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Acta de Sessió de Ple 
 
Número: 4/2019/PLE  
Caràcter: Ordinària 
Data: 28/03/2019 
Constitució: 19:42 h 
Aixecament: 20:49 h 
Lloc: Sala de Plens 
 
 
RELACIÓ DE MEMBRES CORPORATIUS 
 
Hi assisteixen: 
 
Elisabeth Oliveras Jorba  JUNTS 
Albert Falgueras Cuatrecasas JUNTS 
Maria Domingo Soler JUNTS 
Francesc Fernández Lugo JUNTS 
Àlex Brossa Enrique JUNTS 
Anna Canes Urbano JUNTS 
David Caminal Caparros JUNTS 
Elena Sabater Sánchez JUNTS 
Marta Baldrich Caselles ICV 
Maria Montserrat Mundi Mas PDeCAT 
Josep Antoni Delgado Rivera PDeCAT 
Miriam Casaramona Massana PDeCAT 
Mercè Valles Corominas PDeCAT 
Carles Gilabert Cardona PSC 
Manuel Caceres Castaño PSC 
David Sánchez Mancebo C's 
Luis Villa Carbo C's 
 
Excusen la seva absència: 
 
Cap   
 
PRESIDENTA 
 
Elisabeth Oliveras i Jorba 
 
SECRETARIA 
 
Helena Muñoz Amorós 
 
INTERVENTOR 
 
Javier Goytisolo Marquínez 
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QUÒRUM 
 
Es verifica afirmativament el quòrum d’assistència a l’inici de la sessió i es manté durant el 
seu transcurs. 
 
El Sr. David Sánchez s’incorpora a la sessió a les 19:47 hores. 
 
La Sra. Montserrat Mundi s’absenta de la sessió a les 20:30 hores, abans de les 
deliberacions del punt número 10 de l’ordre del dia. 
 
La Sra. Míriam Casaramona s’absenta de la sessió a les 20:37 hores, abans de les 
deliberacions del punt número 10 de l’ordre del dia. 
 
 
CONVOCATÒRIA 
 
Primera. 
 
ASSUMPTES CONEGUTS 
 
 
1. Aprovació acta 
 
S’aprova l’acta de la sessió extraordinària del Ple de l’Ajuntament de 4 de febrer de 2019. 
  
 
 
 
VOTACIONS 
 
Sotmesa a votació la proposta dalt transcrita, s’aprova per unanimitat. 
 
 
 
 
2. Informes de Presidència 
 
Aquest mes els hi volem rendir comptes de diferents trobades que hem fet amb diferents 
conselleries i direccions. 
 
La primera és amb el Conseller Buch, el Conseller d’Interior, amb el que hem estat debatent 
la necessitat urgent de què Mossos prengui responsabilitats en el mercadet que tenim els 
diumenges a Can Torras Can Llobet, on tenim una quantitat molt important de persones que 
van a vendre productes sense tenir llicència i que sobrepassa tant la capacitat policial de 
Sabadell com la de Sant Quirze, per tant avui hem establert que hi haurà una trobada a 
nivell tècnic-policial per establir l’estratègia que s’haurà de fer. 
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El mateix hem fet amb el control de la zona on hi ha una discoteca que doncs també cal que 
des d’Espectacles hi facin un seguiment. 
 
I evidentment hem tornat a parlar de la necessitat de més presència de Mossos per evitar 
els robatoris que tot i que sembla que hagin baixat doncs és necessari tenir doncs això, més 
Mossos fent els controls que hi ha programats i que alguna vegada, més vegades de les que 
voldríem, doncs no tenen temps de fer presencia. 
 
També els volem explicar que vam tenir una trobada amb el director d’Aeroports, el Sr. Jordi 
Candela. Vam arribar a 2 acords, el primer és que posant 2 controls per mesurar la 
contaminació acústica que pateixen els barris d’aquí Sant Quirze. Això és farà d’una manera 
més immediata, i més endavant instal·laran a la teulada de l’Ajuntament un aparell per poder 
gravar els acostaments i els enlairaments que fan les aeronaus a l’aeroport per poder 
mesurar la sensació que tenim tots els veïns i veïnes de què probablement ho fan més avall 
del que desitjaríem tots, com a mínim la sensació de seguretat que tenim no hi és. 
 
Per tant vam arribar a aquests 2 acords, la Generalitat es fa responsable d’aquests aparells, 
els dos primers de manera immediata i el següent doncs una mica més endavant durant 
aquest any. 
 
També hem estat amb el director general d’Infraestructures i mobilitat, el Sr. Xavier Flores, 
aquesta setmana hem fet la revisió de les obres de la C-58, de l’ampliació, ens han 
comentat que segurament passat Setmana Santa ja es podrà obrir el carril de la C-1413. 
 
Hem rebut molt sorpresos i agraïts d’alguna manera doncs que es faran càrrec d’una part de 
les obres, del projecte que Sant Quirze va aprovar pel carril  bici, doncs la part on ells 
actuen,  com a mínim seguiran allò que el projecte ja tenim dibuixat i això farà que no hagin 
de tornar a refer obra, sobre d’obra, perquè sinó era una cosa com complicada de fer. 
 
I també ens han notificat que ja estan començant a licitar el projecte que farà, que ha de fer 
la previsió de pantalles sòniques per evitar l’efecte de l’acostament de la C-58 al municipi. 
 
En tot cas això ara és la licitació de qui ha de fer el projecte, per tant no és que d’aquí a dos 
mesos tinguem les pantalles, sinó que ara comencen a fer la licitació del projecte de tot el 
carril i que per tant doncs l’execució serà a llarg termini, com a minin doncs sabem que ens 
han incorporat alguna zona més del poble de les que contemplaven inicialment en el 
projecte. 
 
També explicar-vos que vam tenir una trobada amb la directora de l’Agència d’Habitatge i el 
subdirector, vam arribar, juntament amb la regidora, amb la primera tinent d’alcalde, es va 
arribar a l’acord de fer l’ampliació de l’Oficina Local d’Habitatge, amb els convenis 2 i 3. Se’ls 
hi va explicar totes les accions que es proposen en el POUM que avui es porta a aprovació 
inicial. 
 
I vam també convenir que farem el conveni per conèixer tota la informació del parc públic 
d’habitatge que té la Generalitat a Sant Quirze i evidentment vam valorar tots els processos 
d’habitatge que s’han estat fent, totes les tasques que s’han dut a terme durant aquests 
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darrers 2 anys i vam quedar per trobar-nos amb els diferents tècnics que ens han de 
preparar aquests convenis per poder continuar treballant. 
 
Passant a coses més lúdiques, recordar-vos que demà a la tarda, bé demà al vespre hi ha 
una actuació de gent del poble molt interessant, un acte de joventut que commemora o fa 
memòria a la Chavela Vargas. 
 
Recordar-vos que el dissabte hi ha la Mostra Nacional de Glosa. Que el dissabte també hi 
ha la cursa del Mussol i que el dia 28 d’abril farem la Mostra d’Entitats. 
 
I ja que portem 2 dies excepcionalment complicats, dir-vos, i l’Ajuntament no ha pogut 
comunicar, dir-vos que demà a la tarda la Volta Ciclista a Catalunya passa per la C-1413, 
això suposarà que a partir de les 4 fins a les 5 de la tarda doncs tindrem tallat el trànsit de 
mig Vallès o com a mínim de Sant Quirze segur, perquè primer passa pel passeig Can Feu i 
per tant doncs allò que deien a la Ràdio “esto es una información de servicio”, doncs això, 
tingueu en compte que demà de 4 a 5 de la tarda, malgrat que el director general 
d’Infraestructures ens va confessar que havien intentat que no passés per aquí perquè hi ha 
les obres i no era massa adequat, doncs no ho van aconseguir i per tant doncs la Volta entra 
a Sabadell i se’n va cap a Sant Cugat i passa per Sant Quirze. Demanem paciència a tots 
els veïns i veïnes que us veieu afectats per aquesta incidència. 
 
I també us agraïm als veïns i veïnes la paciència que heu tingut aquests 2 dies amb el que 
l’Ajuntament no s’ha pogut comunicar perquè doncs amb una fallada d’internet de diferents 
ajuntaments i de la Diputació no podem ni rebre ni enviar res i per tant doncs no hem pogut 
ni comunicar que no podem comunicar. Per tant doncs això que estem una mica aïllats. 
   
 
           
 
3. Donar compte de decrets 
 
Es dona compte al Ple dels decrets realitzats durant el mes de febrer de 2019, que van del 
número 2019377 al número 2019838. 
 
 
 
 
4. Secretaria. 4/2019/SQ0004 
Donar compte inadmissió recurs cassació Construcciones Lahoz, SL 
 
 
 
Construcciones Lahoz, S.L. va signar un conveni amb l’Ajuntament a finals de 2006 per a 
l’execució d’obres d’urbanització d’uns vials externs a les Unitats d’Actuació 3, 4 i 5 del Pla 
general d’ordenació urbana. L’acord establia que la constructora havia d’assumir els costos 
de l’urbanització de la zona del centre. 

Posteriorment va reclamar davant els jutjats l’import d’aquestes obres atès que entenia que 
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els costos d’aquests vials s’haurien d’haver inclòs als projectes de tota la zona del centre, i 
no en un conveni a part d’obres ordinàries. El Jutjat Contenciós Administratiu núm. 17 de 
Barcelona va dictar sentència el 8 de juliol de 2015, estimatòria de la reclamació de quantitat 
feta per Construcciones Lahoz, S.L. 

L’Ajuntament va recórrer en apel·lació davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.  

En data 20 d’octubre de 2017 la Secció Tercera de la Sala del Contenciós Administratiu 
d’aquest Tribunal va dictar la sentència número 665/17, que estimava el recurs d’apel·lació 
394/15, i revocava la sentència anterior. 

El TSJC va donar la raó a l’Ajuntament i la sentència afirmava que el conveni no tenia 
naturalesa urbanística sinó que era per l’execució d’obres ordinàries i va ser la constructora 
qui voluntàriament va acceptar aquest cost, atès que no va impugnar el conveni en cap 
moment per tant es considera improcedent la reclamació del preu de les obres. 

Construcciones Lahoz, S.L. va interposar recurs de cassació contra aquesta sentència del 
TSJC. 

La Sala d’Admissions del Tribunal Suprem, mitjançant providència de 18 de gener de 2019, 
ha inadmès aquest recurs de cassació per, bàsicament segons s’exposa, manca d’interès 
cassacional. Aquesta providència d’inadmissió ha estat notificada a l’Ajuntament l’1 de març 
de 2019. 

 
 
 

DELIBERACIONS 
 
La senyora Elisabeth Oliveras i Jorba declara: 
 
Construcciones Lahoz, S.L. va signar un conveni amb l’Ajuntament a finals de 2006 per a 
l’execució d’obres d’urbanització d’uns vials externs a les Unitats d’Actuació 3, 4 i 5 del Pla 
general d’ordenació urbana. L’acord establia que la constructora havia d’assumir els costos 
de l’urbanització de la zona del centre. 

Posteriorment va reclamar davant els jutjats l’import d’aquestes obres atès que entenia que 
els costos d’aquests vials s’haurien d’haver inclòs als projectes de tota la zona del centre, i 
no en un conveni a part d’obres ordinàries. El Jutjat Contenciós Administratiu núm. 17 de 
Barcelona va dictar sentència el 8 de juliol de 2015, estimatòria de la reclamació de quantitat 
feta per Construcciones Lahoz, S.L. 

L’Ajuntament va recórrer en apel·lació davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.  

En data 20 d’octubre de 2017 la Secció Tercera de la Sala del Contenciós Administratiu 
d’aquest Tribunal va dictar la sentència número 665/17, que estimava el recurs d’apel·lació 
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394/15, i revocava la sentència anterior. 

El TSJC va donar la raó a l’Ajuntament i la sentència afirmava que el conveni no tenia 
naturalesa urbanística sinó que era per l’execució d’obres ordinàries i va ser la constructora 
qui voluntàriament va acceptar aquest cost, atès que no va impugnar el conveni en cap 
moment per tant es considera improcedent la reclamació del preu de les obres. 

Construcciones Lahoz, S.L. va interposar recurs de cassació contra aquesta sentència del 
TSJC. 

La Sala d’Admissions del Tribunal Suprem, mitjançant providència de 18 de gener de 2019, 
ha inadmès aquest recurs de cassació per, bàsicament segons s’exposa, manca d’interès 
cassacional. Aquesta providència d’inadmissió ha estat notificada a l’Ajuntament l’1 de març 
de 2019. 

Per tant donem compte d’aquest fet. 
 
 
 
 
 
5. Secretaria. 4/2019/SQ0004 
Donar compte de la Liquidació del Pressupost exercici 2018 
 
 
 

 
 

Es dona compte al Ple que mitjançant Decret núm. 20191118 del dia 25 de març de 2019, 
l’alcaldessa va resoldre aprovar la Liquidació del Pressupost de l’exercici 2018, en els 
termes que es descriuen literalment: 
 
ANTECEDENTS DE FET 
 
Atès l’expedient instruït per a la Liquidació de despeses i ingressos del Pressupost     
General de la Corporació per a l’exercici de 2018 i vist l’informe número 27/2019 de la 
Intervenció General. 
 
FONAMENTS DE DRET 

Articles 191 a 193 bis i concordants del Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març, pel 
qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals i amb les Bases 
d’execució del Pressupost General. 
 
DISPOSICIÓ 

L’alcaldessa resol: 

Primer.- Aprovar la Liquidació del Pressupost de la Corporació de l’exercici de 2018, 
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segons el resum següent: 

 

RESULTAT PRESSUPOSTARI 

COMPONENTS 
DRETS 

OBLIGA
CIONS 

AJUSTAMENTS 
RESULTAT 

RECON
EGUTS 
NETS 

RECONE
GUDES 
NETES 

PRESSUPOSTARI 

  
a) Operacions 
corrents 19.949.046,88 16.342.764,64   3.606.282,24 

  
b) Operacions de 
capital 200.253,71 2.260.024,69   -2.059.770,98 

1. Total 
operacions no 
financeres 
(a+b) 

20.149.
300,59 

18.602.
789,33   1.546.511,26 

  
c) Actius 
financers 0,00 0,00   0,00 

  
d) Passius 
financers 809.561,27 838.021,61   -28.460,34 

2. Total 
operacions 
financeres 
(c+d) 

809.56
1,27 

838.021
,61   -28.460,34 

I. RESULTAT 
PRESSUPOSTA
RI DE 
L'EXERCICI 
(1+2) 

20.278.
200,29 

18.534.
397,24   1.743.803,05 

AJUSTAMENT         
3. Crèdits gastats finançats amb 
romanent de tresoreria per a 
despeses generals 0,00   

4. Desviacions de 
finançament negatives 
de l'exercici   2.287.557,66   
5. Desviacions de 
finançament positives 
de l'exercici   1.030.780,31   

II. TOTAL 
AJUSTAMENTS 
(3+4+5)       1.256.777,35 
RESULTAT       2.774.828,27 
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PRESSUPOSTA
RI AJUSTAT 
(I+II) 

 
 

ROMANENT DE TRESORERIA 

COMPONENTS 2018 

1. (+) Fons Líquids   10.189.373,76 

2. (+) Drets Pendents de Cobrament   7.932.810,23 

    - (+) del Pressupost corrent 
2.148.5

95,61   

    - (+) de Pressupostos tancats 
5.762.6

53,38   

    - (+) de operacions no pressupostàries 
21.561,

24   

3. 
(-) Obligacions pendents de 
pagament   3.982.612,63 

    - (+) del Pressupost corrent 
2.693.6

98,44   

    - (+) de Pressupostos tancats 
12.335,

67   

    - (+) de operacions no pressupostàries 
1.276.5

78,52   

4. (+) Partides pendents d'aplicació   221.926,23 

    
- (-) Cobraments realitzats pendents 
d'aplicació definitiva 

51.160,
16   

    
- (+) Pagaments realitzats pendents 
d'aplicació definitiva 

273.08
6,39   

I. 
Romanent de Tresoreria total 

  14.361.497,59 
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(1+2-3+4) 

II. Saldos de dubtós cobrament   3.613.032,13 

III
. Excés de finançament afectat   7.268.646,40 

IV
. 

Romanent de tresoreria per a 
despeses generals (I-II-III)   3.479.819,06 

 

Segon.- Donar compte d’aquest acord al Ple de la Corporació a la primera sessió que es 
celebri. 

Tercer.- Trametre còpia de la Liquidació a l’Administració de l’Estat i a la Generalitat de 
Catalunya. 

Quart.- Donar de baixa la relació de partides d’inversió amb finançament afectat de l’annex 
d’aquesta disposició per manca d’execució del seu finançament. 

 
 
 

DELIBERACIONS 
 
El senyor Albert Falgueras Cuatrecasas declara: 
 
Bona tarda a tothom. 
  
Tal com és preceptiu, procedim a donar compte al Ple del decret 2019.1118 de la liquidació 
del Pressupost de la Corporació de l’exercici de 2018. 
  
Comencem pel Resultat Pressupostari. És a dir, la diferència entre els drets reconeguts nets 
20.958.861,86 euros i les obligacions reconegudes netes 19.440.810,94 euros.  
 
Aquest resultat inicial de 1.518.000 euros queda ajustat a 2.775.000 euros ja que s’ha de 
corregir, sumant els desviaments negatius de finançament de 2.288.000 euros i restant els 
desviaments positius de finançament de 1.031.000 euros. 
  
Destaquem, pel que fa als ingressos, el superàvit de 535.000 euros en les previsions de 
recaptació d’Impostos directes on, un any més, es recullen els fruits de la reactivació de 
l’activitat econòmica. En la mateixa línia, i en bona part per les taxes per la tramitació de 
llicències urbanístiques relacionades amb l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i 
Obres, l’ICIO, el capítol 3 també presenta un superàvit de 65.000 euros. 
  
Per la part de les despeses, cal destacar un saldo positiu en el capítol I de Personal, 
superior als 250 mil euros, concentrat, en la partida de Seguretat Social, dades molt 
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semblants a les de l’any passat, i també un saldo positiu superior al milió i mig d’euros en el 
capítol II de Béns i serveis corrents. 
 
D’aquests, gairebé 800.000 euros tenen la condició de propostes de despeses de naturalesa 
corrent que es traslladen a l‘exercici d’enguany i de la resta, bona part s’obtenen per l’estalvi 
en les licitacions dels expedients de contractació de l’Ajuntament. 
 
A tall d’exemple, podríem comentar que de la previsió de pagaments d’uns 386 mil euros en 
subministrament elèctric d’enllumenat públic hem estalviat gairebé 182 mil euros. Dels 413 
mil euros en subministrament elèctric d’edificis n’hem estalviat més 157 mil. Dels 185 mil 
euros en subministrament de gas n’hem estalviat 70 mil euros i dels 85 mil euros per 
despeses en defensa jurídica n’hem estalviat 34 mil. 
   
Tot i així, pel compliment de la regla de despesa en els termes previstos a la Llei d’estabilitat 
pressupostària i sostenibilitat financera, s’ha determinat el marge de despesa en 602.719,39 
euros. Aquesta és la cotilla legal en la que ens veiem afectades totes les administracions per 
igual, tant les que estem sanejades com les altres. En el nostre cas el nivell d’endeutament 
l’hem reduït del 20,51% de l’any 2017 al 20,08% d’enguany quan el topall màxim autoritzat 
és del 110%. 
  
De la suma dels deutors pendents de cobrament i els fons líquids de tresoreria i la resta dels 
creditors pendents de pagament, s’obté un Romanent de Tresoreria Total de 14.361.000 
euros. 
 
Aquest s’ha d’adequar per la incorporació de les despeses amb finançament afectat per a 
inversions de 7.269.000 euros, i pels saldos de dubtós cobrament de 3.616.000 euros. 
Destaquem aquí un canvi de tendència respecte els darrers anys, ha minvat en gairebé 
100.000 euros i ho atribuïm al cobrament d’alguns deutes d’exercicis tancats en quantia 
suficient per compensar l’augment en el percentatge de la dotació produït per la major 
antiguitat dels crèdits. 
  
En conseqüència, aquests Romanents per a Despeses Generals s’ajusten a 3.480.000 
euros xifres similars a l’any passat, i l’Ajuntament presenta una capacitat de finançament en 
termes del Sistema Europeu de Comptes de 770.000 euros. 
 
Aquest seria en principi l’import que podríem disposar, no obstant, d’acord amb la Llei, s’ha 
de cobrir primer de tot el saldo del compte 413 “Creditors per obligacions pendents d’aplicar 
al pressupost” que ascendeix 388.000 euros. 
  
La resta, els 382.000 euros es poden destinar a despeses financerament sostenibles i de 
vida útil superior a 5 anys. Enguany incorporarem 200.000 euros per finançar el carril-bici de 
connexió amb Sabadell i la resta a les inversions d’asfaltats de la via pública. 
  
 
 
 
6. Habitatge. 16/2019/SQHAB 
Proposta d’aprovació Programa d’actuació municipal d’habitatge de Sant Quirze del 
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Vallès (PAMH)  
 
 
 
ANTECEDENTS 
 
El 7 de març de 2017, l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès va sol·licitar a la Diputació de 
Barcelona, la concessió del recurs tècnic “Programes d’actuació municipal d’habitatge” del 
Catàleg de serveis de l’any 2017 aprovat en el marc del Protocol general del Pla “Xarxa de 
Governs Locals 2016-2019”. 
 
Aquest recurs està definit, al propi catàleg, com un instrument de planificació no reglada, de 
contingut tàctic i operatiu, en el qual es programen actuacions locals en matèria d'habitatge 
amb l'objectiu de donar eines a l’ens local per a planificar globalment el disseny de les 
polítiques d'habitatge. Els programes els elaboren professionals externs, amb la participació 
tècnica i el lideratge polític de l'ens local. 
 
Es tracta d’un instrument intern al propi ens local de caràcter eminentment tècnic, i és 
flexible, atès que s’adapta a la voluntat municipal i la realitat del municipi. 
 
Mitjançant Decret nº7649 de 20 de juliol de 2017, la Diputació de Barcelona notificà a 
l’Ajuntament la concessió del recurs sol·licitat. 
 
Després d’una primera reunió de presa de contacte entre l’Ajuntament i la tècnica de 
referència de l'Oficina d'Habitatge de la Diputació de Barcelona, les 5 sessions de treball es 
van dur a terme entre el 20 de febrer i el 10 de juliol de 2018. 
 
El 31 de juliol de 2018, la Diputació va lliurar el treball final a l’Ajuntament de Sant Quirze del 
Vallès.  
 
El document és el resultat del procés de treball dut a terme per l’Ajuntament amb 
l’assessorament i assistència tècnica de la Diputació, i que ha consistit en la detecció i 
diagnosi de les principals problemàtiques en l’àmbit de l’habitatge, en la definició d’uns 
objectius i estratègies d’abordatge, i en el disseny d’un programa d’actuacions que preveu 
nou accions concretes en matèria d’habitatge, algunes de les quals ja s’estan duent a terme, 
i a les que el PAMH dóna continuïtat i emmarca en una estratègia més global. 
  
Així mateix, s’ha incorporat les actuacions programades en l’aplicació “gestor de projectes 
del PAMH”, que és una eina que permet fer la gestió i seguiment de les accions projectades 
i que es preveu que es podran realitzar en un termini de 2 anys.  
 
La seva proposta d’aprovació per part del Ple municipal es produeix transcorreguts uns 
mesos des de la finalització del treball, un cop actualitzades algunes dades al primer 
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trimestre de 2019 i introduïdes algunes correccions a la redacció que no han alterat el 
contingut bàsic del treball, ni els objectius o actuacions programades. 
 
