REBELS!
LA VAGA FEMINISTA NO S’ACABA: SEGUIREM FINS ACONSEGUIR EL MÓN QUE
VOLEM!

La senyora Elisabeth Oliveras i Jorba declara:
Gràcies companys.
Està clar que vivim en un món ... que el feixisme ... que el masclisme, que la xenofòbia, ja
sabem que s’ha instal·lat en el Parlament de l’Estat espanyol i que probablement si no
lluitem fort i de valent doncs segurament que tindrà un passadís d’entrada directe, on es
legisla per l’Estat espanyol.
Malauradament, ara ho estaven passant les companyes, perquè moltes de les dones ens
hem estirat els cabells quan hem vist que hi ha una organització, que no els hi farem
propaganda, però hi ha una organització que utilitza un autocar, que utilitza la imatge d’un
nazi, d’una persona que va destruir la vida de milers i milers, de milions de persones a
Europa i que va crear una de les crisis més grans i més violentes.
Doncs utilitzen aquesta imatge per fer una campanya per derogar la llei contra la violència
masclista.
Davant d’això només ens queda animar-vos a totes i tots que el dia 8 de març i cada dia,
lluitem perquè visió absolutament feixista desaparegui del nostre entorn i de l’Estat i
d’Europa.
Per tant animar-vos que el dia 8 feu vaga, que ens acompanyeu a les dones, que la lluita és
de totes i que la societat ha de vetllar per tothom

3. Donar compte decrets
Es dona compte al Ple dels decrets realitzats durant el mes de gener de 2019, que van del
número 20191 al número 2019376.
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El senyor Luís Villa Carbó declara:
M’he quedat sorprès, perquè he estat repassant i tots els locals que tenim llogats, que té
llogats l’Ajuntament per fer les seves activitats o oficines, tots paguem la quota de la
comunitat corresponent.
Llavors jo crec que això bé, només fa falta que un edifici diguin que s’ha de gastar un milió
d’euros en reparar l’ascensor i ens tocarà pagar a nosaltres també. Jo no sé fins a quin punt
això és normal.
I l’altra tema, hi ha una reparació aquí, la número 2019135 del 14 de gener, que posa
“reforma de 4 habitacions de la residència de la planta zero”. Voldria saber exactament a
què correspon això.
La senyora Elisabeth Oliveras i Jorba declara:
El decret que ens diu és 2019135, el buscarem i li farem arribar la informació que correspon.
I el tema dels locals de lloguer que paguem comunitat, la majoria de la gent que lloga un
local, és part de la comunitat i ja paga, en aquest cas el pacte que hi ha en tots els que es
paga és el que es va pactar quan es van fer els contractes i per tant no ens en podem
desdir. Ho mirarem també i els hi farem arribar, però entenc que és el pacte que es va fer en
el seu moment i que per tant si és la responsabilitat que has d’assumir quan es va llogar,
doncs ara no sé si podem negociar massa. Però tot i això ho mirarem i els hi farem arribar a
tothom.

4. Coeducació i Polítiques de Gènere. 5/2019/SQCOED
Premi Dona 2019

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

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

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

-

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

La Junta de Govern Local del 6 de novembre de 2018 va aprovar la modificació les bases i
el calendari de treball del Premi Dona de Sant Quirze del Vallès 2019, fixant el termini de
presentació de candidatures fins al 18 de gener de 2019.
Les candidatures presentades dins del termini establert han estat les següents:
1. Candidatures a Premi Dona de Sant Quirze del Vallès:
DOLORS RUBIO PICÓ, presentada per Daniel Martínez Pascual amb un aval de 73
signatures recollides entre treballadores i treballadors de l’Ajuntament de Sant Quirze
del Vallès, i pels grups municipals de Junts per Sant Quirze-ERC i d’ICV.
2. Candidatures a distinció honorífica en l’àmbit de Catalunya:
-

CARME FORCADELL I LLUÍS i DOLORS BASSA I COLL, presentades pel grups
municipals de Junts per Sant Quirze-ERC i d’ICV.

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

ANDREA PATRICIA GUZMÁN MAJANO, locutora de ràdio a El Salvador, presentada
per Amics de Ràdio Sant Quirze, els grups municipals de Junts per Sant Quirze-ERC
i d’ICV, amb les adhesions d’Ateneu del Món i Som Solidaris.

El passat 29 de gener a les 18:30h, la Comissió del Premi Dona es va reunir i es van escollir
per unanimitat les següents candidates a guanyadores del Premi Dona en les seves tres
categories:
-

Premi Dona Sant Quirze del Vallès: DOLORS RUBIO PICÓ
Distinció honorífica en l’àmbit internacional: ANDREA PATRICIA GUZMÁN MAJANO

I per majoria amb un vot en contra:
-

Distinció honorífica en l’àmbit de Catalunya: CARME FORCADELL I LLUÍS i
DOLORS BASSA I COLL
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DISPOSICIÓ
S’adopta el següent acord:
Primer.- Concedir el Premi Dona de Sant Quirze del Vallès 2019 a la Sra. Dolors Rubio
Picó.
Segon.- Concedir la distinció honorífica en l’àmbit nacional 2019 a Carme Forcadell i Lluís i
Dolors Bassa i Coll.
Tercer.- Concedir la distinció honorífica en l’àmbit internacional 2019 a Andrea Patricia
Guzmán Majano.
Quart.- Notificar el present acord a les persones interessades.

DELIBERACIONS
La senyora Elisabeth Oliveras i Jorba declara:
Com cada any, s’acosta el 8 de març i tenim el Premi Dona, un premi en el que les
santquirzetenques i persones de nivell nacional o nivell internacional, les santquirzetenques
podem rebre el Premi Dona i les persones doncs de Catalunya o de nivell internacional
poden rebre una menció honorífica.
El Premi Dona s’atorga amb caràcter individual a una dona resident que hagi desenvolupat
en el poble activitats que impulsin el paper de la dona en qualsevol àmbit social, cultural,
laboral, educatiu o esportiu, d’investigació o que hagi contribuït a la defensa d’igualtat de
gèneres i que sigui susceptible d’un reconeixement públic.
La distinció honorífica a nivell nacional per Catalunya, una dona o moviment de dones
mereixedores del reconeixement doncs que per la seva contribució a l’impuls del paper de la
dona en tots els àmbits.
I la distinció honorífica internacional doncs a una dona o moviment de dones mereixedores
del reconeixement en l’àmbit internacional.
Per cada candidatura, pel Premi Dona s’ha presentat una candidatura que és per la Dolors
Rubio Picó, presentada per en Daniel Martínez Pascual acompanyada de 73 signatures
recollides entre treballadors i treballadores de l’Ajuntament i pels grups municipals de Junts
per Sant Quirze i d’IC.
En l’àmbit de candidatures amb distinció honorífica en l’àmbit de Catalunya, tenim dues
candidatures conjuntes que són per la Carme Forcadell i Lluís i la Dolors Bassa i Coll
presentades pels grups municipals de Junts per Sant Quirze i d’IC.
I les candidatures a nivell internacional, tenim una que és per l’Andrea Patricia Guzmán
Majano, que és presentada pels Amics de la Ràdio amb les adhesions d’Ateneu del Món i de
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Som Solidaris i pels grups municipals de Junts per Sant Quirze i IC.
El dia 29 de gener es va fer la comissió del Premi Dona, la candidatura de la Dolors Rubio i
de l’Andrea Patricia Guzmán va ser aprovada per unanimitat per totes les persones
membres de la comissió i la distinció honorífica de Catalunya per la Carme Forcadell i Lluís i
la Dolors Bassa i Coll va ser aprovada amb un vot en contra.
Per part de la Dolors Rubio volem explicar que ha estat una veïna de Sant Quirze, que ha
estat una persona que ha lluitat, ha viscut i ha militat en coherència, a nivell tant de
feminisme, sindicalisme i especialment en la defensa dels drets de les persones en general i
especialment també en la defensa del que és el servei públic.
Ha estat companya nostra de l’Ajuntament durant molts anys, la majoria dels regidors la
recordem en processos a Secretaria, però va començar el seu treball a Les Fonts, ajudant a
la gent de Les Fonts a organitzar-se a nivell veïnal, doncs a tenir un impacte d’organització
amb persones que tenien doncs a vegades una precarietat en altres àmbits i que els va
acompanyar.
És una persona que en la majoria de regidors ens ha, almenys jo personalment, jo diria que
moltes persones hem après els valors, aquells valors que són imprescindibles quan pretens
ser un servidor públic: la dignitat, el respecte, el treball intens i amb rigorositat.
Malauradament la Dolors va morir l’estiu passat, serà un premi honorífic però el donarem
amb tot el cor i amb tota l’estimació.
L’Andrea Patricia Guzmán és una persona molt jove, una dona molt jove del Salvador, que
fa ràdio per acompanyar les dones especialment de l’entorn rural. En un entorn difícil, amb
una gestió molt difícil que doncs les acompanya i els hi dona l’empoderament i la possibilitat
de formar-se i de sobretot denunciar tot allò que pateixen.
Dolors Bassa consellera de Benestar Social, sindicalista, educadora, agent de transformació
de la societat, presa política, que lluita dins i fora de la presó pels drets de les dones i pels
drets de la nostra societat i que evidentment s’ha enfrontat al feixisme de moltes maneres i
al patriarcat.
Carme Forcadell presidenta del Parlament de Catalunya, política presa, va iniciar al
Parlament la conciliació familiar, va ser la presidenta que va fer el pas endavant davant de
les violències masclistes, de tots ens quedarà que a cada Mesa del Parlament, cada sessió
parlamentària s’iniciava donant el condol, denunciant els assassinats de les dones que
havien hagut a l’Estat i a Catalunya especialment. Una dona que està lluitant activament en
aquests moments igualment dins de la presó i que està defensant els drets de les dones.
Dues persones doncs, com les altres dues, totes elles dones que han dedicat molta part de
la seva vida a la lluita en l’àmbit feminista.
I és per això que els hi proposem que ens votin a favor d’aquestes propostes.
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El senyor David Sánchez Mancebo declara:
En primer lloc felicitacions properes per la proximitat a la Sra. Dolors Rubio i com no podia
d’una altra manera felicitacions de més llunyania, però evidentment molt afectuoses per la
Sra. Andrea Patricia Guzmán.
Nosaltres fa, des que existeix el grup municipal de C’s aquí al municipi, hem assistit a totes
les comissions que han sigut convocades per tractar aquest tema que estem tractant ara,
vam assistir com a grup municipal i vam donar la nostra opinió sobre les candidates i per
tant insisteixo felicitem a totes en certa manera, però nosaltres ens veiem obligats a
manifestar el següent, i a part un punt que tractarem posteriorment, el volem barrejar, si ens
permeten, amb aquest mateix punt.
Vostès demanen en una moció que l’Estat no utilitzi la justícia per perseguir
l’independentisme, després ja en parlarem d’aquesta moció, però sota el nostre punt de
vista, estem observant que vostès, o els que proposen aquestes dues senyores polítiques,
que han estat polítiques evidentment i grans polítiques en les seves àrees i com deia abans
una més propera i una més llunyana per proximitat a la ciutat de Sabadell, com la Sra.
Forcadell i la Sra. Dolors Bassa, que ens queda en certa manera una mica més lluny, tot i
que actualment evidentment era consellera i per tant també segur que algun de vostès
hauria tingut alguna relació política amb ella i potser personal.
Creiem que estem barrejant en aquests moments, per tant la decisió de l’Ajuntament de
Sant Quirze està barrejant, insisteixo, bé el tema que ens ocupa pràcticament en el dia a dia
als diaris, inclús al Ple, inclús a tantes converses que tenim a la nostra vida privada de la
feina, doncs tornem a barrejar un premi, insisteixo que nosaltres ho veiem així, un premi
amb unes persones que nosaltres no entrem a valorar si actualment són persones que es
mereixen aquest Premi per la seva trajectòria política, no ho entrem ni a valorar, perquè
creiem que el que s’està barrejant en certa manera és una seva situació actual i no pas la
seva trajectòria, que no entrem insisteixo, a valorar i de manera negativa, que quedi ben
clar, ni de manera negativa, simplement no l’entrem a valorar.
Per tant amb molt dolor perquè ho hem parlat el nostre grup municipal, amb molt dolor ens
hem d’abstenir en aquest punt de l’ordre del dia per primera vegada en el Premi Dona de
Sant Quirze per aquest motiu.
I també volem instar a que intentem, i no tant sols intentem, sinó que aconseguim entre tots
allunyar les nostres posicions polítiques que de ben segur totes són respectables i
respectades, que l’allunyem d’aquelles accions que puguem fer com a municipi, que
realment sí que siguin plurals i no busquem sempre el mateix fil argumental per les nostra
accions.
Perquè un premi que sempre ha sigut, insisteixo, molt consensuat, amb debat intern de qui
era una millor candidata, recordem comissions no gaire llunyanes, certament intenses i
necessàries també perquè tothom ha de donar la seva opinió, però creiem que no és
adequat, no és adequat barrejar en aquests moments aquest premi en la situació que tots
tenim al cap i que crec que això no dignifica en certa manera el premi.
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Però insisteixo que amb la seva opinió en cap cas vol embrutar, ni ho faré, ni ho penso fer,
ni ho penso, el nom d’aquestes dues polítiques, que com vostè ha dit Sra. Oliveras, són
persones que de ben segur sabem que han lluitat pel dret de les dones que han sigut
exemples en les institucions moltes i moltes vegades i que això nosaltres i jo mateix
personalment no ho penso tacar.
Vull que la meva explicació sigui global, i en un entorn i en un context podem dir plenament
polític del premi que es tracta.
Per tant insisteixo la nostra abstenció en aquest punt.

