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SECRETARIA
Helena Muñoz Amorós.
QUÒRUM
Es verifica afirmativament el quòrum d’assistència a l’inici de la sessió i es manté durant
el seu transcurs.
CONVOCATÒRIA
Primera.
ASSUMPTES CONEGUTS
1. Aprovació actes
S’aproven les actes del Ple de l’Ajuntament de següents: sessió ordinària de 26 d’octubre
de 2017, sessió extraordinària i urgent de 25 d’octubre de 2017 i sessió extraordinària de
22 de novembre de 2017.

Deliberacions
La senyora Míriam Casaramona Massana declara:
Bon vespre.
Només dir que tornem a sortir a les actes com a CiU, fer aquesta petita observació.

La senyora Elisabeth Oliveras i Jorba declara:
Farem les esmenes.

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

2. Informes de Presidència
Explicar-los que en aquests moments, mentre estem fent el Ple el Centre Excursionista
Sant Quirze està presentant la 10a Cursa dels Mussols i també ho fan tot celebrant els 20
anys com a Centre Excursionista. Per tant els volíem felicitar ja que no els hem pogut
acompanyar, que ens van convidar a la presentació dels 2 aniversaris. Felicitar-los per la
tasca que han endegat per fer aquesta cursa tant intensa que algun dels nostres
companys o han corregut o corren encara i dir que continuïn amb tants d’èxits.
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Recordar-vos que el primer 3 de març hi ha la primera jornada tècnica forestal
organitzada per l’Associació Pau Costa, pels Bombers de la Generalitat i per voluntaris de
protecció civil. El que es pretén en aquesta jornada és fer una formació primer teòrica i
després pràctica, és una jornada d’un dissabte al matí de 9 a 14h, en la que primer doncs
això, es treballarà en el marc teòric de com evoluciona un gran foc i després es treballarà
en la mateixa Serra de Galliners. Aquesta jornada el que vol és intentar formar-nos i
conscienciar-nos de com evolucionen els grans focs, com va ser el de l’any 94 que se’ns
va menjar més de la meitat del nostre terme municipal i vam perdre una gran vàlua
natural.
També aquesta formació la fan dirigida als centres escolars, hi ha 4 centres escolars que
durant tot un dia també aprenen doncs el que és un foc i les conseqüències que té i com
es gestiona.
Aquest proper dia 6 de març, continuem fent les reunions de seguiment amb la Direcció
d’Infraestructures de la Generalitat, per fer el seguiment de les obres dels Ferrocarrils.
Malgrat sembla que hi esmercen esforços i que aquesta setmana per fi, la setmana vinent
instal·laran el semàfor a la sortida de l’autopista, hem de lamentar que continuem vivint
en un poble col·lapsat, contaminat i amb poca poques esperances de què les coses
millorin.
De moment ens han fet saber que la primera fase de les obres d’ampliació C-58 estan
aturades perquè hi ha una impugnació en la contractació i la direcció d’obra i començaran
inicialment la segona fase a partir del 9 de març que és la que connecta amb Cerdanyola.
En tot cas com què se’ns va prometre que nosaltres estàvem a la tercera fase,
connectant Sant Quirze a la sortida, doncs estem animats perquè com què ja han
començat la segona estem convençuts que la Generalitat atendrà les nostres demandes i
si no els hi farem saber que són necessàries.
Recordar-los que al mes de març continuem les dones sent protagonistes de la
programació, malauradament encara ara fa falta que celebrem 8 de març, no només per
recordar aquelles persones que van lluitar en la defensa dels drets de les dones, sinó
perquè encara és necessari fer aquesta feina.
Avui se celebra el dia de la bretxa salarial, en la que es constaten unes tristes realitats i
que per tant doncs hem de continuar treballant totes plegades perquè aquestes realitats
es vegin distorsionades i es converteixin en un record del passat.
Aquí Sant Quirze s’han preparat diferents activitats, activitats en diferents àmbits, hi ha
una sortida al teatre, hi ha una obra de teatre el dia 23 molt interessant, hi ha el dia 8 de
març la festa, el dia dinar de dones emprenedores, el 3r dinar de dones emprenedores de
Sant Quirze, a la tarda entreguem el premi a la dona de Sant Quirze i els premis a nivell
internacional i nacional i al vespre fem el primer sopar de dones, entre dones de Sant
Quirze.
Amb tot això què volem? Doncs intentar donar-nos, empoderar força al col·lectiu femení
d’aquest municipi i alhora sentir les seves reivindicacions.
Recordar-vos també que el dia 18 se celebrarà la Passada de Sant Antoni i la 3a Mostra
Pedagògica, enguany amb 32 entitats i serveis que hi participaran.
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I recordar-vos també que el dia 24 se celebra la 7a Mostra de cant improvisat, que ja
comença a ser amb solera i que ens recorda doncs a la transmissió de la cultura popular
d’arreu dels Països Catalans.
Abans d’acabar els informes de Presidència, aquesta Alcaldia voldria manifestar que
rebutja tot atac que posa en perill la immersió lingüística a Catalunya. Alertem del perill
que podria suposar per a la cohesió social que s’inclogui una casella per triar el castellà
com a llengua vehicular a l’escola catalana, el nostre model d’escola és un model
compromès amb la cohesió social, exitós i estimat, garanteix la cohesió social i la igualtat
d’oportunitats per l’alumnat i assegura el coneixement de les llengües per part de
l’alumnat.
Per tant rebutgem l’intent de segregació dels infants per motius lingüístics, l’escola
catalana i el seu model d’integració lingüística ha fet un gran esforç les darreres dècades
per acollir des de la perspectiva inclusiva infants i joves vinguts de diferents cultures del
món. Podem constatar que la immersió lingüística ha estat un factor important per afavorir
la cohesió social des d’una perspectiva intercultural i que aquest ha de continuar sent un
dels puntals del model educatiu català.
El compromís amb l’escola catalana com a eina de clau per la cohesió social, la igualtat
d’oportunitats i la qualitat educativa a través del consens han coincidit els darrers 30
anys.

3. Donar compte de decrets
Es dóna compte al Ple dels decrets realitzats durant el mes de gener de 2018, que van
del número 20181 al número 2018326.

4. Donar compte al Ple del decret núm. 201845, de 9 de gener de 2018
Es dóna compte al Ple del Decret d’Alcaldia número 201845, de 9 de gener de 2018, que
literalment diu:
“ANTECEDENTS
1. L’Ajuntament té externalitzat el servei de neteja dels edificis i escoles municipals a
l’empresa CLECE, SA mitjançant un contracte de serveis. El contracte es va iniciar en
data 1 d’octubre de 2015 i tenia una durada de 2 anys sense pròrrogues. El 30 de
setembre va finalitzar la vigència del contracte però, a petició de l’ajuntament, l’empresa a
continuat prestant tots els serveis objecte del contracte finalitzat durant els
mesos d’octubre i novembre.
2. En aquests moments s’està treballant en els plecs tècnics per iniciar la licitació
d’aquest contracte.
3. Els serveis prestats durant al mes d’octubre i novembre han generat factures, les quals
s’han tramitat pel seu pagament mitjançant propostes d’adjudicació directa amb
acumulació de fases de tramitació ADO.
4. Vista la situació descrita en els punt anterior, la intervenció municipal ha fet
reparament, per manca de procediment contractual del servei prestat, de les següents
propostes de despesa:
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Proposta
ADO/12017000019300

Creditor
CLECE, SA

Partida
5016/9204/2270000

Import
70.208,72€

ADO/12017000019299

CLECE, SA

5016/9204/2270000

70.208,72€

5. Vistos el informes del l’Intervenció municipal del 04/01/2018 i de la Cap de Parcs,
Jardins i Via Pública, Mobilitat i Serveis del 08/01/2018, on es posa de manifest la
motivació del procediment seguit, es certifica que les treballs han estat realitzats de forma
satisfactòria i que no fer front al reconeixement i pagament de les mateixes suposari un
enriquiment injust de l’Administració.
FONAMENTS DE DRET
D'acord amb el que estableix la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de
Règim Local, en la redacció donada per la Llei 57/2003, de 16 de desembre, de mesures
per la modernització del govern local; el RD 2568/1986, de 26 de novembre, pel que
s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals;
el RD legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s'aprova el Text refós de les disposicions
legals vigents en matèria de règim local; el Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual
s’aprova el text refós de la llei Municipal i de Règim local de Catalunya; la Llei 39/2015,
d’1 d’octubre, del Procediment administratiu comú de les administracions públiques; el
Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i
serveis dels ens locals; el RDL 3/2011, de 14 de novembre, pel que s’aprova el text refós
de la Llei de Contractes del Sector Públic. RD 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el
Text Refós de la Llei Reguladora de les hisendes locals.
Bases d’execució del pressupost.
Resolució d’alcaldia número 2017158, de 19 de gener.
DISPOSICIÓ
L’alcaldessa resol:
Primer.- Aixecar els reparaments realitzats per la intervenció municipal, tot requerint que
es segueixi la tramitació de les propostes identificades en el punt quart de la part
d’Antecedents.
Segon.- Ordenar que s’iniciï el corresponent procediment de contractació del servei de
neteja dels edificis i escoles municipals.”

Deliberacions
La senyora Elisabeth Oliveras i Jorba declara:
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Hem d’aixecar un reparament realitzar a la Intervenció municipal, tot requerint que es
segueixi la tramitació de les propostes identificades.
És a dir estem parlant d’unes factures de Clece, que és un proveïdor de l’Ajuntament, és
una empresa que tenim concessionada que fa el servei de neteja dels espais municipals,
que va acabar contracte a finals de l’any passat i que mentre s’està elaborant el nou
contracte s’ha acordat doncs que continuï donant servei. En aquest cas són les factures
d’octubre i novembre que doncs es van reparar perquè no hi havia contracte vigent i per
tant el vam aixecar des d’Alcaldia i donem compte avui en aquest Ple.
Són factures de 70.208,72 cada una.