 
 
FONAMENTS DE DRET 
 

- Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l’Habitatge. 
- Decret 75/2014, de 27 de maig, del Pla per al dret a l'habitatge. 
- Decret Llei 1/2015, de 24 de març, de mesures extraordinàries i urgents per a la 

mobilització dels habitatges provinents de processos d'execució hipotecària 
- Llei 24/2015, del 29 de juliol, de mesures urgents per a afrontar l'emergència en 

l'àmbit de l'habitatge i la pobresa energètica 
- Cartipàs municipal vigent, el text refós del qual va ser aprovat per decret 2017158, de 

19 de gener de 2017. 
 
 
DISPOSICIÓ 
 
S’adopta el següent acord: 
 
 
 
Primer.- Aprovar el Programa d’actuació municipal d’habitatge de Sant Quirze del Vallès 
(PAMH) elaborat per l’Ajuntament en el marc del Catàleg de Serveis de l’any 2017 de la 
Diputació de Barcelona, que és del tenor literal següent: 
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Segon.- Notificar l’acord als serveis municipals i parts interessades.  
 
 
 
 
DELIBERACIONS 
 
La senyora Marta Baldrich Caselles declara: 
 
El Programa que presentem avui és el resultat del procés d’assessorament tècnic que es va 
realitzar des de finals de 2017 a juliol de 2018 en matèria d’habitatge amb la Diputació de  
Barcelona. Que ha consistit en la detecció de les principals problemàtiques en habitatge, la 
definició d’uns objectius estratègics d’abordatge, així com el disseny d’accions i eines per 
una futura gestió. 
 
Aquest programa, també com he comentat que ha estat elaborat i assessorat per la 
Diputació, però ha estat fruit del treball conjunt entre diferents àrees o departaments, com 
Habitatge, Benestar Social, Economia, Joventut, Territori i Medi Ambient entre d’altres. 
 
I per tant aprofito l’avinentesa per fer un agraïment a tots ells per l’esforç en el treball de 
consens final i en la consecució del programa. 
 
El Programa d’actuació municipal d’habitatge és un instrument lleuger, flexible, ja que 
s’adapta a la voluntat municipal i a la realitat del municipi, no pretén ser un document 
exhaustiu, sinó un full de ruta que ens serveixi per fer actuacions i els seus objectiu és que 
sigui un document àgil, pràctic, entenedor i operatiu i que al mateix temps pugui ser factible i 
realista. 
 
Per realitzar aquest programa s’ha fet una diagnosi d’accés a l’habitatge, d’habitatges buits, 
composició de les llars, evolució de la població, mercat públic de l’habitatge, accés a 
l’habitatge, elements, etc. i hem marcat uns objectius i hem elaborat un pla d’acció. 
 
Els objectius, entre uns quants, marcarem uns quants, és l’afavorir l’emancipació dels joves, 
reconeixement de més habitatge social, afavorir que la població més vulnerable de Sant 
Quirze no marxi, controlar les ocupacions irregulars, coneixement i incidència sobre els 
casos d’habitatge en situació deficient, entre d’altres com he comentat, i que volem 
aconseguir amb això? Doncs volem intentar frenar l’augment dels preus dels habitatges, 
conscienciar sobre els perills de sobrendeutament i introduir en el mercat habitatges de 
dimensions més reduïdes, diversificar les fórmules de lloguer d’habitatges, mobilitzar el 
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nombre d’habitatges buits, etc. 
 
El Pla en aquests moments compta amb 9 accions englobades en 3 objectius: un mercat 
d’habitatge més accessible i assequible que respongui a les necessitats de la població, 
afavorir l’accés i manteniment de l’habitatge a la població amb més vulnerabilitat i una 
coordinació i treballar en xarxa amb i amb unes accions, que són 9: campanya de 
comunicació i sensibilització per al lloguer assequible i la compra responsable d’habitatge, la 
modificació del planejament per fomentar la diversitat d’habitatges, una nova promoció 
d’habitatges, detecció i intervenció en habitatges buits, incentivació de lloguer assequible 
amb mesures de foment, com poden ser la bossa de lloguer assequible entre altres, servei 
d’intermediació de deutes d’habitatge, el Sidh que tots coneixem, suport en les dificultats de 
pagament dels habitatges de la població més vulnerable, espai de coordinació i de 
reallotjament dels casos més greus d’exclusió residencial, a partir del servei de Benestar i 
d’Habitatge, manteniment d’ajuts, reallotjament, etc. i una comissió de treball 
interdepartamental de l’habitatge. 
 
Això una mica a trets molt generals és el que seria aquest programa d’actuació municipal 
d’habitatge. En tot cas ho deixem aquí, evidentment us demanem el vostre vot favorable i si 
hi ha dubtes o aclariments en el vostre torn de paraules en tot cas en podem continuar 
parlant. 
 
 
 
El senyor David Sánchez Mancebo declara: 
 
Vostè Sra. Baldrich demana el vot favorable i bé nosaltres agafem aquesta petició i doncs li 
diem que efectivament, que té el nostre vot favorable perquè creiem que s’ha posat en certa 
manera en ordre aquella feina que s’ha pogut fer durant molts anys, però vostè ja ha 
capitalitzat un lideratge, certament important que nosaltres valorem i que sempre, sobretot el 
meu company, quan ha tingut preguntes sobre aquest aspecte vostè doncs li ha contestat 
amb molta eficiència. 
 
Som conscients que és un primer pas, som conscients que potser estem diguéssim en una 
fase molt preliminar, però això no vol dir que no pugui desenvolupar amb aquestes solucions 
pels ciutadans, sobretot pels joves del municipi que poden tenir una sortida digne a quedar-
se al municipi i poder doncs establir el seu futur aquí. 
 
En qualsevol cas, estarem atents, això sí a aquesta evolució, ja sigui en el present mandat o 
al possible govern del proper mandat perquè entenem que no és una cosa que es pugui fer 
en breu temps, entenem que és un procés llarg, o més que res a mitjà termini i per tant el 
que sí que li diem és que continuï informant-nos com ha estat la seva tasca fins ara i que 
aquests dubtes que tenim, no només al Ple sinó a les comissions doncs es puguin solventar 
mitjançant el diàleg i també com no amb la nostra participació. 
 
 
 
El senyor Manuel Cáceres Castaño declara: 
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Bon vespre a tothom. 
 
Nosaltres també valorem positivament l’elaboració d’aquest programa d’actuació municipal 
d’habitatge i el nostre vot també serà afirmatiu. Entenem que l’habitatge és una necessitat 
bàsica, fonamental, no només a Sant Quirze, sinó a tot arreu i que la situació actual a Sant 
Quirze i a tot arreu és problemàtica degut a les pujades dels preus dels lloguers, al repunt 
del mercat de venda que fa que moltes persones no puguin accedir a aquesta necessitat 
bàsica que l’habitatge. 
 
Des de Sant Quirze comptem amb habitatges grans, amb preus elevats, que no són adient 
per la demanda que pot haver i manquen en canvi habitatges més petits i per tant 
assequibles en els quals els joves puguin emancipar-se i la població més vulnerable pugui 
quedar-se a Sant Quirze i no marxi, com són els objectius que hi ha aquí en aquest Pla. 
 
També estem d’acord amb les accions que el Pla apunta, les promocions d’habitatge de 
protecció oficial, la detecció i mobilització dels habitatges buits, la incentivació del lloguer 
assequible, l’afavoriment com he dit abans de l’accés a la població vulnerable. Per tant el 
plantejament el compartim al 100%, caldrà veure com es desenvolupa, caldrà veure com 
s’executa, però evidentment el primer punt és tenir una eina de diagnosi que ens digui on 
estem, que ens digui on volem anar i que ens digui que hem de fer. Ara cal fer-ho i poden 
comptar amb la col·laboració del nostre grup per a aquesta tasca. 
 
 
 
La senyora Míriam Casaramona Massana declara: 
 
Bon vespre. 
 
Penso que des del mes d’agost que es va entregar aquest estudi, des d’ençà són 8 mesos, 
penso que haguessin pogut facilitar alguna reunió o una explicació, penso que això és un 
projecte de poble i que hauríem d’haver format part tots i hauríem d’haver estat informats, o 
si més no haver col·laborat abans. Això per un cantó. 
 
Després també trobo que el tant per cent que es dona de pressupost penso que es podria 
ampliar, volem fer moltes coses, està molt bé l’estudi, realment està molt bé, però volem fer 
moltes coses i crec que seria adient poder fer a pressupost, aquest és el nostre punt de 
vista.  
    
Tot i així nosaltres votarem a favor. 
 
 
 
La senyora Marta Baldrich Caselles declara: 
 
Moltes gràcies a tots, evidentment moltes gràcies, estic molt contenta perquè ens ho han 
treballat. Té raó Sra. Casaramona, segons això el programa ens el va entregar a finals de 
juliol la Diputació, ens el vam començar a mirar al setembre com aquell que diu, i vam trobar 
errors de coses que s’havien recollit i vam demanar la modificació, perquè a més no 
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coincidien el traspàs de dades de les reunions. Vosaltres heu vist que havia l’annex on havia 
totes les reunions i tot això. Es van fer les modificacions, es va tornar a la Diputació i llavors 
ens el van tornar . 
 
Nosaltres vam creure que faltava una cosa, que era el llenguatge no sexista i la visió de 
gènere i per tant vam demanar a la Diputació també que ens tornés el document, però amb 
un PDF obert que nosaltres poguéssim modificar el llenguatge. Vam trigar fins a finals de 
desembre principis de gener, o sigui passat Nadal, no ens van entregar el PDF obert perquè 
nosaltres poguéssim revisar, bé revisar ho havíem revisat, però fer les modificacions i tot 
això. Per això ve aquesta tardança, que és més tècnica que el que és pròpiament el 
programa. 
 
Pel que fa al pressupost, aquest és un programa que pel que deia, és flexible però tant 
d’acció com de pressupost, perquè depèn de les accions t’ho faràs, no és un pressupost per 
l’any que ve, és un pressupost a més termini per tant cada hauran d’incorporar més 
pressupost depenent de les accions que anirem obrint. 
 
El que està pressupostat en aquest moment són les accions que nosaltres tenim molt clar o 
que estem fent o que es portaran a terme a partir de setembre, el pressupost és de 
setembre a desembre, haurem de fer el pressupost de l’any 2020 a partir del setembre, per 
tant no està pressupostat, evidentment podem ser més agosarats i podem intentar 
evidentment, no podem ser, hauríem de ser molt agosarats a nivell d’habitatge, per tant en 
això li dono tota la raó, més pressupost sí té la raó. 
 
    
 
 
VOTACIÓNS 
 
Sotmesa a votació la proposta dalt transcrita, s’aprova per unanimitat. 
 
 
 
7. Presidència. 19/2019/SQALC 
 Atorgament del Premi Mussolada i Premi Mussol de Sant Quirze 2019 
 
 
ANTECEDENTS 
 
El Reglament regulador del Premi Mussol de Sant Quirze i Premi Mussolada, que va entrar 
en vigor el 22 de febrer de 2018, recull les característiques que han de tenir les persones, 
entitats i col·lectius mereixedors d’aquestes distincions honorífiques. 
 
El Premi Mussol de Sant Quirze s’atorga amb caràcter individual o col·lectiu a persones 
físiques o jurídiques que s’hagin distingit per algun fet o activitat que impulsi la identitat de 
Sant Quirze del Vallès, i/o que contribueixi a projectar el municipi cap a l’exterior, i que sigui 
susceptible de merèixer un reconeixement públic. 
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El Premi Mussolada s’atorga amb caràcter col·lectiu a persones jurídiques que s’hagin 
distingit per alguna activitat o acció de dinamització de la ciutadania de Sant Quirze. 
 
D’altra banda, l’article 9 de l’esmentat reglament recull la composició i funcions de la 
comissió que ha d’estudiar i valorar les candidatures presentades per elevar-ne una al Ple 
per a la seva aprovació.  
 
El passat 5 de març es va reunir la comissió la qual va valorar les candidatures presentades, 
i proposa atorgar el Premi Mussolada 2019 a la Colla de Diables de Sant Quirze, i el Premi 
Mussol de Sant Quirze 2019 al periodista Albert Segura i Arcas, atenent els motius 
següents: 
 
La Colla de Diables de Sant Quirze celebra, enguany, 25 anys de trajectòria. El col·lectiu 
s’ha convertit en un referent en les festes del municipi, en les celebracions al carrer, que al 
llarg de dues dècades i mitja, ha anat fent de pol d’atracció, i que ha participat de la vida 
pública, enfortint els llaços de cohesió social a Sant Quirze i dinamitzant la vida cultural de la 
vila. Els correfocs, les xanques, els tabals i els versots de la Colla han esdevingut punts 
d’ancoratge de la memòria col·lectiva de Sant Quirze tots aquests anys, portant la festa i la 
disbauxa que el foc sempre ha representat en les celebracions de la cultura mediterrània. 
 

Els Diables vetllen per mantenir la tradició popular del foc i, entre altres activitats, prenen 
part a la Llegenda de l'Iskariot, al correfoc de Sant Quirze del Vallès i a l'espectacle de les 
Fonts per la seva Festa Major. Així mateix, col·laboren amb altres entitats locals i actuen a 
diversos esdeveniments arreu del territori. Compten amb un grup de percussionistes 
coneguts com a Iskariots, a més d'un grup de malabars de foc i preparen espectacles de foc 
i pirotècnica. 

El periodista Albert Segura i Arcas, tot i la seva joventut, compta amb una trajectòria 
professional que s’ha distingit per tractar temàtiques poc còmodes per a la societat, i per 
haver-se convertit en un professional honest a través d’una carrera sòlida, on ha treballat per 
donar veu al poble. Nascut l’any 1982 a Barcelona, Albert Segura, en l’actualitat, presenta 
l’espai “Solidaris”, el programa degà de Catalunya Ràdio, dedicat als drets humans, la 
cultura de la pau i la cooperació. També presenta “El matí de Catalunya Ràdio” els dies 
festius entre setmana. És també sotsdirector de l’Agència Catalana de Notícies i va ser 
corresponsal a Brussel·les i a Paris per a diversos mitjans, com ara 8TV, El Punt Avui, RAC 
1 i l’ACN. En l’àmbit de la televisió, cal destacar la seva tasca com a director, realitzador i 
co-guionista del reportatge “Altsasu: ferides obertes”, emès el passat mes de gener a TV3. 

Com a veí de Sant Quirze, va estudiar primària a l’escola Purificació Salas i, amb 
posterioritat, va formar part de la primera promoció d’alumnes de l’IES Sant Quirze, dedicant 
part del seu temps al servei de Joventut,  el Canya Jove. La seva trajectòria en el món del 
periodisme va començar al Diari de Sabadell. És llicenciat en Periodisme per la Universitat 
Ramon Llull, i màster en Conflictes Internacionals Socials i Armats per la Universitat 
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Autònoma de Bellaterra. També ha ampliat els seus estudis a la London School of 
Economics and Political Science. 

 
FONAMENTS DE DRET 
 
Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de las Bases del Règim Local. 
 
Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions 
Públiques. 
 
Reglament Regulador del Premi Mussol de Sant Quirze i Premi Mussolada. 
 
DISPOSICIÓ 
 
S’adopta el següent acord: 
 
Primer.- Atorgar el Premi Mussolada 2019 a la Colla de Diables de Sant Quirze 
 
Segon.- Atorgar el Premi Mussol de Sant Quirze 2019 al periodista santquirzenc Albert 
Segura i Arcas 
 
Tercer.- Notificar aquest acord als premiats a efectes d’emplaçar-los a l’acte institucional  de 
lliurament de les distincions, que tindrà lloc el 26 d’abril de 2019. 
 
 
DELIBERACIONS 
 
La senyora Elisabeth Oliveras i Jorba declara: 
 
El Reglament regulador del Premi Mussol de Sant Quirze i Premi Mussolada, que va entrar 
en vigor el 22 de febrer de 2018, recull les característiques que han de tenir les persones, 
entitats i col·lectius mereixedors d’aquestes distincions honorífiques. 
 
El Premi Mussol de Sant Quirze s’atorga amb caràcter individual o col·lectiu a persones 
físiques o jurídiques que s’hagin distingit per algun fet o activitat que impulsi la identitat de 
Sant Quirze del Vallès, i/o que contribueixi a projectar el municipi cap a l’exterior, i que sigui 
susceptible de merèixer un reconeixement públic. 
 
El Premi Mussolada s’atorga amb caràcter col·lectiu a persones jurídiques que s’hagin 
distingit per alguna activitat o acció de dinamització de la ciutadania. 
 
El passat 5 de març ens vam reunir amb la comissió que està per valorar les candidatures, 
en aquest cas teníem dues propostes, la primera proposta per la Mussolada era per la Colla 
de Diables que enguany fa 25 anys, que és un col·lectiu que s’ha convertit en el referent de 
festes, sobretot en el municipi, doncs per Festa Major i per altres dies per Sant Joan i per 
altres dies que ens acompanyen, realment és una colla que cohesiona al jovent dinamitzant 
els correfocs amb les xarranques, amb els tabals i amb els versots per Festa Major. I 
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aprofitant que enguany fan els seus 25 anys ens va semblar que seria una bona manera de 
què els celebressin. 
 
La proposta del Premi Mussol, en aquest cas la van fer pel periodista Albert Segura i Arcas, 
que tot i que és força jove, doncs té una trajectòria professional doncs interessant, és un 
periodista que parla força clar, que fa programes que toquen temes poc còmodes a la 
societat i que a més a més és un periodista que s’ha format, va néixer a Barcelona, però que 
va anar a l’escola Purificació Salas, va anar a la primera promoció de l’Institut Sant Quirze i 
que durant la seva joventut participava de l’elaboració d’una revista que fa molts anys hi 
havia aquí Sant Quirze que es deia el “Que Que” que el feien des del Canya Jove. A més és 
una persona que és el sotsdirector de l’Agència Catalana de Notícies, va ser corresponsal a 
Brussel·les i a París per diferents mitjans i ara treballa a Catalunya Ràdio i també fa 
documentals per TV3, com el d’Altsasu: ferides obertes, que fa molt poc es va emetre. 
 
La voluntat de què els joves de Sant Quirze comencin a prendre protagonisme, la voluntat 
de posar a conèixer aquest valor afegit que tenim com a veïns de persones que fan coses 
interessants i especialment si són joves, doncs ens va portar a què els hi proposem que 
atorguem primer el Premi Mussolada a la Colla de Diables de Sant Quirze que també són 
molt joves, tot i que fan 25 anys. I el Premi Mussol al periodista santquirzetenc Albert Segura 
i Arcas. 
     
 
 
El senyor David Sánchez Mancebo declara: 
 
Només ens queda felicitar als premiats i evidentment congratular-nos de poder assistir als 
actes propis d’aquesta festivitat. 
 
 
 
El senyor Manuel Cáceres Castaño declara: 
 
M’uneixo també a la felicitació del Sr. Sánchez, tant a l’Albert Segura com a la Colla de 
Diables de Sant Quirze. Estem molt satisfets de què hi hagi persones i entitats d’una 
rellevància que puguin ser mereixedores d’aquest premi i també com deia el Sr. Sánchez, 
esperem assistir a la festa de lliurament del premi i poder-los felicitar personalment. 
 
 
 
La senyora Míriam Casaramona Massana declara: 
 
Nosaltres ens afegim a les felicitacions i evidentment estarem aquest dissabte a la nit a 
l’entrega. 
 
 
 
La senyora Elisabeth Oliveras i Jorba declara: 
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Bé perquè no us confongueu és el divendres 26 d’abril. Aquest dissabte farem la Cursa del 
Mussol, el divendres 26 farem l’acte d’entrega dels mussols, darrera hi ha una actuació del 
Cesc Freixes, després hi haurà una sorpresa que ens han preparat els Diables per celebrar 
els 25 anys i al final hi haurà el darrer concert d’AlQuadrat que tanca el seu cicle com 
AlQuadrat i el faran aquí a Sant Quirze. 
 
Per tant felicitem a tots els que ara sí podrem dir, un cop hagin votat, premiats. 
 
 
 
 
VOTACIONS 
 
Sotmesa a votació la proposta dalt transcrita, s’aprova per unanimitat. 
 
 
 
 
 
9. Presidència. 28/2019/SQALC 
Aprovació de les bases dels Pressupostos Participatius 2019 
 
 
 
ANTECEDENTS 
 
L'Ajuntament de Sant Quirze del Vallès inicia la seva 4a edició dels Pressupostos 
Participatius, un procés que implica de manera directa a la ciutadania en la presa de 
decisions sobre els recursos públics del municipi en un dels instruments principals de gestió 
de la corporació, com és el pressupost municipal.  
 
La missió d'aquest procés és promoure la participació ciutadana i la implicació de la 
ciutadania en el bé comú, obrint un espai per conèixer de primera mà les necessitats i 
inquietuds de la població, tot promovent els valors del govern obert, la comunicació, la 
igualtat i l'equitat, planificant la despesa municipal tan a prop com sigui possible de les 
prioritats dels veïns i veïnes, les entitats i el teixit empresarial del poble. 
 
Per tal de desenvolupar el projecte amb la màxima transparència i garanties s’ha preparat la 
redacció de les bases annexes, una vegada consultades amb els diferents serveis 
municipals implicats, que defineixen com serà el procés, el calendari i els criteris que el 
regularan en els extractes següents: 
 
1. Objecte i pressupost: disposar, debatre i decidir el destí de 200.000 € corresponents al 

capítol 6 d'inversions de l'exercici 2020. 
 

2. Règim jurídic: la normativa d’aplicació relacionada en aquest informe i en les mateixes 
bases. 
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3. Criteris de les propostes: les inversions hauran de complir amb els principis establerts de 

legalitat, competència, rang econòmic, compromís de futur i sostenibilitat financera, 
Inclusivitat, equitat i obertura i viabilitat tècnica. 
 

4. Estructura i calendari del procés: amb les consideracions i periodicitat en el marc de les 
fases informativa i de generació de propostes, presentació i validació de propostes, 
valoració tècnica dels projectes, publicació de les propostes validades, votació de les 
propostes i execució de les inversions finals. 

 
Òrgans del procés: per garantir la transparència del conjunt del procés es constituirà l’òrgan 
informatiu i consultiu de la Comissió de Garanties i en allò que afecti a les validacions, 
valoracions i contrast dels serveis municipals amb els proponents de les propostes la 
Comissió Tècnica. 
 
L’execució de les propostes resultants serà al llarg del 2020, quan els projectes més votats 
s’incorporaran al pressupost i s’executaran. 
 
Vist l’informe del Tècnic d’Administració General de Secretaria, de 12 de març de 2019. 
 
 
 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
- Articles 69 i 70 bis de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, 
mitjançant el procediment que preveu l’article 75 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del 
procediment administratiu comú de les administracions públiques. 
 
- Articles 1, 2, 40 a 43, 46 a 53 i disposició addicional segona de la Llei 10/2014, del 26 de 
setembre, de consultes populars no referendàries i d’altres formes de participació ciutadana. 
 
- Articles 9 i 69 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de Transparència, accés a la 
informació pública i bon govern. 
 
- Decret legislatiu 2/2003, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim 
local de Catalunya. 
 