El senyor Manuel Cáceres Castaño declara:
L’únic que potser repetiré arguments del Sr. Sánchez, però la veritat és que en aquest punt
crec que pensem bastant semblant, nosaltres evidentment donem suport a les candidatures i
als premis lligats a la Dolors Rubio i a la Patricia Guzmán, no podem dir el mateix de les
altres dues premiades: Carme Forcadell i Dolors Bassa.
Més que res la distinció parla de distinció a una dona o moviment de dones mereixedores de
reconeixement en l’àmbit de Catalunya per la seva contribució a l’impuls del paper de la
dona en tots els àmbits.
No dic que no hagin contribuït, evidentment, segurament també com moltes i moltes dones
des de la política i des d’altres llocs, però tampoc tenim clar que es caracteritzin realment
per això, el centre de la seva actuació ha estat, sobretot darrerament, més que l’activitat en
el camp de la dona, l’activitat política en el camp de l’independentisme, això és així i és
totalment legítim que sigui així, però ha estat així.
Aleshores clar, a veure tenim una persona com Carme Forcadell, mereix tots els meus
respectes i la situació personal tant d’ella com de la Sra. Dolors Bassa, la lamento i l’he
lamentat sempre i sempre ho he dit, no em reiteraré sobre això, però precisament jo, el
nostre grup, no té una opinió de la seva actuació com a presidenta del Parlament de
Catalunya, que li ha mancat aquella diguem neutralitat que un president d’una institució com
un Parlament sigui del color que sigui ha de tenir, contra això ha fet servir el reglament a
favor d’unes determinades posicions i en contra d’altres, hi ha molta gent que s’ha sentit, el
nostre grup entre ells, perjudicat amb alguna d’aquestes actuacions i per això ens costa molt
donar-li el suport que entenem que per la lluita en el camp de la dona podrien merèixer igual
que ella moltes altres dones.
Dir que nosaltres no hem presentat cap candidatura i això és evidentment cert, no ho
negarem, però això tampoc ha d’implicar que una candidatura a la qual eludim a aquests
punts foscos, no és a la persona en si, sinó tothom tenim punts clars, punts foscos i
nosaltres veiem aquests punts al nostre parer negatiu, doncs això ens fa molt difícil donar-li
suport.
Per això aquest punt el nostre vot també serà d’abstenció, perquè entenem que, bé seria
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desitjable com deia el Sr. Sánchez, que en el futur poguéssim trobar tant en aquest tema
com en d’altres, propostes de consens que no necessàriament han de reflectir el color polític
de l’Ajuntament. Jo entenc que l’Ajuntament té un color polític, perquè legítimament ha
guanyat les eleccions i ha de triar els seus programes, però tampoc tinc clar que amb totes
les coses que faci l’Ajuntament de Sant Quirze s’hagi de notar que l’Ajuntament és
independentista, o que la majoria de grups de l’Ajuntament ho són. Entenc que hi ha coses
en què sí i hi ha coses que potser no fa falta i potser seria més positiu buscar trams en els
quals tota la ciutadania no només la independentista es pogués sentir còmode.
La senyora Mercè Vallès Corominas declara:
El nostre grup donarà suport a totes les candidatures que s’han presentat, la veritat no és
que no anéssim a fer intervenció perquè ja vam manifestar el suport quan hem anat a les
comissions, però és que sentint segons que, doncs “punts foscos, el lado oscuro”, és que és
al·lucinant, en fi per nosaltres aquestes dues persones que estan injustament
empresonades, són preses polítiques, doncs la segona presidenta del Parlament que estigui
en presó preventiva per haver permès un debat parlamentari on la majoria democràtica del
Parlament ho va plantejar i ho va permetre, que estigui a la presó per això, doncs miri
suposo que d’aquí a uns anys el Tribunal d’Estrasburg que es pronunciarà i estarem
orgullosos que en el seu moment aquí a Sant Quirze li haguem donat aquest premi tant a
ella com a la Dolors Bassa, crec que són dos exponents de lluita política, de lluita i fermesa
pels seus ideals, de creure en el que fan i crec que elles més que ningú en aquests
moments mereixen un premi així. Que sí que és veritat que és d’àmbit local, però entenc que
sí que el mereixen perfectament perquè estan injustament empresonades per un Estat que
no entén i no vol escoltar i que em permetré la llibertat de dir que tics de molt poc
democràtic.
Per tant nosaltres sí que donarem suport en aquestes candidatures.

La senyora Elisabeth Oliveras i Jorba declara:
Realment és bastant trist que ens plantegem la idoneïtat o no d’una persona perquè aquí
estem jutjant o no, en aquí en el nostre plenari jutgem a les persones per allà on militen, no
pel que fan sinó per la seva activitat política.
Evidentment aquestes persones abans d’arribar, a més totes dues ja són força grans, no són
persones molt grans però la seva trajectòria laboral i de treball per a la societat és llarga i
extensa.
Han pogut demostrar amb escreix el seu activisme, la Sra. Bassa dins del món sindical ha
defensat tots els drets de les dones, de les mestres, del món educatiu especialment i en
l’àmbit social. I la Sra. Forcadell també ho ha fet sempre i ara doncs, en aquest cas la
president del Parlament, doncs això ... davant de la societat doncs els feminicidis que
setmanalment hem de suportar.
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La veritat és que jo penso que ens ... que no només ens mirem en un ... les nostres veïnes
sinó que a més a més persones que han fet tanta tasca i que són tant importants, doncs a
més a més els hi podem atorgar el premi com hem fet amb d’altres persones que també els
han rebut i que no ens hem qüestionat a on militaven, senzillament eren actrius o eren, i ens
ha sembla que era perfecte doncs perquè sí.
La veritat és que els hi volia llegir unes paraules ... que diu: “l’exercici de la solidaritat, com
és pràctica de veritat en el dia a dia, és tenir un exercici de mobilitat que també sigui
reconèixer la resta i reconèixer ... en les coses petites.” Vostès se les perden totes, només
es fixen en el color groc, en la reivindicació, en el fet del treball que ... fent per consciència,
per ètica i per pura coherència absolutament amb els seus ideals i amb allò que van dir que
farien, és a dir són persones que estan preses, són polítiques que estan preses per fer allò
que van dir que farien.
En tenim d’altres que estan al carrer, han robat i continuen al carrer i no passa res ... i tenim
internament, en aquest cas a l’Estat espanyol, on s’han instal·lat uns senyors de grup
feixista i que d’altres els hi donen suport i que estan tant tranquils.
Per tant em fa molta gràcia i em fa molta pena que vostès valorin aquestes persones per allò
que han fet políticament. Ja ho sé Sr. Sánchez que vostè va dir de no entrar en aquest
àmbit, ho va dir amb tot el respecte a la comissió, així ho vam entendre totes, però ens sap
molt greu que l’excusa sigui aquesta, que no puguin votar a algú perquè no ... drap als ulls.
Les dones a l’Estat espanyol fa menys de 5 anys ... i ara resulta ... les persones que van
lluitar per aconseguir-ho, les persones que van trencar totes les normes, sort que ho van fer,
sort que ho van fer... nosaltres continuarem no sé, evidentment aquí assegudes no i menys
exercint la nostra llibertat democràtica.
La societat només es transforma a base de trencar normes, és a dir hi ha una norma
establerta i quan és injusta s’ha de transformar aquesta norma, si qui la posa és una
persona demòcrata sabrà que és el que es necessita, si és un dictador o un Estat en el que
no escolta a ningú doncs ens trobem en la situació que estem.
Per tant els hi dic que em sap molt greu, ... agrairem a la família de la Dolors Rubio que
vingui a recollir el premi ... serà dissabte 9, recordem que el dia 8 hi ha la vaga feminista, per
tant dissabte 9 a la tarda a la Patronal entregarem el premi a la Dolors Rubio de Sant
Quirze, a la Patricia Guzmán com a persona transformadora de la societat a El Salvador i a
la Carme Forcadell presidenta del Parlament i a la Dolors Bassa consellera de Benestar
Social doncs que en aquests moments no poden exercir, però que durant tota la seva vida
han fet aquesta tasca i que la continuaran fent dins de la presó on estan preses per ser
polítiques.