5. Donar compte al Ple del decret núm. 201885, d'11 de gener de 2018
Es dóna compte al Ple del Decret d’Alcaldia número 201885, d’11 de gener de 2018, que
literalment diu:
“ANTECEDENTS
1.El control de plagues en el medi urbà és un aspecte de vital importància per les
implicacions en la salut pública i en la qualitat de vida dels ciutadans. Per aquest motiu
cal que de forma continuada i sistemàtica es mantingui controlada la població d’insectes i
rosegadors a la ciutat.
D’acord amb la llei 18/2009, de 22 d’octubre de salut pública, al seu article 52, els
ajuntaments, d’acord amb les competències que els atribueixen la llei 15/1990,
d’ordenació sanitària de Catalunya i el decret legislatiu 2/2003, del 28 d’abril, pel qual
s’aprova el text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya, i la normativa
sanitària específica, són competents per a la gestió del risc per a la salut derivat dels
animals domèstics, dels animals de companyia, dels animals salvatges urbans i de les
plagues.
Els ajuntaments han de gestionar aquests riscos presents en el medi, vetllant per la
salubritat pública, garantint la seguretat dels llocs públics i protegint el medi ambient. Com
que l’Ajuntament no disposa de mitjans personals i materials per dur a terme aquestes
tasques, es fa necessari la seva externalització.
2.L’Ajuntament té externalitzat el servei de control de plagues a l’empresa Antiplagues de
Catalunya a través d’una gestió directa, sense contracte.
Actualment s’està treballant, de manera transversal, amb el servei de medi ambient
municipal, en el plec de condicions tècniques per a la contractació d’aquest servei així
com d’altres controls derivats de la gestió del servei de medi ambient, ja que es realitzen
de manera continuada i sistemàtica i es preveu que durant el primer trimestre de l’any
2018 es pugui realitzar.
Per tal de no deixar al municipi sense aquest servei de control de plagues i així complir
amb la normativa vigent aplicable, es decideix que el servei el continuï facilitant la
mateixa empresa fins al nou procés de licitació, ja que durant els més de 10 anys de
relació contractual mantinguda entre l’Ajuntament i Antiplagues de Catalunya, S.L., no
hem tingut cap incidència, coneixen perfectament el territori i la seva capacitat de
resposta sempre ha estat correcta.
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3.Vista la situació descrita en els punt anterior, la intervenció municipal ha fet reparament,
per manca de procediment contractual del servei prestat, de les següents propostes de
despesa:
Proposta

Creditor

Partida

Import

O/12017000017387

Antiplagues
Catalunya S.L.

de 2010/3110/2279900 167,50

O/12017000017512

Antiplagues
Catalunya S.L.

de 2010/3110/2279900 194,54

O/12017000017396

Antiplagues
Catalunya S.L.

de 2010/3110/2279900 294,47

O/12017000017532

Antiplagues
Catalunya S.L.

de 2010/3110/2279900 54,47

O/12017000017534

Antiplagues
Catalunya S.L.

de 2010/3110/2279900 70,59

O/12017000017539

Antiplagues
Catalunya S.L.

de 2010/3110/2279900 88,34

O/12017000017542

Antiplagues
Catalunya S.L.

de 2010/3110/2279900 194,54

O/12017000017619

Antiplagues
Catalunya S.L.

de 2010/3110/2279900 184,44

O/12017000017618

Antiplagues
Catalunya S.L.

de 2010/3110/2279900 294,48

O/12017000017540

Antiplagues
Catalunya S.L.

de 2010/3110/2279900 88,34

ADO12017000017739 Antiplagues
Catalunya S.L.

de 2010/3110/2279900 127,99

ADO12017000017531 Antiplagues

de 2010/3110/2279900 773,49
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Catalunya S.L.
ADO12017000017530 Antiplagues
Catalunya S.L.

de 2010/3110/2279900 773,49

ADO12017000017522 Antiplagues
Catalunya S.L.

de 2010/3110/2279900 524,01

ADO12017000017510 Antiplagues
Catalunya S.L.

de 2010/3110/2279900 294,48

ADO12017000017509 Antiplagues
Catalunya S.L.

de 2010/3110/2279900 294,48

ADO12017000017507 Antiplagues
Catalunya S.L.

de 2010/3110/2279900 773,49

ADO12017000017232 Antiplagues
Catalunya S.L.

de 2010/3110/2279900 773,49

ADO12017000017231 Antiplagues
Catalunya S.L.

de 2010/3110/2279900 773,49

ADO12017000017616 Antiplagues
Catalunya S.L.

de 2010/3110/2279900 454,67

ADO12017000019341 Antiplagues
Catalunya S.L.

de 2010/3110/2279900 773,49

AD12017000017386

Antiplagues
Catalunya S.L.

de 2010/3110/2279900 1.531,26

AD C

Antiplagues
Catalunya S.L.

de 2010/3110/2279900 35,52

12017000017326

4.Vist l’informe de la tècnica de salut, on es posa de manifest la motivació del
procediment seguit, es certifica que les treballs han estat realitzats de forma satisfactòria i
que no fer front al reconeixement i pagament de les mateixes suposaria un enriquiment
injust de l’Administració.
FONAMENTS DE DRET
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-De conformitat amb les atribucions que em confereix l’art. 21 f) de la Llei 7/1985, de
2d’abril reguladora de les bases de règim local, modificada per la Llei 57/2003, de 16 de
desembre, de mesures per a la modernització del govern local.
- Llei 18/2009, de 22 d’octubre, de salut pública.
- RD 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la llei de les hisendes locals
DISPOSICIÓ
L’alcaldessa resol:
Primer.- Aixecar els reparaments realitzats per la intervenció municipal, tot requerint que
es segueixi la tramitació de les propostes identificades en el punt tercer de la part
d’antecedents.
Segon.- Ordenar que s’iniciï el corresponent procediment de contractació.”

Deliberacions
La senyora Elisabeth Oliveras i Jorba declara:
També donem compte al Ple del decret 201885, d’11 de gener. Recordem que la
necessitat dels ajuntament i l’obligació és el control de plagues, en aquest cas aquest
Ajuntament mai ha disposat d’un contracte fet amb cap empresa perquè fes aquesta
tasca, es funcionava per contractació directe.
I mentre s’està reparant, s’està disposant doncs perquè surti des de les Regidories de
Medi Ambient i Salut aquesta contractació, les factures que corresponen als darrers 6
mesos, doncs s’han hagut de pagar amb un aixecament de reparament fet aquesta
Alcaldia.
Pugen aproximadament uns 5000€.

6. Donar compte al Ple del decret núm. 2018133, de 12 de gener de 2018
Es dóna compte al Ple del Decret d’Alcaldia número 2018133, de 12 de gener de 2018,
que literalment diu:
“ANTECEDENTS
1.Una de les línies de treball del servei de salut pública municipal és la realització del
mapa de cardioprotecció del municipi per donar compliment al decret 151/2012, de
cobertura de desfibril·ladors (DEA) al territori, i establir un projecte comunitari sobre
primers auxilis i la cadena de supervivència de la reanimació cardiopulmonar (RCP). El
principal objectiu del projecte és salvar vides, és a dir, reduir el temps de resposta davant
una aturada cardiorespiratòria i que comporti augmentar la supervivència de les
persones.
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Com que l’Ajuntament no disposa dels mitjans necessaris, es fa necessari
l’externalització d’aquest servei integral de cardioprotecció.
2.L’Ajuntament té externalitzat el servei de cardioprotecció a l’empresa Cardiac Future
iDEA a través d’una gestió directa, sense contracte.
Actualment s’està treballant en el plec de condicions tècniques per a la contractació
d’aquest servei ja que es realitzen de manera continuada i sistemàtica i es preveu que
durant el primer trimestre de l’any 2018 es pugui realitzar.
Per tal de no deixar al municipi sense aquest servei de cardioprotecció i així complir amb
la normativa vigent aplicable, es decideix que el servei el continuï facilitant la mateixa
empresa fins al nou procés de licitació, ja que és una empresa líder en el sector, està
acreditada com a entitat formadora homologada per l’IES (Institut d’Estudis de la Salut) i
són els responsables de la implantació i manteniment del projecte de Cardioprotecció
iniciat al municipi des de l’any 2015.
3.Vista la situació descrita en els punt anterior, la intervenció municipal ha fet reparament,
per manca de procediment contractual del servei prestat, de les següents propostes de
despesa:
Proposta
Creditor
ADO/12017000017737 CARDIAC
FUTURE IDEA SL
ADO/12017000017606 CARDIAC
FUTURE IDEA SL

Partida
Import
2010/3110/2279902 1307,39

ADO/12017000017529 CARDIAC
FUTURE IDEA SL

2010/3110/2279902 1078,27

ADO/12017000018719 CARDIAC
FUTURE IDEA SL

2010/3110/2279902 1307,39

2010/3110/2279902 1078,27

4.Vist l’informe de la tècnica de salut, on es posa de manifest la motivació del
procediment seguit, es certifica que els treballs han estat realitzats de forma satisfactòria i
que no fer front al reconeixement i pagament de les mateixes suposaria un enriquiment
injust de l’Administració.
FONAMENTS DE DRET
-De conformitat amb les atribucions que em confereix l’art. 21 f) de la Llei 7/1985, de 2
d’abril reguladora de les bases de règim local, modificada per la Llei 57/2003, de 16 de
desembre, de mesures per a la modernització del govern local.
- Llei 18/2009, de 22 d’octubre, de salut pública.
- RD 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la llei de les hisendes local.
DISPOSICIÓ
L’alcaldessa resol:
Primer.- Aixecar els reparaments realitzats per la intervenció municipal, tot requerint que
es segueixi la tramitació de les propostes identificades en el punt tercer de la part
d’antecedents.
Segon.- Ordenar que s’iniciï el corresponent procediment de contractació.”
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Deliberacions
La senyora Elisabeth Oliveras i Jorba declara:
Es tracta de donar compte al Ple del decret 2018133, de 12 de gener en el que també
s’ha de parlar d’un altre aixecament d’un reparament.
En aquest cas és el sistema de cardioprotecció que es té contractat, tampoc no és un
servei que hagués estat mai concessionat i que mentre no es concessiona doncs ens
trobem en el mateix cas, les factures que corresponen a aquests darrers mesos s’han
hagut de pagar aixecant el reparament sobre elles.