 
DISPOSICIÓ 
 
S’adopta el següent acord: 
 
 
Primer. Aprovar les Bases reguladores del procés de Pressupostos Participatius Sant 
Quirze del Vallès 2019.   
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“BASES REGULADORES DEL PROCÉS DE PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS 2019 
 
L'Ajuntament de Sant Quirze del Vallès inicia la quarta edició dels Pressupostos 
Participatius, un projecte que implica de manera directa a la ciutadania en la presa de 
decisions sobre els recursos públics del poble en una de les eines principals de gestió de la 
corporació: el pressupost municipal.  
 
El pressupost participatiu es defineix com un mecanisme de participació i gestió del municipi 
mitjançant el qual la ciutadania pot decidir sobre la destinació d'una part dels recursos 
municipals establint un canal efectiu de democràcia participativa amb la finalitat d'atendre a 
les seves preocupacions i demandes en relació a les inversions que es realitzen al municipi. 
 
Més enllà del component decisori, aquest procés millora els canals de comunicació entre 
l'Ajuntament i la ciutadania, promou la consolidació d'un espai participatiu compromès amb 
la democràcia local de proximitat i genera espais de reflexió col·lectiva. Tant és així que, en 
les edicions anteriors, aquest procés ha generat debats col·lectius tant a nivell ciutadà,  
tècnic i polític  sobre les necessitats reals de la població tot afavorint una priorització i 
optimització dels recursos, donant a conèixer els procediments de gestió pública i el cost del 
bé comú. 
 
Els principals objectius d'aquest procés són promoure la participació ciutadana i la implicació 
ciutadana en el bé comú, obrir un espai per conèixer de primera mà les necessitats i 
inquietuds de la població, tot promovent els valors de la igualtat, la transparència i l'equitat, 
planificar la despesa municipal tan a prop com sigui possible de les prioritats ciutadanes 
 
Aquestes bases regulen el procés de pressupostos participatius 2019-2020. 
 
1. Objecte i pressupost 
 
En aquest projecte, els ciutadans i ciutadanes de Sant Quirze del Vallès poden disposar, 
debatre i decidir el destí de 200.000 € corresponents al capítol d'inversions de l'exercici 
2020, sota els principis de ser un procés vinculant, universal, deliberatiu i amb un sistema de 
garantia i transparència. 
 
La dotació pressupostària es concretarà en el capítol 6, d'inversions, del pressupost 2020, 
d'acord amb les propostes escollides per un valor total de 200.000 €. 
 
2. Règim jurídic 
 
El règim jurídic d’aplicació és el següent: 
 

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

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

 Articles 9 i 69 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de Transparència, accés a la 
informació pública i bon govern 
 

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

 
3. Criteris de les propostes 
 
Les propostes que es presentin poden referir-se només a actuacions que puguin incloure’s 
en el capítol d’inversions (capítol 6) del pressupost municipal. S’entén per inversió qualsevol 
bé inventariable que és permanent en el temps, amb una vida útil superior a un any. Són 
exemple d’inversions la construcció d’equipaments o la millora d’existents, l’adquisició de 
material, recursos, o béns, com vehicles, arbrat, parcs, etc. 
 
Les propostes presentades hauran de complir obligatòriament els criteris següents: 
 

 Legalitat: hauran d’adequar-se a la normativa vigent i aplicable en tots els àmbits, així 
com en els diferents plans i projectes municipals aprovats i amb vigència en el moment 
de la seva validació.  

 
 Competencial: emmarcades dins de les competències municipals i s’exclouran 

aquelles que siguin competència d’altres administracions, organismes o ens.  
 

 Econòmic: el seu pressupost no podrà ser inferior als 10.000€ ni superior a 200.000€. 
 

 Compromís de futur i sostenibilitat financera: hauran de ser autosuficients i només 
podran comprometre pressupostos futurs pel que fa a manteniment, però s’exclouran 
en cas que: 

 
o Comportin l’establiment de nous serveis públics  
o Tinguin associats nous llocs de treball no previstos a la plantilla municipal per al 

seu funcionament, gestió o ús. 
o Depenguin o tinguin associades noves inversions en exercicis futurs per al seu 

funcionament no incloses a la proposta 
o Estiguin incloses als plans quadriennals d’inversions aprovats. 
o Tinguin associats recursos que no les facin autosuficients. 
o Siguin financerament insostenibles. 
o Siguin despeses obligatòries que ha de fer l’Ajuntament per al bon 

funcionament del municipi. 
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o Facin referència a subvencions que ja estiguin atorgades a l’Ajuntament.  
 

 Inclusivitat, equitat i obertura: no podran provocar exclusió social, han de ser 
equitatives des d’un punt de vista de gènere, inclusives, obertes i dirigides al conjunt 
de la població, amb visió de ciutat i sostenibles amb el medi ambient. 

 
 Viabilitat tècnica: caldrà validar-se tècnicament pels serveis municipals que en 

tinguin la competència, d’acord amb aquestes bases, així com d’acord amb els criteris 
tècnics professionals de cada àmbit. 

 
4. Estructura i calendari del procés 

 
 Fase informativa i de generació de propostes: s’establirà una fase informativa i de 

generació de propostes entre la ciutadania, mitjançant sessions col·lectives o 
informatives. La fase de generació de propostes vol apropar i donar a conèixer les 
característiques del procés entre la ciutadania perquè tingui la informació suficient per 
generar propostes viables. Aquesta fase pot iniciar-se prèviament a la fase de 
presentació de propostes i/o coincidir amb aquesta en el temps, ja que té caràcter 
pedagògic i el seu objectiu principal és el de promoure la participació ciutadana efectiva. 

 
 Fase de presentació de propostes: les propostes es podran presentar de l’1 de juny al 

15 de juliol de 2019 als llocs següents: 
 
o Presencialment, als horaris d’obertura de les OACs de l’Ajuntament, centres cívics 
de Can Feliu i Torre Julià, Casal Serra de Galliners, Biblioteca Municipal, Espai 
Canya Jove i Centre de Desenvolupament Econòmic de Can Tuset. 

 
o En línia, mitjançant la sol·licitud que es posarà a disposició del procés a través del 
web municipal www.santquirzevalles.cat 
 

 Fase de valoració tècnica de propostes: les propostes hauran de superar la fase de 
valoració tècnica. Els tècnics hauran de tenir una presa de contacte amb qui presenti la 
proposta per acordar l’àmbit i extrem de cada projecte. El termini de la fase de valoració 
tècnica serà des de la presentació de les propostes dins del termini, fins al 26 de 
setembre de 2019. 

 
La Comissió tècnica es reunirà l’1 d’octubre, per validar transversalment els projectes 
aprovats. 

 
La Comissió de Garanties es reunirà el dia 3 d’octubre per validar les propostes que 
hagin superat la valoració tècnica. 

 
 Publicació de les propostes validades: el 14 d’octubre es publicarà el detall de les 

propostes validades i de les excloses a la plataforma www.consultes.santquirzevalles.cat, 
s’anunciarà al web municipal www.santquirzevalles.cat i estarà disponible en un dossier 
en paper a les oficines d’atenció ciutadana de l’Ajuntament de Sant Quirze. 
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 Fase de votació de les propostes: serà del 15 d’octubre al 4 de novembre de 2019. 

 
La Comissió Tècnica es reunirà el dia 5 de novembre de 2019 per validar el procés de 
votació i conèixer el resultat de les propostes escollides. 

 
Els resultats es publicaran a l’espai www.consultes.santquirzevalles.cat, amb el detall de 
l’escrutini, a partir del dia 5 de novembre, i al web municipal www.santquirzevalles.cat  

  
S’establirà un calendari de seguiment de l’execució de les propostes escollides, que es 
donarà a conèixer a la Comissió de Garanties, i l’estat d’execució de les edicions passades, 
que es reunirà, com a mínim, una vegada a l’any, amb aquests objectius. 
 
En tot cas, qualsevol variació en les dates previstes del cronograma establert es 
comunicaran amb temps als agents implicats. 
 
5. Presentació de propostes i espais per a la generació de propostes col·lectives 
 
Poden presentar propostes tots els ciutadans i ciutadanes majors de 14 anys 
empadronats/des al municipi, les entitats registrades al Registre Municipal d’Entitats   i els 
comerços i empreses amb domicili fiscal a Sant Quirze del Vallès. La forma de presentació 
pot ser de forma presencial o telemàtica i assistint a les taules sectorials de debat, tal com 
es detalla a l’apartat anterior de la fase de presentació de propostes. 
 
Es planificaran sessions de debat col·lectiu sectorial, que es publicaran en la fase de difusió 
del procés. 
 
Cada persona, entitat, empresa o comerç podrà presentar com a màxim 5 propostes, que 
hauran d’adjuntar un mínim de 15 signatures de persones empadronades al municipi. 
Aquestes s’han de consignar en una fitxa o formulari disponible en paper i en format digital 
que contindrà els apartats següents: 
 

 Identificació del/ la sol·licitant: nom de la persona a títol individual o representant de 
l’entitat o comerç, document acreditatiu d’identitat o NIF i domicili. 

 Adreça de correu electrònic i telèfon. 
 Denominació del projecte. 
 Descripció de la proposta. 
 Justificació de la proposta. 
 Destinataris/beneficiaris de la proposta. 
 Àmbit territorial: zona i/o barri . 
 Documentació adjunta (pressupost, plànol, altres...). 
 Àmbit. Les propostes hauran de poder estar encabides en un dels dos àmbits 

següents:  
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a) Àmbit d’espai públic o equipaments municipals. 
b) Àmbit social, cultural, esportiu o educatiu. 

 Documents acreditatius d’identitat i signatures dels sotasignants. 
 
En el cas que es comprovin deficiències en la presentació de les signatures o no constés el 
mínim de 15 sotasignats empadronats es requerirà la seva esmena a l’objecte de realitzar 
les modificacions o aportar la documentació que completi la petició de la proposta, la qual 
quedarà desistida si no s’esmenés en un període màxim de 10 dies. 
 
6. Anàlisi  i validació de les propostes 
 
En aquesta fase els serveis tècnics municipals analitzaran les propostes presentades en 
funció dels criteris descrits en aquestes bases i, en tant que compleixin amb els requisits 
establerts.    
 
L’avaluació per part dels tècnics municipals anirà acompanyada del pressupost corresponent 
per a la seva execució i d’un informe per a cadascuna de les propostes presentades 
considerant la seva validació o no per passar a la fase de votació que caldrà informar a 
l’eina corporativa “GPP - Gestió de propostes de pressupostos participatius”. Les propostes 
s’organitzaran per àmbits temàtics i es podran unificar en funció del contingut similar i/o per 
la seva viabilitat.  
 
El personal tècnic tindrà una presa de contacte amb les persones que realitzin la proposta 
per concretar els detalls de les propostes presentades. Així, en aquesta fase els serveis 
municipals podran contactar amb les persones que han presentat propostes per tal de 
resoldre qüestions formals de la seva presentació, aclarir dubtes del contingut o del 
pressupost. 
 
Finalitzada la validació tècnica es convocarà la Comissió de Garanties per la  validació final 
de les propostes admeses i es publicaran els resultats: S’informarà del criteri de no validació 
d’aquelles propostes que no estiguin validades tècnicament. Aquestes dades es podran 
consultar a la plataforma www.consultes.santquirzevalles.cat. 
 
7. Òrgans del Procés 
 
Comissió Tècnica dels pressupostos participatius 
 
Estarà formada per personal tècnic de les diferents àrees de l’Ajuntament. En la Fase de 
presentació de propostes es designaran els membres d’aquesta comissió que participaran 
també en la redacció de les bases. 
 
La comissió s’anirà convocant al llarg del procés per validar l’inici i finalització de cadascuna 
de les fases. La funció principal de la comissió tècnica és fer el seguiment del procés, 
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intervenint en el seu desenvolupament i organització.  
 
En la fase de valoració tècnica de propostes, aquesta comissió serà l’encarregada de validar 
les propostes que finalment passaran a la fase de votacions. Les propostes es valoraran en 
funció dels informes tècnics que elaboraran els diferents serveis municipals en funció i sota 
els criteris aprovats en aquestes bases. La comissió tècnica es pot ampliar si algun dels 
àmbits de les propostes no està representat. 
 
Dels diferents membres de la comissió tècnica es designarà a aquells que formaran part de 
la Comissió de Garanties.  
 
Comissió de Garanties dels Pressupostos Participatius 
 
Com en passades edicions, és l’òrgan de participació, seguiment i consulta de caràcter 
permanent i evolutiu que es pot anar adaptant a diferents situacions i circumstàncies.  
 
La Comissió de Garanties es convocarà i/o serà informada de totes les fases al llarg del 
procés: constitució i presentació del projecte Pressupostos participatius 2019, presentació 
del llistat de propostes recollides i validades tècnicament, així com durant el procés de 
votació i presentació dels resultats. 
 
El caràcter d’aquest òrgan de participació és informatiu i consultiu, és a dir, té com a funció 
principal reflexionar sobre el procés de participació a partir de la informació aportada. 
 
Per garantir el seu funcionament i la seva operativitat, té un nombre limitat de participants, 
però vol ser plural en els interessos, visions i experiències. 
 
Estarà formada pels membres següents: 
 

 Un membre de cada mesa constituïda. 
 Un representant de cada grup municipal. 
 La ciutadania, a títol individual, que vulguin prendre’n part. 
 Tècnics/ques municipals designats de la Comissió Tècnica. 

Un secretari/ària, del Servei de Participació Ciutadana, que aixecarà acta de cada reunió.”  
 
Segon.  Comunicar la present proposta als membres de la Comissió de Garanties i 
Comissió Tècnica. 
 
 
DELIBERACIONS 
 
La senyora Elisabeth Oliveras i Jorba declara: 
 
Enguany ja enfilem la 4a edició dels pressupostos participatius, tal com vam comentar, 
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enguany es presenten doncs amb les mateixes bases, cal disposar, debatre i decidir el destí 
de 200.000€. La voluntat és que l’objecte doncs sigui que els veïns i veïnes d’alguna 
manera, que Déu n’hi do! Ja ho han fet, vagin prenent el coneixement dels costos del que és 
la, els costos i les dificultats que genera doncs pensar projectes per un municipi per millorar-
lo. Les normes ens diuen que hi ha d’haver uns principis de legalitat, competencials, 
econòmics, que no siguin inferiors a 10.000€ ni superiors a 200.000, que tinguin compromís 
de futur i sostenibilitat financera, que siguin inclusius, que tinguin els principis d’equitat i 
d’obertura i que siguin viablement tècnics i que només s’hagin o tinguin a veure amb 
l’administració local, és a dir que no hi hagi cap altra administració implicada en l’execució 
d’aquests projectes. 
 
Recordem que hi podran participar tots els joves a partir dels 14 anys i que l’única cosa que 
haurà varia enguany és el temps de presentació perquè l’hem ajornat una mica més 
endavant, la presentació de les propostes serà de l’1 de juny al 15 de juliol per tal de no està 
durant el mes de maig en els processos electorals des d’ara, doncs sinó haguéssim 
començat a l’abril, sinó es solapava tot i per tant ho hem ajornat a més endavant per poder 
separar els conceptes i les campanyes. 
 
En tot cas és exactament el mateix, hi ha la comissió de garanties, hi ha la comissió tècnica 
de pressupostos, es donarà compta de les propostes que han estat elegides a través de la 
comissió de garanties i després es sotmetran a votació les hagin estat proposades i hagin 
superat la comissió tècnica. 
 
 
 
El senyor Manuel Cáceres Castaño declara: 
 
Breument, vull parlar una mica d’alguna cosa que ja hem comentat alguna altra vegada i 
alguna cosa potser nova. 
 
Evidentment nosaltres estem molt d’acord amb la participació ciutadana i celebrem que 
arribem ja a la 4a edició dels pressupostos participatius, valorem molt positivament tot el que 
sigui que la ciutadania participi. Potser hauríem de començar a valorar la possibilitat 
d’augmentar la quantia del diner que es pot invertir, més que res perquè, no perquè 
entressin projectes més grans, sinó potser perquè entressin més projectes i per tant es 
pogués donar sortida a més inquietuds. 
 
També entenc com sempre hem comentat en altres moments de processos participatius, cal 
mirar d’intentar pujar la participació de la ciutadania, tot i que en aquest cas la participació és 
més gran que en d’altres processos participatius, l’any passat va ser d’un 8%, entenem que 
seria interessant intentar augmentar aquesta participació. 
 
I finalment reiterar el que vaig dir l’any passat, que entenc que els processos participatius, 
els pressupostos participatius concretament estan molt bé perquè es puguin assignar fons a 
les necessitats o als desitjos de la ciutadania, però l’Ajuntament ha de continuar mantenint la 
seva tasca d’equilibrar aquelles coses que potser són necessàries, que potser les demanen 
els habitants, els ciutadans i ciutadanes de l’algun barri d’algun lloc, però que per la seva 
pròpia consideració o per la seva dimensió etc. doncs no arriben a tenir els vots suficients 
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com per passar, però malgrat això tenen un suport ample amb la ciutadania d’aquell lloc 
concret. Entenc que l’Ajuntament com ja vaig dir l’any passat ha d’intentar equilibrar aquesta 
situació. 
 
 
 
La senyora Mercè Vallès Corominas declara: 
 
Bon vespre. 
 
Miri com què ja no podré dir-li més perquè ja no repeteixo i no podré fer més intervencions 
en pressupostos participatius, no per això, però li hem dit, crec que ja l’any passat i l’anterior, 
que fos més agosarada i aquest any torna a repetir una altra vegada la destinació de 
200.000€ en els pressupostos participatius. 
 
Evidentment compartim plenament que arribem a la 4a edició, que és un tema que s’està 
consolidant, que entenem que mica en mica la participació encara augmentarà més, doncs 
perquè la gent cada vegada és més coneixedora d’aquest projecte, i per això estem a favor 
de tot aquest procés, però sí que és veritat que ara ens permetrà una abstenció, però no pel 
procés en si, sinó perquè ja no és la primera vegada que m’ha sentit dir això, doncs que 
entenem que podrien ser una mica més agosarats econòmicament ens ho permet i podríem 
haver ampliat una mica la partida destinada als pressupostos participatius. 
 
Per tant per això el nostre vot serà l’abstenció, no pel procés com he dit, sinó perquè una 
vegada i una altra li hem comentat, recordo que l’any passat vostè mateixa va dir que sí, que 
es podria mirar, no sé si no ho ha volgut fer o ha vist que no ho podia fer però en tot cas 
doncs aquí està el nostre posicionament. 
 
 
 
La senyora Elisabeth Oliveras i Jorba declara: 
 
Dir-los que sí que ho vam valorar com a equip de govern, però vam entendre que si ho fèiem 
es podia llegir amb una lectura diferent a la que la demanda, sinó senzillament com què és 
un any de processos electorals aquest any eren més... podíem canviar normes importants, i 
per tant ens vam quedar amb la mateixa situació, amb la voluntat de que qui governi l’any 
vinent doncs que comenci a canviar. 
 
També és veritat que en les meses de participació, el que ens deia el Sr. Cáceres de què 
augmentin el volum d’inversions, en les meses de participació es comencen a prendre 
decisions fins i tot que comencen a afectar al Capítol II. 
 
Per tant anem aprenent conjuntament tots plegats a prendre decisions que també decidim 
on destinem diners d’altres capítols que no només són d’inversions. És un procés 
d’aprenentatge continuo que evidentment ens portarà a prendre decisions col·lectives ben 
aviat. El següent punt és el Reglament de Participació i aquí es regula el Consell de Poble i 
en aquest sí podran decidir coses importants entre tots i totes en representació territorial, en 
representació d’edats i de tota mena i per tant de ben segur que els pressupostos dels 
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propers anys seran diferents perquè el poble també ho decidirà d’una altra manera entre 
altres coses perquè també prendran decisions col·lectives. 
 
En tot cas els hi agraïm el suport que hi donen. 
 
 
 
 
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) 
Vots en contra: 0 
Abstencions: 4 (PDeCat) 
 
 
 
 
 
9. Presidència. 67/2019/SQSCR 
Aprovació inicial del Reglament de Participació Ciutadana 
 
 
ANTECEDENTS 
 
Sant Quirze del Vallès ha viscut en els darrers anys un impuls decisiu en la promoció de 
formes i mecanismes de participació entre la ciutadania. Com a pilar fonamental de la 
democràcia i d’eficiència del repartiment dels recursos públics, la participació ciutadana 
esdevé un sistema d’entendre la gestió d’una manera compartida, una garantia de 
compromís i responsabilitat de l’administració amb la ciutadania, dels electes amb el veïnat.  

El repte actual de les administracions rau en establir els mecanismes per trobar i garantir 
noves formes per canalitzar les demandes, necessitats i peticions dels veïns i veïnes, a títol 
individual o col·lectiu, sigui quina sigui la seva formació, gènere, religió, diversitat funcional o 
recursos. En el seu reconeixement, ha de promoure la construcció de processos que 
preservin l’accessibilitat, la pluralitat i la igualtat d’oportunitats. I, sobretot, noves formes de 
recollir i  donar resposta efectiva davant el que la ciutadania demana. 

A Sant Quirze del Vallès, les associacions i entitats veïnals són una de les principals 
protagonistes meritòries d’aquesta participació, el motor real d’un nou model de societat que 
ja no entén que les dones i els homes només puguin contribuir en la construcció dels seus 
pobles o ciutats amb una convocatòria electoral cada quatre anys. El seu treball diari 
d’implicació i dinamització ciutadana juntament amb la convicció de l’Ajuntament de ser 
d’una administració compromesa i vinculada amb els seus administrats ha fet que caminem 
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junts per fer un aprenentatge compartit de les noves formes que podem explorar per millorar 
la nostra vila, els nostres serveis, o de potenciar els nostres recursos. La intel·ligència 
col·lectiva d’un poble fa que, pas a pas, el nostre municipi creï més oportunitats, sigui més 
just, més eficient, més accessible, més solidari, més sensible, més feminista, més actiu.  

En aquesta era de la revolució digital, les noves tecnologies, la popularització dels 
dispositius mòbils o de les xarxes socials ens han portat a un nou paradigma vital on 
l’administració ha deixat de ser una emissora unidireccional de missatges, per convertir-se 
en una receptora de demandes de manera pública i oberta. La popularització d’aquestes 
eines permet  que sigui molta més, la ciutadania que opina, respon, pregunta i interpel·la 
l’administració.  

En aquest context, l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès ha treballat intensament per 
garantir diverses formes de participació factible, constructiva i de qualitat, que posi en mans 
dels veïns i veïnes decisions sobre un ampli ventall d’aspectes i projectes promoguts per la 
Corporació. De la mateixa manera, també ha donat viabilitat a demandes ciutadanes en 
aquest àmbit, tot promovent la transparència, la bidireccionalitat o la difusió permanent del 
rendiment de comptes del bé públic. 

 
 
 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
Aquest Reglament es  dicta en base a la  potestat  normativa local  establerta en la Llei 
Orgànica 6/2006, de 19 de juliol, de reforma de l’Estatut d’autonomia de Catalunya; Decret 
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril que aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local 
de Catalunya; Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local; Llei 39/2015, 
de l’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.  

Quant al procediment d’elaboració, en compliment del que disposa l’article 62 del Decret 
179/1995, del 13 de juny que aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens 
locals; mitjançant decret d’alcaldia número 201900855 de data 1 de març de 2019, es va 
constituir la Comissió d’estudi encarregada de la redacció, la qual, en una sessió de treball 
realitzada el dia 6 de març del 2019 ha elaborat el text que es porta a aprovació. 