El senyor David Sánchez Mancebo declara:
La seva intervenció jo la veig com un retret, i li dic amb tots el respecte i és una mica que pot
dur a la confusió, o que ens pot o que ens vol dur a la confusió i seria vàlida, jo li diria doncs
bé, que a més li comparteixo aquesta reflexió que vostè ha fet, però clar crec que he sigut
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molt curós i seré també molt curós per les persones que estem que estem parlant, per la
situació que estan i perquè insisteixo, no vull entrar a valorar en aquests moments a unes
persones que estan en la situació que estan i que mereixen tot el meu respecte, però clar
això seria vàlid quan per exemple poguéssim fer, com sempre s’ha fet moltes vegades, una
persona doncs transversal, una persona sense tanta càrrega ideològica, però això m’ho
creuria diguéssim quan potser algú presenti a algú que realment tingui una significació
política diferent al que la presenta. El dia que vostès presentin com a Premi Dona Sant
Quirze a la Sra. Arrimades que és la primera persona, la primera dona que és la cap, veu,
veu això és el que provoca, és a dir la seva serietat del seu discurs, vostè mateixa, clar Sra.
Arrimades i vostès riuen, i el seu discurs per tant ja no és vàlid.
Perquè tot el que vostè ha dit de les altres dues persones amb el meu màxim respecte del
que ha fet per les dones, per la política, etc. Doncs hi ha altres persones i vostès podran
riure tant com vulguin, hi ha altres persones, no la Sra. Arrimades, que ho he fet també jo
una mica com a provocació, d’acord, i pel que veig ho he aconseguit.
Però quan vostès presentin tantes d’altres dones que també han tingut una trajectòria
política pública, que no pensin com vostès, llavors jo en aquell moment em creuré el que
vostè diu. Però permeti’m que de moment aquesta reflexió que vostè ha fet és una mica
tendenciosa quan després veus, obres els caramel i veus el que hi ha dins.
Estem presuposant que només treballen unes persones amb una ideologia i vostès em
coneixen perfectament, que jo no veto, ni limito, ni parlo malament de ningú que pensi
diferent a mi, però el que sí que li torno a dir és que la idoneïtat crec que no és adequada
per buscar un consens de tots els grups municipals que estem aquí i que sempre ha sigut
aquesta la voluntat com bé deia el Sr. Cáceres.

El senyor Manuel Cáceres Castaño declara:
Breument perquè tampoc hauríem de donar-li voltes i més voltes, però jo crec que tant la
intervenció de la Sra. Vallès com la seva Sra. Oliveras, confirmem aquest temor que el
nostre grup tenia.
Aquestes senyores, jo no dubto que hagin pogut fer un treball pels drets de la dona etc.,
però aquestes senyores han estat proposades per rebre el premi perquè estan a la presó, ho
han dit vostès, si no textualment quasi textualment. Bé és un motiu, jo entenc que vostès els
hi donen suport etc., en això no m’hi fico, però això és motiu per donar-li el Premi Dona? El
nostre grup entén que no, amb tot el respecte i sense dir que no hagin treballat per les
dones, han treballat com tantes altres, quina és la diferència? Que elles estan a la presó per
defensar unes determinades postures i per fer uns determinats actes i hi ha moltes altres
persones inclús, inclús del seu mateix color polític, independentistes, etc., que també han
treballat per les dones i que no se’ls ha donat el premi perquè no estan a la presó. Que això
se’ls vulgui mostrar un cert suport, etc. em sembla molt bé, jo no entro ni surto en això, però
el que no ens podem enganyar és que les raons per les quals se’ls dona aquest premi és
per mostrar aquest suport i no concretament per les seva especial feina feta en pro dels
drets de les dones, només és això, és una constatació que vostès m’han confirmat.
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La senyora Elisabeth Oliveras i Jorba declara:
Bé em sap greu contradir-los, però per poder proposar algú a un premi i si li tinc respecte al
premi, i respecte al que has dit que premiaves, l’oportunitat, ... ha d’haver demostrat durant
la seva vida, durant la seva trajectòria política o acció social, perquè a més així ho definíem,
doncs que ha fet i com ho ha fet i per tant totes dues tenen aquest pas, aquest xec el tenen
fet segur, totes dues durant la seva vida laboral, de militància ho han fet.
A més a més és evident que hi ha una circumstància afegida, en aquests moments són
preses polítiques, una, com deia la Sra. Vallès, per permetre un debat en el Parlament. I
l’altra per pertànyer a un govern que es va dir que es faria una acció que es va proposar i
que evidentment l’Estat espanyol doncs ha actuat amb tota la seva força.
El Sr. Sánchez ens deia que perquè somrèiem i rèiem doncs quan ens proposava la Sra.
Arrimades, doncs perquè és molt jove la Sra. Arrimades i jo no li conec encara, perdoni’m de
veritat perquè no conec la seva carrera política i per tant no sé quantes accions ha fet ja ara
en l’àmbit del feminisme, la veritat és que no ho conec, justament la seva carrera política no
la veig que vagi per aquest camí i per tant no la puc reconèixer ni ara, i no sé si continua
quines accions farà, doncs d’aquí uns anys potser l’Estat espanyol haurà aconseguit fer un
forat en un Estat absolutament patriarcal i per tant possibilitats d’èxit ... perquè poca feina
han fet a l’Estat. Per tant miri segur que se’n sortirà.
Pensar com nosaltres, miri sap que passa, que aquest poble en aquests moments, amb
aquest govern i fins el 26 de maig hi ha una majoria i la majoria, vostè ens diu vostès només
fan, els dos, pensen o actuen pels que només pensen com vostès. Doncs en aquests
moments a Sant Quirze hi ha una majoria, una majoria que no ha vingut sola, que algú la va
votar i que va decidir que volia aquesta acció, i aquesta majoria evidentment expressa
opinions i expressa sensacions i per tant escoltar ... és una de les funcions que tenim tots
nosaltres.
Per tant aquestes persones, la gran majoria de persones d’aquest poble se senten
identificades amb la lluita que han fet aquestes dues persones, juntament els que coneixien
la Dolors Rubio especialment perquè és la nostra veïna de Sant Quirze i les que han pogut
conèixer a través de Ràdio Sant Quirze a la Patricia Guzmán, que la poden sentir a través
de Ràdio Sant Quirze, els companys i companyes doncs que la punxen directament i que
algun dia ha pogut saludar al poble, han reconegut i les han proposat, les han proposat
perquè les proposéssim o les han proposat. En tot cas vostès diguin que tenen ... vostès
tenen molta al·lèrgia a tot allò que té a veure amb el món independentista que vostès ho
identifiquen així. És a dir aquesta persona, aquestes persones són independentistes i tot allò
que han fet abans no ens interessa.
Ja els hi dic, em sap greu que s’instal·lin en aquest posicionament però per nosaltres la lluita
de totes elles, de totes quatre, ha estat prou lloada com per poder-les premiar i per poder
tenir l’honor de reconèixer-les en les seves accions que han fet des de l’àmbit feminista i de
tots els àmbits on militen.
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El senyor David Sánchez Mancebo declara:
Només deixar constància i com vostès saben que nosaltres al llarg d’aquest mandat hem
votat premis, hem votat a persones, hem inclús avui mateix hem donat suport a documents a
manifestos en els que potser no hem estat al 100% d’acord, amb persones que pensen
diferent a nosaltres, i que hem recolzat aquests premis, sempre.
Per tant no m’agrada que quedi entredit que nosaltres valorem a les persones per la seva
ideologia, perquè això no és cert, no ho hem fet mai, no ho estem fent ara, hem argumentat,
crec que molt curosament i molt, diguéssim, molt cuidadosament també la nostra
argumentació, crec que és comprensible i que insisteixo, a d’altres premis, a d’altres
distincions, bé sempre hem respectat la ideologia de qualsevol persona i no l’hem valorat
per això, ni tant sols a vostès com a companys de Consistori, mai diguéssim hi ha hagut un
rebuig a la persona per cap ideologia. Això sí que crec que és una evidència.
Hem argumentat la nostra abstenció, que no és un vot contrari per suposat, és una
abstenció i crec que els motius que hem donat, home, tractant-se del que es tracta i en el
moment que es tracta, torno a insistir, trobem totalment inadequat. Simplement aquesta
reafirmació de què no es digui que nosaltres valorem a les persones per la seva ideologia
perquè això no és cert.

VOTACIONS
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: 0
Abstencions: 4 (PSC-CP i C’s)

5. Economia. 13/2018/SQCOMP
Ratificació de l’aprovació de la pròrroga del contracte d’arrendament del local situat a
l’avinguda Pau Casals, 72 (Territori). Període: 1 de febrer de 2019 a 31 de gener de
2020

ANTECEDENTS
Mitjançant acord de Junta de Govern Local del 25 de novembre de 2008, actuant per la
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delegació del Ple, l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès va aprovar l’adjudicació del
contracte administratiu especial destinat a la disposició d’un local per a serveis
administratius a la raó social LEUGUIM 04, S.L. amb NIF B63473565 i la identificació del bé
objecte del contracte és:
Adreça: Avinguda Pau Casals, 72 – 82 planta baixa porta B
08192 Sant Quirze del Vallès
Finca registral: 11526
Referència cadastral: 3685005DF2938N0003XT
Segons disposa el punt 6 del plec de clàusules administratives que regeixen el contracte, el
termini del dret d’arrendament del local té una durada de deu anys, a comptar des de la data
1 de febrer de 2009 i la possibilitat de prorrogar el contracte fins a cinc anualitats
addicionals, les quals s’hauran de fer efectives d’any en any.
En data 29 de gener de 2019 la Junta de Govern Local, com a òrgan de contractació
originari, va aprovar la pròrroga del contracte d’arrendament adjudicat a la raó social
LEUGUIM 04, S.L. amb NIF B63473565 per un període d’un any comprés entre el dia 1 de
febrer de 2019 i 31 de gener de 2020. En aquest acord també es va aprovar els
corresponents documents comptables CF-AD i CF-ADFut que asseguren el crèdit
pressupostari pel període de pròrroga.