La senyora Mercè Vallès Corominas declara:
En primer lloc demanar disculpes perquè certament sí, tant la Sra. Mundi com jo mateixa
hem arribat tard, no ens agrada arribar tard però avui ens ha passat i per tant demanem
disculpes si hem pogut ofendre a algú i a la gent que ens està seguint, no era la nostra
intenció.
El que farem és una intervenció conjunta dels punts 4, 5 i 6, perquè entenem que és
exactament donar compte d’uns decrets de la Sra. alcaldessa on s’aixeca el reparament
suspensiu de la interventora sobre una sèrie de despeses.
Voldríem intervenir perquè no és la primera vegada que passa i malauradament tal i com
funcionen vostès, estem convençut que no serà la darrera perquè ja han passat altres
vegades.
El primer decret és per ordenar el pagament de dues factures de més de 70.000€ que
sumen un total de 140.000 i escaig a l’empresa Clece per neteja d’edificis.
Suposo que en els propers dies farà el mateix amb les factures de desembre, gener i
febrer i tots els mesos que calguin fins que hagin fet una nova adjudicació del servei. Això
vol dir que un dels contractes més alts de l’Ajuntament que puja més de 830.000€ a l’any
està caducat, sense de possibilitat de pròrroga i sembla doncs com si no haguessin fet
els deures, i sinó ja ens diran el contrari.
Vostès sembla que no hagin preparat la licitació a temps i no és cap sorpresa, perquè
sembla que sigui la tònica normal a la que ens tenen acostumats en aquest mandat, ja
sigui perquè volen municipalitzar o no, perquè volen canviar el contracte o no, en tot cas
és que els contractes de les gestions importants dels equipaments o dels serveis doncs
sempre per una raó o una altra es retarden. Costa certament recordar un sol contracte
que s’hagi fet la licitació a temps i això certament sembla una mostra clara de manca de
gestió i d’organització.
El segon decret correspon també a aixecar el reparament de suspensió que la
interventora municipal ha fet sobre 23 factures de l’empresa Antiplagues Catalunya,
l’import no arriba a 10.000€, certament és greu haver d’aixecar un reparament suspensiu,
és a dir que l’alcaldessa ordeni que es paguin unes factures contra l’informe d’Intervenció,
però no és tant greu com el punt anterior.
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Igual passa amb el tercer decret, que fa el mateix ordenant el pagament de 4 factures del
servei de cardioprotecció que sumen gairebé 5.000.
Mirin d’aquí unes setmanes vostès ens presentaran la liquidació del pressupost de l’any
2017 i com cada any des que vostès van formar govern, segur que tornarem a comprovar
la poquíssima gestió que s’ha realitzat. Ja li vam dir a la intervenció dels pressupostos
que s’havien deixat molts diners per executar i segurament aquesta vegada serà igual.
Any rere any sobren diners a cabassos, quan en canvi les necessitats del municipi són
moltes.
Mirin els ajuntaments són més gestió que no pas política, són una empresa de serveis als
ciutadans, però vostès només fan política, moltes reunions, moltes mocions, que sempre
són pilotes en fora, però s’obliden de la gestió i això repercuteix en el dia a dia del
municipi.
Com pot ser que deixin caducar un contracte de més de 840.000€ que afecta a la neteja
de tots els equipaments municipals, incloses les escoles. La veritat és que ens consta
d’entendre, l’han deixat caducar i no tenim notícia de la nova licitació que segurament
també trigarà uns mesos.
Això no és tenir cura dels diners dels ciutadans de Sant Quirze i demostra certament en
el nostre entendre una nul·la capacitat de gestió. Vostès sempre fan tard i els veïns i els
veïnes de Sant Quirze paguem la seva manca de previsió i organització, la seva
incapacitat en definitiva de gestionar ens costa diners.
Miri en un moment on tenim un Estat en contra, que no inverteix el que tocaria, i no
compleix amb Catalunya, en un moment on el govern de la Generalitat està segrestat pel
155, amb manca de govern i direcció política. En un moment així tant greu com aquest
els ajuntaments han de liderar la prestació de serveis i les inversions, han de fer un esforç
suplementari i això vol dir gestionar bé i pel nostre entendre vostès no ho estan fent.
A vegades tenim la sensació de moltes reunions i els hi recomanaríem potser més feina i
més eficàcia, més direcció, més lideratge i més confiança al final amb tothom. I la
sensació que tenim és de desorganització i de poca gestió i certament doncs ens
preocupa perquè 3 reparaments com aquests doncs mostren que alguna cosa no
funciona i ens agradaria saber perquè i certament no ens convenç veure aquesta gestió.

La senyora Elisabeth Oliveras i Jorba declara:
Bé entenc que no ens entendrà mai amb la gestió que fem, perquè per això ocupen
espais ben diversos en aquest poble.
L’any passat es van fer 22 contractes, aquest any hi ha calculats com a mínim entre 29 i
30, de moment que coneguem, que estan entrats ja a Secretaria. El volum de
contractació és molt elevat, cada vegada hi ha més serveis que estan contractats, cada
vegada hi ha més accions que es duen a terme a través de la contractació, això era una
cueta que totes les liquidacions i a tots els comptes generals la Intervenció que hi havia
en aquell moment recordava en els seus informes que calia deixar de fer contractes
menors o negociats i anar directament a contractació. Aquesta és la tasca que estem
duent a terme.
Sí que és veritat que el contracte de Clece, que és el de la neteja es va deixar caducar, i
es va deixar caducar amb tota la consciència i volgudament amb qui ostentava aquell
moment la Intervenció i la cap de l’Àrea de Via Pública perquè és un contracte, com
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vostès diuen, milionari. I l’última licitació l’objectiu era econòmic i no ha satisfet de cap
manera la resposta, la necessitat que esperàvem que era la neteja dels edificis.
Per tant amb coneixement i amb la voluntat de què funcionin millor, s’ha optat per
aquesta posició tot i sabent que això volia dir anar a reparaments de les factures.
D’aquesta manera s’ha dotat i vostès ho saben, en el Ple del mes passat vam aprovar el
pressupost inicialment, gairebé 100.000€ en aquesta partida per poder millorar la
resposta i la qualitat del que es fa.
Altra cosa és el fet de les antiplagues, que mai vol dir mai, és a dir no és que sigui
d’aquest mandat, sinó mai havia estat contractat i ha hagut un moment que la Intervenció
de la casa, els informes no els ha firmat la interventora actual sinó que els va fer el Sr.
Joan Cabré com a interventor accidental. La Intervenció de la casa va manifestar que
donat que mai s’havia contractat i que el volum i els serveis havien augmentat molt,
doncs era necessari que es passés a un contracte i és el que s’està fent.
De la mateixa manera que passa amb el sistema de cardioprotecció, que no existia cap
contracte i en aquest cas doncs quan s’ha acabat la voluntat de poder-ho passar a
contracte, doncs el Sr. interventor d’aquell moment, doncs ens va manifestar que fins que
no es fes el contracte, doncs ell faria reparament de les factures.
Satisfacció? Cap ni una, les portem a cada Ple, no les amaguem dins del compte general
com abans que els havíem de buscar, i vostès a la que hi ha un reparament el tenen en el
Ple següent, es dona compte i ja està, no agrada portar reparaments però tampoc no ens
agrada aturar la gestió del municipi.
De tot el que ens ha dit miri la política o la gestió municipal es fa o s’intenta fer de manera
consensuada amb els grups municipals i això genera moltes reunions, reunions que tots i
totes les fem amb hores evidentment de conciliació familiar, en les hores que podem i
entenc molt bé el que em diu, perquè durant molts anys jo he fet la feina que fan vostès
com la que continuo fent ara. I sé el que vol dir tenir una vida o més o menys laboral, una
vida més o menys familiar i la presència a les reunions que toquen.
En tot cas durant molts anys nosaltres havíem exigit més participació, més coneixement
del que passava dins del municipi, de l’acció política. Això és el que estem fent nosaltres,
no fem res més que el que els dos grups havíem estat exigint durant 8 anys d’oposició en
el que els hi demanàvem més participació, més coneixement del que passava. I
evidentment doncs això ens genera més comissions, més seguiment i més reunions i
d’aquestes reunions i d’aquest seguiment doncs sí, s’endeguen accions que després
s’executen.
De la resta miri, sap que passa que no ens posarem d’acord i no sé si val molt la pena
que entrem a debatre altres visions que puguem tenir del que és la gestió, que és política,
miri li puc dir que els reparaments s’han aixecat amb consciència perquè s’havien de
pagar, són serveis que s’han prestat. Li haig de dir que hi havia dos serveis que ja es
venien prestant des fa anys i que no tenien cap contractació i que durant anys
l’interventor tant el que té la plaça en propietat, com els que l’han substituït
accidentalment havien manifestat la necessitat de què es fessin contractes. I el de Clece
ja li dic és la voluntat de millorar-lo i aconseguir una contractació en la que la qualitat de
la neteja primi per sobre del preu i de qualsevol altre concepte.
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La senyora Mercè Vallès Corominas declara:
Només un parell d’apreciacions, sí està clar que no ens posarem d’acord, perquè
probablement si penséssim igual potser governaríem junts, no sé.
En tot cas ens agradaria, mai se sap, no es pot dir mai d’aquesta aigua no en beuré, Sr.
Caminal.
El que està clar és, digui’ns quins contractes nous més han fet, està parlant que s’havien
de fer uns contractes, digui quins, si no els hem fet, doncs posi nom, no tenim cap
problema en saber-ho. Però miri, no ho volia dir, però vostè ens ho ha posat una mica
fàcil, ha parlat de les comissions, de més participació. Doncs miri aquests 3 punts
mateixos el dia de la Informativa de Ple no hi eren, i van ser-hi després.
Per tant ens referim potser a això, que ens trobem aquests punts, clar ens agradaria tenir
tota aquesta informació, potser si vostè en el seu moment ens hagués explicat el que
passava amb aquell contracte de Clece i ens hagués dit doncs exactament de què anava,
perquè passava això, probablement avui no haguéssim fet aquesta intervenció i no ho
haguéssim qüestionat.
Però si no ho sabíem, venim al Ple amb tots els dubtes del món, raonables entenem,
perquè ens trobem les informacions a última hora i sense massa explicació. Per tant sí
fem comissions, però donent-li un sentit real i que allà s’expliquin importants com
aquestes, perquè creiem que és important saber-ho entre tots i no doncs fem una
comissió de Ple, no ens diuen res i quan envien l’ordre del dia. Ens referim una mica a
aquestes coses Sra. alcaldessa bàsicament, donent-li contingut real i digui’m realment les
coses que passen i la gestió a les reunions on toca, bàsicament és això.