 
DISPOSICIÓ 
 
S’adopta el següent acord: 
 
Primer.- Aprovar inicialment el Reglament de Participació Ciutadana de l’Ajuntament de Sant 
Quirze del Vallès següent:   
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Sant Quirze del Vallès ha viscut en els darrers anys un impuls decisiu en la promoció de 
formes i mecanismes de participació entre la ciutadania. Com a pilar fonamental de la 
democràcia i d’eficiència del repartiment dels recursos públics, la participació ciutadana 
esdevé un sistema d’entendre la gestió d’una manera compartida, una garantia de 
compromís i responsabilitat de l’administració amb la ciutadania, dels electes amb el veïnat. 
Històricament, els moviments veïnals, feministes i sindicals no han defallit en la lluita per 
fomentar la participació, per  expressar les necessitats i  reivindicar els drets per aconseguir 
una societat que tingui el benestar global com a principal motivació. Malgrat els règims 
repressius de la nostra història passada i recent, la societat civil ha mantingut el seu pols per 
reivindicar de forma continuada i permanent drets fonamentals de la ciutadania. 

 

Aquest Reglament s’emmarca en els preceptes i principis  de tots aquests moviments, 
passats, presents i futurs, i en documents d’alt valor i transcendència per la preservació dels 
drets de les persones, com la Carta Internacional dels Drets Humans,  la Carta de Drets 
Fonamentals de la Unió Europea, la Convenció sobre els drets de les persones amb 
discapacitat feta a Nova York el 13 de desembre de 2016, la Declaració Universal dels Drets 
de l’infant, la Llei 11/2014 del10 d’octubre per garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, 
transgèneres i per erradicar l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia, i el Decret 200/2013, de 23 
de juliol, dels consells de participació territorial i nacionals dels infants i adolescents de 
Catalunya.  

 

El repte actual de les administracions rau en  establir els mecanismes per trobar i garantir 
noves formes per canalitzar les demandes,  necessitats i peticions dels veïns i veïnes, a títol 
individual o col·lectiu, sigui quina sigui la seva formació, gènere, religió, diversitat funcional o 
recursos. En el seu reconeixement, ha de promoure la construcció de processos que 
preservin  l’accessibilitat , la pluralitat i la igualtat d’oportunitats. I, sobretot, noves formes de 
recollir i  donar resposta efectiva davant el que la ciutadania demana. 

 

A Sant Quirze del Vallès, les associacions i entitats veïnals són una de les principals 
protagonistes meritòries d’aquesta participació, el motor real d’un nou model de societat que 
ja no entén que les dones i els homes només puguin contribuir en la construcció dels seus 
pobles o ciutats amb una convocatòria electoral cada quatre anys. El seu treball diari 
d’implicació i dinamització ciutadana juntament amb  la convicció de l’Ajuntament de ser 
d’una administració compromesa i vinculada amb els seus administrats ha fet que caminem 
junts  per fer un aprenentatge compartit de les noves formes que podem explorar per millorar 
la nostra vila, els nostres serveis, o de potenciar els nostres recursos. La intel·ligència 
col·lectiva d’un poble fa que, pas a pas, el nostre municipi creï més oportunitats, sigui més 
just, més eficient, més accessible, més solidari, més sensible, més feminista, més actiu.  
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En aquesta era de la revolució digital, les noves tecnologies, la popularització dels 
dispositius mòbils o de les xarxes socials ens han portat a un nou paradigma vital on 
l’administració ha deixat de ser una emissora unidireccional de missatges, per convertir-se 
en una receptora de demandes de manera pública i oberta. La popularització d’aquestes 
eines permet  que sigui molta més, la ciutadania que opina, respon, pregunta i interpel·la 
l’administració.  

 

En aquest context, l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès ha treballat intensament per 
garantir diverses formes de participació factible, constructiva i de qualitat, que posi en mans 
dels veïns i veïnes decisions sobre un ampli ventall d’aspectes i projectes promoguts per la 
Corporació. De la mateixa manera, també ha donat viabilitat a demandes ciutadanes en 
aquest àmbit, tot promovent la transparència, la bidireccionalitat o la difusió permanent del 
rendiment de comptes del bé públic. 

 

En una clara aposta per la participació real,  l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès ha 
promogut, des de l’any 2015, la creació de set meses ciutadanes que apleguen 
representants de les entitats dels àmbits de l’esport, la cultura, el comerç, feminismes, salut i 
cultura  amb l’objectiu de promoure la deliberació i la participació activa a tots els espais 
d’interès per la ciutadania. També ha promogut diversos processos de participació activa i 
efectiva, com és el cas dels Pressupostos Participatius, un projecte que l’any 2019 celebrarà 
la seva quarta edició i que atribueix al poble la decisió sobre el destí de 200.000 euros del 
pressupost municipal. Altres experiències destacades a nivell municipal són les referents a 
la tasca realitzada en el marc del Consell Educatiu, on es treballen polítiques transversals 
per avançar en la qualitat de l’educació al nostre poble. 

 

Entenem, doncs,  la participació ciutadana com un dret indispensable de la ciutadania 
d’intervenir, de forma individual o col·lectiva en la definició de polítiques públiques, com una 
condició necessària per avançar com a societat en un compromís bilateral de 
coresponsabilitat entre administració i administrat, basat en el consens i que promogui la 
intel·ligència col·lectiva. Cal destacar, també, les experiències en consultes ciutadanes, que 
han donat la veu al poble per escollir noms de carrers i d’espais públics, per deixar 
empremta d’esdeveniments i personalitats amb un paper destacat a la nostra història local. 

 

Amb aquest reglament, l’Ajuntament vol manifestar el seu compromís polític d’impulsar 
instruments de participació que garanteixin el dret de la ciutadania a intervenir en els 
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assumptes públics i  estableix els mecanismes, òrgans i mitjans  per promoure processos de 
consulta, deliberació, decisió, implementació i avaluació sobre qualsevol assumpte  de  
competència municipal. No es tracten, en el reglament, els drets i aspectes en matèria de 
participació regulats en altra normativa existent, com el dret de petició, regulat a la Llei 
orgànica 4/2001, el d’accés a la informació i l’exigència de transparència, de la Llei 19/2013, 
de 9 de desembre, i de la Llei catalana 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, 
accés a la informació pública i bon govern.  

 

Per a la redacció d’aquest reglament s’ha partit del Reglament tipus de participació 
ciutadana publicat per la Diputació de Barcelona i documents de referència en l’àmbit del 
govern obert i la transparència com el Manifest d’Administració Electrònica del Consorci 
AOC Administració Oberta de Catalunya.  

 

El debat generat en les múltiples formes i mecanismes endegats en els darrers anys en 
l’àmbit de la participació ciutadana a Sant Quirze del Vallès, ha permès identificar els 
elements definitoris del model que han de marcar la regulació de la participació ciutadana. 
Les reflexions i aportacions de la ciutadania a través de diversos àmbits s’han tingut en 
compte a l’hora de l’aprovació d’aquest reglament. El contingut d’aquest reglament és, 
doncs, fruit d’aquest procés de debat i de l’anàlisi d’experiències d’altres municipis. 

 

I. El reglament de participació s’estructura en tres títols. El títol I regula les disposicions 

generals. Es parteix de la definició del dret de participació ciutadana com a dret nuclear, al 
voltant del qual gira la regulació de les diferents formes de participació. El concepte està 
inspirat en els principis generals de l’anomenat govern obert, introduït per la Llei 19/2014, de 
29de desembre, de Transparència, accés a la informació pública i bon govern, en tant que 
govern obert és essencialment la intervenció dels ciutadans en la presa de decisions 
públiques, això és, participació ciutadana. 

 

El reglament de participació recorda l’obligació de l’Administració de facilitar, com a mitjà de 
fer efectiva la participació, la informació pública que preveu amb detall l’esmentada Llei 
19/2014. 

 

Finalment, es fa referència als sistemes d’informació i comunicació i a l’impuls de l’ús dels 
mitjans electrònics en la tramitació de tota forma de participació. 
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II. En el títol II “Instruments de Participació”, es recullen totes les formes de participació (les 
ja previstes en diferents lleis, processos participatius i el Consell de Poble) que, d’una 
manera o d’una altra, van dirigides a conèixer la posició o opinions de la ciutadania en 
relació amb qualsevol aspecte de la vida pública en l’àmbit competencial de l’ajuntament. 

 

En el capítol I “Mecanismes generals de participació” s’expliquen un seguit de mecanismes 
de participació ja previstos en diferents lleis: consultes populars per via de referèndum, 
consultes populars no referendàries (s’hi transposa la Llei 10/2014, de 26 de setembre, de 
consultes populars no referendàries i altres formes de participació ciutadana, tenint en 
compte les sentències del tribunal constitucional), el dret de petició, la iniciativa legislativa 
popular, les audiències públiques i la intervenció ciutadana en les sessions públiques del ple 
municipal. 

 

El capítol II regula el Consell de Poble com a òrgan consultiu de participació. 

 

El capítol III del títol II regula un marc de referència per les modalitats de processos 
participatius que es puguin crear en cada moment. Finalment, es dedica un capítol específic 
al retiment de comptes de qualsevol instrument o mecanisme de participació, amb l’objectiu 
que la ciutadania conegui el motiu de l’acceptació o rebuig de les propostes debatudes i els 
seus efectes en l’aplicació de la política pública. 

 

III. El títol III regula el foment de la participació ciutadana. En aquest apartat es 
desenvolupen els temes relacionats amb el desenvolupament del teixit associatiu, del 
registre de persones interessades en la participació i altres formes d’acció col·lectiva i, de 
l’altra, l’impuls de la participació ciutadana en l’àmbit intern del mateix ajuntament. 

 

 

Disposicions generals 
 

Objecte 
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1. L’objecte d’aquest reglament és l’establiment del règim jurídic, les modalitats, el 
procediment, la realització i la convocatòria dels instruments i mecanismes de participació 
ciutadana en l’àmbit competencial de l’ajuntament. 

 

2. Els instruments de participació que preveu aquest reglament s’estableixen sense prejudici 
dels procediments de participació i col·laboració ciutadanes establerts amb caràcter general 
per la legislació de règim jurídic i procediment administratiu, i per la legislació de règim local, 
o d’aquells que puguin establir-se per llei, amb caràcter específic, en relació amb una 
determinada actuació o decisió política. 

 

3. Tal i com estableix l’article 69.2 de la Llei 7/85, Reguladora de les Bases de Règim 
Local,les formes, els mitjans i els procediments de participació ciutadana no poden, en cap 
cas,disminuir les facultats de decisió que corresponen als òrgans representatius. 

 

La participació ciutadana complementa els mecanismes de representació política i enriqueix 
les decisions dels polítics electes amb una relació directa i estable amb les necessitats i 
aspiracions de la ciutadania. 

 

Concepte de Participació 

 

S’entén per participació, el dret de la ciutadania d’intervenir, de forma individual o col·lectiva, 
en la definició i l’aplicació de les polítiques públiques de l’ajuntament a través de processos 
de consulta, deliberació, decisió, desenvolupament i avaluació sobre qualsevol assumpte de 
la seva competència, a través dels òrgans i mitjans de participació establerts en aquests 
reglament i en les lleis. 

 

Principis generals 

 

1. Les formes de participació s’ha d’adequar als principis de transparència, publicitat, 
claredat,accés a la informació, neutralitat institucional, primacia de l’interès col·lectiu, 
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inclusió,protecció de dades de caràcter personal i rendició de comptes. 

 

2. Aquests principis es configuren com a obligacions per a l’ajuntament com a drets i 
garanties per als subjectes legitimats per a participar en el procés que es tracti. 

 

3. En tot procés de participació ha de garantir-se les fases d’informació, deliberació, 
valoració de propostes, avaluació i retiment de comptes. 

 

4. El retiment de comptes ha de consistir a donar a conèixer els criteris utilitzats per a valorar 
les aportacions i propostes, i els motius pels quals han estat acceptades o rebutjades, i 
acreditar el compliment dels compromisos assumits com a conseqüència del procés de 
participació ciutadana. 

 

Transparència i accés a la informació pública 

 

1. Amb l’objectiu de fer efectiva la participació ciutadana, l’ajuntament ha de facilitar l’accés 
ala informació pública a totes les persones, a títol individual o en representació de qualsevol 
persona jurídica legalment constituïda o altres formes d’acció col·lectiva, segons els termes 
previstos a la Llei 19/2014 de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació 
pública i bon govern. 
 

2. L’ajuntament de forma proactiva dona a conèixer la informació relativa als seus àmbits 
d’actuació i les seves obligacions, amb caràcter permanent i actualitzat, de la manera que 
resulti més comprensible per a les persones per mitjà dels instruments de difusió que els 
permetin un accés ampli i fàcil a les dades i els facilitin la participació en els assumptes 
públics. 

 
3. L’instrument per fer-ho és a través del Portal de Transparència i Dades Obertes. El Portal 
Municipal de la Transparència proporciona l'accés a la informació pública de forma senzilla, 
estructurada i clara perquè la ciutadania pugui realitzar un control efectiu de l'acció de 
govern i el retiment de comptes. 
 

L'obertura de dades públiques (open data), implica la publicació d'informació publica de 
l’ajuntament en formats que permetin la seva consulta o reutilització, creant valor social i 
econòmic a partir de les dades publiques ofertes lliurement per l'Administració. 
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4. L’accés a la informació pública no està condicionat a la concurrència d’un interès 
personal, no queda subjecte a motivació i no requereix la invocació de cap norma. 
 

Sistemes d’informació, comunicació i ús de les TIC 

 

L’ajuntament impulsarà mecanismes i instruments que permetin la interrelació amb la 
ciutadania, preferentment amb l’ús de mitjans electrònics i les tecnologies de la informació i 
la comunicació, en correlació amb l’Ordenança municipal reguladora de l’Administració 
electrònica.  

 

Destaquen els següents: 

 

1. Les Oficines d’Atenció Ciutadana. És el primer esglaó de la informació municipal, atén les 
consultes de la ciutadania des del punt de vista presencial, d’atenció telefònica o telemàtica. 
 
2. El web municipal (Seu electrònica). L’Ajuntament té a disposició de la ciutadania un espai 
en la seva pàgina web on informa de les actuacions d’interès general, dels acords de govern 
i del ple Municipal i de l’agenda d’activitats del municipi. A l’espai web municipal, com a seu 
electrònica, permet realitzar tràmits administratius, fer consultes i presentar propostes i/o 
suggeriments mitjançant els procediments que s’acordin. 
 

Aquesta pàgina web informarà amb el màxim detall possible dels projectes d'importància per 
al municipi i oferirà informació sobre entitats, equipaments i serveis, així com informació 
relacionada amb els serveis, actuacions, projectes i plans desenvolupats i d’interès per al 
municipi. 

 

3. Altres mitjans d’informació i comunicació municipals: 
 

4.1 Mitjans d’informació local. L’Ajuntament promourà l’edició de publicacions escrites o 
digitals per transmetre la informació a la ciutadania i donar a conèixer projectes i 
actuacions d’interès municipal i l’agenda d’activitats: butlletins d’informació municipal i 
altres publicacions en els formats que determini la tecnologia del moment. 
 
4.2  Xarxes socials. Les xarxes socials digitals s’han identificat com eines que poden 
ajudar a generar governs oberts, més transparents i participatius. L’Ajuntament empra 
d’aquestes tecnologies socials per contribuir a la participació virtual i a la millora de la 
confiança i com a eines per promoure la transformació dels processos i millorar els 

https://seu.santquirzevalles.cat/verificaciocsv


 

Document signat electrònicament. Codi Segur de Verificació (CSV):  13064237026056155036.  
Autenticitat verificable a https://seu.santquirzevalles.cat/verificaciocsv     105/148 

serveis públics. També són un canal important d'interacció amb els ciutadans des d'on 
l'Ajuntament pot donar-los veu i oferir respostes. 

 

4.3 Ràdio Municipal. L’ajuntament disposa d’una radio municipal sota la freqüència 90.9 
de la FM i d’un web de la radio sota el domini www.radiosantquirzevalles.cat que difonen 
informació d’actualitat i ofereixen un espai de difusió i participació a les entitats i 
ciutadania en general. 

 

Sistema de defensa dels drets de la ciutadania 

 

1. L’ajuntament ha d’exigir responsabilitats al personal i a les autoritats municipals que no 
respectin o vulnerin l’exercici dels drets de la ciutadania en relació amb la participació. 
 

2. Les vies a disposició de la ciutadania per a la defensa i protecció dels drets de 
participació,sens prejudici dels recursos administratius o jurisdiccionals pertinents, són: 
 

a) L’Oficina d’Atenció Ciutadana. 
 

b) El Sistema general de queixes i reclamacions Municipals.  
 

c) La Sindicatura Municipal de Greuges. 
 

d) El Consell del Poble. 
 

e) El Despatx Obert, o formes similars. 
 

Instruments de participació ciutadana 
 

Mecanismes generals de participació 
 

Consultes populars per via de referèndum 
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Concepte i disposicions generals 

 

1. S’entén per consulta popular per via de referèndum un instrument de participació directa 
per a determinar la voluntat del cos electoral sobre qüestions polítiques de transcendència 
especial amb les garanties pròpies del procediment electoral. 

 

2. Les consultes populars per via de referèndum d'àmbit municipal ciutadanes hauran 
detractar sobre qüestions de competència pròpia del municipi i de caràcter local amb 
transcendència especial pels interessos veïnals. 

 

S’exclouen els assumptes que afectin les finances locals o que vagin en contra de les 

facultats que la Constitució i l'Estatut reconeixen als ens locals. 

 

3. Les consultes populars per via de referèndum d'àmbit municipal són consultives. L'alcalde 
o alcaldessa ha de comparèixer davant el Ple municipal i fixar-ne la posició sobre el resultat 
de la consulta popular en el termini de sis mesos des de la celebració de la consulta. 

 

Modalitats i procediment 

 

1. L’Ajuntament podrà celebrar consultes populars per via de referèndum d’acord amb la 
normativa vigent en matèria de consultes populars per la via del referèndum. 
 
2. Hi ha dues modalitats diferents de consultes populars per via de referèndum d’àmbit 
municipal, segons quin sigui l’actor que en té la iniciativa: les consultes d’iniciativa 
institucional i les consultes d’iniciativa popular. 

 
3. A les consultes populars per via de referèndum d’àmbit municipal, tenen el dret d’iniciativa 
institucional l’alcalde o alcaldessa o bé un terç del total dels regidors o regidores municipals. 

 
4. A les consultes populars per via de referèndum a Sant Quirze del Vallès, el dret 
d’iniciativa popular ha de tenir l’aval, com a mínim, 1.000 habitants més el 10% de la 
població oficial. 

 
5. Són persones legitimades per a signar la proposta de consulta popular per via de 
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referèndum d’àmbit municipal, aquelles que, a més d’estar empadronades al municipi 
corresponent, compleixen un dels requisits següents: 
 

a) Tenir la condició política de català. 

b) Tenir la ciutadania dels estats membres de la Unió Europea o d’altres estats que 
tinguin reconegut per tractat o llei el dret de sufragi actiu i passiu en les eleccions 
municipals. 

c) Residir legalment a l’Estat espanyol, d’acord amb la normativa en matèria 
d’estrangeria. 

 

6. En la modalitat d’iniciativa popular, una comissió promotora formada per veïns del 
municipi exerceix la representació de les persones signants, presenta la sol·licitud 
d’admissió a tràmit adreçada a l’alcalde o alcaldessa i, si és admesa, s’encarregarà de la  
recollida de signatures de suport en un termini de tres mesos. 
 
7. En totes dues modalitats, el secretari o secretària municipal ha de verificar el compliment 
dels requisits establerts legalment a la iniciativa de la consulta i, en cas que es compleixin, 
remet la proposta al Ple de l’ajuntament perquè es debati i es voti. Per a ser aprovada cal 
una majoria absoluta del total de regidors o regidores.  

 
8. Si el Ple aprova la consulta popular per via de referèndum, l’alcalde o alcaldessa ha de 
remetre tota la documentació al departament de la Generalitat de Catalunya competent en 
matèria d’Administració local, perquè el Govern de la Generalitat, en un termini de trenta 
dies, demani l’autorització per a la convocatòria de la consulta al Govern de l’Estat. 

 
9. L’alcalde o alcaldessa ha de convocar la consulta popular per via de referèndum en un 
termini de trenta dies des de la notificació de l’autorització del Govern de l’Estat. 
 
10. Són persones legitimades per a votar en una consulta popular per via de referèndum 
d’àmbit municipal totes les persones que poden votar a les eleccions municipals de 
l’ajuntament corresponent. 
 

Consultes populars no referendàries de caràcter sectorial 

 

Concepte i disposicions generals 

 

1. Les consultes populars no referendàries de caràcter sectorial s’adrecen a un col·lectiu de 
persones determinat perquè manifestin l’opinió sobre una actuació determinada, decisió o 
política pública, mitjançant votació. 
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2. El resultat no té caràcter vinculant. Tanmateix, l’ajuntament ha de pronunciar-se sobre la 
incidència en l’actuació pública sotmesa a consulta, en el termini de dos mesos a partir de la 
celebració. 
 

Promotors, mecanismes de promoció i persones legitimades 

 

1. Poden promoure’s per iniciativa institucional o per iniciativa ciutadana. S’entén per 
iniciativa institucional la consulta promoguda pel ple mitjançant un acord adoptat per majoria 
simple,a proposta de dues cinquenes parts dels membres electes. En el cas de ser 
promogudes per iniciativa ciutadana, són necessàries un mínim de 150 signatures de 
persones empadronades al municipi. 
 
2. Amb caràcter general, poden participar-hi les persones majors de setze anys. 
 
3. El decret de convocatòria ha de delimitar, amb ple respecte a les exigències derivades 
del principi d’igualtat i no discriminació, les persones que hi poden participar en funció de 
l’àmbit territorial i dels interessos afectats directament per l’objecte de la pregunta, atenent a 
criteris que permetin identificar clarament i objectivament al col·lectiu o col·lectius a qui es 
dirigeix la convocatòria. 
 

Procediment 

 

1. En el cas de consultes d’iniciativa institucional, el procediment s’ha d’ajustar a les regles 
contingudes en els capítol II del títol II de la Llei 10/2014, de 26 de setembre, de consultes 
populars no referendàries i d'altres formes de participació, amb les especialitats següents: 

 

a) La consulta s’ha de convocar mitjançant decret de l’alcalde o alcaldessa, en el termini 
de 90 dies a comptar des de l’aprovació plenària si és d’iniciativa institucional, o des 
de la validació de signatures pels òrgans competents si ha estat promoguda per 
iniciativa ciutadana. 
 

b) El decret de convocatòria ha de determinar el col·lectiu o col·lectius que poden 
participar en la consulta, respectant sempre el principi d’igualtat i no discriminació; 
així com les modalitats de votació, que pot ser exclusivament l'electrònica. 

 

2. En el supòsit de consultes promogudes a iniciativa ciutadana, el procediment s’ha 
d’ajustar a les regles contingudes en el capítol III del títol II de l’esmentada Llei 10/2014, de 
26 de setembre, amb les especialitats següents: 
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a) La comissió promotora de la iniciativa pot estar formada per una o més entitats amb 
personalitat jurídica pròpia sense ànim de lucre o per un mínim de tres persones 
físiques que compleixin els requisits establerts per a poder participar en les 
consultes. 
 

b) Per a sol·licitar una consulta d’aquest tipus són necessàries, un 10% de les persones 
cridades a participar, amb un mínim de 150signatures. 
 

c) El termini de recollida de signatures és de seixanta dies. Els terminis computen a 
partir de la data de notificació de l’admissió a tràmit. 
 

d) No pot promoure’s ni celebrar cap consulta d’iniciativa ciutadana en els sis mesos 
anteriors a les eleccions locals ni en el període comprés entre les eleccions i la 
constitució de l’entitat local. 