FONAMENTS DE DRET
D’acord amb el règim jurídic que regeix aquest contracte:
En matèria de contractació, el punt 2 la disposició transitòria primera de la Llei 9/2017, de
Contractes de Sector Públic, estableix que els contractes administratius adjudicats abans de
l'entrada en vigor d'aquesta Llei es regeixen, quant als seus efectes, compliment i extinció,
inclosa la seva modificació, durada i règim de pròrrogues, per la normativa anterior, aquesta
és la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic.
El punt 2 de l’article 23 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic,
estableix que els contractes podran preveure una o diverses pròrrogues sempre que les
seves característiques romanguin inalterables durant el període de durada d'aquestes i que
la concurrència per a la seva adjudicació hagi estat realitzada tenint en compte la durada
màxima del contracte, inclosos els períodes de pròrroga, com és el cas que ens ocupa.
A més a més, també s’estableix que la pròrroga s'acordarà per l'òrgan de contractació i serà
obligatòria per a l'empresari, llevat que el contracte expressament prevegi el contrari, sense
que pugui produir-se pel consentiment tàcit de les parts.
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim Local.
DISPOSICIÓ

Document signat electrònicament. Codi Segur de Verificació (CSV): 13064240354164524404.
Autenticitat verificable a https://seu.santquirzevalles.cat/verificaciocsv

19/41

S’adopta el següent acord:

Únic.- Ratificar l’acord de la Junta de Govern Local del dia 29 de gener de 2019, pel que
s’aprova la pròrroga, per una anualitat, del contracte d’arrendament del local de l’Avinguda
Pau Casals, 72-82 planta baixa porta B, adjudicat a la raó social LEUGUIM 04, S.L. amb NIF
B63473565.
DELIBERACIONS
El senyor Albert Falgueras Cuatrecasas declara:
La Junta de Govern Local del 25 de novembre de 2008, actuant per la delegació del Ple, va
aprovar l’adjudicació del contracte d’arrendament del local de l’ Avinguda Pau Casals, 72 –
82 planta baixa porta B.
El termini del dret d’arrendament del local tenia una durada de deu anys, a comptar des de
la data 1 de febrer de 2009 i la possibilitat de prorrogar el contracte fins a cinc anualitats
addicionals, les quals s’haurien de fer efectives d’any en any.
Arribant a la data de finalització del dret d’arrendament i tenint present que:
Persisteix la necessitat originària que va motivar la formalització del contracte de disposar
d’un espai per als serveis administratius municipals.
Que l’execució del contracte, fins a data d’avui, s’ha desenvolupat sense cap incidència
destacable donant compliment amb l’establert en l’articulat del contracte.
I que en el bé objecte del contracte es van realitzar unes inversions d’adequació que pel seu
import i vida útil, aquestes no es poden considerar amortitzades.
La Junta de Govern Local, del dia 29 de gener de 2019, el mateix òrgan original de
contractació, va aprovar la pròrroga d’aquest contracte.
I en conseqüència proposem al ple la corresponent ratificació de l’esmentat acord.

VOTACIONS
Sotmesa a votació la proposta dalt transcrita, s’aprova per majoria absoluta amb el resultat
següent:
Vots a favor: 13 (Junts-ERC-AM, ICV-EUiA-E, PSC-CP i C’s)
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Vots en contra: 0
Abstencions: 3 (PDeCat)

6. Economia. 36/2018/SQSEC
Modificació Ordenances fiscals 3.7 i 4.11

ANTECEDENTS
1. 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.

2. 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 l’aprovació i inici de la seva aplicació.

3. Els serveis han acreditat la necessitat de modificar les Ordenances fiscals 3.7 i 4.11 i
la Intervenció municipal ha emès informe núm. 10/2019.

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 el següent acord:
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:
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-

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.

-

4.11. Taxa per la utilització dels béns, instal·lacions municipals i prestació de serveis
d’esports i cursets.

Segon.- 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.

Tercer.- 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 al dia següent d’aquesta
publicació, i que regiran mentre no s’acordi la seva modificació o derogació.

Quart.- 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:
Recordem que en la sessió ordinària del dia 25 d’octubre de 2018, aquest ple va aprovar la
darrera modificació de les ordenances fiscals. Va ser publicada al BOP del dia 6 de
novembre de 2018, sent definitiva en data 13 de desembre de 2018. I han començat a regir
el dia 1 de gener d’enguany.
Ara els proposem les dues modificacions que explicarem breument.
La primera afecta a la 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.
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En l’Article 6. Quota tributària. Punt h Parades als encants, en l’apartat 2n: Venda per metre
lineal per semestre, feiners. La quota actualment és de 59,17 euros i es proposa reduir-la un
33 %, quedant un import de 39,50 euros.
El servei justifica aquesta reducció en el caràcter social i l’interès públic que té el mercat
afectat que es realitza els dimecres a la plaça Anselm Clavé, del qual els usuaris són
fonamentalment persones d’avançada edat, residents al casc antic, que no disposen de
transport privat i realitzen compres de primera necessitat; no sent molt nombrós, la qual
cosa posa en risc la viabilitat econòmica dels venedors.
I també l’apartat 5è: Tramitació de la transmissió per parada.
Es proposa afegir una quota, quedant de la manera següent:
a) Transmissió en favor d’un familiar fins a 2n grau ----------------- 150 euros
b) Transmissió en la resta de supòsits ---------------------------------- 550 euros
on s’inclou la tasca administrativa i les publicacions a realitzar del concurs públic.
I finalment la derogació de l’ Article 8.2. El seu contingut no es troba ajustat a Dret, ja que el
règim d’aquestes llicències ve determinat en la normativa vigent en aquesta matèria.
L’altra afectada és la 4.11. Taxa per la utilització dels béns, instal·lacions municipals i
prestació de serveis d’esports i cursets.
S’afegeix a l’article 6. ANNEX DE TARIFES, l’Apartat tercer,
Utilització circuit del Carrer Priorat amb les opcions:
a) Lloguer mitja jornada (fins a 5 hores) 120,00 euros i
b) Lloguer jornada completa (més de 5 hores) 200,00 euros
El servei posa de manifest la necessitat d’utilització d’aquestes instal·lacions per dur a terme
el projecte per apropar les vocacions tecnològiques als alumnes de la ESO i fomentar la
mobilitat sostenible, entre d’altres.
S’afegeix també a l’article 5. Beneficis fiscal:
Les persones físiques empadronades a Sant Quirze del Vallès, les empreses amb raó social
a Sant Quirze del Vallès, les administracions públiques o organismes adscrits a una
administració pública i els centres de la Xarxa Tecnio de la Generalitat de Catalunya,
gaudiran d’una bonificació del 50% de la taxa de lloguer del circuit ubicat al Carrer Priorat.
Com ja hem explicat en altres ocasions, a l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès se li ha
concedit una subvenció de la Diputació de Barcelona de 531.308,80 Euros pel projecte
d’inversió Sant Quirze Polígons Actius 2018-2020 en el marc de la convocatòria 2018 del Pla
de Modernització de polígons.
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Una de les actuacions que contempla el projecte es la col·locació de plaques solars al circuit
del polígon Can Casablanques annex als vestuaris del camp de futbol, per carregar els
cotxes autònoms, construïts a escala del Centre de Visió per Computador.
Aquesta actuació és fruit de la col·laboració del Servei a l’Empresa de l’Ajuntament de Sant
Quirze amb la Universitat Autònoma de Barcelona i el seu centre adscrit de Visió per
Computador.
Les tres entitats acorden fer un projecte per apropar les vocacions tecnològiques als
alumnes de la ESO i fomentar la mobilitat sostenible. Per aquest motiu el Centre de Visió per
Computador sol·licita fer ús del circuit per fer les proves amb el seus vehicles autònoms,
construïts a escala, i d’aquesta manera testejar la tecnologia d’intel·ligència artificial amb els
alumnes.
Al ser el circuit un bé demanial no es pot cedir exclusivament a la Universitat o al Centre de
Visió per computador i per aquest motiu s’estableix fixar un preu públic pel lloguer d’aquest
circuit que no sigui excloent per ningú, tot i que apliqui bonificacions en aquest sentit, el hem
proposat aquesta modificació que junt amb la de la parada als encants, explicada fa uns
instants, posem a la seva consideració.

El senyor Luís Villa Carbó declara:
Sobre aquest tema dels cotxes i la 4.11 que ha parlat vostè, jo no tinc clar que la taxa que
heu calculat de preu sigui la correcte, perquè encara no sabem exactament quins costos
tindrà l’Ajuntament allà.
Jo dubto, perquè allò en aquell està a falta de moltes coses i jo no sé, dubto que aquesta
taxa tinguem clar que podem cobrar per ella, perquè segons tinc entès la taxa, qualsevol
servei que donem han de pagar el servei.
Llavors jo poso aquí el meu dubte.