La senyora Elisabeth Oliveras i Jorba declara:
A la Informativa de Ple, els punts que van a la Informativa són els que s’han de
dictaminar, els punts que es dona compte s’incorporen a posteriori a l’ordre del dia del Ple
i evidentment els decrets que van d’aquell mes, això és un decret, són decrets
consultables, són decrets que vostès tenen i són decrets que estan emesos, un és del 9
de gener, l’altra del 13, vull dir que són decrets que estan a disposició de vostès en
qualsevol moment, no hi ha cap amagatall, senzillament en lloc d’acumular-los i portar-los
el dia del compte general, els van trobant cada mes que van apareixent, és la diferència
que hi ha, de la mateixa manera que el llistat de decrets s’ha adjuntat i cada mes vostès
els tenen i poden veure el contingut i poden anar a fer consultes.
Però jo li recordo, el mecanisme o com funciona la convocatòria de Ple és tots els punts
que s’han de dictaminar van a Informativa de Ple i tots els punts que es donen compte
van en el convocatòria del Ple.
I en aquest cas aquests punts a més a més els incorporen directament al Ple, perquè és
el sistema, és a dir no hi ha cap mecanisme, ni els amagui ni els posi, senzillament allò
que s’ha de donar compte s’incorpora en l’ordre del dia del Ple.

La senyora Mercè Vallès Corominas declara:
Sí però vostè comprendrà que no és un decret qualsevol, un decret on parla de més o de
gairebé 850.000€, tenim un altre òrgan que els Òrgans de Seguiment de Govern, on allà
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també s’hagués pogut explicar que hi havia aquesta problemàtica amb el contracte de
Clece de neteja d’equipaments municipals, no estem parlant d’un decret qualsevol, de
1.000, 2.000, de coses més petites, que no tenen potser tanta importància com podria
tenir un decret així. Si ja sabem quina és la mecànica, però entenem que quan hi ha
coses importants seria bo d’informar i no pas deixar-ho allà en un decret i si cola, cola, i si
no cola, no cola, perquè aquesta podria ser una mica la sensació, tenim òrgans de
seguiment de govern i crec que aquestes coses es poden explicar, simplement és això.

La senyora Elisabeth Oliveras i Jorba declara:
El decret que vostè fa referència de Clece té dues factures que pugen 70.208,72, no els
800.000 perquè sinó seria tot el contracte, i per tant són dues factures i no hi ha res que
coli, perquè si no volguéssim que això es donessin compte i no anessin a anar al Ple, o
que no es veiessin els acumularíem perquè miri els guardaríem i els deixaríem en un Ple,
que quedessin dins d’un Ple econòmic, que d’una altra manera, com d’altres vegades,
com potser era més hàbit en aquest Ajuntament.
És més fàcil fer-ho així, de manera transparent, els tenen aquí, els debatem, evidentment
no estarem d’acord, jo tampoc n’estic gens d’acord amb haver de portar reparaments al
Ple, però miri és la circumstància que ens toca fer.

7. Resolució definitiva recuperació possessòria zona horts de la finca municipal
del carrer Turó del Castellet s/n
ANTECEDENTS
S’ha tramitat en aquest Ajuntament expedient per a la recuperació d’ofici del bé immoble
demanial municipal consistent en les franges de terreny de la finca municipal de l’àmbit
de El Castellet, en concret del Turó del Castellet s/n, indegudament ocupades (finca
registral número 11423 i número 304 de l’inventari municipal de béns) i identificades als
informes tècnics que consten a l’expedient.
Durant la tramitació de l’expedient s’ha atorgat tràmit d’audiència de quinze dies hàbils als
ocupants identificats a l’acta de la Policia Local número 511/2017 i a l’informe de la
mateixa Policia de 28 de novembre de 2017, durant el qual podien aportar els documents
i al·legacions que estimessin del seu interès.
S’han presentat les al·legacions següents:
- N.R.G.E. 2017014176, de 20 de desembre de 2017, de Jose Manuel López Garrido.
- N.R.G.E. 2018000220, de 9 de gener de 2018, de Jose Maria Villalba Martínez.
FONAMENTS DE DRET
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L’Ajuntament gaudeix de la potestat de recuperació d’ofici dels seus béns, d’acord amb
els articles 4.1.d) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases del règim local, i 8.1.e) del Text
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat per Decret legislatiu
2/2003, de 28 d’abril (en endavant TRLMRLC).
Tractant-se d’un bé demanial, l’Ajuntament pot recuperar per si mateix, en qualsevol
moment, la possessió dels seus béns de domini públic.
Vist l’informe de la secretària municipal número 2/2018, de 6 de febrer, que literalment
assenyala el següent:
“II. Al·legacions dels interessats
Les dues al·legacions presentades pels interessats (N.R.G.E. 2017014176 i N.R.G.E.
2018000220) es limiten a deixar constància de la voluntat dels seus signataris de deixar
lliures els terrenys de manera immediata.
III. Consideracions jurídiques
L’exercici de la potestat de recuperació possessòria es preceptua a l’article 55 LPAP.
Aquest article té caràcter de bàsic d’acord amb la disposició final segona de la mateixa
Llei, i troba el seu desenvolupament en l’article 68 RLPAP.
Aquest article 68 resulta d’aplicació supletòria en el cas de Catalunya, atès el
desenvolupament normatiu fet, per una banda, mitjançant l’article 227 TRLMRLC, i per
altra banda i a nivell reglamentari, pels articles 147 i següents del RPEL.
L’article 147 RPEL, al igual que l’article 55 LPAP defineix procediments diferents per a la
recuperació possessòria en funció de la demanialitat o no dels béns reivindicats.
En el present cas, i d’acord amb l’article 21.1.a. RPEL, estableix que s'entén com a
efectuada automàticament l'afectació dels béns al domini públic per aprovació definitiva
dels plans d'ordenació urbana i dels projectes d'obres i serveis.
L’apartat 2. punt c. d’aquest mateix article diu que s'entén, a més, produïda l'afectació de
béns a un ús o servei públic o comunal, sense necessitat de l'acte formal en el cas que
els béns s'adquireixen lliurement o per cessió obligatòria per tal de destinar-los a l'ús
públic o a la prestació d'un servei públic.
Els terrenys municipals ocupats, identificats a l’informe tècnic de 14 de novembre de
2017, formen part de la finca adjudicada a l’Ajuntament pel projecte de compensació del
Pla Parcial El Castellet aprovat per la Comissió de Govern de 28 de maig de 2002, i es
troba afecta segons aquest projecte, a zona verda.
Aquesta finca d’adjudicació es troba degudament inscrita al Registre de la Propietat
número 4 de Sabadell, com la finca 11423 (tom 3635, llibre 228 i foli 157) i a l’inventari
municipal de béns a la fitxa número 304.
En definitiva, la condició de be de domini públic d’aquest terreny s’adquireix des del
moment en què l’Ajuntament va obtenir la seva cessió gratuïta, quedant automàticament
afectat a l’ús o servei públic.
IV. Competència per a l’aprovació
En l’expedient instruït ha resultat acreditada la plena propietat municipal sobre l’esmentat
terreny. Donat que els interessats en el procediment no tenien cap títol legitimador de la
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seva possessió, de la qual ha privat a l’Ajuntament, la corporació està facultada per a
recuperar d’ofici la possessió de l’immoble, mitjançant l’adopció del corresponent acord
plenari (donat que la competència està atribuïda al Ple municipal per l’article 229 en
relació amb el 227.1. del TRLMRLC) en la qual s’ordenarà a l’usurpador que cessi en la
seva actuació en el termini d’un mes i deixi a la lliure disposició de l’Ajuntament el bé
ocupat.
Adoptat, en el seu cas, acord plenari disposant la recuperació, si els ocupants no cessen
en la seva actuació en el termini que se li atorgui, l’article 150 RPEL habilita a
l’Ajuntament, per tal de donar compliment a l’acord de Ple, a utilitzar els mitjans
compulsoris previstos als article 97 i següents de la LPAC.
Essent l’execució subsidiària, prevista a l’article 102 LPAC, el mitjà idoni per executar
l’acord pres, en aquest moment procedimental caldrà en paral·lel tramitar la sol·licitud
d’autorització d’entrada en el domicili als Jutjats Contenciosos Administratius de
Barcelona (article 91.2. LOPJ) en el cas que resulti impossible o molt improbable dur a
terme cap actuació restitutòria de la possessió sense afectar a l’àmbit de vida íntima que
la jurisprudència entén inclòs en el concepte de domicili (entre d’altres, STS de 15 de
març de 1990 i SSTC 22/1984, 160/1991, de 18 de juliol, 136/2000, de 29 de maig,
119/2001, de 29 de maig, 10/2002, de 17 de gener i 22/2003, de 10 de febrer).
V. Publicació de l’acord plenari de recuperació
De conformitat amb l’article 45 LPAC atès l’ interès públic que suscita l’acord adoptat,
procedeix la seva publicació al Butlletí Oficial de l’Estat. ”
DISPOSICIÓ
S’adopten els següents
ACORDS
Primer. Disposar la recuperació possessòria del bé immoble demanial municipal
consistent en les franges de terreny de la finca municipal de l’àmbit de El Castellet, en
concret del Turó del Castellet s/n, indegudament ocupades (finca registral número 11423 i
número 304 de l’inventari municipal de béns) i identificades als informes tècnics que
consten a l’expedient.
Segon. Ordenar als ocupants dels terrenys identificats a l’expedient que, en el termini de
vuit dies hàbils des de que li sigui notificat aquest acord, cessin en la seva actuació
d’ocupació i que deixin els terrenys a la lliure disposició de l’Ajuntament.
Tercer. Disposar que, en cas de que els ocupants dels terrenys no donin compliment a
l’ordre continguda al paràgraf precedent, es procedeixi per part dels serveis municipals a
la recuperació de la possessió de l’immoble, utilitzant els mitjans d’execució forçosa
legalment procedents, i sol·licitant si és precís l’auxili de la força pública.
Quart. Notificar els presents acords als interessats i procedir a la seva publicació al BOE.
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Deliberacions
La senyora Elisabeth Oliveras i Jorba declara:
Aquesta zona que els hi estem parlant és una zona que és pública, que està situada en el
Castellet i en la que s’ha pogut detectar que hi havia una ocupació de manera no legal
d’uns espais per unes persones. Aquestes persones han estat identificades, se’ls ha
notificat i en aquest cas el que fem és disposar la recuperació possessòria del bé
immoble demanial municipal consistent en les 3 franges del terreny de la finca de l’àmbit
del Castellet, en concret del Turó del Castellet s/n, indegudament ocupades, identificades
als informes tècnics que consten a l’expedient.
Ordenar als ocupants dels terrenys identificats a l’expedient que, en el termini de 8 dies
hàbils des de què els hi sigui notificat aquest acord, cessin la seva actuació d’ocupació i
que deixin els terrenys a la lliure disposició de l’Ajuntament.
Tercer, disposar que en cas de què els ocupants dels terrenys no donin compliment a
l’ordre continguda al paràgraf precedent, es procedeixi per part dels serveis municipals a
la recuperació de la possessió de l’immoble, utilitzant els mitjans d’execució forçosa
legalment procedents, si sol·licitant si és precís l’auxili de la força pública.
Quart, notificar els presents acords als interessats i procedir a la seva publicació al BOE.