 

Dret de petició 

 

Concepte i procediment 

 

1. La ciutadania té dret a fer peticions o sol·licituds al govern municipal en matèries de la 
seva competència, sense més limitacions que les establertes en les lleis. Pot estar 
fonamentada bé en la defensa d’un interès general o bé en la protecció d’interessos legítims, 
privats o individuals. No es pot utilitzar per a demanar una actuació per a la qual hi hagi un 
altre procediment o mecanisme específic que permeti a la ciutadania demanar-la o instar-la. 

 

2. La petició s’ha de formular per escrit, per qualsevol mitjà vàlid sempre que permeti 
acreditar la seva autenticitat i l’objecte de la petició, preferentment en format electrònic o 
telemàtic. 

 

3. L’ajuntament haurà d’acusar rebut de la petició en el termini de 10 dies i l’admet a tràmit, 
llevat que concorri alguna de les causes següents: 

 

a) Insuficiència de l’acreditació de la persona o persones peticionàries; en aquest cases 
dona un termini de 15 dies per a esmenar-la, transcorregut el qual sense que s’hagi fet es 
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desisteix de la tramitació. 

 

b) L’objecte de petició no sigui competència de l’ajuntament. 

 

c) La petició té un tràmit administratiu específic. 

 

En els supòsits dels casos a) i b), s’ha de dictar una resolució d’inadmissió motivada en el 
termini de 45 dies, comptadors des de la data de presentació. 

 

4. L’ajuntament ha de donar resposta a la petició en el termini màxim de tres mesos i ha 
d’informar, si escau, de les mesures que s’hi han pres o de les actuacions previstes per 
adoptar-les. 

 

Peticions específiques sobre funcionament de serveis públics 

 

1. En particular, la ciutadania té dret a fer propostes d’actuació o millora i suggeriments en 
relació amb el funcionament dels serveis públics. 

 

2. L’ajuntament ha de publicar al Portal Municipal de la Transparència de forma 
anonimitzada les propostes i els suggeriments rebuts,així com les iniciatives ciutadanes 
l’aplicació de les quals comporti una millora substancial dels serveis públics. 

 

Iniciativa popular indirecta 

 

Concepte 

 

1. Sense perjudici dels drets d’iniciativa popular directa, que són aquells vinculats a la 
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proposta de consultes populars per via de referèndum o de consultes populars no 
referendàries, i recollits a les seccions I i II d’aquest capítol, el veïnatge que gaudeixi del dret 
de sufragi actiu en les eleccions municipals poden exercir també la iniciativa popular 
indirecta, presentant propostes d’acords o actuacions o projectes de reglaments o 
disposicions de caràcter general en matèries de competència municipal. 

 

2. Les propostes han de referir-se íntegrament a competències de l’ajuntament, i no poden 
correspondre a matèries excloses per la llei reguladora de la iniciativa legislativa popular. 

 

Procediment 

 

1. Les iniciatives han d’anar subscrites, com a mínim, pel percentatge del 15% del veïnatge 
empadronat al municipi. 

 

2. L’alcalde o alcaldessa, o el regidor o regidora amb competència en matèria de participació 
ciutadana ha de valorar la proposta pel que fa a la necessitat de la norma, els costos que 
comporta, l’oportunitat de la regulació pera l’interès públic i els efectes que produiria sobre el 
sector i els interessos afectats, i ha d’adoptar una decisió en el termini de tres mesos. Si en 
aquest termini no s’adopta i notifica la resolució, la proposta ha d’entendre’s desestimada 
per silenci administratiu. 

 

3. La resolució ha d’exposar els motius pels quals s’accepta o es rebutja la proposta i s’ha 
de comunicar als proposants. 

 

4. La decisió sobre la proposta només pot ser objecte de recurs fonamentat en la vulneració 
dels elements reglats aplicables a l’exercici del dret, però no en allò que fa referència a 
l’oportunitat de la decisió d’iniciar o no la tramitació de la iniciativa. 

 

Audiències públiques 
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Definició d’audiència pública 

 

1. L’audiència pública consistirà en la trobada en una data determinada de responsables 
municipals amb la ciutadania per tal de donar informació sobre determinades activitats o 
programes d’actuació i recollir les propostes que en sorgeixin. 
 

2. L’alcalde o alcaldessa convocarà almenys una audiència publica cada any. 
 

3. Les audiències públiques han de ser presidides per l’alcalde o alcaldessa, que podrà 
delegar en qualsevol regidor o regidora.  
 

4. L’alcalde o alcaldessa podrà convocar les audiències públiques que consideri 
necessàries, ja sigui per iniciativa pròpia, o a proposta de: 
 

a) Veïns i veïnes de forma individual, en un nombre no inferior de 15% dels habitants 
del municipi, mitjançant un document que ha de contenir les dades següents: nom i 
cognoms, domicili, número de document nacional d’identitat o equivalent, i signatura. 
 

b) Un nombre d’associacions o grups no inferior al 10% dels inscrits al registre 
municipal d’entitats i col·lectius. 
 

c) El Consell del Poble o els consells de participació sectorial, sempre que l’acord s’hagi 
adoptat per majoria. 

 

5. Les sol·licituds d’audiències públiques hauran d’adreçar-se per escrit a l’alcalde o 
alcaldessa, assenyalant el tema concret a tractar, dins dels àmbits d’interès municipal, i 
acompanyades de la documentació acreditativa pertinent. 
 

6. El funcionament de les sessions serà el següent: 
 

a) Explicació del tema que es vol tractar per part de la persona ponent. 
 

b) Intervenció i posicionament del regidor o regidora responsable en la matèria. 
 

c) Intervenció de les persones assistents durant un màxim de cinc minuts per persona, 
temps que es podrà escurçar en funció del nombre de persones que vulguin parlar 
tenint en compte una durada màxima de dues hores per tota la sessió. 

 

d) Exposició de conclusions per part de la presidència de la sessió. 
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7. L’àmbit de la convocatòria, i consegüentment de la iniciativa per convocar-la, pot referir-
se a un barri o sector diferenciat del terme municipal. En aquest cas, la capacitat per fer la 
convocatòria s’ha de considerar respecte de l’àmbit territorial concret. 
 

8. En relació a les temàtiques sobre les que s’hagi sol·licitat audiència pública, no es podrà 
tornar a demanar sobre el mateix tema fins al cap d’un any. 
 

Participació al ple municipal 

 

Intervenció ciutadana en les sessions públiques del ple 

 

1. Els veïns i veïnes de Sant Quirze, les associacions, entitats o altres formes d’acció 
col·lectiva constituïdes per a la defensa dels interessos generals o sectorials de la ciutadania 
poden fer una exposició oral davant del ple, sempre que hagin promogut propostes d’acords 
o actuacions o projectes de reglaments o disposicions de caràcter general en matèries de 
competència municipal, tal i com s’estableix en l’article 15 del present Reglament. 

 
2. Aquesta intervenció s’ha de sol·licitar per escrit a l’alcalde o alcaldessa amb una antelació 
mínima de 2 dies abans de la sessió del ple. L’alcalde o alcaldessa comunicarà la decisió 
presa al titular de la sol·licitud abans de l’inici de la sessió del ple. La intervenció oral la farà 
una única persona representant, durant el temps de 5 minuts ampliable a criteri de l’alcalde 
o alcaldessa i amb anterioritat a la lectura, debat i votació de la proposta inclosa en l’ordre 
del dia. 
 
3. Tal i com disposa l’article 20.7 del Reglament Orgànic Municipal (ROM), una vegada 
finalitzada la sessió del ple ordinari, s’obrirà un torn obert de paraula perquè el públic 
assistent pugui realitzar preguntes o comentaris sobre temes d’interès col·lectiu. Correspon 
a l’alcalde o alcaldessa moderar aquest torn obert de paraula. S’establirà un màxim de 5 
minuts per intervenció i persona. Es podrà atorgar per l’alcalde o alcaldessa un segon torn 
de rèplica a la mateixa persona amb una durada màxima de 3 minuts. Aquestes 
intervencions constaran en acta. 
 

Publicació de les actes del ple en la seu electrònica 

 

1. L’ajuntament ha de publicar en la seu electrònica les actes de les sessions del ple. En la 
publicació, han de tenir-se en compte els principis i les garanties establertes per la normativa 
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de protecció de dades i la de protecció del dret a l’honor i a la intimitat. 
 

2. A aquests efectes, se seguiran les regles següents:  
 

a) Poden incloure’s dades personals sense el consentiment de la persona interessada 
si es tracta de dades referents a actes debatuts en el ple de la corporació o a 
disposicions objecte de publicació en el corresponent butlletí oficial. 
 

b) En la resta de supòsits, sense perjudici del que disposin altres lleis, la publicació 
únicament és possible si hi ha el consentiment de la persona interessada o les dades 
no poden, en cap cas, vincular-se amb la persona interessada. No obstant això, es 
pot publicar l’acta plenària corresponent duent a terme l’anonimització o dissociació 
prèvia de les dades personals, de forma que la informació continguda no es pugui 
associar a una persona identificada o identificable.  
 

c) En qualsevol cas, el principi de qualitat exigeix que el tractament de dades personals 
sigui adequat, pertinent i no excessiu en relació amb la finalitat perseguida. S’ha de 
cancel·lar la informació quan hagi deixat de ser necessària o pertinent per a aquella 
finalitat. 

 

Consell de Poble 
 

Definició 

 

1. El Consell de Poble és l’òrgan de participació i consulta municipal dels temes globals i 
d’especial transcendència pel municipi. Té un caràcter consultiu i de generació de propostes 
i suggeriments. 

 

2. Per agilitzar el seu funcionament, el Consell de Poble es pot descentralitzar en comissions 
de treball sectorials o territorials amb una vigència temporal limitada. 

 

3. Els seus objectius són els següents: 

a) Promoure la participació ciutadana, el debat ciutadà i la construcció col·lectiva. 

b) Ser l’espai  de  trobada  i  de  debat  dels diferents col·lectius per arribar al consens 
respecte dels temes estratègics del poble.  
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c) Afavorir la proximitat i la confiança mútua entre l’ajuntament, entitats i la ciutadania, 
amb respecte a l’autonomia de totes elles. 

d) Desenvolupar relacions transparents entre l’ajuntament i el poble.  

e) Promoure iniciatives i estratègies per la definició del Sant Quirze del present  i   del   
futur   per   tal   de   fer   recomanacions   tant   pels programes i actuacions de 
l’ajuntament com de les entitats.  

f) Afavorir  el  coneixement  i  apropament  de  les  diferents  realitats socials i 
territorials, possibilitant dinàmiques de cohesió ciutadana al municipi. 

g) Aprofundir en la cultura democràtica, constituint-se en un espai d’escolta d’opinions 
diverses, comprensió i participació. 

 

Funcions 

 

Les funcions del Consell de Poble són, com a mínim, són les que es detallen a continuació: 

a) Conèixer, debatre i elaborar  recomanacions sobre les grans línies i temes 
estratègics del poble. 

b) Fomentar la participació dels veïns i veïnes en la definició del futur del municipi i 
col·laborar en la millora del teixit associatiu. 

c) Debatre i emetre recomanacions sobre el Programa d’Actuació Municipal. 

d) Conèixer  i  fer  el  seguiment  d’altres  processos  participatius, si no existeixen 
òrgans específics dels mateixos, així com les conclusions de les comissions de 
treball del consell.  

e) Fer propostes d’actuacions i projectes d’interès per al municipi per a què siguin 
debatudes pel govern municipal i el ple. 

f) Altres funcions que li siguin assignades pel ple Municipal. 
 

Composició 

 

1. Composen el Consell la presidència, la vicepresidència i el plenari. 
 
2. La presidència correspondrà a la persona que ostenti l’alcaldia, i tindrà les atribucions 
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següents: 
 

a) Representar el Consell. 
 

b) Fixar l’ordre del dia, convocar, presidir, suspendre i aixecar sessions. 
 

c) Autoritzar l’assistència a aquelles persones o representants d’entitats i d’altres 
institucions que puguin aportar-hi llurs coneixements o assessorament per raó dels 
temes a tractar. 

 

d) Vetllar per l’execució dels acords adoptats pel Consell. 
 

e) Traslladar els informes i/o propostes del Consell a qui correspongui. 
 

f) Totes aquelles atribucions que li siguin expressament delegades pel Consell. 
 

3. La vicepresidència serà ocupada per un regidor o una regidora nomenat per l’alcalde o 
alcaldessa, tenint en compte el règim de delegacions existent en matèria de participació 
ciutadana, i haurà d’assistir la presidència en l’exercici del seu càrrec i aquelles altres 
funcions que, amb caràcter especial, li siguin encomanades per la presidència i/o el Consell, 
així com substituir-la en els casos d’absència, vacant, malaltia o qualsevol altra raó 
justificada. 
 

4. El plenari del Consell és l’òrgan de màxima representació, i podrà celebrar sessions de 
caràcter ordinari o extraordinari. A més de les atribucions establertes a l’article 21, seran 
funcions del Consell les següents: 
 

a) Demanar informació i documentació sobre qualsevol matèria o intervenció que afecti 
a l’àmbit d’actuació del Consell. 
 

b) Emetre informes previs i/o, propostes, no vinculants a iniciativa pròpia o a petició de 
l’ajuntament, en totes aquelles qüestions de competència municipal substantives per 
al futur del municipi. 
 

c) Determinar la creació, els objectius i les funcions de les comissions de treball i els 
òrgans complementaris d’estudi que es puguin constituir per a l’anàlisi de temes 
concrets. 
 

d) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li atribueixi el ple de l’ajuntament. 
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El Consell de Poble ha d’estar integrat, com a mínim, pels següents membres: 

 

a) L’alcalde o alcaldessa, qui el presideix. 

b) Un membre de cada grup polític amb representació a l’Ajuntament. 

c) Representants de les meses sectorials i d’organitzacions veïnals o altres col·lectius 
i/o persones representatives o compromeses amb la vida del poble. 

d) Podran  assistir  amb  veu  sense  vot,  professionals  i  experts/es, responsables  
polítics  i  tècnics de  les  àrees  quan  les temàtiques a tractar així ho requereixin, a 
petició de la presidència o d’un terç dels membres del consell.  

e) També  podran  participar  representants  d’altres  administracions, amb veu i sense 
vot.  

f) Actuarà  amb  funcions  de  Secretaria  algun membre de la regidoria referent de 
participació ciutadana o persona en què es delegui. 

 

Funcionament 

 

1. El Consell de Poble es reunirà almenys dues vegades cada any. Es convocarà per la 
Presidència amb una antelació mínima de 15 dies naturals a la data de celebració de la 
sessió.  
 
2. Les convocatòries de les sessions extraordinàries que ho siguin a petició d’un terç de les 
persones membres no es podran demorar més enllà de trenta dies des de la sol·licitud. 
 
3. Les convocatòries han d’incloure el caràcter ordinari o extraordinari de la sessió, el lloc, la 
data, l’hora en primera i segona convocatòria, l’ordre del dia i, si s’escau, la documentació 
pertinent. Caldrà incloure un torn de precs i preguntes en les sessions ordinàries. 
 
4. Es podran tractar, per raó d’urgència, punts no inclosos en l’ordre del dia quan així ho 
aprovi la majoria absoluta dels membres del Consell. 
 
5. De les sessions del Consell de Poble se’n farà una acta que es publicarà a la web i al 
portal de transparència municipal per afavorir l’accés i obertura. 

 
6. El Consell de Poble podrà fer un reglament de funcionament i organització propi. 

 
7. Es renovarà cada quatre anys des de la seva creació, que no necessàriament ha de 
correspondre amb el canvi de legislatura. 

 
8. Totes les sessions del Consell de Poble són públiques. 
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9. En el cas que s’hagin de sotmetre assumptes a votació, els acords s’adoptaran per 
majoria simple dels vots dels membres presents. En cas d’empat decidirà el vot de qualitat 
de la presidència. 
 

 

Comissió Plenària Intermunicipal del barri de Les Fonts 

 

1. La Comissió Intermunicipal és l’òrgan que ajuda a millorar la prestació de serveis al barri 
de Les Fonts, amb una major coordinació institucional i pluralitat en la partició de les entitats 
i del veïnat, entre els ajuntaments de Terrassa i Sant Quirze del Vallès. 
 
2. Aquest espai de reunions atendrà la singularitat del nucli de Les Fonts, que comparteixen 
ambdós municipis. 

 
3. La composició de la Comissió està formada pels membre següents: 

 

a) L’alcalde o alcaldessa de Terrassa i Sant Quirze del Vallès. 

b) Un regidor o regidora de cada consistori. 

c) Un o una representant de cada grup municipal amb representació als ajuntaments. 

d) 3 tècnics o tècniques de cada ajuntament. 

e) Una persona de cada una de les diferents entitats, associacions i col·lectius de les 
Fonts 

f) 10 persones censades a la secció censal de Sant Quirze del Vallès i al districte de 
Terrassa, escollides per sorteig.  

 

4. Les seves convocatòries i altres qüestions es regeixen pel conveni vigent 
interadministratiu d’ambdós municipis. 
 

Processos participatius 
 

Definició 
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1. Els processos de participació ciutadana són actuacions institucionalitzades destinades a 
facilitar i promoure la intervenció de la ciutadania en la definició i planificació de les 
polítiques públiques locals. 

 

2. Tracten sobre temes sectorials, territorials, específics o globals. En aquest sentit,poden 
tenir per objectiu la promoció de la participació activa de la ciutadania en la definició dels 
instruments estratègics del mandat, com per exemple, els plans estratègics, els plans 
d’actuació municipal i els pressupostos municipals. 

 

3. Tenen per objecte garantir el debat i la deliberació entre la ciutadania i les institucions 
públiques per a recollir l’opinió dels ciutadans respecte a una actuació pública concreta en 
les fases de proposta, decisió, implementació o avaluació. 

 

Àmbit d’aplicació 

 

1. Hi poden prendre part les persones majors de setze anys. Tanmateix, si la naturalesa o 
l’objecte ho requereix o ho aconsella, pot reduir-se l’edat mínima de les persones 
participants, motivant-lo en la convocatòria, a un mínim de 14 anys. 

 

2. Els processos poden ser oberts a tota la població o anar dirigits, per raó del seu objecte o 
àmbit territorial, a un determinat o determinats col·lectius de persones. 

 

3. La convocatòria dels processos dirigits a col·lectius específics ha de determinar amb 

precisió al col·lectiu o col·lectius cridats a participar, procurant-se l’aplicació dels principis 
d’igualtat i no discriminació, tant en la selecció dels col·lectius com dins d’aquests. 

 

4. Hi poden també participar les entitats, organitzacions i persones jurídiques en general 
amb independència de la seva forma o estatut jurídic, en interès propi o d’altres persones, 
així com les plataformes, xarxes o altres formes d’acció col·lectiva que, tot i no tenir 
personalitat jurídica, constitueixen de facto una font d’influència organitzada. 
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Iniciativa 

 

1. Els processos de participació ciutadana són d’iniciativa institucional quan els promou 
l’ajuntament, o la resta d’institucions i organismes públics amb relació als col·lectius 
ciutadans sobre els quals exerceixen competències o funcions o presten serveis. 

 

2. La convocatòria d’una iniciativa ciutadana és preceptiva si s’assoleix un percentatge del 
3%de les persones cridades a participar, amb un mínim de 50 signatures. En el cas de 
processos dirigits a col·lectius específics, els percentatges es calculen prenent com a 
referència l’àmbit subjectiu al qual es dirigeix el procés. 

 

Estructura 

 

Els processos de participació ciutadana han de tenir, com a mínim, les fases següents: 

 

1. Informació a les persones que hi poden participar.  
 
La convocatòria del procés s’ha de difondre públicament de forma clara. Ha 
d’incloure tota la informació necessària en relació amb quin col·lectiu o col·lectius 
estan convidats a participar; quina és l’actuació pública que se sotmet a la 
consideració ciutadana; i com es durà a terme aquesta participació, per tal que es 
desenvolupi de forma satisfactòria. 
 
La convocatòria i la informació han de difondre’s públicament de forma clara i 
fàcilment intel·ligible, preferentment mitjançant el web i portal de transparència 
municipal, així com d’altres mitjans propis del municipi, com són els recollits als 
articles 4 i 5 del present reglament.  
 

2. Aportació de propostes i deliberació.  
 
La convocatòria d’aquests processos ha d’establir un termini perquè les persones 
que poden participar facin les seves aportacions i propostes, que no pot ser inferior 
en cap cas a trenta dies.  
 
Les aportacions i propostes es poden presentar per qualsevol mitjà vàlid en dret, 
preferentment per via electrònica, amb l’únic requisit d’identificació de la persona i 
sense perjudici de la verificació per part de l’Administració del compte mitjançant el 
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qual es participa. 
 
Si la naturalesa del procés participatiu ho permet, l’ajuntament ha de promoure 
processos de deliberació pública que incentivin el diàleg i el contrast d’arguments i la 
participació de persones i entitats, responsables de l’ajuntament i expertes al seu 
servei o independents. 

 

3. Valoració de les propostes.  
 
L’ajuntament ha de considerar i valorar totes les aportacions i propostes realitzades. 
 
S’ha de determinar quines aportacions i propostes es prenen en consideració i com 
es concreta en l’actuació de l’Administració. 
 
Poden excloure’s de la fase de valoració les aportacions que no tinguin relació 
directa amb l’objecte del procés. 
 

4. Avaluació i rendició de comptes.  
 
L’avaluació dels resultats del procés ha de reflectir-se en una memòria final, que ha 
d’elaborar-se en el termini màxim de tres mesos a comptar des de la seva  
finalització.  
 
L’avaluació ha d’incloure, com a mínim, tota la informació necessària en relació amb 
quin col·lectiu o col·lectius hi han participat, quina és l’actuació pública que s’ha 
sotmès a la consideració ciutadana, com s’ha dut a terme aquesta participació i quins 
han estat els seus resultats. 
 
La seva publicació s’ha de fer a l’espai web establert i portal de transparència 
municipal. 

 

Aplicació supletòria a altres processos participatius 

 

1. Els processos de participació regulats en aquest capítol i altres que es creïn al seu empar, 
s’entenen sense perjudici dels instruments i mecanismes de participació que les lleis puguin 
establir per a determinats sectors o matèries. 

 

2. El que s’estableix en aquesta secció és d’aplicació supletòria a totes les modalitats 
participatives regulades en aquest reglament, o a altres que es puguin crear o desenvolupar 
institucionalment o a iniciativa ciutadana. 
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Retorn dels instruments de participació 
 

Retorn als òrgans decisoris municipals i a la ciutadania 

 

1. Els òrgans decisoris municipals i la ciutadania han de ser informats de les conclusions 
tant dels processos participatius com del Consell de Poble. 
 
2. Tot i que el resultat dels processos participatius i el Consell de Poble no siguin 
vinculants,els òrgans decisoris municipals han de valorar els efectes que ha tingut en 
l’actuació municipal i sobre els compromisos derivats del procés, i han d’informar 
públicament com a mínim sobre els següents: 
 

a) Els criteris utilitzats per a valorar les aportacions i propostes, i els motius pels quals 
han estat acceptades o rebutjades. 
 

b) Els compromisos assumits com a conseqüència del procés 
 

3. Una vegada l’any l’ajuntament publicarà una memòria dels processos participatius i dels 
debats i treballs fets en el marc del Consell de Poble o altres consells de participació. 
 