El senyor Àlex Brossa i Enrique declara:
Primer el que mirem de fer com a administració és tots aquells espais, en aquest cas aquell
espai que està en desús, que no se li dona una vida útil adequada diguéssim, doncs
dignificar-lo i en aquest cas posar-lo amb contacte amb l’ecosistema per tal que Universitat,
empreses, centres educatius, doncs puguin fer-lo servir.
En el seu dia, això ja són converses que fa temps que hi estem treballant, en el seu dia el
que vam mirar de fer, doncs era que fos la pròpia Universitat qui pogués gestionar en certa
manera aquest espai que el tenim en desús i era la pròpia Universitat fins i tot amb acords
que teníem amb ella que es feia càrrec de la pròpia adequació, fins i tot teníem un
pressupost al respecte, el que passa és que tècnicament no va ser possible perquè
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semblava doncs que si ho fèiem així entrava en greuge tota aquella entitat o agent que no
era de la Universitat.
Per tant aquest ha sigut la via que tècnicament s’ha trobat oportú per donar-li ús en aquest
circuit, hi hauran d’haver algunes adequacions en aquest circuit, esperem doncs que la taxa,
la voluntat no és que cobreixi o pot fer-ho, voldríem fer amb altres vies segurament amb la
pròpia Universitat, però la voluntat sobretot és que aquells espais que tenim que els puguin
fer servir ciutadania, la triple hèlice de ciutadania, centres educatius, universitat, empreses.
Aquesta és una mica la voluntat, entenem que els costos per a l’Ajuntament si hi són, seran
mínims i serien en una etapa inicial d’adequació d’una cosa que hem de fer igualment,
perquè allà hi ha sots, allà hi ha matolls, allà hi ha una tanca que segurament s’haurà
d’arreglar i això hi fem el que fem, doncs ho hauríem d’arreglar i per tant que aquests costos
diguéssim que ja els tindríem, però que no tenim més costos associats a fer l‘ús del circuit i
la taxa s’ha posat en un preu de mercat d’allò que estan disposats a pagar els que
potencialment l’han de fer servir, però la voluntat és aquesta, que aquí a Sant Quirze passin
coses, que passin coses de valor afegit i acostar doncs estudiants amb Universitat i
empresa.

VOTACIONS
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. Parcs, Jardins i Via Pública, Mobilitat i Serveis. 278/2018/SQVPT
Adhesió al contracte basat en l’Acord marc de subministrament de gas natural amb
destinació a les entitats locals de Catalunya, adjudicat pel Consorci Català pel
Desenvolupament Local a Endesa energia, SAU - 1 d’octubre de 2018 al 30 de
setembre de 2019

ANTECEDENTS
1. Des de l’any 2014 l’ajuntament de Sant Quirze del Vallès s’ha adherit a l’acord marc de
subministrament de gas natural amb destinació a les entitats locals de Catalunya, adjudicat
pel Consorci Català pel Desenvolupament Local.
2. El Ple de l’Ajuntament del 29 de desembre de 2016 va aprovar la última l’adhesió per part
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de l’ajuntament de Sant Quirze del Vallès a la pròrroga de l’Acord Marc de subministrament
de gas natural destinat a les entitats locals, pel període 01/01/2017 al 31/12/2017.
3. La Comissió Executiva del Consorci Català pel Desenvolupament Local, prèvia tramitació
del corresponent procediment administratiu de licitació a tal efecte, va acordar en la sessió
celebrada el dia 7 de juny de 2018, adjudicar l’Acord marc de subministrament de gas
natural amb destinació a les entitats locals (Exp. 2018.02) dividit en dos lots (Lot 1: Baixa
Pressió i Lot 2: Mitja i Alta Pressió), mitjançant la selecció de les empreses GAS NATURAL
SERVICIOS SDG SA (ara denominada NATURGY IBERIA SA) i ENDESA ENERGÍA SAU
de conformitat amb els Plecs de clàusules administratives particulars i prescripcions
tècniques, aprovats per la Resolució de Presidència núm. 12/2018, de 5 de març i
publicats al perfil de contractant de l’entitat.
4. En data 9 de juliol de 2018 es va procedir a la formalització dels pertinents contractes
administratius de l'Acord marc, amb l'empresa NATURGY IBERIA, SA, i amb l'empresa
ENDESA ENERGÍA, SAU.
5. Mitjançant la Resolució de Presidència núm. 44/2018, de data 10 de juliol, va ser aprovat
el plec de clàusules administratives particulars que havia de regir el contracte de
subministrament de gas natural basat en l’Acord marc referenciat a l’apartat anterior i dividit
en dos lots (Lot 1: Baixa Pressió i Lot 2: Mitja i Baixa Pressió), així com la seva licitació
mitjançant la presentació de proposició econòmica en sobre tancat, el quals, es troben
publicats, també, al perfil de contractant de l’entitat.
6. En data 20 de juliol de 2018 la Comissió Executiva del CCDL, prèvia tramitació del
corresponent procediment definit als plecs referenciats a l’apartat anterior, va acordar
adjudicar els dos lots del contracte basat del procediment derivat de l’Acord marc del
subministrament de gas natural, amb destinació a les entitats locals de Catalunya mitjançant
oferta presentada en sobre tancat (expedient 2018.02-D.1) a l’empresa ENDESA ENERGÍA
SAU, formalitzant-se el corresponent contracte, en data 31 d’agost de 2018.
7. Els preus del contracte seran actualitzats, d’acord amb el què preveu la clàusula 20 del
Plec de clàusules administratives particulars del procediment derivat 2018.02-D1.
8. Les condicions econòmiques del contracte, des de l'1 d’octubre de 2018 al 30 de
setembre de 2019, seran les següents:
Lot 1
Sublot 1 (3.1) Preu terme variable (EUR/MWh)
Sublot 2 (3.2) Preu terme variable (EUR/MWh)
Sublot 3 (3.3) Preu terme variable (EUR/MWh)
Sublot 4 (3.4) Preu terme variable (EUR/MWh)

Preu tarifa
53,090 €
46,190 €
41,590 €
38,590 €

Lot 1
Sublot 5 (2.1) Preu terme variable (EUR/MWh)
Sublot 6 (2.2) Preu terme variable (EUR/MWh)

Preu tarifa
27,500 €
27,300 €
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9. El 2 d’octubre de 2018 la cap del servei de Parcs, Jardins i Via Pública, Mobilitat i Serveis
emet informe tècnic favorable a l’adhesió a l’Acord marc de subministrament de gas destinat
als ens locals de Catalunya, adjudicat pel CCDL a l’empresa Endesa Energia, SAU. A
l’informe s’indica que la despesa estimada al pressupost municipal, vinculada a l’adhesió
serà de:
Exercici 2018
Exercici 2019

165.000 €
165.000 €

10. El 11 de febrer de 2019 l’Interventor municipal emet informe tècnic en relació a
l’esmentada adhesió.

FONAMENTS DE DRET
1. Disposició addicional 3a. de la nova LSCP, en relació a la Disposició addicional 5a de la
LBRL, en la redacció donada per la LRSAL.
2. Articles 227 i ss. de la nova LCSP, en relació a la DA 5a de la LBRL respecte a la creació
i règim de centrals de contractació i l’adhesió a aquestes.
3. Disposició Transitòria Primera de la nova LCSP respecte al règim aplicable als contractes
i Acords marc licitats abans de la seva entrada en vigor.
4. Articles 197 i 198 del TRLCSP en relació al règim dels Acords marc, i articles concordants
de la nova LCSP (Articles 220 a 222) en allò que resultin aplicables d’acord amb la seva
Disposició Transitòria Primera.
5. Article 156 i 198 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova
el Text refós de la Llei de contractes del sector públic (TRLCSP) i articles concordants de la
nova LCSP (Articles 153 i 220) pel que fa a la formalització dels contractes administratius
mitjançant la signatura per les parts del contracte dels corresponents documents
contractuals.
6. Plecs de clàusules administratives particulars i prescripcions tècniques que regeixen
l’Acord marc del subministrament de gas natural amb destinació als ens locals de Catalunya
aprovats per la Resolució de Presidència núm. 12/2018, de 5 de març i publicats al perfil de
contractant de l’entitat.
7. Plec de clàusules administratives particulars del procediment derivat de l'Acord marc del
subministrament de gas natural amb destinació a les entitats locals de Catalunya, a licitar
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mitjançant sobre tancat, aprovat per Resolució de Presidència núm. 44/2018 de data 10 de
juliol i publicat al perfil de contractant de l’entitat.
8. D'acord amb el que estableix la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de
Règim Local, en la redacció donada per la Llei 57/2003, de 16 de desembre, de mesures
per la modernització del govern local; el RD 2568/1986, de 26 de novembre, pel que
s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals; el
RD legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s'aprova el Text refós de les disposicions
legals vigents en matèria de règim local; el 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; la Llei 39/2015 d’1
d’octubre, del Procediment administratiu comú de les administracions públiques; el Decret
179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens
locals; el RDL 3/2011, de 14 de novembre, pel que s’aprova el text refós de la Llei 9/2017,
de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.
Resolució d’alcaldia número 2017158, de 19 de gener.
Els preceptes legals citats i altres de pertinents aplicació.

DISPOSICIÓ
S’adopta el següent acord:

1. Aprovar l’adhesió per part de l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès al contracte basat en
l’Acord marc de subministrament de gas natural amb destinació a les entitats locals de
Catalunya (Exp. 2018.02) membres del Consorci Català pel Desenvolupament Local.
Aquest contracte està regit pels plecs de clàusules administratives particulars i prescripcions
tècniques que regeixen l’Acord marc del que deriva, aprovats per la Resolució de
Presidència núm. 12/2018, de 5 de març i publicats al perfil de contractant de l’entitat i pel
plec de clàusules administratives particulars que regeix els contractes basats en l’anterior,
aprovat per Resolució de Presidència núm. 44/2018 de data 10 de juliol i publicat al perfil de
contractant de l’entitat,
El període de vigència és per un termini de dotze mesos, des de l'1 d’octubre de 2018 al 30
de setembre de 2019, amb les següents condicions econòmiques:
Lot 1
Sublot 1 (3.1) Preu terme variable (EUR/MWh)
Sublot 2 (3.2) Preu terme variable (EUR/MWh)

Preu tarifa
53,090 €
46,190 €
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Sublot 3 (3.3) Preu terme variable (EUR/MWh)
Sublot 4 (3.4) Preu terme variable (EUR/MWh)

41,590 €
38,590 €

Lot 1
Sublot 5 (2.1) Preu terme variable (EUR/MWh)
Sublot 6 (2.2) Preu terme variable (EUR/MWh)

Preu tarifa
27,500 €
27,300 €

2. Notificar aquest acord a Endesa Energia SAU, com a empresa adjudicatària del contracte
derivat de l’Acord marc de subministrament de gas natural (Avinguda Vilanova, 2-10 , 08018,
Barcelona), així com al Consorci Català pel Desenvolupament Local – CCDL (preferentment
per e-notum al NIF P0800222B i el correu electrònic ccdl@ccdl.cat o per correu a Carrer
València núm. 231, 6a planta, 08007 Barcelona), tot donant-li els efectes de publicitat que
siguin preceptius.
3. Comunicar aquest acord a l’Associació Catalana de Municipis i Comarques
(preferentment per correu electrònic a centraldecompres@acm.cat o per correu postal a
Carrer València núm. 231, 6a planta, 08007 Barcelona).
4. Facultar el Regidor de Parcs, Jardins i Via Pública, Mobilitat i Serveis perquè pugui signar
tots els documents pertinents i dictar els actes que siguin necessaris per a l’efectivitat dels
procedents acords, inclosos els de rectificació i/o esmena per possibles errors materials, si
es donés el cas.