La senyora Mercè Vallès Corominas declara:
Nosaltres ens abstindrem perquè bé sembla que sigui una mica selectiu perquè en
algunes zones sí i altres no, i no acabem d’entendre quin és el criteri perquè en aquestes
zones sí, però no en altres zones del municipi, ens referim a l’expropiació. Per tant ens
abstindrem.

La senyora Elisabeth Oliveras i Jorba declara:
Bé no és una expropiació, és una recuperació possessòria, és un bé que és municipal i el
que fem és un cop s’ha detectat que hi ha una ocupació indeguda, abans de què es
consolidi i que prengui un caire més difícil de gestionar, doncs es gestiona de manera
més ràpida per no haver de fer un procés judicial més llarg i més costós.
Per tant com què s’ha detectat ara, doncs els informes que ens acompanyen doncs tenim
aquí les primeres visites, tota la presa de coneixement de les persones que hi eren, les
identificacions, els processos de notificació a aquestes persones, i en el moment en què
s’ha fet tot el procés es procedeix a fer l’acord de Ple.
No és una qüestió de què aquest sí i aquest no, sinó perquè això ha passat ara i abans
de què es quedi consolidat i que sigui molt més dificultós d’avançar doncs s’ha actuat.

La senyora Mercè Vallès Corominas declara:
Entenem que en una altra zona del municipi com és els Rosales, també ho tenen
identificat.
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La senyora Elisabeth Oliveras i Jorba declara:
Bé en el Rosales s’està fent, s’ha fet la identificació de totes les persones que estaven
ocupant, s’ha fet un cens i ahir just a la Comissió de Serra de Galliners es va estar
explicant, doncs quin procés s’estava duent a terme de gestió allà, de quina zona doncs a
través, conjuntament amb l’ACA doncs es faria l’acció del buidat i com es reordenarien o
com s’intentarien reordenar aquests espais.
Aquí és més difícil perquè hi ha moltes persones que fa moltíssims anys que hi són, i per
tant hi ha persones que manifesten que tenen qüestions de propietat, que després s’han
hagut de comprovar, i s’hauran de comprovar, s’haurà de mirar Registre, en principi ja se
sap que no perquè és una zona pública, hi ha alguna pessigada que pot ser privada i que
s’ha d’aclarir si justament qui el gestiona és el propietari d’aquell trosset tant petit, però hi
ha una dificultat afegida que són persones que porten molts, molts anys, porten potser 20
o 25 anys instal·lats allà i hi ha molta més dificultat en fer la gestió.
En aquest cas era abans de què es consolidés una altra colònia doncs s’ha actuat per no
trobar-nos amb un altre nucli.

Votació
Sotmesa a votació la proposta dalt transcrita, s’aprova per majoria absoluta amb el
resultat següent:
Vots a favor: 13 (Junts-ERC-AM, ICV-EUiA-E, PSC-CP i C’s)
Vots en contra: 0
Abstencions: 4 (PDeCat)

8. Finalització expedient recuperació terreny municipal carrer Galicia número 3
ANTECEDENTS DE FET
Per Decret d’Alcaldia número 2017863 de 30 de març de 2017, en ús de la potestat de
recuperació d’ofici reconeguda pels articles 4.1.d. de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases
del règim local, i 8.1.e. del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya,
aprovat per Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril (en endavant TRLMRLC), s’incoà
expedient per a la recuperació d’ofici del bé immoble demanial municipal consistent en
una franja de terreny de 35,00 m2 (14,00 x 2,50) de sòl destinat a verd públic que forma
un total unitari amb el verd de l’illa “G” localitzat al llarg del límit nord de la finca del carrer
Galicia, número 3 d’aquest municipi.
Instruït l’expedient, i prèvia presentació d’al·legacions per part dels interessats, el ple
municipal en sessió ordinària del dia 29 de juny de 2017 va adoptar els acords següents:
“Primer. Desestimar les al·legacions presentades pels Srs/es. David Mendoza Benitez i
Marta Marfil Martínez en escrit registrat d’entrada el dia 11 de maig de 2017 (N.R.G.E.
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2017006241) contra el decret d’Alcaldia número 20171146, de 2 de maig de 2017, llevat
de la relativa a la reposició de l’arbrat de l’àmbit.
Segon. Disposar la recuperació d’ofici del bé immoble demanial municipal consistent en
una franja de terreny de 35,00 m2 (14,00 x 2,50) de sòl destinat a verd públic que forma
un total unitari amb el verd de l’illa “G” localitzat al llarg del límit nord de la finca del carrer
Galicia, número 3,
Tercer. Ordenar als propietaris de la finca del carrer Galicia número 3, que, en el termini
d’un mes des de que li sigui notificat aquest acord, cessin en la seva actuació d’ocupació
de l’esmentat terreny i que el deixi a la lliure disposició de l’Ajuntament.
Quart. Disposar que, en cas de que el propietari de la finca del carrer Galicia número 3 no
doni compliment a l’ordre continguda al paràgraf precedent, es procedeixi per part dels
serveis municipals a la recuperació de la possessió de l’immoble, utilitzant els mitjans
d’execució forçosa legalment procedents, i sol·licitant si és precís l’auxili de la força
pública.”
En data 19 de gener 2018 s’emet informe tècnic municipal en el qual es posa de manifest
que els interessats han donat compliment als requeriments fets en l’expedient, adjunta
dues fotografies de les actuacions fetes i fa esment a que s’han mantingut els arbres
fruiters, tal i com es recomanava a l’informe tècnic de 3 de març de 2017.
FONAMENTS DE DRET
I. Articles 21 i 88.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú
de les administracions públiques.
II. Atesa la competència del pel municipal per a l’exercici de les accions administratives
en defensa de llurs drets i interessos atribuïda per l’article 229 del Text refós d ela Llei
municipal i de règim local de Catalunya, aprovat per Decret legislatiu 2/2003, de 28
d’abril, i de conformitat amb l’informe jurídic de 7 de febrer de 2018, que consta a
l’expedient.
DISPOSICIÓ
S’adopten els acords següent:
Primer. Declarar la finalització del procediment de recuperació d’ofici del bé immoble
demanial municipal consistent en una franja de terreny de 35,00 m2 (14,00 x 2,50) de sòl
destinat a verd públic que forma un total unitari amb el verd de l’illa “G” localitzat al llarg
del límit nord de la finca del carrer Galicia, número 3 d’aquest municipi atès el cessament
de l’actuació d’ocupació dels terrenys per part dels propietaris de la finca del carrer
Galicia, número 3.
Segon. Ordenar l’arxiu de les actuacions.
Tercer. Notificar els presents acords als interessats i donar trasllat dels mateixos a la
Regidoria de Parcs, Jardins i Via Pública, Mobilitat i Serveis, als efectes de neteja viària,
jardineria i manteniment de la via pública que corresponguin.

Deliberacions
La senyora Elisabeth Oliveras i Jorba declara:
Aquest punt ja el vam tractar en la sessió ordinària del 29 de juny, en aquest cas el que
fem és la finalització de l’expedient. També es tractava d’una ocupació indeguda per part
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d’un habitatge, d’una superfície darrera de l’habitatge, els propietaris han deixat l’entorn
tal i com hauria d’haver estat des del principi i per tant declarem la finalització del
procediment de recuperació d’ofici del bé immoble demanial municipal consistent en una
franja de terreny de 35m2 de sòl destinat a verd públic que forma un total unitari amb el
verd de l’illa “G” localitzat al llarg del límit nord de la finca del carrer Galícia, número 3
d’aquest municipi atès el cessament de l’actuació dels terrenys. Ordenar l’arxiu de les
actuacions. I notificar els presents acords als interessats i donar trasllat dels mateixos a la
Regidoria de Parcs, Jardins i Via Pública, Mobilitats i Serveis, als efectes que l’incorporin
a la neteja viària aquell entorn.

Votació
Sotmesa a votació la proposta dalt transcrita, s’aprova per majoria absoluta amb el
resultat següent:
Vots a favor: 13 (Junts-ERC-AM, ICV-EUiA-E, PSC-CP i C’s)
Vots en contra: 0
Abstencions: 4 (PDeCat)

9. Aprovació candidatures guanyadores del Premi Dona de Sant Quirze del Vallès
2018
ANTECEDENTS DE FET
L’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès atorga anualment el premi DONA DE SANT
QUIRZE DEL VALLÈS. Aquest guardó honorífic es lliura en el marc del 8 de març, Dia
internacional de les dones, i té per objectiu reconèixer i visibilitzar socialment el valor del
treball realitzat per dones que hagin contribuït a millorar la situació de les dones del
municipi en tots els àmbits i a avançar cap relacions equitatives entre dones i homes.
El premi té tres categories:
-

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

-

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

-

-
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La Junta de Govern Local del 12 de desembre de 2017 va aprovar la modificació les
bases i el calendari de treball del Premi Dona de Sant Quirze del Vallès 2017, fixant el
termini de presentació de candidatures fins al 25 de gener de 2018.
Les candidatures presentades dins del termini establert han estat les següents:
1. Candidatures a Premi Dona de Sant Quirze del Vallès:
ANNA ALSINA VIVER, presentada per les entitats Bella Quirze Band, Ateneu del
Món i pels Grups Municipals Junts per Sant Quirze i ICV, per la seva actitud
davant la vida, la superació personal, la valentia, dignitat i fortalesa i la seva
alegria per compartir i participar amb els altres.
2. Candidatures a distinció honorífica en l’àmbit de Catalunya:
-

Col·lectiu de dones del Diari LA DIRECTA, presentada pels Grups Municipals
Junts per Sant Quirze i ICV, per exercir un periodisme cooperativista, independent
i compromès amb l’equitat de gènere i la transformació social.