4. L’ajuntament ha de garantir la difusió pública de la memòria anual i dels resultats dels 
processos participatius al portal de transparència municipal i ha d’incentivar l’ús dels mitjans 
electrònics. 
 

Sindicatura Municipal de Greuges 
 

Objecte i finalitat 

 

1. La Sindicatura Municipal de Greuges té per finalitat defensar els drets de la ciutadania en 
relació a l’ajuntament i als organismes que en depenen, perquè s’hi puguin adreçar totes les 
persones del poble que se sentin agreujades per alguna actuació o resolució de l’Ajuntament 
o de qualsevol dels organismes que en depenen. 
 
2. Totes les persones tenen dret a dirigir-se a la Sindicatura Municipal de Greuges per tal 
que actuï en la defensa o mediació de qualsevol assumpte en el qual l’Ajuntament hagi 
pogut vulnerar els drets d’aquestes persones. 
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3. La Sindicatura ha d’exercir les seves funcions amb independència i objectivitat. No està 
subjecte a cap mandat imperatiu, no rep instruccions de cap autoritat i actua amb autonomia 
i d'acord amb el seu propi criteri, en el marc d'allò que s'estableixi en el propi Reglament 
Municipal de la Sindicatura Municipal de Greuges. 

 
4. La seva elecció serà pel ple de l’Ajuntament, mitjançant el procediment que desenvolupi 
el propi reglament, que en tot cas recollirà les vies per relacionar-se,durada del 
nomenament, cessament, suspensió, incompatibilitats i mitjans que disposa. 
 
5. L’Ajuntament està obligat a auxiliar la Sindicatura, amb caràcter preferent i urgent, dins 
dels límits establerts en els seus assumptes i investigacions. 

 
6. La Sindicatura Municipal de Greuges formarà part de la Comissió del Codi de Conducta 
dels càrrecs electes de l’Ajuntament. 

 
 

Consell d’Infants i Adolescència 
 

Objecte i finalitat 

 

1. D’acord amb la disposició dels articles 62 i 63 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, 
pel qual s’aprova el text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, es podrà 
crear un Consell d’Infants com a òrgan consultiu i de participació sectorial i estable en el 
qual els nens i nenes de Sant Quirze del Vallès puguin exercir el seu dret a participar, 
expressar les seves idees i opinions i proposar accions concretes per transformar el poble. 
 

Foment de la cultura participativa 
 

Foment del teixit associatiu i d’altres formes d’acció col·lectiva 

Suport al desenvolupament de la participació ciutadana 

 

1. L’ajuntament, a través de les seves àrees, ha de proporcionar a les entitats del municipi el 
suport per al desenvolupament autònom de les seves activitats. 
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2. De forma periòdica, l’ajuntament ha de dur a terme campanyes i accions de sensibilització 
sobre cultura participativa i democràtica, especialment destinades a la població infantil i 
juvenil. 

3. Així mateix, ha de posar a disposició de les entitats i els col·lectius no constituïts 
jurídicament en entitats els equipaments de proximitat perquè puguin fer les seves activitats. 

Foment del teixit associatiu 

 

1. L’ajuntament ha de promoure activament la xarxa associativa del municipi mitjançant el 
desenvolupament de programes específics de suport. 

2. Les entitats formalment constituïdes han d’estar inscrites en el Registre Municipal 
d’Entitats i Associacions Ciutadanes, d’acord amb el seu reglament municipal que ho regula. 
És necessari haver fet la inscripció per a poder accedir a suport econòmic i ajuts municipals. 

3. A l’hora d’assignar els ajuts a les entitats o altres col·lectius s’atendrà a l’impacte en 
l’àmbit comunitari de les seves activitats i el nivell d’implantació efectiva en el territori. En tot 
cas, restaran condicionades a les convocatòries i bases específiques reguladores per la 
concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva aprovades per 
l’Ajuntament. Es tindran en compte especialment les promogudes per les entitats sense 
finalitat de lucre, culturals, juvenils, veïnals, de gent gran, esportives, de feminismes i LGTBI, 
d’esportistes locals i grups de joves sense personalitat jurídica. 

Altres formes d’acció col·lectiva 

 

1. L’ajuntament ha de tenir en compte l’activitat dels col·lectius no constituïts jurídicament 
coma entitats, que tenen una voluntat manifesta d’incidència en les polítiques públiques del 
municipi amb interès general. 

 

2. Els col·lectius esmentats poden participar en els processos participatius impulsats per 
l’ajuntament, així com formar part del Consell de Poble i de les comissions de treball. 

Impuls intern de la participació ciutadana 

Rol de les persones referents o unitats de participació 

1. L’Ajuntament compta amb un referent o unitat específica de participació ciutadana. 
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2. La persona referent o unitat de participació ciutadana ha de fer dues funcions: 
 

a) Donar suport i assessorament metodològic i logístic a la resta de l’ajuntament per al 
desplegament de les polítiques de participació ciutadana.  
 

b) Coordinar els òrgans estables municipals de participació ciutadana. 
 

3. La persona referent de participació o la unitat de participació ciutadana ha d’estar adscrita 
a una regidoria no sectorial, preferentment en l’entorn d’alcaldia o bé en el departament 
d’organització o gerència. 
 

Facilitació dels òrgans estables de participació 

 

1. Tots els òrgans estables de participació han de comptar amb una persona referent 
municipal que s’encarregui de coordinar la seva activitat i fer les funcions de facilitació dels 
debats 
 

Impuls de la transversalitat i la participació interna 

 

1. En  el  cas  d’aquells  processos de  participació  que  facin  referència  a  projectes que 
impliquin més d’una àrea, l’ajuntament crearà equips ad hoc de treball encarregats de  
gestionar-los. 
 
2. L’Ajuntament vetllarà per promoure activament dinàmiques internes de participació en 
l’elaboració dels documents estratègics municipals. 
 

Disposició addicional 
 

Els preceptes d’aquest reglament que, per raons sistemàtiques, reprodueixin aspectes de la 
legislació vigent i altres normes de desenvolupament, i els que incloguin remissions a 
preceptes d’aquesta, s’entenen automàticament modificats o substituïts en el moment en 
què es modifiquin preceptes legals i reglamentaris. 

 

Disposició final 
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Aquest reglament entrarà en vigor un cop s’hagin realitzat els tràmits del procediment 
d’aprovació d’ordenances establert en els articles 49 i 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases del règim local, i els articles 65 i 66 del Decret 179/1995, de 13 de 
juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals de 
Catalunya.” 

Segon.- Sotmetre el present acord a exposició pública, mitjançant anuncis al Butlletí Oficial 
de la Província 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 en el Butlletí oficial de la 
Província, podent-se examinar l’expedient i presentar les al·legacions que estimin oportunes. 
Transcorregut el període d’exposició pública sense haver-se presentat reclamacions, els 
acords adoptats restaran definitivament aprovats.  

Tercer.- Publicar l’acord definitiu del text íntegre de l’Ordenança al Butlletí Oficial de la 
Província la qual entrarà en vigor a l’endemà d’aquesta publicació.  
 
 
 
DELIBERACIONS 
 
La senyora Elisabeth Oliveras i Jorba declara: 
 
A Sant Quirze hem viscut en els darrers anys un impuls decisiu de la promoció i formes i 
mecanismes de participació entre la ciutadania. El considerem un pilar fonamental de la 
democràcia i d’eficiència del repartiment de recursos públics, la participació ciutadana 
esdevé un sistema d’entendre la gestió d’una manera compartida, una garantia de 
compromís i responsabilitat de l’administració amb la ciutadania, dels electes amb el veïnat. 
 
El repte actual de les administracions rau en establir els mecanismes per trobar i garantir  
noves formes per canalitzar les demandes, necessitats i peticions dels veïns i veïnes, a títol 
individual o col·lectiu, sigui quina sigui la seva formació, gènere, religió, diversitat funcional o 
recursos. En el seu reconeixement, ha de promoure la construcció de processos que 
preservin l’accessibilitat, la pluralitat i la igualtat d’oportunitats. I, sobretot, noves formes de 
recollir i donar resposta efectiva davant el que la ciutadania demana constantment. 
 
Les associacions i entitats veïnals són un dels principals protagonistes d’aquesta 
participació, que realment rau en un model de societat que ja no entén que de tant en tant, o 
sigui cada quatre anys, doncs poden contribuir construint doncs prenent una decisió, sinó 
que volen participar durant tots aquests 4 anys de com i quan es fan les, el que dèiem 
abans, doncs les decisions. 
 
Aquest Reglament de participació ciutadana era el que ens faltava com a complement de 
l’aprovació del ROM, que ara fa just un any i mig, doncs ens faltava desenvolupar la part del 
compromís de com ens reuníem, tot allò que havíem detallat en el ROM doncs es descrivia. 
 
El Reglament parla de consultes populars, del dret a la petició, d’iniciativa popular indirecte, 
de l’audiència pública, de la intervenció veïnal en les sessions de Ple, del Consell de Poble, 
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de la Comissió Plenària intermunicipal de Les Fonts que evidentment ja existeix, però també 
la recull perquè sinó doncs quedaria fora, dels processos participatius, de la sindicatura 
municipal de greuges, del consell d’infants i del consell d’adolescència. 
 
Durant aquest mandat hem constituït 9 meses diferents perquè n’hi havia dues o dos espais 
que ja existien que era la Mesa de Cooperació i el Consell Escolar que ara ha esdevingut 
Consell Educatiu. La resta són espais nous de debat, que molts d’ells doncs el Reglament ja 
recull que aniran representats dins del Consell de Poble. 
 
El Reglament com a tal té uns títols, té uns principis generals, és el corpus que ens diu com i 
de quina manera ens ha de garantir que els veïns puguin participar i aquí hi ha totes les 
garanties perquè ho puguin fer. 
 
Realment el que desenvolupa són aquelles, totes aquelles figures que entre tots nosaltres 
vam descriure en el ROM i que per tant doncs generaven el que crèiem que era necessari 
per poder desenvolupar la participació. 
 
També recull d’una manera oberta els processos participatius sense descriure’ls tots perquè 
aquests poden ser múltiples i variats des de les xarxes, des de qualsevol àmbit i per tant 
abans de deixar-ho encotillat en un concepte l’hem deixat obert perquè la imaginació i la 
societat transformen constantment les coses i per tant aquí amb el temps aprendrem a fer 
coses molts divertides i molt noves segurament que ara potser ni se’ns poden ocórrer. 
 
En tot cas és un document, hem intentat que no sigui molt dens, que sigui fàcil de llegir i de 
considerar i que sobretot quan el traslladem als veïns, que ja l’hem debatut a la comissió 
d’entitats i l’hem treballat conjuntament, però quan l’hagin de llegir els veïns i veïnes sigui 
entenedor i puguin entendre bé com poder participar obertament de tot aquest recull de 
propostes que els hi fem. 
 
 
 
El senyor Luís Villa Carbó declara: 
 
Bona nit a tothom. 
 
Primer comentar que amb aquest Reglament i la participació de tots ha sigut molt positiva, 
tant per part tècnica de l’Ajuntament com per tots els grups polítics. 
 
Comentar perquè tothom ho sàpiga que es dona visibilitat a una de les qüestions que el 
nostre grup municipal havia portat a les eleccions en les que vam participar, que era el 
Consell de Poble i crec que això és important. 
 
I després comentar també el tema de què tot el poble, tota la ciutadania del poble ha 
d’entendre que tot això està perquè participi, per donar més facilitat de participació, que 
ningú es quedi a casa i tothom pugui dir la seva. Per descomptat la possibilitat de poder 
parlar en el Ple, això és important, crec que tothom ha de ser conscient, hi ha unes regles de 
com apuntar-se, de com fer-ho, però és una manera clara de donar veu a la gent.  
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O sigui que el nostre vot serà favorable. 
 
 
 
El senyor Manuel Cáceres Castaño declara: 
 
Nosaltres valorem positivament l’existència del Reglament, la regulació que es fa de la 
participació ciutadana, que evidentment és positiu fomentar sempre, tot i que no ha de servir 
d’excusa evidentment per a l’actuació municipal que té la seva responsabilitat perquè la 
ciutadania, a banda de participar directament també tria els seus representants perquè facin 
la feina de govern del dia a dia. 
 
Entenc que cal garantir que aquesta participació sigui real, és a dir potser amb això, el 
Reglament potser no en parla molt, però ja he parlat també d’aquest tema altres vegades, és 
a dir que hauríem d’aconseguir que aquests processos participatius tinguessin la intervenció 
de quanta més gent millor perquè sinó els resultats que puguin sortir poden no representar 
diguéssim la voluntat o el sentit de la majoria o d’una majoria rellevant, perquè clar aquí 
veiem el Reglament que per moltes qüestions i em sembla normal que sigui així, es demana 
un nombre o de signatures o de persones que ho proposen bastant elevat. Per exemple per 
les consultes populars via referèndum es demanen com 3000 persones que la demanin, 
1000 habitants més del 10% de la població, o les consultes populars no referendàries de 
caràcter sectorial són 150 signatures o 10% de persones cridades a participar. Les 
iniciatives populars indirectes 15% del veïnatge, que serien 3.000 persones. Les 
convocatòries d’audiència pública inclús un 15% dels habitants que són també 3.000 
persones. 
 
Clar en canvi els processos participatius com hem viscut aquí algunes vegades, doncs com 
què els insta l’Ajuntament és igual quanta gent participi, encara la participació sigui mínima, 
que després els resultats doncs es porten diguéssim a terme, tot i que evidentment tal com 
recull el Reglament, aquests processos són consultius i l’Ajuntament podria fer alguna altra 
cosa, però normalment es respecta aquesta voluntat tot i que sigui la voluntat d’una part molt 
minsa de l’electorat. Nosaltres això trobem a faltar que hi hagués algun tipus d’indicació que 
demanés, com ja he dit algunes altres vegades, una mínima participació, no estic parlant de 
grans xifres, ni de bon tros aquestes que surten aquí que he comentat ara, però sí una 
participació mínima perquè aquestes decisions diguéssim fossin vinculants o l’Ajuntament 
diguéssim tingués una indicació de seguir-les, perquè sinó ens podem trobar en què 
l’Ajuntament convoca consultes del tema que li pugui interessar i per tal es pot convocar no 
calen firmes mínimes ni res de res, i després amb una participació molt reduïda com he vist 
que ha passat algunes altres vegades, doncs això es porta a terme. 
 
Clar està bé que la gent participi, evidentment es pot dir que qui no participa és perquè no 
vol, però jo crec que hi ha unes responsabilitat especial de l’Ajuntament, de l’administració, 
d’instar i d’incentivar i de fer efectiva aquesta participació perquè realment puguem parlar 
d’una participació plena. 
 
 
 
La senyora Míriam Casaramona Massana declara: 
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Bon vespre. 
 
Nosaltres també veiem que aquest Reglament és el complement del ROM, que feia molt 
temps que ja s’havia acordat i que pensem que és una manera de treballar que podem partir 
des d’aquí i donarem el nostre suport. 
 
 
 
La senyora Elisabeth Oliveras i Jorba declara: 
 
Moltes gràcies. 
 
Estava buscant perquè hi ha algunes de les mesures Sr. Cáceres que ens ha dit que ja 
se’ns dicten, que hi ha d’haver uns mínims perquè sobretot en les consultes populars o el 
referèndum doncs ja t’ho dicten, és a dir no pots inventar quin percentatge ha de ser perquè 
sinó no compleixes. En tot cas estem tots d’acord que la participació l’hem de fomentar, 
tothom, jo diria que tots els grups municipals portàvem doncs processos d’alguna mena, 
doncs participatius, alguns compartits d’altres no tant, però i que és un aprenentatge i que 
per tant a partir d’ara doncs tenim l’eina perquè tots i totes doncs anem fomentant-la. 
 
Agraïm a tots els vot favorable. 
 
 
 
VOTACIONS 
 
Sotmesa a votació la proposta dalt transcrita, s’aprova per unanimitat. 
 
 
 
 
 
 
10. Territori i Medi Ambient. 26/2019/PLA 
Aprovació inicial del Pla d’ordenació urbanística municipal de Sant Quirze del Vallès 
(POUM)  
 
 
 
ANTECEDENTS 
 
1.-Vist que el Pla General d’Ordenació Urbana (PGOU) de Sant Quirze del Vallès, va ser 
aprovat definitivament per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona, en sessió de 
data 22/3/2000, i va ser publicat al DOGC de 11/5/2000. 
 
2.- Vist que la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona en data 22/9/2005, va acordar 
donar conformitat al Text Refós de les Normes Urbanístiques del Pla General d’Ordenació 
Urbana de Sant Quirze del Vallès. Les normes urbanístiques del PGOU es varen publicar en 
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compliment de la resolució de la CTUB de 22/9/2005, en el DOGC de 11/1/2006. 
 
3.- Vist que el Ple de l’Ajuntament en sessió celebrada el dia 26/11/2015  va acordar: 
 
“Primer.- Encarregar als serveis tècnics municipals, així com als serveis jurídics, la redacció de la 
documentació necessària als efectes d’iniciar els treballs de redacció del Pla d’Ordenació Urbana 
Municipal de Sant Quirze del Vallès.  
Segon.- Implicar al màxim la participació dels veïns, veïnes i entitats del poble amb l’objectiu que el 
projecte resultant, de transcendència pel municipi i els seus habitants, compti amb el màxim consens 
de la població.  
Tercer .- Que el programa de participació que ha d’acompanyar la revisió del PGOU contempli la 
creació d’un òrgan que aglutini la representació de la ciutadania i de les entitats del poble.” 
 
4.- Vist que la Junta de Govern Local en sessió de data 2/8/16, va acordar aprovar 
l’expedient de contractació i en sessió del mateix òrgan col·legiat de data 7/2/2017 es va 
adjudicar el contracte al despatx d’arquitectura “Jornet-Llop-Pastor SLP” de Barcelona, per a 
la revisió del Pla General d’Ordenació del municipi i elaboració del nou POUM .  
 
5.- Vist que l’equip redactor del POUM en data  10/4/2017 va presentar el Pla de Treball. 
 
6.- Programa de Participació Ciutadana. 
Vist que el Ple de l’Ajuntament en data 25/5/2017 va aprovar el Programa de Participació 
Ciutadana del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal del POUM on es preveu la constitució 
de les diferents actuacions per tal de garantir els drets d’iniciativa, informació i participació 
ciutadana, de conformitat amb el que preveu l’article 105 del Decret 305/2006 de 18 de juliol. 
S’han portat a terme les accions previstes en la Programa de Participació Ciutadana, amb la 
creació de les diferents comissions, entrevistes ( polítics, tècnics i entitats ), accions al carrer 
i  tallers.     
 
7.- Vist que l’equip redactor del POUM en data 31/7/2017 va presentar el document de 
Bases de la Revisió del Pla General d’Ordenació Urbana, document que durant el mateix 
mes de juliol es fa públic a través de la web municipal 
 
8.- Vist que en la Memòria de Participació continguda en l’Avanç de Pla s’expliquen les línies 
d’actuació que s’han portat a terme en relació amb la participació tècnica, política i ciutadana 
a través dels diferents òrgans creats a l’efecte, amb caràcter previ a l’aprovació de l’Avanç 
del POUM. 
 
9.- Aprovació Avanç POUM. 
Vist que en data 5/4/2018 el Ple de l’Ajuntament va aprovar l’Avanç del Pla d’Ordenació 
Urbanística Municipal (POUM) del Sant Quirze del Vallès, en els termes següents : 
 
“Primer.- Aprovar l’Avanç de Planejament del Pla d’Ordenació Urbanística municipal de Sant Quirze 
del Vallès, redactat pel despatx d’arquitectura “Jornet-Llop-Pastor SLP” de Barcelona, que conté els 
documents següents : 
Memòria d’informació. 
Memòria de l’ordenació urbanística . 
Memòria de participació. 
Document inicial estratègic . 
Plànols d’informació (Atles d’informació). 
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Plànols d’Ordenació. 
Plànols document estratègic. 
 
Segon.- Exposar a informació pública l’avanç de planejament del Pla d’Ordenació Urbanística 
Municipal de Sant Quirze del Vallès durant el termini de dos mesos, mitjançant la publicació d’aquest 
acord al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, al Butlletí Oficial del Província de Barcelona i a 
dos diaris d’àmplia difusió provincial i comarcal, tauler d’anuncis de la Corporació i a la pàgina del 
POUM de SQV i web municipal, per tal que tothom que hi estigui interessat/ada pugui examinar-los, 
formular les consultes que estimi oportunes i presentar quantes aportacions, suggeriments o 
reclamacions consideri adients.  També s’acorda donar compliment a l’article 8 del Decret Legislatiu 
1/2010 de 3 d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’urbanisme de Catalunya i donar 
publicitat de tot el document urbanístic de l’Avanç de Pla, a la pàgina web municipal als efectes de la 
seva consulta per via telemàtica. 
La documentació es podrà consultar a l’Oficina del POUM ubicada a l’Àrea de Territori i Medi Ambient 
en el Carrer Pau Casals 72 de Sant Quirze del Vallès. 
 
Tercer.- Trametre una còpia del document inicial estratègic i de l’Avanç de planejament del Pla 
d’Ordenació Urbanística Municipal de Sant Quirze del Vallès, a l’oficina territorial d’avaluació 
ambiental (OTAA) dels serveis Territorials de Departament de Territori i Sostenibilitat per tal que 
n’emeti el document d’abast de l’estudi ambiental estratègic, previst per l’article 86 bis del Decret 
Legislatiu 1/2010 de 3 d’agost i l’article 20 de la Llei 6/2009,  i a la Comissió Territorial d’Urbanisme de 
Barcelona (CTUB) del Departament de Territori i Sostenibilitat, per tal que n’emeti l’informe urbanístic i 
territorial d’adequació de l’Avanç al marc normatiu urbanístic vigent. 
 
Quart.- Facultar tan àmpliament com en dret sigui menester a l’Alcaldia, perquè en nom i 
representació d’aquest ajuntament impulsi, gestioni i dinamitzi la realització de les actuacions 
necessàries per al compliment de l’Avanç de planejament del POUM i també per tal que formalitzi i 
signi quants documents siguin necessaris a tal efecte.” 
 
10.- Exposició Pública Avanç POUM i Participació Ciutadana.-  
Abans de l’aprovació de l’Avanç del POUM l’Ajuntament va procedir a la creació de la 
Comissió de seguiment Social, plural en la seva composició  amb representants de tots els 
sectors associatius i ciutadania a títol individual. 
Reunions de la Comissió de seguiment Social : 
-5/11/2018 a les 19 h. a la Casa de Cultura Vila Puig. 
Presentació proposta document Avanç POUM que es sotmetrà posteriorment a aprovació 
pel Ple . 
-10/1/19 a les 19 h. a la sala Salut Pastor de la Patronal .  
Presentació proposta document POUM que es sotmetrà posteriorment a aprovació inicial pel 
Ple . 
L’Avanç del POUM un cop aprovat, va ser exposat a la Biblioteca municipal i al centre cívic 
Torre Julià, amb l’objectiu de donar a conèixer aquesta proposta de planejament . 
Aquestes exposicions varen ser complementades per les Xerrades que van protagonitzar 
l’equip redactor acompanyat dels tècnics i representants del govern municipal als barris,  
-18/4/18 a les 19 h. al centre cívic Torre Julià. 
-19/4/18 a les 19 h. a la Biblioteca municipal. 
-7/5/18 a les 19 h. al local social de poble Sec, Los Rosales, Castelltort i Poble Sec. 
-9/5/18 a les 14 h. al centre cívic Masia de Can Feliu, xerrada orientada a empreses i 
comerços. 
-9/5/18 a les 19 h. a l’escola Onze de Setembre, Can Feliu, Vallsuau. 
-10/5/18 a les 19 h. a l’escola Lola Anglada, Sant Quirze Nord. 
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-23/5/18 a les 19 h. a la Patronal, Castellet. 
-26 i 27/5/18 stand informatiu durant la Mostra d’Entitats. 
Simultàniament i mitjançant la publicació del corresponent anunci al DOGC núm.7602 de 
19/4/18, BOPB de 17/4/18 Diari Punt Avui de data 16/4/18 i Diari de Sabadell de data 17 i 
18/4/18, es va obrir un període de 2 mesos d’informació pública, per a la presentació 
d’aportacions i suggeriments per part de la ciutadania, entitats, empreses, etc. 
Durant el període d’informació pública de l’Avanç del POUM es van presentar 45 escrits en 
els que es formulaven suggeriments i alternatives de planejament, que varen ser analitzats i 
contestats individualment per l’equip redactor. 
  