DELIBERACIONS
El senyor David Caminal Caparrós declara:
Tal com diu l’anunciat l’adhesió al contracte basat en l’acord marc. Des de l’any 2014 que
l’Ajuntament de Sant Quirze s’ha adherit a l’acord marc de subministrament de gas natural
amb destinació a entitats locals de Catalunya adjudicat pel Consorci Català del
Desenvolupament Local. Això ho fem a través de l’Associació Catalana de Municipis i és una
manera de fer grup i que quanta més gent siguem doncs ens fan un millor preu.
El Consorci Català del Desenvolupament Local prèvia tramitació del corresponen
procediment administratiu de licitació a tal efecte, va acordar al juny del 17 adjudicar l’acord
marc del subministrament de gas a dues entitats per fer la licitació, Gas Natural, ara es diu
Naturgy Iberia, i Endesa.
I ja en data 20 de juliol, després de la tramitació prèvia, el corresponent procediment, va
acordar adjudicar els dos lots del contracte a l’empresa Endesa Energia.
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Recordem que hi ha dos lots, que un lot és de baixa pressió i el lot 2 és per qui necessita
mitja o alta pressió.
En cas de Sant Quirze estem parlant del lot 1 de baixa pressió i ens adherim a aquest acord
marc i és per això que els hi demanem d’aprovar l’adhesió per part de l’Ajuntament de Sant
Quirze.

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

8. Secretaria. 3/2019/SQ0004
Moció presentada per Junts-ERC-AM, per acusar l’Estat d’utilitzar la justícia per
perseguir l’independentisme

El dia 12 de febrer va començar a Madrid el judici als presos polítics, un judici en què la
justícia espanyola vulnera els drets fonamentals amb l’objectiu de “perseguir”
l’independentisme. Estem davant d’un judici polític. L’estratègia de persecució judicial i
política ha provocat una sistemàtica vulneració de drets humans i fonamentals bàsics.
La incapacitat de l’Estat espanyol de resoldre des de la política una qüestió que és
plenament política ha criminalitzat el dret de reunió, de manifestació, de la pròpia llibertat
d’expressió, i el dret a la representació política dels acusats, ja que no se’ls ha permès
exercir com a diputats ni participar en les campanyes electorals. La instrucció de la causa
revela una falta de garanties d’imparcialitat i hi ha hagut una contaminació evident per la
intervenció d’investigadors amb un clar biaix ideològic contrari als acusats. Pel que fa a les
acusacions de rebel·lió, sedició i malversació, la defensa dels dirigents independentistes
descriu fets que constitueixen l’exercici de drets cívics fonamentals, malgrat que es vinculin
irracionalment a delictes.
Hi ha una causa general contra l’independentisme català, mantinguda i blindada enfront del
legítim exercici de drets processals dels investigats i les investigades. És inacceptable que
persones que han demostrat el seu compromís amb la democràcia i les vies pacífiques
d’actuació política siguin acusades de delictes com la rebel·lió, la sedició, la desobediència o
la malversació. A l’escrit d’acusació presentat contra els legítims representants del poble de
Catalunya, els líders de la societat civil i comandaments policials, la Fiscalia demana penes
que sumen més de 200 anys de presó.
Denunciem també la manca de condicions de defensa dels processats i processades en el
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judici a conseqüència de la condicions de preses i presos preventius de la majoria dels
acusats. I és que la presó preventiva que ja supera l’any en bona part de les persones
encausades és una condemna avançada i absolutament injustificada que demostra que la
causa està més inspirada per la venjança que pel sentit de justícia.
La violència que volen atribuir al moviment independentista és una invenció: abans que
independentistes són demòcrates i pacifistes. Perquè tots i totes els que vam viure el que va
succeir l’octubre del 2017, sabem que l’única violència que hi va haver va ser la de la policia
nacional i la guàrdia civil pegant a gent pacífica que únicament volia votar. De fet, la fiscalia
criminalitza els més de dos milions de persones que l’1 d’octubre van defensar la
democràcia amb el seu propi cos.
Per tots aquests motius, el Ple adopta els següents acords:

Primer. Denunciar la instrumentalització política de la justícia que està duent a terme l’Estat
espanyol en el procés judicial contra els dirigents independentistes.
Segon. Manifestar que la judicialització de la política, lluny d’oferir solucions, dificulta i
bloqueja la situació política i social. Per aquest motius reclamem als diferents poders de
l’Estat espanyol respectar el poble de Catalunya, a les persones que l’integren, als seus
drets individuals i col·lectius i les decisions que lliure i democràticament adoptin.
Tercer. Exigir l’alliberament immediat de Carme Forcadell, Jordi Sànchez, Jordi Cuixart,
Oriol Junqueras, Jordi Turull, Josep Rull, Raül Romeva, Dolors Bassa, i Joaquim Forn.
Quart. Manifestar el suport a la petició de la Junta de Portaveus del Parlament de Catalunya
de ser present durant les sessions de la vista oral al Tribunal Suprem i que jutja a dotze
dirigents polítics i socials –onze dels quals són o han estat diputats i diputades al Parlament
de Catalunya-.
Cinquè. Comunicar aquest acord a les entitats municipalistes i al Parlament de Catalunya.

DELIBERACIONS
La senyora Maria Domingo Soler declara:
“El dia 12 de febrer va començar a Madrid el judici als presos polítics, un judici en què la
justícia espanyola vulnera els drets fonamentals amb l’objectiu de “perseguir”
l’independentisme. Estem davant d’un judici polític. L’estratègia de persecució judicial i
política ha provocat una sistemàtica vulneració de drets humans i fonamentals bàsics.
La incapacitat de l’Estat espanyol de resoldre des de la política una qüestió que és
plenament política ha criminalitzat el dret de reunió, de manifestació, de la pròpia llibertat
d’expressió, i el dret a la representació política dels acusats, ja que no se’ls ha permès
exercir com a diputats ni participar en les campanyes electorals. La instrucció de la causa
revela una falta de garanties d’imparcialitat i hi ha hagut una contaminació evident per la
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intervenció d’investigadors amb un clar biaix ideològic contrari als acusats. Pel que fa a les
acusacions de rebel·lió, sedició i malversació, la defensa dels dirigents independentistes
descriu fets que constitueixen l’exercici de drets cívics fonamentals, malgrat que es vinculin
irracionalment a delictes.
Hi ha una causa general contra l’independentisme català, mantinguda i blindada enfront del
legítim exercici de drets processals dels investigats i les investigades. És inacceptable que
persones que han demostrat el seu compromís amb la democràcia i les vies pacífiques
d’actuació política siguin acusades de delictes com la rebel·lió, la sedició, la desobediència o
la malversació. A l’escrit d’acusació presentat contra els legítims representants del poble de
Catalunya, els líders de la societat civil i comandaments policials, la Fiscalia demana penes
que sumen més de 200 anys de presó.
Denunciem també la manca de condicions de defensa dels processats i processades en el
judici a conseqüència de la condicions de preses i presos preventius de la majoria dels
acusats. I és que la presó preventiva que ja supera l’any en bona part de les persones
encausades és una condemna avançada i absolutament injustificada que demostra que la
causa està més inspirada per la venjança que pel sentit de justícia.
La violència que volen atribuir al moviment independentista és una invenció: abans que
independentistes són demòcrates i pacifistes. Perquè tots i totes els que vam viure el que va
succeir l’octubre del 2017, sabem que l’única violència que hi va haver va ser la de la policia
nacional i la guàrdia civil pegant a gent pacífica que únicament volia votar. De fet, la fiscalia
criminalitza els més de dos milions de persones que l’1 d’octubre van defensar la
democràcia amb el seu propi cos.
Per tots aquests motius, els grups municipals de Junts per Sant Quirze i ERC, del PDeCat i
d’IC a l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès proposem l’adopció dels acords següents:

Primer. Denunciar la instrumentalització política de la justícia que està duent a terme l’Estat
espanyol en el procés judicial contra els dirigents independentistes.
Segon. Manifestar que la judicialització de la política, lluny d’oferir solucions, dificulta i
bloqueja la situació política i social. Per aquest motius reclamem als diferents poders de
l’Estat espanyol respectar el poble de Catalunya, a les persones que l’integren, als seus
drets individuals i col·lectius i les decisions que lliure i democràticament adoptin.
Tercer. Exigir l’alliberament immediat de Carme Forcadell, Jordi Sànchez, Jordi Cuixart,
Oriol Junqueras, Jordi Turull, Josep Rull, Raül Romeva, Dolors Bassa, i Joaquim Forn.
Quart. Manifestar el suport a la petició de la Junta de Portaveus del Parlament de Catalunya
de ser present durant les sessions de la vista oral al Tribunal Suprem i que jutja a dotze
dirigents polítics i socials –onze dels quals són o han estat diputats i diputades al Parlament
de Catalunya-.
Cinquè. Comunicar aquest acord a les entitats municipalistes i al Parlament de Catalunya.”
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El senyor Luís Villa Carbó declara:
Bé jo sentint això, feia dies que no sentíem el relat aquest, repetit, repetit i repetit. Ara
sembla ser que torna, jo em sap greu, em sap molt de greu perquè en aquest moment s’està
jutjant el tema i llavors si dintre d’una setmana o 15 dies els deixen en llibertat a l’espera de
la sentència, què direu? És que no ho acabo d’entendre.
Esperem que s’acabi, el jutge, el jutjat, tota la feina, tot el d’allò i per suposat el nostre grup
municipal votarà en contra d’aquesta moció perquè no estem d’acord amb res del que posa
aquí.