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

MUJERES RUMBO A GAZA, presentada per l’Ateneu del Món i pels Grups
Municipals Junts per Sant Quirze i ICV, pels seus valors solidaris i el seu
compromís envers les dones i el poble Palestí.

El passat 31 de gener a les 19:30h, la Comissió del Premi Dona es va reunir i es van
escollir per unanimitat les següents candidates a guanyadores del Premi Dona en les
seves tres categories:
-

Premi Dona Sant Quirze del Vallès: ANNA ALSINA VIVER
Distinció honorífica en l’àmbit de Catalunya: Col·lectiu de dones del DIARI LA
DIRECTA
Distinció honorífica en l’àmbit internacional: MUJERES RUMBO A GAZA

FONAMENTS DE DRET
Bases Premi Dona 2018.
DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer.- Concedir el Premi Dona de Sant Quirze del Vallès 2018 a la Sra. Anna Alsina
Viver.
Segon.- Concedir la distinció honorífica en l’àmbit nacional al col·lectiu de dones del Diari
La Directa.
Tercer.- Concedir la distinció honorífica en l’àmbit internacional al moviment Mujeres
Rumbo a Gaza.

Deliberacions
La senyora Elisabeth Oliveras i Jorba declara:
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Es van modificar les bases del Premi, de manera que d’això ja en vam parlar obertament
fa uns mesos, s’ha fet el procediment que ja estava acordat d’obertura de candidatures i
en aquest cas doncs tenim 3 propostes de Premi que van ser elevades a través de la
comissió.
En el cas del Premi Dona Sant Quirze es proposa la candidatura de la Sra. Anna Alsina,
veïna d’aquí el municipi, aquesta candidatura ha estat proposada per part de la coral
Bella Quirze Band, de l’Ateneu del Món i els grups municipal de Junts i ICV.
Per part de la distinció honorífica a l’àmbit de Catalunya, es proposa el col·lectiu de dones
del Diari La Directa, aquesta candidatura ha estat presentada pels grups municipals de
Junts i d’ICV.
I la candidatura a la distinció honorífica a l’àmbit internacional, doncs és al col·lectiu
Mujeres Rumbo a Gaza, presentada per l’Ateneu del Món, els grups municipals de Junts
per Sant Quirze i ICV.
El cas de la candidatura a nivell municipal, la proposta ve acompanyada del coneixement
que tenim tots de què l’Anna Alsina és un model com a persona de resiliència o de
coratge, de valentia davant de diferents situacions que ha hagut de viure i en tot cas el
que d’ella es premia especialment doncs són aquests valors que dignifiquen i fan doncs
que l’àmbit de la dona tingui aquesta visió molt més àmplia o vingui acompanyada de la
dignitat i de l fortalesa en què ella els defensa i els porta cada dia del que li toca viure.
En el cas de la distinció honorífica del diari La Directa, volíem destacar que el diari La
Directa és un mitjà de comunicació cooperatiu català, d’actualitat, investigació, debat i
anàlisis que viu lliure de qualsevol capçalera, de qualsevol mitjà que podríem entendre
doncs proper o que en algun moment ha estat utilitzat per algun àmbit, més aviat d’àmbit
polític, és un diari que es dedica a la investigació, que fa uns reportatges en profunditat
de temes força compromesos dins de la societat i que en aquest cas doncs la gran
majoria de les seves cooperativistes són dones i per tant doncs el fet de poder reforçar
l’economia social dins del món del cooperativisme i a més a més dins del món del
feminisme doncs en ha semblat que és un model molt assertiu davant de diferents
propostes.
I des de l’àmbit internacional, doncs el fet de las Mujeres Rumbo a Gaza, que és un
col·lectiu de dones que denuncien constantment l’Apartheid, el procés que està vivint
Palestina. En aquests cas és una iniciativa, és la Flotilla de la Llibertat que té diferents
organitzacions a nivell de societat civil a diferents països i que el seu objectiu és la lluita
contra l’ocupació i el bloqueig israelià sobre Palestina. Tot són dones i ens va semblar
que eren dones valentes, dones que defensaven realment una causa molt justa i que
valia la pena ser premiades.
En tot cas els hi proposem i els hi fem arribar aquestes propostes, que van ser votades
per unanimitat en la comissió de feminismes del Premi Dona i que els posem a la seva
disposició per ser avaluades i aprovades en aquest Ple.
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El senyor David Sánchez Mancebo declara:
El nostre vot serà favorable, tot i que evidentment no serien les candidates i ho hem de
dir clarament, que nosaltres proposaríem per aquests 3 premis, però abans de què m’ho
digui la Sra. alcaldessa, que segur que ens ho dirà, ens dirà i perquè no heu presentat
vosaltres a ningú, ja li dic jo.
Per tant com no ho heu fet, i nosaltres entenem també que això ha sigut fruit del consens
i de tota la comissió del Premi Dona, doncs on no hi ha hagut cap, que nosaltres tinguem
coneixement, cap motiu de desqualificar cap de les candidates, doncs nosaltres el que
farem és donar suport a l’acord que va sortir de la pròpia comissió del Premi Dona, però
insistim que doncs ja fa algun temps que a vegades la comissió del Premi Dona doncs
sembla, permeti’m que li digui, que sembla una mica forçada en algun moment, d’acord?
A vegades pot semblar que sembli que costi trobar, i no parlo només d’aquest any,
insisteixo, és una mica un comentari així que nosaltres volem fer a l’aire i també que
s’agafi com un comentari positiu, però que doncs ens pot semblar que sigui doncs inclús
una mica una acció forçada.
Però en qualsevol cas insisteixo, no volem desmerèixer a les premiades d’aquest any, a
les guanyadores d’aquest premi i bé el reflexa és aquest, que presentem un candidat i
que com a norma general aquest candidat surt, candidata en aquest cas, o candidates,
perquè hi ha vàries candidatures, on no només com bé sabem és una dona, sinó és un
grup de dones que fan la seva tasca social i inclús periodística com vostè ha dit, però
insisteixo que potser ens hem de plantejar donar-li realment una empenta d’origen i
nosaltres ja ens posem com a principals també corresponsables d’aquesta buidor.
Potser seria una mica de treballar-ho entre tots i de fer aquest treball durant tot l’any, que
no arribem a la comissió del Premi Dona i ens trobem doncs hi ha un any que hi ha 2 i
ens barallem a qui li donem o hi ha un any que hi ha una i ja no ens barallem perquè o li
donem o no li donem a ningú, i sinó doncs a vegades hem trobat que gairebé hem
demanat a veure si hi havia alguna candidata a qui li poguéssim donar aquest Premi.
Tots coneixem aquestes interioritats i nosaltres ens sorprèn doncs això, que tots, entre
tots ens comprometem realment amb un Premi que nosaltres creiem que és important, i
que insisteixo, entonem el nostre primer mea culpa, a potser doncs posar, ser valents i
posar candidates, doncs que encara que siguin rebutjades, proposar-les sobre la taula i
poder-les valorar entre tots.
Com tots sabem que fa uns anys enrere, doncs era motiu d’aquest debat potser més
divers que es va produir en un moment donat.

La senyora Montserrat Mundi i Mas declara:
Bon vespre.
Nosaltres, el nostre vot serà positiu evidentment, però sí que voldríem deixar una mica la
nostra perplexitat o la nostra queixa. Tot i que vostè ho va explicar en una comissió de
seguiment en la qual jo no hi era, que després un altre dia vaig comentari i em va dir que
ho havia explicat.
Home que nosaltres realment lamentem el fet de què l’obsequi que se’ls hi doni, tant al
Premi Dona com al Premi Mussol s’hagi canviat, perquè entenem que els artistes locals
estaven en línia i creiem que era, ja no solament el Premi Dona era el bronze de la dona
que era una rèplica del que hi ha al parc de les Morisques, que era d’un artista local i
entenem que fent aquest canvi, doncs bé aquest artista local ja no li fem com el
reconeixement.
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I per altra cantó quan ens trobem amb el Premi Mussol igual, vostès han decidit també
canviar l’obsequi que es dona en el Premi Mussol, també estem parlant d’un artista local
que creiem que és una persona de renom, igual que l’altra i nosaltres volíem deixar la
nostra queixa, al fet de què vostès canviïn aquests obsequis per altres que en realitat els
premis van néixer a través d’aquests artistes.
Per tant aquesta és la nostra reflexió, però el nostre vot serà positiu.

La senyora Elisabeth Oliveras i Jorba declara:
Gràcies a tots.
En tot cas no sé si l’he sabut seguir, en el fet de què fos forçat, el portaveu del grup em
deia potser és forçat perquè les dones sou el 50% i encara se us ha de donar algun premi
per poder ser presents.
En aquest cas li puc dir que la comissió va ser fluida, que va funcionar bé, que només hi
havia una proposta de cada però que hi va haver consens en ella, que hi havia la seva
representant a la Mesa i que va participar activament i que va estar d’acord i que
manifestar el que opinava de cada una de les propostes.
I sí és cert que a través de la comissió, d’aquestes comissions, de les moltes comissions
que es fan, es va optar per fer un canvi de model, es va explicar el perquè, sobretot per
qüestions de costos que eren molt elevats i que a més a més doncs feien potser, sobretot
l’obsequi del dia del Premi Dona fos un obsequi per tenir a casa, però no per poder
poder-lo fer servir ella mateix, era una figura, en tot cas.
I li haig de dir que sí que conec perfectament quin és l’origen del Premi perquè es va
crear al 2007, de cara al 2008 poder-lo dur a terme i en aquell ens va semblar doncs que
era molt adequat, però bé amb els anys tot canvia i no és pas per rebutjar als artistes
locals, però sí que és una per qüestions econòmiques, perquè el cost és com 4 vegades
més per obsequi cada un i alhora doncs perquè hem fet un canvi d’estètica o de voluntat
de què el premi que rebi aquella persona, en el cas del Premi Dona el pugui dur doncs
com és una agulla i el pugui portar i gaudir cada dia o tantes hores com vulgui.