11.- Informes organismes sectorials relatius a l’Avanç del POUM : 
Un cop aprovat l’Avanç Del POUM es van sol·licitar i obtenir els següents informes dels 
organismes sectorials afectats següents : 
-S/data Escrit Aeroports de Catalunya. 
-11/7/17 Informe del Ministeri d’Energia, Turisme i Agenda Digital. 
-20/9/17 Informe de la Direcció General d’Aviació Civil-Ministeri de Foment. 
-22/8/17 Informe de la Secretaria de Salut Pública-Generalitat de Catalunya- 
-10/5/18 Informe de l’Oficina de Gestió Ambiental Unificada de Barcelona (OTAAB) -
Generalitat de Catalunya- 
-31/5/18 Informe de la Direcció General de Qualitat Ambiental pel que fa als vectors acústica 
i lumínica-Generalitat de Catalunya- 
-31/5/18 Informe de l’Oficina Catalana del Canvi Climàtic-Generalitat de Catalunya- 
-14/6/18 Informe dels Serveis Territorials a Barcelona del Departament de Cultura-
Generalitat de Catalunya- 
-20/6/18 Informe de la Secció de Biodiversitat i Medi Natural-Generalitat de Catalunya- . 
-20/6/18 Informe de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya . 
-24/7/18 Informe de la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic pel que fa al 
vector aire-Generalitat de Catalunya-. 
-27/7/18 Informe de la  Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona (CTUB) -Generalitat 
de Catalunya- 
 
12.- Reunions de les Comissions : 
A més a més de l’activitat de les comissions creades d’acord amb el Pla de Participació, 
Comissió de Coordinació, Comissió de Direcció, Comissió Informativa de Seguiment del 
POUM, integrada pels Grups Municipals, i de la Comissió de Seguiment Social, s’inclou al 
final la de la Comissió Tècnica necessària en aquesta fase per tal de coordinar els treballs 
de l’equip redactor els tècnics municipals. 
S’han portat i s’estan portant a terme diverses reunions de les comissions, de conformitat 
amb el calendari previst des de l’inici del procés fins la data d’aprovació inicial del POUM : 
 
13.- Vist que en data 12/03/2019 l’equip redactor ha presentat el document per a l’Aprovació 
inicial del POUM RGE núm.2019004114, comprensiu de la documentació següent : 
 
a) Memòria del Pla d’ordenació urbanística municipal 

I. Memòria de la informació. 
II. Memòria de l'ordenació. 

b) Normes urbanístiques – Annexes: 
- Normes urbanístiques. 
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- Annexes: 
1. Fitxes normatives dels plans de millora urbana. 
2. Fitxes normatives dels polígons d’actuació urbanística. 
3. Regulació gràfica de les subzones. 
4. Normativa ambiental general. 
5. Usos en sòl no urbanitzable. 

c) Atles de la informació urbanística de Sant Quirze del Vallès. 
d) Plànols d’ordenació urbanística: 

1. Classificació del sòl (1 plànol DIN A1 1:7.500). 
2. Estructura general del territori (1 plànol DIN A1 1:7.500). 
3. Regulació i ordenació del sòl no urbanitzable: 

3a. Compliment de les determinacions del PTMB (1 plànol DIN A1 1:7.500). 
3b. Qualificació del sòl no urbanitzable (1 plànol DIN A1 1:7.500). 
3c. Components de qualificació del sòl no urbanitzable (1 plànol DIN A1 1:7.500). 
3d. Filtres de qualificació del sòl no urbanitzable: 

3d1. Proteccions sectorials i territorials (1 plànol DIN A1 1:7.500). 
3d2. Riscos (1 plànol DIN A1 1:7.500). 
3d3. Sistemes ecosistèmics culturals i de proveïment (1 plànol DIN A1 
1:7.500). 

4. Qualificació i gestió del sòl (11 plànols DINA1 1:2.000). 
5. Ordenació detallada del sòl urbà (25 plànols DINA1 1:1.000). 
6. Identificació dels sectors i àmbits del POUM (1 plànol DIN A1 1:7.500). 
7. Protecció dels sistemes (1 plànol DIN A1 1:7.500). 
8. Xarxes generals de serveis (5 plànols DIN A1 1:7.500). 
9. Reserves d’habitatge protegit en sòl urbà consolidat (1 plànol DIN A1 1:2.500). 

e) Memòria social. 
f)  Estudi ambiental estratègic (EAE). 
g) Estudi d’avaluació de la mobilitat generada (EAMG). 
h) Catàleg de béns a protegir. 
i) Catàleg de masies i cases rurals. 
j) Catàleg d’arbres i arbredes d’interès local. 
k) Agenda i avaluació econòmica I financera. 
l) Informe de sostenibilitat econòmica. 
m) Memòria de la participació. 
n) Document comprensiu. 
 
14.- En data 15/10/18 l’Ajuntament va aprovar inicialment la Modificació Puntual del Pla 
General d’Ordenació Urbana de Sant Quirze del Vallès. 
 
Durant el període d’informació pública de la Modificació del Pla, s’ha presentat el dia 
26/11/18 amb RGE 2018012200, dins de termini habilitat a l’efecte, escrit d’al·legacions 
subscrit pel Sr. Manuel Teba Torres, actuant en nom i representació de CEETRUS URBAN 
PLAYER SPAIN SA. 
 
A l’expedient hi consten els següents informes sectorials: 

- 28/01/19 Informe del Director General d’Energia, Seguretat Industrial i Seguretat 
Minera de la Generalitat de Catalunya. 

- 23/01/19 Informe del servei d’Aeroports i Transport Aeri de la Generalitat de 
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Catalunya. 
- 20/02/19 Informe del Director General de la Xarxa Ferroviària i Projectes. 
- 07/03/19 Informe del Director General d’Aviació Civil del Ministeri de Foment. 

 
15.-  D’acord amb l’informe favorable de l’arquitecte municipal de data 13 de març de 2019 
 
16.-  D’acord amb l’informe jurídic de la cap d’Àrea de Territori i Medi Ambient de data 13 de 
març de 2019. 
 
17.- D’acord amb l’informe d’Intervenció número 23/2019 de data 14 de març de 2019. 
 
18.- D’acord amb l’informe de Secretaria número 02/2019 de data 14 de març de 2019. 
 
19.- Atès l’informe jurídic de la secretaria i de la cap d’Àrea de Territori i Medi Ambient de 
data 19 de març de 2019, complementari a l’informe jurídic de data 13/03/19. 
 
 
 
 
 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
-Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local: 
*Article 21.1.j) relatiu a la competència del Ple per a l’aprovació inicial del Planejament 
urbanístic general i les seves modificacions. 
 
 -Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, aprovat per  
D.L.2/2003, de 28 d’abril:   
*Article 52.2.c) atribueix al Ple la competència per a l’aprovació inicial del planejament 
general del municipi així com l’aprovació que posi fi a la tramitació municipal dels plans i 
d’altres instruments d’ordenació urbanístics . 
 
-Text Refós de la Llei d’Urbanisme, aprovat per Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost 
(TRLU), modificat per la Llei 3/2012 de 22 de febrer : 
*Article 55 i 57,58 i 59 relatius al contingut i determinacions que han de tenir els Plans 
d’Ordenació Urbanística Municipal com a planejament general. 
*Article 76 relatiu a la competència dels Ajuntaments per a la formulació de figures de 
planejament general en l’àmbit territorial del municipi 
*Article 80 relatiu a la competència de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona per 
a l’aprovació definitiva dels Plans d’Ordenació Urbanística Municipal. 
*Articles 85 i següents, relatius  a la tramitació dels plans d’ordenació urbanística municipal.   
*Articles 89, 90 i 91 relatius als terminis aprovatoris i els efectes del silenci administratiu en 
la formulació i tramitació de les figures de planejament urbanístic. 
*Article 92 relatiu al tipus de resolucions definitives sobre el planejament urbanístic  . 
*Article 94 relatiu a la vigència indefinida del planejament urbanístic . 
*Article 95 relatiu a la revisió dels Plans d’Ordenació Urbanística Municipal un cop ha 
transcorregut el termini fixat o al produir-se les circumstàncies que s’hi especifiquen. 
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-Reglament de la Llei d’Urbanisme, aprovat per Decret 305/2006, de 18 de juliol: 
*Articles 21, 22 i 105 en relació amb el foment de la participació i els Programes de 
Participació Ciutadana en el procés de planejament. 
 *Article 23 relatiu a la convocatòria d’informació pública en els procediments urbanístics. 
*Article  106 en relació a la informació pública de l’Avanç dels instruments de planejament. 
 
-Text Refós del Pla General d’Ordenació Urbana de Sant Quirze del Vallès del 2000 : 
*Articles 8 i 9 Vigència i Revisió: Estableixen un termini mínim de vigència de 12 anys i les 
circumstàncies que justifiquen la Revisió del Pla.  
 
CONSIDERACIONS JURÍDIQUES : 
 
1.- DEFINICIÓ I OBJECTE POUM : 
 
De conformitat amb l’art. 57.1 del Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost, pel qual s’aprova el 
Text refós de la Llei d’urbanisme (TRLU), el POUM és l’instrument d’ordenació urbanística 
integral del territori i per tant un instrument de Planejament urbanístic general. 
D’acord amb l’art. 117 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament 
de la Llei d’urbanisme (RLU), s’entén per revisió del POUM la introducció de qualsevol tipus 
de canvis en les seves determinacions, inclosos els canvis en la classificació del sòl i els 
sistemes generals, sempre que no comportin la seva revisió, que es defineix en l’art. 116 de 
la mateixa norma com l’adopció de nous criteris .respecte a l’estructura general i orgànica o 
el model d’ordenació o de classificació de sòl preestablertes. 
 
2.- DETERMINACIONS DEL POUM 
 
El POUM dóna compliment a les determinacions mínimes establertes als articles 64 a 68 del 
RLU els Plans d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM), concretament relatives a : 
 
-classificació del sòl (art.64) 
-definició del model d’implantació urbana i de l’estructura general de l’ordenació del territori 
(art.65). 
-necessitats socials d’accés a l’habitatge (art.66). 
-Altres determinacions de caràcter general sobre el Patrimoni Públic de Sòl, el Programa 
d’Actuació urbanística municipal, límit temporal pla, revisió anticipada pla, etc.. (art.67). 
-determinacions relatives a les diverses classes de sòl urbà i no urbanitzable (art.68). 
 
3.- DOCUMENTACIÓ DEL POUM. 
 
El POUM dona compliment a la documentació mínima establerta als articles 69 a 76 del RLU 
els Plans d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) i conté : 
-Memòria d’Ordenació. 
-Memòria d’Informació. 
-Normes Urbanísticques- 
-Plànols d’Ordenació  
-Atles de la informació urbanística (plànols d’informació). 
-Memòria social. 
-Estudi Ambiental estratègic (EAE). 
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-Estudi d’Avaluació de la mobilitat generada (EAMG). 
-Catàleg de bens a protegir. 
-Catàleg de masies i cases rurals. 
-Catàleg d’arbres I arbredes d’interès local. 
-Agenda i Avaluació económico-financera. 
-Informe de sostenibilitat económica . 
-Memòria de la participación. 
-Document comprensiu. 
 
4.- PROCEDIMENT APROVATORI POUM : 
 
El procediment legalment establert per a l’aprovació dels Plans d’Ordenació Urbanística 
Municipal (POUM) és el següent : 
 
-Fase 0. Fase prèvia. Acord d'inici de revisió de planejament.  
 
El consistori municipal aprova la tramitació de formulació o revisió del planejament urbanístic 
municipal.  
 
-Fase 1. Avanç de planejament. 
 
El consistori ha d’aprovar i sotmetre a informació pública l’Avanç  
del POUM. El document d'Avanç del Pla ha de contenir: els objectius generals del pla; una 
síntesi de les alternatives considerades; una síntesi dels criteris urbanístics, ambientals i 
socials; la descripció de les característiques bàsiques de la proposta; i un informe ambiental 
previ. 
 
-Fase 2. Aprovació inicial.  
 
El consistori ha d’aprovar la proposta inicial del POUM. El document s'exposa a informació 
pública per un termini d'un mes per recollir possibles al·legacions. Durant aquest període, se 
sol·licita un informe als organismes amb competències sectorials, que l'han d'emetre dins 
aquest termini. 
 
-Fase 3. Aprovació provisional.  
 
El consistori ha d’aprovar de nou la proposta un cop resoltes les al·legacions. Després, el 
document s'envia a la Comissió territorial d'Urbanisme de la Generalitat de Catalunya 
perquè sigui aprovat definitivament. 
Cal sol·licitar els informes als organismes afectats per llurs competencies sectorials I donar 
audiència als municipis colindants. 
Sotmetre a informació pública el document del POUM aprovat inicialment, que inclou el EAE, 
per un termini mínim de 45 dies .  
Superada la fase de sol·licitud d’informes sectorials i valorades les al·legacions, cal trametre 
al Departament de Territori i Sostenibilitat el document d’aprovació inicial del POUM amb 
l’EAE, proposta de document resum juntament amb l’informe donant resposta a les 
al·legacions i prescripcions, per obtenir de l’OTAAB la declaració ambiental estratégica 
(DAE) i de la CTUB un segon informe urbanístic territorial. 
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-Fase 4. Aprovació definitiva.  
 
La Comissió territorial d'Urbanisme ha d’acordar l'aprovació definitiva del document amb 
prescripcions puntuals que no exigeixen un nou tràmit d'informació pública però que 
requereixen la redacció d'un document refós. 
 
-Fase 5. Text refós de l'aprovació definitiva.  
 
Un cop l'Ajuntament ha verificat el text refós, aquest es tramet de nou a la Comissió 
territorial d'Urbanisme per tal que procedeixi a la seva publicació al DOGC, moment en el 
qual el nou planejament serà executiu.  
 
El POUM Sant Quirze del Vallès ha seguit el procediment legalment establert fins l’actual 
fase procedimental .  
 
5. COMPETÈNCIA I QUORUM. 
 
Finalitzada la redacció i formulació de la modificació del Pla, el Ple de l’Ajuntament aprovarà 
inicialment el Pla. De conformitat amb els articles 21.1.J) i article 47.2.ll) de la Llei 7/1985, de 
2 d’abril, de bases de règim local, correspon al Ple l’aprovació inicial del POUM mitjançant 
acord adoptat per majoria absoluta. D’acord amb els articles 76.2 6 del TRLU, la formulació 
del POUM correspon a l’Ajuntament. 
  
6.- REFOSA DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PGO EN L’ÀMBIT DE CAN CANALS 
NORD EN EL POUM 
 
Atès que el POUM delimita el PMU-14 Can Canals Nord i recull la mateixa proposta 
d’ordenació continguda a la Modificació Puntual de l’àmbit aprovada procedeix, proposar al 
Ple que acordi REFONDRE les determinacions de la Modificació Puntual del Pla General 
d’Ordenació Urbana del 2000, en l’àmbit d’un PMU Canals Nord  (Alcampo), en el POUM, de 
manera que en el futur la Modificació Puntual seguirà la tramitació d’aquest últim 
planejament. 
 
7.- SUSPENSIÓ DE TRAMITACIONS INSTRUMENTS DE PLANEJAMENT I GESTIÓ 
URBANÍSTICS I DE LLICÈNCIES. 
 
Dins la secció primera del Capítol II el Text Refós de la Llei d’Urbanisme (TRLU) regula els 
actes preparatoris per a la formulació i la tramitació de les figures de planejament, dins dels 
quals trobem la suspensió potestativa i preceptiva de les tramitacions d’instruments de 
planejament i gestió urbanístics, així com l’atorgament de llicències i altres autoritzacions 
municipals connexes establertes per la legislació sectorial, en els articles 73 i 74,  en els 
termes següents : 

Secció primera 
Actes preparatoris per a la formulació i la tramitació de les figures del planejament urbanístic 
 
Article 73 
Suspensió de tramitacions i de llicències 
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1. Els òrgans competents per a l'aprovació inicial de les figures del planejament urbanístic poden 
acordar, amb la finalitat d'estudiar-ne la formació o la reforma, de suspendre la tramitació de plans 
urbanístics derivats concrets i de projectes de gestió urbanística i d'urbanització, com també de 
suspendre l'atorgament de llicències de parcel·lació de terrenys, d'edificació, reforma, rehabilitació o 
enderrocament de construccions, d'instal·lació o ampliació d'activitats o usos concrets i d'altres 
autoritzacions municipals connexes establertes per la legislació sectorial. 
 
2. L'aprovació inicial dels instruments de planejament urbanístic obliga l'administració competent a 
acordar les mesures enunciades per l'apartat 1, en els àmbits en què les noves determinacions 
comportin una modificació del règim urbanístic. L'administració competent també pot acordar les dites 
mesures en el cas que es pretengui assolir altres objectius urbanístics concrets, els quals han d'ésser 
explicitats i justificats. 
 
3. Els acords de suspensió de tramitacions i de llicències a què fan referència els apartats 1 i 2 s'han 
de publicar en el butlletí oficial corresponent, i s'han de referir, en qualsevol cas, a àmbits identificats 
gràficament. En la informació pública de l'instrument de planejament urbanístic a què es refereixen les 
suspensions acordades, s'ha de donar compliment al que estableix l'article 8.5.a. 
 
Article 74 
Termini de suspensió de tramitacions i de llicències 
1. Els efectes de la suspensió de tramitacions i de llicències per a àmbits determinats no poden durar 
més d'un any en el cas regulat per l'apartat 1 de l'article 73, o de dos anys en cas d'acumulació dels 
supòsits regulats pels apartats 1 i 2 de l'article 73. Si no s'ha adoptat cap acord de suspensió amb 
anterioritat a l'aprovació inicial de l'instrument de planejament, la suspensió regulada per l'apartat 2 de 
l'article 73 pot tenir una durada màxima de dos anys. 
 
2. Un cop exhaurits els efectes de l'acord de suspensió, no se'n pot adoptar cap de nou, per al mateix 
àmbit i per a idèntica finalitat, fins que no hauran transcorregut tres anys des de la data d'exhauriment 
dels efectes. 
 
En el mateix sentit articles 103 i 104 del Reglament de la Llei d’Urbanisme (RLU). 
 
L’àmbit del POUM és la totalitat del municipi de Sant Quirze del Vallès i està representat en 
els plànols d’ordenació del Pla. 
 
L’aprovació inicial del POUM comporta l’obligatorietat de l’Administració municipal d’acordar 
la suspensió de la tramitació de plans urbanístics derivats concrets i de projectes de gestió 
urbanística i d’urbanització, com també suspendre l’atorgament de llicencies de parcel·lació 
de terrenys d’edificació, reforma, rehabilitació o enderrocament de construcció, d’instal·lació 
o ampliació d’activitats o usos concrets i d’altres autoritzacions municipals connexes 
establertes per la legislació sectorial els àmbits en els que les noves determinacions 
comportin una modificació del règim urbanístic, i que queden identificats en el plànol adjunt, 
d’acord amb allò establert als articles 73 i 74 del Text Refós de la Llei d’Urbanisme . 
 
El plànol que s’inclou com a annex a aquest informe grafia els àmbits de suspensió següents 
: 
 

 PAU 1a, PAU 1b, PAU 1c, PAU 1d, PAU 1e, PAU 1f, PAU 1g, PAU 1k  a l’àmbit 
del Les Fonts-Baix Riera 

 PAU 2a, PAU 2b, PAU 2c, PAU 2d, PAU 2e, PAU 2f, PAU 2g, PAU 2h, PAU 2i a 
l’àmbit de la Carretera de les fonts. 
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 PAU 3 a l’àmbit de Poble Sec 
 PAU 4 a l’àmbit de Castellet 
 PAU 5 a l’àmbit de les Casetes Oest  
 PAU 6 a l’àmbit de Can Canals C i D 
 PMU 1 a l’àmbit de Les fonts Sud 
 PMU 2 a l’àmbit de Can Llobateres 
 PMU 3 a l’àmbit de Can Poncic 
 PMU 4 a l’àmbit de l’Avinguda Egara 
 PMU 5 a l’`àmbit de Les Casetes est 
 PMU 6 a l’`àmbit de Sotavia 
 PMU 7 a l’`àmbit de Los Rosales Nou 
 PMU 10 a l’àmbit de Mas Durant oest 
 PMU 11 a l’àmbit de Mas Durant sud 
 PMU 12 a l’àmbit de can Corbera  
 PMU 14 a l’àmbit de Can Canals nord, (Alcampo) (*) 

 
(*) La Modificació puntual del PGO del 2000 de l’àmbit Can Canals Nord, on està emplaçat 
el centre comercial ALCAMPO, va ser aprovada inicialment pel Ple de l’Ajuntament de 
15/10/18 . En el mateix acord es suspenia la tramitació d’instruments de gestió i de 
planejament i de llicències i autoritzacions sectorials connexes. L’expedient es va sotmetre a 
informació pública mitjançant la publicació del corresponent edicte en Diari El Punt-Avui de 
data 22/10/19 i en el Butlletí Oficial de la Província (BOPB) de data 25/10/18 . La suspensió 
de llicències va ser operativa a partir de la publicació de l’acord de suspensió en el BOPB, 
és a dir el 25/10/18, motiu pel qual el termini de suspensió màxim de 2 anys, en l’àmbit de 
Can Canals Nord, s’ha d’iniciar  a efectes de còmput en aquesta data el 25/10/18 i finalitzarà 
el 25/10/20, de conformitat amb allò establert als articles 103 i 104 del Reglament de la Llei 
d’Urbanisme (RLU), en aquest àmbit la suspensió tindrà efectes. 
 
El  PMU 15 Can Canals Est, no s’ha inclòs dins dels àmbits que s’integren en l’acord de 
suspensió de tramitacions i llicencies, atès que la Junta de Compensació del sector, en data 
8/3/2019 ha presentat per registre una proposta de modificació puntual del PGO vigent que 
ajustant-se a les determinacions del POUM podrà continuar la seva tramitació independent 
juntament amb altres figures de planejament i gestió urbanístiques en aquest àmbit, un cop 
el POUM s’aprovi inicialment.   
 
En la resta de l’àmbit del POUM, on no s’identifiquen àmbits afectats per la suspensió 
potestativa de llicencies, es podran atorgar llicencies de parcel·lacions de terrenys, 
d’edificació, de reforma i rehabilitació de construccions que estiguin fonamentades en el 
règim vigent i siguin compatibles amb les determinacions del nou planejament inicialment 
aprovat, de conformitat amb allò establert a l’article 102.4 del Reglament de la Llei 
d’Urbanisme (RLU).  
 