El senyor Manuel Cáceres Castaño declara:
Hem parlat d’aquest tema en diferents vessants moltes vegades, i aquí es repeteixen coses
que s’han dit altres vegades. Per tant crec que podré ser breu. Estem parlant de judici
polític, de causa general contra l’independentisme i al final s’està jutjant a 12 persones, no
per les seves idees sinó per les seves accions.
I no s’està jutjant a ningú més, en aquest procediment, no per les idees ni per les accions, ni
es jutja als milers de persones que es van concentrar davant la Conselleria d’Economia el
dia 20 de setembre, ni es jutja tampoc als milers de persones que van impedir o van intentar
impedir l’entrada de les forces de seguretat als locals de votació de l’1 d’octubre.
Es diu que el fiscal criminalitza, el fiscal pot dir el que vulgui, pot parlar o fer els al·legats que
vulgui en defensa de la seva postura, però el que està clar és que cap d’aquestes persones
està perseguida pel fet d’haver participat, ni en un fet el del 20 de setembre, ni en un altre el
del 20 d’octubre, llevat potser d’algú que realment hagués fet alguna cosa que el fes
mereixedor d’algun càstig, com aquesta gent que, algun que havia, evidentment casos molt
concrets que llençaven tanques i coses d’aquestes.
Aleshores a veure una de les proves que aquest judici no és polític, és que la defensa de les
persones que estan sent jutjades no passa per renegar de les seves idees polítiques, ningú
els hi ha demanat, ni ningú espera que ho facin. Sinó per negar l’existència dels fets que
se’ls imputen o per negar la seva rellevància penal, que és com ha de ser, és com s’han de
defensar realment si entenen que ells no han fet cap delicte.
Coincidim amb algun punt, així com el Sr. Villa deia que no estava d’acord en res, jo estic
d’acord amb algun punt però amb algun matís, és a dir quan diem “manifestar que la
judicialització de la política, lluny d’oferir solucions, dificulta i bloqueja la situació política i
social”. Estem molt d’acord, ho subscric al 100%, però no volem que els responsables
d’això, d’aquesta judicialització, no són només els que no han ofert cap sortida política a les
demandes d’una part important de l’electorat de Catalunya, sinó també els que van pensar
que davant aquesta actitud podien saltar-se la llei i vulnerar els drets d’una bona part també
de la ciutadania de Catalunya. Amb aquesta interpretació de democràcia que moltes
vegades hem comentat, vostès entenen que això és el “colmo” de la democràcia, altres
entenem que això de democràcia no té res.
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Perquè el poble de Catalunya és evident que s’ha de respectar, està claríssim, però el poble
de Catalunya som tots, ja hem dit més d’una vegada que llegint segons que sembla que el
poble de Catalunya és el poble de Catalunya que vota una determinada opció, no som tots, i
tots se’ls ha de respectar, als que voten aquestes opcions i als que voten la contrària que,
en el nostre cas, no ens sentim en absolut respectats pel Govern de la Generalitat, ni pel
d’ara ni pel d’abans, que sembla que elegeixi només una part de país, aleshores aquest
respecte que es demana a la moció jo m’afegeixo però per tothom.
Per aquestes raons que he exposat el nostre vot també serà contrari.

El senyor Àlex Brossa i Enrique declara:
Només una apreciació, em penso que el Sr. Cáceres ha dit que no eren presos polítics, em
penso que això és de consens de la societat catalana que això és així, de fet ahir un jugador
del FCB fins i tot després del 0-3 doncs s’hi va referir com a tals i jo insisteixo, i membre
també de la selecció espanyola, que va ajudar a guanyar un mundial. Definició de pres
polític segons la wikipedia, perquè vostè ha dit “no, és que no són presos polítics perquè no
han de renunciar a les seves idees en els judicis”, que faltaria menys. La definició de pres
polític és qualsevol persona que mantingui a la presó o detingut d’alguna altra forma, per
exemple sota arrest sense haver comès un delicte tipificat, sinó perquè les seves idees
suposin un desafiament o una amenaça al sistema polític establert, sigui aquest de la
naturalesa que sigui. Com que les opinions o les actituds no acostumen a ser objecte de
legislació, sols ser difícil determinar exactament que són els presos polítics a partir dels
càrrecs que se’ls imputen.
Per tant que cadascú en base a aquesta primera definició, és molt més llarg tot el text, però
consideri si són o no presos polítics la gent que tenim a Madrid ja fa més d’un any i mig,
només li volia llegir això.

El senyor Manuel Cáceres Castaño declara:
A veure jo el que digui en Gerard Piqué, a veure jo sóc fan de Gerard Piqué, tingui les idees
que tingui, que a més té tot el dret a tenir-les.
A veure si vostè ha parlat del que va dir Gerard Piqué jo li puc recordar dir el que va dir ahir
en una entrevista el Sr. Antoni Bayona, lletrat major del Parlament, que era precisament el
contrari. I estic d’acord amb la definició que vostè ha fet del que és un pres polític, però clar
és que vostè parteix de la base de què no s’ha fet cap delicte ni cap acció que pugui
presumptament semblar un delicte, és com si ja s’hagués fet el judici, potser estan aquí
perdent el temps perquè vostè ja té la decisió presa i no es tracta d’això. Evidentment si
s’hagués encausat a algú per tenir unes idees seria un pres polític, però això ja els hi hem
dit altres vegades, tots vostès estarien a la garjola també perquè pensen com ells, i
afortunadament no ho estan. Aleshores aquest senyors i aquestes senyores perquè algú
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pensa que han fet, han desenvolupat alguna activitat constitutiva de delicte. És delicte o no
és delicte, això s’està jutjant ara, cadascú té la seva opinió, i és molt difícil entrar en aquesta
rels, però en tot cas la definició de pres polític jo la comparteixo, ... igual que hi ha persones
que pensen com vostè també hi ha moltes altres que pensen com jo.

El senyor Àlex Brossa i Enrique declara:
Podríem estar molta estona, bé el que el ROM ens permeti, però no és un tema ... de les
seves idees polítiques, és les idees polítiques que suposen un desafiament, una amenaça
pel sistema polític establert i per tant els líders independentistes que tenim ho suposaven. Jo
tinc les mateixes idees, però com què no ho suposava com a persona, per això estic aquí i
no estic allà. Les persones, els líders independentistes no és un tema d’idees polítiques, és
un tema d’idees polítiques associades a què aquelles persones ho consideraven que eren
una amenaça pel sistema polític establert, només això.

El senyor Manuel Cáceres Castaño declara:
Perquè quedi clar, vostè diu que és per les idees i perquè aquestes idees suposen un perill,
jo crec que és pels fets, pels fets, pel que varen fer en les seves posicions cadascú per una
cosa diferent, només això.

La senyora Elisabeth Oliveras i Jorba declara:
Bé jo li afegeixo que quan a les nit, que és l’únic moment que puc veure-ho, baixar TV3 a la
carta i poder veure el judici, el segueixes. Quan a algú li pregunten si tenia intenció de fer
alguna cosa, que en pensava de fer-la i que havia escrit en el twitter i això són les úniques
proves que poden utilitzar per valorar els fets d’aquestes persones, doncs ens fan entendre
que el judici molt, molt clar i molt representatiu dels drets de les persones que estan allà sent
jutjades no ho és i per tant doncs així ho denunciem.

VOTACIONS
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 PDeCat)
Vots en contra: 4 (PSC-CP i C’s)
Abstencions: 0
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9. Secretaria. 3/2019/SQ0004
Moció presentada pel PSC-CP, per a garantir el servei de pediatria als Centres
d’Atenció Primària

L'atenció per part de professionals pediatres dels menors de 15 anys comporta substancials
beneficis per al sistema sanitari i per als mateixos i les mateixes pacients, com és la millora
de la diagnosi precoç, el millor control de les patologies cròniques i la disminució de
realització de proves complementàries i de prescripció de fàrmacs que són innecessaris.
Malgrat això, actualment, la Societat Catalana de Pediatria calcula que a Catalunya falten
més de 250 pediatres. Alerten, a més, que el nombre de jubilacions de pediatres és superior
al nombre de nous professionals en formació i adverteixen que la taxa de reposició està per
sota del I’1 per 1, situant-se en un 0,8. L'any 2010-2011 es van formar 63 pediatres a
Catalunya i aquest últim any 64 han començat aquesta especialitat però, amb l’agreujant
que, durant aquests 8 anys, hi ha hagut un augment de 40.000 infants a Catalunya. S'ha de
sumar, també, que de les places MIR de 2017, només es van quedar a Catalunya un 11%
d'aquests pediatres.
Aquesta manca de pediatres a l’Atenció Primària és generalitzada a tot el territori català i
són moltes les plataformes creades per defensar el manteniment de l’especialitat als CAP’s.
Quan es produeix una vacant, des de fa un temps, no es cobreix i són els metges de família
els que atenen les necessitats de la població assignada. Al mateix temps que es van
concentrant en el territori les consultes de pediatria, aquestes concentracions van en contra
del criteri d’atenció de proximitat i moltes vegades es fa amb molt poca informació i
transparència.
El mateix departament de Salut de la Generalitat de Catalunya ha xifrat aquest grup de
metges de família, que han assumit la consulta de pediatra, en un 20% dels professionals
que hi ha a l'atenció primària, tot i que assenyalen que totes i tots ells tenen una formació
específica en pediatria.
Aquesta manca de pediatres es deu, entre altres raons, per la insuficient convocatòria de
places de metges interns residents (MIR) i perquè no hi ha cap estratègia per facilitar la
permanència dels especialistes a l’Atenció Primària, ni facilitant una formació continuada ni
amb condicions laborals adequades.
Des de la Generalitat diuen que es plantegen "redefinir la cartera de serveis de pediatria",
però sense donar més detalls, el que genera més dubtes a les famílies que veuen com les i
els especialistes en Pediatria deixen d’estar als seus Centres d’Atenció Primària.
Per aquests motius, el Ple adopta els següents acords:
1.- Instar al Govern de la Generalitat de Catalunya a realitzar un estudi a totes les Regions
Sanitàries sobre les necessitats de Pediatres a l’Atenció Primària.
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2.- Establir les accions i un calendari per reposar i dotar de l’especialitat de Pediatria als
CAP’s, d’acord amb el que en surti de l’estudi realitzat i garantint, en tot cas, l’equitat
territorial, instant al govern de l’Estat la convocatòria urgent de les places de Metges Interns
Residents necessàries.
3.- Deixar de concentrar serveis i facilitar la permanència dels i les especialistes a l’Atenció
Primària.
4.- Traslladar aquests acords al departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, als
grups polítics del Parlament de Catalunya, a la Federació de Municipis de Catalunya i a
l’Associació Catalana de Municipis.

DELIBERACIONS
El senyor Manuel Cáceres Castaño declara:
Hi ha un petit canvi al punt 2 del redactat, ja ho llegiré després i ja em referiré a quin canvi
és, perquè és un matís que jo crec que realment millora això, perquè tal com estava redactat
quedava una mica estrany.
Bé el contingut de la moció està molt clar, hi ha un consens generalitzat de la manca de
pediatres a Catalunya, 250 segons la Societat Catalana de Pediatria, del problema que això
suposa, del problema de futur que presenta perquè la taxa de reposició no és ni de l’1 per 1,
és a dir per cadascú que es jubila o deixa de fer aquesta feina no entra un de nou, sinó 183
és la taxa. I això provoca que davant la manca de pediatres, d’una banda les consultes de
pediatria es concentrin amb la qual cosa es falta al principi d’atenció de proximitat i fa que
les persones s’hagin de desplaçar a més distància per ser atesos, i d’altra banda fa que les
consultes de pediatria en molts casos siguin ateses per metge de família, als que se’ls hi fa
una formació específica de pediatria però que no són pediatres.
Llavors davant d’aquesta situació i per intentar establir quin és exactament les necessitats i
després intentar que es prenguin les mesures oportunes, proposem al Ple que adopti els
següents acords:
1.- Instar al Govern de la Generalitat de Catalunya a realitzar un estudi a totes les Regions
Sanitàries sobre les necessitats de Pediatres a l’Atenció Primària.
2.- Establir les accions i un calendari per reposar i dotar de l’especialitat de Pediatria als
CAP’s, d’acord amb el que en surti de l’estudi realitzat i garantint, en tot cas, l’equitat
territorial, demanant al govern de l’Estat la convocatòria de les places de Metges Interns
Residents necessàries.
3.- Deixar de concentrar serveis i facilitar la permanència dels i les especialistes a l’Atenció
Primària.
4.- Traslladar aquests acords al departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, als
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grups polítics del Parlament de Catalunya, a la Federació de Municipis de Catalunya i a
l’Associació Catalana de Municipis.

La senyora Marta Baldrich Caselles declara:
Només dir-li que votarem a favor, gràcies per aquest canvi, perquè és el que li havia
sol·licitat, ara que penso un pot demanar a la Generalitat el que vulgui però si la Generalitat
no insta al govern a què convoqui aquestes places ja poden fer mocions que sinó no.
Per tant li agraeixo i el nostre vot serà favorable.

La senyora Elisabeth Oliveras i Jorba declara:
Jo li volia demanar ja que estem en canvis, si l’acció que li demana a l’Estat espanyol també
podria ser instar-la en lloc de demanar-li, perquè a la Generalitat l’instem coses, però al
Govern espanyol li demanem, aleshores com què la necessitat és urgent, instem de manera
urgent un cop tinguin el resultat de l’estudi, que de manera urgent convoqui les places,
perquè sinó nosaltres continuem sense pediatres. Per tant canviar l’acció.
El senyor Manuel Cáceres Castaño declara:
Llavors quedaria redactat: instant al govern de l’Estat la convocatòria urgent de les places de
metges interns residents necessàries.

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

10. Precs i preguntes
El senyor Luís Villa Carbó declara:
Ja que avui estem sobre tema de, hem portat, hem vist en els decrets, i el tema d’un dels
locals de l’Ajuntament que s’ha portat la renovació. Faré una mica de memòria si no recordo
malament, al començat del mandat amb l’anterior responsable d’Economia es va parlar de
renegociar els lloguers o fins i tot deixar els locals i d’aquest tema ja no s’ha tornar a parlar
més.
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Llavors en un decret que també avui, és el de la plaça de la Vila número 7 també, que
suposo, que no sé si és propietat o no és propietat, és de lloguer també.
Bé llavors la pregunta clara i constant és: el nostre grup municipal de C’s vol saber a dia
d’avui quins locals té llogats l’Ajuntament i a quina utilització els té destinats.

El senyor Manuel Cáceres Castaño declara:
Jo tinc un parell de coses que són recuperació de coses anteriors, però jo ja que estem fent
balanç diguéssim quedaven pendents, a més hem rebut alguna petició més nova.
A l’octubre del 2017, al ple del 26 d’octubre vaig preguntar per la velocitat dels vehicles en
alguns carrers de Les Fonts, en concret parlava del c. Baix Riera i de la Verge de la Mercè,
on havien hagut queixes dels veïns per la velocitat dels vehicles, demanant si s’havia fet
algun estudi i se’ns va dir que s’estava controlant l’orientació i la velocitat dels vehicles per
tal de valorar que fer. D’això no hem tingut cap més notícia, de l’estudi vull dir, sí que
continuem tenint queixes dels veïns i ja no només del carrer Baix Riera, que és potser el que
més queixes suscita, sinó també i a causa de les obres de la canonada d’Aigües Ter
Llobregat al C. Santa Anna, a veïns del C. Església perquè els cotxes com què no poden
anar cap a una banda van cap a l’altra banda i els veïns del C. Església es queixen que on
acaba la pujada aquella els cotxes van a una velocitat considerable. Aleshores tornem a
reprémer a aquella qüestió segurament l’Ajuntament en té constància si hi ha prevista
alguna mesura i que es valorarà la sol·licitud dels veïns de veure si es poden instal·lar
reductors de velocitat o com a mínim, o com a cosa més immediata i segurament més fàcil,
repintar els passos de vianants, concretament un del C. Església, que diuen que no tenen
molta visibilitat i que potser si es veiessin més els cotxes els respectarien. Això és un tema.
L’altra tema també d’una qüestió antiga diguéssim, en un plenari del gener de l’any passat,
25 de gener, vaig preguntar diverses qüestions relacionades amb el barri de Poble Sec,
concretament parlava de la cessió d’ús del local de la Plaça del Molí a l’Associació, que
havien ells demanat l’any anterior, etc. Ens van dir que s’estava pendent de veure si un veí
que semblava que semblava que es podia encarregar d’això etc. i sinó es trauria a licitació,
però d’això tampoc hem tornat a saber res més, ens han dit de l’Associació que ells han
tornat a entrar una instància, en penso que el més passat, sol·liciten un altre cop això, i
volíem saber com estava el tema.

La senyora Elisabeth Oliveras i Jorba declara:
La llista de lloguers la demanarem a Economia que és qui ho gestiona. Els lloguers s’han
intentat renegociar tots i també s’ha intentat comprar algun dels locals del centre per poder
reconvertir-lo, hem licitat ja dues vegades en dues subhastes d’un local, dues vegades s’ha
presentat i ara ja estan a punt de tornar a presentar d’un local de la plaça de la Vila, perquè
és un local que està buit, és prou gran, que té connexió o podria tenir connexió amb el C.
Sant Isidre amb un local que ja és municipal i que per tant l’aprofitament estaria bé, va a
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subhasta però si no entra en les perspectives bastant especuladores que sembla que tingui
el banc que ho gestiona, ha estat primer d’una caixa, després va passar a ser d’un banc i
ara ha passat a ser d’un fons, per tant cada vegada ens hem hagut d’esperar que tornessin
a registrar i tornéssim a apostar, per tant això és una, hem apostat també i s’ha intentat
comprar un edifici tocant a l’Ajuntament, tampoc va sortir reeixit, s’ha intentat negociar aquell
lloguer que ens deia del local de la plaça de la Vila, que és de lloguer aquell local, però el
contracte està blindat i els propietaris fan ús del dret que tenen de mantenir-lo d’aquesta
manera, per tant no ens hem sortit i estem buscant la manera que la nau de la brigada, que
també és de lloguer i el local del C. Moreneta cantonada Pau Casals que hi ha l’Àrea de
Territori de poder-los ubicar en un espai de propietat.
No és gens fàcil, no hi ha locals al mig del poble accessibles i que siguin prou grans i s’hi
està treballant i es continua treballant, realment perquè la partida de lloguers ratlla els
200.000€ anuals. Per tant si això ho convertim en una creació de patrimoni en pocs anys
estaria liquidat.
Per això el local només s’ha fet la renovació d’un any en lloc dels 5 que poden ser perquè la
voluntat és de poder arribar a poder traslladar-los allà.
Tot això ho demanarem a Economia que són qui gestiona els lloguers perquè els hi faci el
llistat.
La velocitat es va controlar, no sabia que el cap de Policia no els hi havia passat, perquè
vam quedar així, ho tornarem a demanar. I que consti que ho estem tornant a controlar
perquè com s’ha d’anar molt sovint al barri, sobretot pel control de les obres que han tornat a
posar a treballar també ho hem vist que la gent doncs ha après a fer giravolts. Feia poc vam
estar a la cantonada del C. Església amb Generalitat mirant a veure com salvar la rotonda,
el pendent que tothom que passa, el vehicle més pesat, el que hi posem no faci que
l’impedeixi fer aquella pujada i que quedin frenats ...
I a Poble Sec la cessió de l’ús del local, hi havia un veí que semblava que, darrerament va
dir que no, i ha d’anar a licitació.
Ara el que hem fet, bé molt aviat, asfaltaran la segona part de l’aparcament a la Plaça del
Molí hi ha un tros que ja està habilitat per aparcar, doncs ara es farà l’altra banda perquè la
gent pugui aparcar correctament, es faran més millores en el local, com a mínim perquè els
veïns el puguin utilitzar, l’Associació, en moments que ho necessitin. Però s’ha de licitar i
esperem que no tornin a dir: “ara sí que”, perquè cada vegada anem trencant el fet de
poder-ho fer. I la instància l’han entrat aquesta setmana passada, ens va arribar la setmana
passada perquè vam estar parlant amb el president de l’Associació i li vam dir que l’entrés i
així queda constància per escrit.
Aquí acabem el Ple, els animem a tots a participar de les activitats del 8 de març que hi ha
moltes durant tot el mes.

Document signat electrònicament. Codi Segur de Verificació (CSV): 13064240354164524404.
Autenticitat verificable a https://seu.santquirzevalles.cat/verificaciocsv

40/41

DECLARACIÓ DE FE PÚBLICA
Helena Muñoz Amoròs, 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 de Ple corresponent, en el lloc i la data de la sessió.

Sant Quirze del Vallès,
CRIPTOLIB_CF_Firma sec

Vist i plau,
CRIPTOLIB_CF_Firma politic
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