La suspensió no afectarà les tramitacions d’instruments de gestió i planejament, així com les 
sol·licitud de llicències municipals urbanístiques i autoritzacions sectorials connexes 
sol·licitades abans de l’adopció de l’acord d’aprovació inicial per part del POUM i que no 
siguin incompatibles amb el nou planejament. 
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DISPOSICIÓ 
 
S’adopta el següent acord: 
 
 
 
Primer.- Aprovar inicialment el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) de Sant 
Quirze del Vallès, presentat pel despatx d’arquitectura “Jornet-Llop-Pastor SLP” de 
Barcelona, que inclou la Normativa Urbanística, l’Estudi Ambiental Estratègic (EAE), Informe 
de Sostenibilitat Econòmica i la documentació escrita i gràfica preceptiva. 
 
Segon.- Refondre les determinacions de la Modificació Puntual del Pla General d’Ordenació 
Urbana del 2000, en l’àmbit d’un PMU Canals Nord  (Alcampo), en el POUM, de manera que 
en el futur la Modificació Puntual seguirà la tramitació d’aquest últim planejament.  
 
Tercer.- Sotmetre l’expedient a informació pública pel termini de 2 mesos, comptats des de 
la darrera publicació de l’anunci en el Butlletí Oficial de la Província (BOPB), en el Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), a dos diaris de premsa periòdica de més 
divulgació tant a nivell general com local, al tauler d’anuncis (e-tauler) i web municipal, per 
tal que les persones interessades puguin consultar la documentació i formular les 
al·legacions que considerin pertinents. 
 
Quart.- Suspendre la tramitació de plans urbanístics derivats concrets i de projectes de 
gestió urbanística i d’urbanització, així com la suspensió de llicències de parcel·lació de 
terrenys, d’edificació, reforma, rehabilitació o enderroc de construccions, d’instal·lació o 
ampliació d’activitats o usos concrets, així com d’altres autoritzacions municipals connexes 
previstes per la legislació sectorial, en els àmbits en els que les noves determinacions 
comportin una modificació del règim urbanístic, i que queden identificats en el plànol adjunt, 
d’acord amb allò establert als articles 73 i 74 del Text Refós de la Llei d’Urbanisme. El 
termini de suspensió s’allargarà fins a un màxim de DOS ANYS, comptat des de la data de 
publicació del corresponent anunci en el Butlletí Oficial de la Província  de Barcelona, llevat 
de l’àmbit del PMU-14 de Can Canals Nord (Alcampo), en que opera una suspensió de 
tramitacions i llicències acordada pel Ple de l’Ajuntament en data 15/10/18, motiu pel qual el 
termini de suspensió màxim de 2 anys, en aquest àmbit, s’ha d’iniciar a efectes de còmput  a 
partir de la publicació en el BOPB de data 25/10/18 i finalitzarà el 25/10/20, de conformitat 
amb allò establert als articles 103 i 104 del Reglament de la Llei d’Urbanisme (RLU). 
 
Cinquè.- Concedir audiència als Ajuntaments l’àmbit territorial dels quals limita amb el 
municipi de Sant Quirze del Vallès, objecte del POUM, per tal que puguin examinar 
l’expedient, i puguin presentar, si s’escau, les al·legacions que considerin convenients: 
-Rubí 
-Sant Cugat del Vallès 
-Cerdanyola del Vallès 
-Sabadell  
-Terrassa 
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Sisè.- Sol·licitar informe als organismes afectats per llur competència sectorial i que 
s’especifiquen a l’informe jurídic, d’acord amb allò que determina l’article 85.5 del Text Refós 
de la Llei d’Urbanisme, DL 1/2010, de  3 d’agost, els quals s’hauran de trametre en el termini 
d’un mes. 
 
ANNEX  PLÀNOL SUSPENSIÓ DE LLICÈNCIES 

 
 
 
 
DELIBERACIONS 
 
El senyor Francesc Fernández Lugo declara: 
 
Bon vespre. 
 
Han passat gairebé 20 anys des què l’actual Pla general va entrar en vigor, el Pla revisat 
que avui presentem és doncs una necessitat atès que el vigent ha complert la seva vida útil i 
gairebé un any després de fer l’avanç, sotmetem a aprovació el nou conjunt normatiu que ha 
de ser la base del desenvolupament urbanístic de Sant Quirze durant els pròxims anys. 
 
Aquest nou pla, el POUM, ha estat treballat partint del respecte als resultats sorgits d’un 
ampli programa de participació que ens va dir el que el veïnat volia pel Sant Quirze del futur i 
que presenta un seguit de punts clau. 
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Per començar som un poble amb un pes molt gran de l’habitatge unifamiliar i amb dèficit 
d’habitatge públic. El Pla determina que encara hi ha potencial per unes 2.000 vivendes 
més, l’any 2015 només el 8,1% de les llars del poble eren habitatge assequible i s’ha 
treballat segons l’objectiu de solidaritat que indica que en 15 anys els municipis de més de 
5.000 habitants com el nostre han de tenir un 15% d’habitatge assequible. I amb el dibuix del 
nou POUM arribem a aquest 15%. Per assolir-ho introduïm dues mesures importants: el 
30% que diu la llei que cal destinar a habitatge protegit l’ampliem fins el 45%, un 25 amb 
vivenda de règim general i el 20 pel preu concertat. Aquest percentatge, el 45, es posa 
gairebé en tots els sectors on es facin promocions de més de 400m2, igualment el casc antic 
del centre i de Les Fonts es baixa de 100 a 70m2 la superfície mínima dels habitatges 
perquè n’hi puguin haver de més petits i per tant habitatge no tant car. 
 
Altra novetat és la diversificació de les tipologies i la introducció del cohabitatge, una fórmula 
en què se cedeix el dret d’ús d’una parcel·la pública 75 o 90 anys per tal que un grup 
comparativista pugui construir i gaudir d’una fórmula moderna de vivenda. 
 
Un altre punt bàsic també és la protecció màxima del nou urbanitzable i de la Serra de 
Galliners. En el POUM revisat no hi ha ni un metre quadrat de sòl urbanitzable i a més els 
parcs i en sòl no urbanitzable algunes zones verdes en contacte amb el bosc i es fa, tot i que 
Sant Quirze compleix amb escreix els requeriments legals respecte als espais lliures, 
pensant que cal tenir, segons diu la llei, 20m2 per cada 100m2 de sostre residencial, i 
nosaltres en tenim 55. 
 
Fa 3 anys la comissió de la Serra de Galliners va demanar per unanimitat que la revisió del 
Pla general inclogués la màxima protecció per la Serra i s’ha fet, Galliners que és el nostre 
pulmó, ha perdut en les darreres dècades terreny agrícola i s’ha anat emboscant ara la 
Serra quedarà blindada amb un sistema dinàmic que ha de regular les activitats i els usos 
determinant quina és la història de cada de parcel·la, quelcom que es veurà acudint a 
l’històric gràfic aeri del poble de l’any 1956. En base a això s’estableixen un seguit de filtres 
sectorials, ecosistèmics i d’avaluació de riscos que s’apliquen a cada zona i determinen que 
s’hi pot fer. Amb aquest procediment es vincula qualsevol activitat o ús futur al que el terreny 
admeti i sigui sostenible. 
 
D’altra banda el nou Pla articula el poble en base a la importància dels torrents que 
travessen el nucli principal, el de la Font del Pont i el de la Betzuca, amb connector biològic 
la vegetació de ribera i les zones inundables a cadascun d’ells, al voltant d’aquests espais 
s’identifica una àrea de 93 hectàrees que hem anomenat el parc dels torrents per tractar-la 
com una, com tota una unitat, com una globalitat.  
 
El POUM estableix que caldrà redactar un pla especial que en reguli usos i activitats per 
recuperar els espais naturals malmesos, ordenar la xarxa viària per millorar la qualitat del 
paisatge, protegir i conservar la flora i la fauna i per donar valor al patrimoni cultura associat. 
 
Una zona que feta realitat permetrà que Sant Quirze tingui tot un gran parc verd intern, 
estructurat i amb sentit. 
 
Quant a mobilitat dibuixem un poble amb carrers de prioritat invertida, amb més espai per a 
vianants i bicis, amb una zona de pacificació delimitada per la ronda Arraona, Antoni Gaudí, 
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C-1413 i el Camí del Mas i una xarxa verda de mobilitat interior on ningú hagi de caminar 
més de 100m des de casa seva per tal d’arribar a un parc o una plaça, amb gran reserva de 
llocs d’aparcament, especialment també pensant en les bicicletes. 
 
Pel que fa a l’activitat econòmica dels polígons, en vista que una part important de les naus 
està arribant al límit de la seva vida útil, si aquesta xifra en uns 50 anys el Pla n’augmenta 
l’edificabilitat a 1,8, buscant una modernització cap a la indústria neta i de valor afegit i 
ofereix diversitat d’activitats per optimitzar el sòl d’activitat econòmica. 
 
I una altra pota de la taula del nou POUM és el patrimoni, el Pla valora el que tenim a Sant 
Quirze mitjançant els catàlegs de masies, els béns a protegir, el catàleg de béns 
arqueològics i paleontològics i el catàleg d’arbres i arbredes. 
 
I a nivell d’esperit, per dir-ho d’alguna manera, d’esperit de poble, el POUM protegeix les 
façanes en carrers tradicionals com ara Pintor Vila Puig, el carrer Nou o el carrer dels Pous, 
per tal que les construccions futures no trenquin amb la imatge històrica del que havia estat 
el poble. 
 
És com poden escoltar una pinzellada molt per sobre i molt global del nou POUM, que ara 
tot seguit anirem aprofundint durant el torn de rèpliques. 
 
 
 
El senyor Luís Villa Carbó declara: 
 
Bona nit. 
 
El nostre grup municipal de C’s considera que l’aprovació del nou Pla urbanístic municipal 
per Sant Quirze serà positiu i també dir que només estem en una fase inicial i que queda 
molt camí per recórrer. 
 
Primer de tot agrair a l’equip redactor del despatx Jornet, Llop i Pastor, als tècnics de 
l’Ajuntament, per tota la informació que en tot moment han aportat a demanda del nostre 
grup. A l’equip de govern que en aquest cas sempre ens ha tingut al corrent amb totes les 
diferents comissions. 
 
Tal com veiem a l’aprovació pel Ple de l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès en sessió 
ordinària celebrada el 5 d’abril de 2018 i després de tenir en compte tot l’aportat per la 
participació veïnal, participació tècnica i participació política, que ha sigut moltíssima, en 
totes les participacions. Aquest grup considera que estem en el bon camí per tenir una bona 
eina de futur per millorar el nostre poble de Sant Quirze. 
 
Totes les grans millores previstes, la variant 1413, la nova rotonda a Can Canals, intersecció 
entrada passeig Can Barra, nova connexió amb la 1413, amb el carrer dels Castanyers, 
nova sortida pel carrer Oreneta i Albareda per la C-58. Delimitar zona 30 uns carrers del 
centre és molt positiu i necessari. 
 
En temes d’habitatge el plantejament de fer 1919 habitatges nous comporten fer més serveis 
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per acollir a 5.316 nous veïns i veïnes del poble i també és positiu el canvi per poder fer 
pisos més adequats a les necessitats de les famílies d’avui en dia. 
 
En general i sent un inici del pla el nostre grup municipal de C’s li donarà el vistiplau, 
esperant que en tot el temps i passos que faltin s’acabi de millorar. 
 
Temes que també dins de tot no acabem de veure clar, també hi ha com és normal, les 
despeses inherents al nou POUM, creiem que no es pot pensar que aquest POUM té que fer 
créixer l’estructura de l’Ajuntament, més productivitat i més digitalització acompanyen aquest 
pla és necessari. 
 
Inversions, en un dels informes que hi ha es parla en total, en un espai de temps de 12 anys, 
de 26 milions d’inversió, amb una aportació prevista municipal del 60%. S’ha de tenir en 
compte que aquí no hi ha cap nova instal·lació municipal per fer esport i estem parlant de 
5.000 veïns més. 
 
Torna a sortir el tema, instal·lacions d’alta tensió amb aquestes inversions. Tal com diu el Sr. 
interventor en el seu informe, és important que aquest POUM repercuteixi en una millora 
amb el dret de la ciutadania a accedir a un habitatge digne i adequat i això és important. 
 
Amb el tema de la mobilitat, municipi amb una elevada motorització, la mobilitat urbana a 
peu de Sant Quirze es situa per sota de la mitjana catalana, i Sant Quirze no disposa d’un 
servei urbà d’autobús propi amb el que des de l’Ajuntament es prioritza que tothom agafi el 
cotxe. 
 
Es realitzen directament a Sant Quirze del Vallès 94.000 viatges dia dels quals el 34% són 
interns. 
 
Sant Quirze no té els recursos necessaris per estar adaptat a tota aquesta mobilitat, els 
carrers són els que són i l’aparcament és el que és. 
 
Els barris més allunyats de l’estació i del comerç com són Can Llobateras, Can Pallàs, Can 
Casablancas, Sant Quirze Jardí, Sant Quirze Parc i Castelltort, queden fora del radi de la 
cobertura per anar a peu expressament es necessita el cotxe. 
 
Les millores en infraestructures suposaran dues solucions que no depenen de l’Ajuntament, 
ningú pot dir quan s’executaran, hi ha coses que depenen de la Generalitat. 
 
La resta amb el títol, la xarxa, eixos cívics, carrers verds i mobilitat tova, són els carrers que 
tenim ara mateix i que continuaran suportant els viatges que es fan ara, més els nous que 
vindran. 
 
Aparcaments, es dona per fet que s’amplien els aparcaments en un tros que ara ja es fa 
servir després d’haver arribat a un acord amb la propietat. 
 
Conclusions, aquest grup municipal aprovarà l’inicial d’aquest POUM, però trobem moltes 
mancances que esperem es resolguin i hem trobat a faltar més transparència en els acords 
amb els diferents propietaris de sòl, les preses són dolentes i esperant en tot el que s’ha de 
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fer que una part dels veïns i veïnes afectades no ho tinguin clar ens preocupa, perquè no 
perdem de vista que aquest pla és dels veïns i veïnes del poble. L’Ajuntament i els grups 
municipals estem al seu servei, no al revés. 
 
 
 
El senyor Manuel Cáceres Castaño declara: 
 
El nostre grup comparteix la filosofia del POUM, les directrius estratègiques que estan al 
punt 3 del document comprensiu i que també el Sr. Fernández ha parlat, la potenciació dels 
espais lliures i del sòl no urbanitzat, la reorientació del model de creixement, a tendir cap a 
menys habitatge unifamiliar per així optimitzar el sòl i aconseguir que puguin viure més 
persones sense augmentar el terreny ocupat, l’aposta pel creixement interior que això 
comporta i la requalificació urbana, amb l’especial atenció a l’habitatge protegit. El 
manteniment i la millora de la quantitat i qualitat de l’oferta d’equipament i espais lliures i 
també la integració del patrimoni en el projecte del municipi. 
 
També nosaltres valorem, com ha fet el Sr. Villa, molt positivament el procés de l’elaboració 
d’aquest POUM i també agraïm tant a l’equip de govern com a l’equip redactor del POUM, 
com als funcionaris de l’Ajuntament la informació rebuda, podem dir que si d’alguna cosa no 
ens hem assabentat bé és per mancança pròpia no perquè no ens ho hagin explicat bé. 
 
I per tant entenc que com a polítics el que ens pertoca és valorar la filosofia del pla i des 
d’aquest punt de vista nosaltres la validem perquè els seus objectius els compartim. 
 
A partir d’aquí la resta és cosa dels tècnics, que són els que precisament per això tenen la 
formació necessària com per executar o dir com s’han d’executar aquestes mesures més 
polítiques i per tant el nostre vot serà favorable. 
 
 
 
La senyora Mercè Vallès Corominas declara: 
 
Bon vespre. 
 
El nostre grup, més aviat el Sr. Delgado i jo mateixa com a portaveu. 
 
El nostre grup donarà suport a l’aprovació inicial del POUM, sí és cert que faig jo la 
intervenció com a portaveu, però qui ha seguit més les reunions i qui ha estat en primera 
línia seguint el desenvolupament i cert que ens ho ha explicat, però segur que ell podria fer 
més bé la intervenció que jo, però per explicar al final que donarem suport, entenem que és 
un instrument positiu, que era útil, que era necessari pel municipi perquè s’havien d’ordenar 
moltes zones del municipi que era necessari fer-ho, tot el procés que s’ha fet doncs entenem 
que ha sigut un procés obert, informatiu, a on s’ha explicat a la ciutadania, amb més o 
menys èxit, perquè ja sabem que el tema de participació doncs la gent respon com respon, 
però sí que és veritat que la voluntat ha sigut en tot moment doncs molt transparent, molt 
explicatiu. 
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Sí que és cert que és una aprovació inicial, que molt probablement hi haurà algunes zones 
del municipi o alguns veïns doncs que ara podran fer al·legacions, també demanem doncs 
que s’escoltin, que es tinguin en compte, que es valorin totes aquelles aportacions que al 
final serveixin per millorar constructivament un instrument que farà créixer el municipi d’una 
manera determinada i per tant com què valorem en aquest sentit tot el que he dit, que és un 
procés positiu, si em deixo alguna cosa em podrà complimentar, però nosaltres donarem 
suport però fent la petició doncs que es tinguin en compte totes aquelles al·legacions que 
encara més millorin aquest instrument, perquè al final estem construint, és una eina que és 
construir al final el Sant Quirze de tots i el Sant Quirze del futur per tant val aquí la nostra 
petició i el nostre vot favorable. 
 
 
 
El senyor Francesc Fernández Lugo declara: 
 
Agrair als grups municipals tant de C’s com al PSC com al PDeCat les seves paraules, la 
seva intenció de votar favorablement a l’aprovació inicial d’aquest Pla general revisat. 
 
I si em permeteu jo volia fer també un agraïment, no l’he fet a la primera intervenció perquè 
estava limitada de temps i aquí en aquesta segona, en aquest torn de rèplica com no hi ha el 
cronòmetre aquest que “apreta” doncs sí que tinc el temps per fer-la. 
 
Només volia agrair evidentment la participació dels grups municipals i especialment del Sr. 
Villa, del Sr. Cáceres i del Sr. Delgado que han estat els que han vingut a totes les reunions, 
a les 11 comissions de seguiment informatiu que s’han fet en aquests darrers gairebé 2 anys 
i que han estat a totes, evidentment també destacar la feina de l’equip redactor encapçalat 
pel Sebastià Jornet, de tot el personal tècnic de l’Ajuntament, evidentment no només de 
l’Àrea de Territori i Medi Ambient, sinó que ha estat una feina transversal i sabem totes les 
hores de feina i tot el “carinyo” i tot l’interès que hi ha posat totes les persones i que han fet 
tot el possible perquè això arribés a bon port i perquè avui estiguem aquí tirant endavant 
aquesta aprovació i també un agraïment especial a dues persones que han estat les meves 
antecessores en el grup municipal de Junts encarregant-se d’urbanisme, avui aquesta 
aprovació inicial la presenta aquest regidor, com a regidor de Territori, però això no seria 
possible sense la feina del Josep Coll i de l’Helena Cruz que han estat les persones que en 
el grup municipal de Junts durant aquests últims gairebé 15 anys han estat picant pedra amb 
els temes d’urbanisme i la injustícia de la vida que fa que finalment avui l’aprovació inicial 
doncs la porti aquest regidor quan hi ha hagut persones que han deixat unes sabates, com 
diuen els americans, una sabates molt difícils per no dir impossibles d’omplir, amb la seva 
tasca i el seu coneixement i evidentment agrair-los també tots els consells, totes les hores 
que han passat explicant en aquest regidor que arribava nou i ara s’enorgulleix d’haver 
pogut portar gràcies a la feina de totes aquestes persones i de tots vosaltres, de portar 
aquesta aprovació al plenari. 
 
I només en referència al que comentava el Sr. Villa de mobilitat, doncs bé, a nivell intern de 
Sant Quirze aquest és un Pla orientat evidentment, segur un dels 39 documents com vostè 
sap és l’estudi de mobilitat generada, l’estudi de mobilitat pròpiament que s’encarregui és 
una altra cosa, però l’estudi de mobilitat  ve generada ja ens dibuixa el marc, ja ens diu tot el 
que podem treballar a partir d’ara això és el futur, tot el que es podrà anar desenvolupant, 
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però bé, amb la xarxa de carrers principals, la xarxa com s’estructurarà, xarxa de carrers 
amples, mitjans, estrets, cada carrer haurà de tenir les seves, un carrer ampla haurà de tenir 
doble fila d’arbrat, els carrers mitjans hauran de tenir un fila d’arbrat, els carrers estrets 
seran a partir d’ara, amb l’ordenació futura, bàsicament carrers peatonals, el centre es 
pacificarà, com dèiem amb aquesta restricció, zones 30 Camí del Mas, C-1413, ronda 
Arraona, doncs buscant una, com creiem que no pot ser d’una altra manera, cada vegada un 
pas més amable però decidit cap a una mobilitat a peu, amb bicicleta i en detriment d’una 
cosa que, a vegades costa d’entendre però ens hem d’anar acostumant, com és anar 
deixant el cotxe a casa. 
 
En tot cas serà un camí que seguirem fent junts, reitero l’agraïment a tots els grups 
municipals pel seu vot favorable. 
 
 
 
La senyora Elisabeth Oliveras i Jorba declara: 
 
Ara faré com un trencament del ROM. 
 
Tots els grups que estam aquí votem a favor en aquest moment aquest punt. La Sra. Vallès 
ens deia les al·legacions, recordem que ara venen 2 mesos d’al·legacions, que són els 2 
mesos que manquen per les eleccions i ens demanava, ens ho demanem tots, perquè en 
aquest cas no sabem doncs qui governarà durant el mandat i qui resoldrà al·legacions per 
tant que tots els grups, és un prec que faig a tots els que som aquí, que qualsevol dels grups 
que disposi de l’Alcaldia escolti les paraules que ha dit la Sra. Vallès de tenir en compte als 
veïns i intentar fer possible doncs que l’opinió sigui donada, perquè estem en un procés 
obert que d’aquí a molts pocs dies estarem tots a disposició dels nostres veïns i per tant 
doncs, perquè tothom ens incorporem a dins nostre de què estem en un procés important, 
que s’aprova per unanimitat i que val la pena que el continuem treballant amb el mateix 
respecte. 
 
 
 
 
VOTACIONS 
 
Sotmesa a votació la proposta dalt transcrita, s’aprova per unanimitat. 
 
 
 
 
11. Precs i preguntes 
 
La senyora Mercè Vallès Corominas declara: 
 
Només és una curiositat, pot semblar una minuciós però, tota la instal·lació que s’ha fet 
entenc que en el seu moment vam aprovar traslladar el Ple a la sala Salut Pastor, entenc 
que això és traslladable cap a allà. Era curiositat, que em sembla molt bé els avenços en 
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aquest sentit, però quan l’altra dia ens ho veu comentar, vaig pensar bé suposo que això es 
deu poder portar cap a allà. 
 
 
La senyora Elisabeth Oliveras i Jorba declara: 
 
Tot això és traslladable, de la mateixa manera que la instal·lació ara en aquests moments 
dels seus certificats per anar podent fer proves d’anar arribant amb la voluntat d’arribar al 
nou mandat i que qui gestioni ja ho tingui una mica rodat i que no trobi que ho estrena tot, 
sinó que almenys els tècnics hagin pogut provar. 
 
  
 
 
 
 
 
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,  Vist i plau, 
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