El senyor David Sánchez Mancebo declara:
El que no l’ha entès he sigut jo quan vostè m’ha fet aquesta lectura de la meves paraules,
jo he entès que vostè deia que jo estava dient que el Premi era forçat perquè no sé què
d’un 50%, jo no l’he acabat d’entendre.
En qualsevol cas les meves paraules quan he utilitzat aquesta expressió de forçat era pel
nombre de candidatures i perquè entre tots, inclús estava fent un discurs pedagògic, dient
que entre tots ens hauríem d’involucrar més i que per tant estava forçat, perquè inclús jo
recordo moments on es demanava gairebé a veure a qui li donàvem, però això no
desmereix a la persona que se li dona o a l’entitat, etc. Estava dient que, però no en cap
cas jo estava fent un anàlisis tant...
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La senyora Elisabeth Oliveras i Jorba declara:
En tot cas recordem les persones que seran premiades que pel fet és el que és important.
Per la candidatura del Premi Dona Sant Quirze, en aquest cas és la Sra. Anna Alsina
Viver.
Concedir la distinció honorífica en l’àmbit nacional al col·lectiu de dones del Diari La
Directa.
I concedir la distinció honorífica en l’àmbit internacional al moviment Mujeres Rumbo a
Gaza.
Aquestes són les propostes que s’eleven al Ple, que sembla que seran aprovades, agrairlos tots els seus vots afirmatius i la col·laboració i en tot cas recordar-los que ja s’ha obert
el termini per les propostes del Premi Mussol. Per tant alerta!, hem de participar
activament com em diu el Sr. David Sánchez, doncs ànims que tenim un altre premi
endavant per poder fer.

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

10. Inici del procediment de liquidació econòmica del contracte denominat en el
seu dia concessió demanial per a la construcció d'un aparcament a la Plaça de
la Vila
ANTECEDENTS DE FET
Instruït l’expedient iniciat en sessió plenària de data 21 de juny de 2017, mitjançant acord
de ple de data 30 de novembre de 2017 es va declarar resolt el contracte de concessió
demanial sobre el domini públic per a la construcció d’un aparcament a la nova plaça de
la Vila, subscrit entre l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès i l’empresa Construcciones
Lahoz SL, per incompliment de l’empresa de les obligacions essencials del contracte, tal i
com s’establia a la proposta de resolució de data 18 de juliol del 2017 i que va estar
informada favorablement per la Comissió Jurídica Assessora, segons dictamen 315/2017
emès el 16 de novembre de 2017.
El citat acord va ser notificat a Construcciones Lahoz SL, i a Sociedad de Activos
Procedents de la Reestructuración Bancaria SA (SAREB). Tanmateix, també va sortir
publicat un anunci al Butlletí Oficial de l’Estat i al Butlletí Oficial de la Província, per a
possibles interessats desconeguts en el procediment.
En data 16 de gener del 2018, mitjançant correu administratiu de data 12 de gener del
2018, ha tingut entrada al registre general de l’Ajuntament (RGE 2018000490) recurs de
reposició contra el citat acord de ple interposat per SAREB SA.
Mitjançant acord de ple de data 25 de gener de 2018, es va adoptar l’acord següent:
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“Primer.- Desestimar en la seva integritat el recurs de reposició interposat en termini per
la mercantil SAREB SL per entendre que no concorren cap de les circumstàncies de
l’article 47 de la Llei 39/2015, de 2 d’octubre, de procediment administratiu comú.
Segon.- Desestimar la mesura cautelar de suspensió de l’execució de l’acte demanada
pel recorrent pels motius exposats als fonaments dels presents acords.
Tercer.- notificar el present acord a la SAREB, a Construcciones Lahoz, i publicar un
anunci del mateix al BOE i al BOP de Barcelona, a efectes de possibles interessats
desconeguts en el procediment”.
El citat acord es va notificar el 29 de gener a Construcciones Lahoz, en data 1 de febrer a
la SAREB, i va sortir publicat al BOE el dia 5 de febrer de 2018, i al BOP de data 6 de
febrer de 2018.
Un cop resolt el contracte per l’òrgan de contractació, és procedent que ara s’obri la fase
de liquidació econòmica del mateix, tal i com es disposava al propi acord de resolució:
“disposar que en la propera sessió plenària s’incoarà el procediment de liquidació
contractual, de conformitat a allò establert a la clàusula 46 del plec de clàusules, i per tal
de determinar la possible compensació econòmica deguda a l’empresa concessionària”.
FONAMENTS DE DRET
I.- La liquidació econòmica del contracte
Com ja s’ha exposat abastament en els diferents informes que formen part de l’expedient
de resolució del contracte, cal recordar que la resolució del contracte es com a
conseqüència dels incompliments del contractista de les obligacions essencials del
mateix. En concret, incompliment de les clàusules 6, 7, 27, 39 i 41 del Plec de clàusules
administratives particulars que regien el contracte.
Així doncs, la resolució es veu fonamentada pels reiterats incompliments del contractista,
tal i com la Comissió Jurídica Assessora manifesta en el seu dictamen número 315/2017:
“ ....atès que la importància de l’incompliment cal fonamentar-la en una conducta
clarament contrària a la finalitat que persegueix el contracte formalitzat, en el present
expedient, pot apreciar-se la culpabilitat per part del contractista, davant l’incompliment de
diverses obligacions considerades com a essencials per al desenvolupament i l’execució
del contracte, entre les quals destaca l’incompliment de l’obligació de paga la totalitat del
l’import del cànon”.
Al parlar de la peça separada de la liquidació econòmica del contracte, a banda
d’esdevenir un procediment que s’ha de substanciar un cop l’acord de resolució del
contracte sigui ferm en via administrativa (“cuando el contrato se resuelva”, segons
disposa l’article 266.4 del TRLCAP, transcrit; la qual cosa comporta que s’hagi adoptat
formalment l’acte administratiu que resolgui el procediment de resolució contractual i que
hagi transcorregut el termini previst per a la seva impugnació en via administrativa sense
que s’hagi interposat cap recurs administratiu en contra o, cas que s’hagi interposat
efectivament, que el recurs administratiu s’hagi resolt i notificat), es seguirà el
procediment descrit a l’article 113 del RGLCAP: és a dir, es durà a terme per l’òrgan de
contractació (Ple, en aquest cas) mitjançant una decisió motivada prèvia audiència al
contractista i altres interessats.
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II.- Determinació de l’import resultant de la liquidació
Malgrat la normativa patrimonial estableix que el bé immoble haurà de retornar a
l’Administració Pública de forma gratuïta un cop s’extingeixi la concessió, l’Ajuntament,
tenint en compte la normativa aplicable també en matèria de contractes, considera que és
procedent abonar el valor de construcció de les obres, per tal de no incórrer en un supòsit
d’enriquiment injust. El valor de construcció de l’aparcament es calcularà tenint en compte
allò establert a l’article 266 del TRLCAP.
L’Ajuntament va rebre en data 22 de juliol de 2016 una valoració emesa pel Sr. Ricardo
Gómez Val del cost de les obres de construcció de l’aparcament subterrani de la Plaça de
la Vila, que s’adjunta al present informe, i que ascendeix a 1.249.574,34 €. La valoració
pericial realitzada pel Sr. Gómez Val data de juliol del 2016, s’ha actualitzat tenint en
compte les depreciacions per antiguitat, de manera que l’import ascendeix en
1.202.143,70 €.
En el cas que el contracte es resolgui per incompliment culpable del contractista, aquest
haurà d’indemnitzar a l’Administració dels danys i perjudicis causats. Així doncs,
l’Ajuntament, un cop analitzats un per un els imports necessaris per tal de determinar
l’import total resultant, ha obtingut el següent resultat:

Concepte

Import

Valor obres pàrquing

1.202.143,69

Cànon
Dedicació
personal
tècnic
l’Ajuntament
Cost sessions òrgans col·legiats

-366.676,00
de

Cost auxiliar adm. i conserges

-17.603,30
-29.374,00
-103,50

Contractació Sr. Ricard Gómez Val

-3.775,20

Contractació
empresa
Consultors i Auditors, S.L.P

-1.512,50

LÍQUID A PAGAR

Marimon

783.099,19

Cal tenir en compte que Construcciones Lahoz té deutes tributaris en via executiva que
ascendeixen a 120.574,75€. Aquesta quantitat en virtut del que estableix l’article 73 de la
Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, caldrà compensar-la d’ofici.
La incoació del procediment de liquidació contractual servirà per determinar la possible
compensació econòmica deguda a l’empresa concessionària. L’import resultant es
posarà en coneixement del creditor hipotecari, per tal que al·legui allò que estimi
convenient.
En el cas que el creditor hipotecari de Construcciones Lahoz ens acrediti els deutes
pendents que aquest últim té, la quantia indemnitzatòria a pagar per part de l’Ajuntament
s’haurà de destinar a la liquidació d’aquests deutes.
Vist allò disposat al text refós de la Llei de contractes de les administracions públiques
(Reial decret legislatiu 2/2000, de 16 de juny, actualment derogat però vigent a la data de
formalització del contracte), al Reglament general de la Llei de contractes de les
administracions públiques (Reial decret 1098/2001 de 12 d’octubre), Llei 39/2015, d’1
d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i Llei
26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques
de Catalunya, i allò disposat al Plec de clàusules que regeixen el contracte.
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Vist l’informe 3c emès en data 6 de febrer de 2018 per la interventora, el tresorer i la
secretària de l’Ajuntament.
DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primera.- Incoació de procediment de liquidació del contracte denominat en el seu dia
com a concessió demanial sobre domini públic municipal per a la construcció d’un
aparcament a la nova plaça de la vila, formalitzat el 28 de desembre de 2006 i resolt per
mitjà d’acord del ple de data 30 de novembre de 2017.
Segona.- Determinar que la quantitat a reconèixer i satisfer a favor de Construcciones
Lahoz, S.L., fruit de la resolució contractual, ascendeix a 783.099,19€ com a
conseqüència de:
o valorar les obres de construcció del pàrquing en l’import de 1.202.143,69 €.
o quantificar tots els deutes vençuts, líquids i exigibles de l’empresa
Construcciones Lahoz, S.L. amb l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès,
en els imports següents:
Cànon:

-366.676,00 €

o valorar la responsabilitat patrimonial de Construcciones Lahoz, S.L. per
l’acció culposa que ha derivat en la resolució del contracte de concessió de
referència, en els imports següents:
Dedicació personal tècnic de l’Ajuntament
Cost sessions òrgans col·legiats
Cost auxiliar adm. i conserges
Contractació Sr. Ricard Gómez Val
Contracte Marimon Consultors i Auditors, S.L.P

-17.603,30 €
-29.374,00 €
-103,50 €
-3.775,20 €
-1.512,50 €

No procedeix incautar la garantia definitiva, atès que no consta dipositada cap
garantia.
Tercera.- Disposar que cal realitzar la compensació d’ofici dels deutes tributaris en via
executiva que ascendeixen a un total de 120.574,75 €, amb la quantitat indemnitzatòria a
favor de Construcciones Lahoz, donant per liquidats i satisfets aquests deutes. La
compensació serà acordada per l’òrgan competent. Per tant, la quantitat total deguda
Construcciones Lahoz ascendeix a un total de 662.524,44 €, tenint en compte que en el
cas que el creditor hipotecari de Construcciones Lahoz ens acrediti els deutes pendents
que aquest últim té, la quantia indemnitzatòria a pagar per part de l’Ajuntament s’haurà de
destinar a la liquidació d’aquests deutes.
Quarta.- Donar audiència per un termini de 20 dies a Construcciones Lahoz, així com a la
SAREB, per tal que puguin formular les al·legacions que consideri oportunes, tot aportant
còpia dels informes obrants a l’expedient, a efectes de la deguda motivació de la proposta
de liquidació.
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Cinquena.- Publicar un anunci del present acord al BOE i al BOP de Barcelona, a efectes
de possibles interessats desconeguts en el procediment, en coherència amb la publicació
edictal en el mateix mitjà, de l’acord de resolució del contracte de concessió.
Sisena.- Disposar que un cop aprovada definitivament la liquidació, aquesta s’haurà de
fer efectiva en el termini màxim de tres (3) mesos, alhora que l’aparcament caldrà que es
posi a disposició de l’Ajuntament en el termini màxim d’un (1) mes des de la notificació de
l’acord definitiu de liquidació.

Deliberacions
La senyora Elisabeth Oliveras i Jorba declara:
Aquest punt que com tots recordareu doncs ja ha vingut diferents moments en el Ple,
perquè és un procés que ha estat instruït l’expedient al juny del 2017, i que en el Ple del
novembre del 2017 es va declarar resolt el contracte de concessió.
En aquest moment el que fem ara és iniciar la liquidació econòmica, el que es proposa
doncs és la incoació del procediment de liquidació del contracte denominat en el seu dia
concessió demanial sobre el domini públic, determinar la quantitat de reconèixer i satisfer
a favor de Construcciones Lahoz, fruit de la resolució contractual, aquesta quantitat és de
783.099,19€.
Això ve d’una xifra que està calculada, doncs que ens diu que la valoració de les obres de
construcció del pàrquing doncs el que queda, doncs que quedava dins de la concessió
hagués estat doncs pagar gairebé 1.202.143,69€.
Quantificar tots els deutes vençuts, líquids i exigibles de l’empresa Construcciones Lahoz
amb l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès, és el cànon, que eren 366.676€.
Valorar la responsabilitat patrimonial de Construcciones Lahoz per l’acció culposa que ha
derivat de la resolució del contracte de concessió de referència, en diferents imports:
d’una banda la dedicació del personal tècnic de l’Ajuntament 17.603,30€, el cost de la
sessions d’òrgans col·legiats 296.374€, el cost de l’auxiliar administratiu i conserges
103,50€, la contractació del Sr. Ricard Gómez que és el pèrit que va fer la valoració per
dues vegades, perquè va fer la valoració i després s’ha actualitzat en data d’ara
3.775,20€ i el contracte de Marimon Consultors i Auditors 1.512,50€.
En tot cas el que ara procedim és a fer la liquidació, disposar que cal fer la compensació
d’ofici dels deutes tributaris en executiva que tenia aquesta empresa que són uns
120.574,75€, això ens deixa que cal fer una liquidació de 662.524,44€.
Hem de donar audiència de 20 dies a Construcciones Lahoz, així com a la SAREB, que
saben que en el Ple passat vam resoldre les al·legacions que ens va presentar, per tal
que puguin formular les al·legacions que considerin oportunes. Els hi aportarem els
informes que hi ha a l’expedient.
Cinquè, publicar aquesta anunci al BOE i en el BOP a efectes de possibles interessats
que no coneix l’administració.
I un cop aprovada definitivament la liquidació, aquesta s’haurà de fer efectiva en un
màxim de 3 mesos, alhora que l’aparcament caldrà que es posi a disposició de
l’Ajuntament en el termini màxim d’un mes.
Amb això podrem donar per liquidada l’operació de fa 12 o 13 anys, més o menys que es
va iniciar.
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El senyor David Sánchez Mancebo declara:
L’altra dia a la Comissió no vaig recordar-me de preguntar-li, però diguéssim i sóc
desconeixedor dels termes jurídics i no sé si vostè o la Sra. secretària ens poden
il·lustrar, però la part interessada diguéssim, ja sabem que està obligada òbviament a
d’allò, però ha tingut audiència després d’això perquè jo sé, ens consta que té contrarietat
amb aquests imports que aquí surten de manera bastant diferencial, estem parlant potser
d’una diferència d’uns 40 o escaig de l’import inicial, sense la resta de tots els conceptes
que vostès descompten. Llavors no saben si això ja és totalment executiu i acaba la
pel·lícula o això és com entregues per parts, perquè no sabem si vostè ho ha comentat.

La senyora Elisabeth Oliveras i Jorba declara:
A l’acord que aprovem ja determina que hi ha un temps d’audiència en el que tant la
SAREB com en aquest cas l’empresa podran presentar les al·legacions que estimin
oportunes sobre els càlculs, sobre els imports i tal i llavors se’ls hi resoldrà.
En tot cas han estat valorades, s’ha fet un acord de rebaixa doncs perquè la primera
valoració era del juliol o del juny del 2016, s’ha actualitzat ara, al mes de gener d’ara,
doncs per acostar-nos al màxim al cost real del que hi ha. I en tot cas ja veuen que a
l’acord diu que es publica tant al BOE com en el BOP perquè desconeixem si hi ha algú
altra que tingui a veure, o pugui determinar que té algun deute o algun interès doncs
perquè ho pugui manifestar.
En tot cas sí que hi va haver una reunió en aquest cas de l’empresa amb el seu advocat i
els serveis de la Intervenció i la Secretaria de l’Ajuntament, l’informe que acompanya la
liquidació està signat tant per la secretària com per l’interventora, com pel tresorer de
l’Ajuntament, en el que conclouen doncs que el procés, i recordin que venim del dictamen
favorable de la Comissió Jurídica Assessora de la Generalitat en el que a partir d’aquell
moment doncs ens va instar, vam acordar poder iniciar el procés de liquidació.
Entenem que hi hauran al·legacions, i que aquest no és el darrer acord que portarem
d’aquest punt, probablement n’hi haurà algun altre abans de poder fer la liquidació
definitiva.

Votació
Sotmesa a votació la proposta dalt transcrita, s’aprova per majoria absoluta amb el
resultat següent:
Vots a favor: 11 (Junts-ERC-AM, ICV-EUiA-E i PSC-CP)
Vots en contra: 0
Abstencions: 6 (PDeCat i C’s)
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11. Aprovar provisionalment per a l'exercici 2018 i següents les modificacions de
l'Ordenança Fiscal 5.3
ANTECEDENTS DE FET
Primer.- Vista la sol·licitud formulada pel Servei de cultura, respecte el redactat vigent de
l’ordenança fiscal 5.3 reguladora de preus públics de cursos, tallers i activitats, en la que
es proposa els següents canvis:
a) La inclusió de dues categories addicionals en l’agrupació de preus per entrades a
espectacles, regulades en l’article 3.3, d’acord amb el següent quadre.
3.3.- Categoria per entrades a espectacles
Activitat

Preu

Entrada categoria A

2,00 €

Entrada categoria B

5,00 €

Entrada categoria C

7,00 €

Entrada categoria D

8,00 €

Entrada categoria E

10,00 €

Entrada categoria F

12,00 €

Entrada categoria G

15,00 €

Entrada categoria H

18,00 €

Entrada categoria I

20,00 €

Entrada categoria J

25,00 €

Entrada categoria K

Gratuït

Concretament, les noves categories creades són la C i H i aquestes es troben
motivades per la necessitat d’establir preus més ajustats per la venda d’entrades
d’espectacles organitzats per l’Ajuntament, els quals hauran d’estar justificats
tècnicament en el seu acord d’imposició.
b) La inclusió del punt cinc de l’article 3 de l’ordenança, regulador del sistema de
cobrament i ingrés de les entrades venudes, atès que es necessita establir un
sistema integral de gestió, control de venda d’entrades i accés a les dependències
on celebren els espectacles que implica que la gestió de venda, ja sigui en taquilla
o anticipada, hagi d’estar centralitzada. El redactat literal d’aquest punt és el que
segueix:
3.5.- Gestió de recaptació de les entrades
El pagament dels preus públics referents a les entrades dels espectacles i a
les activitats s’efectuaran en el moment d’entrar en els recintes en què es
portarà a terme els actes, espectacles i activitats a què es refereix aquesta
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ordenança o a través d’altres mecanismes de venda anticipada d’entrades o
tiquets establerts a l’efecte i que determini l’Ajuntament de Sant Quirze del
Vallès.

Segon.- Atès l’informe de la intervenció i la memòria econòmica financera que conformen
l’expedient.
Tercer.- Atès el que disposa el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes
Locals, en els seus articles 15 al 19, sobre el procediment per a l’aprovació i modificació
de les Ordenances Fiscals reguladores dels tributs locals.
FONAMENTS DE DRET
Articles 15 a 27 i 41 a 48 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.
Concretament, l’article 16 del text legal esmentat determina que els acords de modificació
i aprovació de les Ordenances hauran de contenir la nova redacció de les normes
afectades – tal com consta a l’expedient – i les dades de la seva aprovació i d’inici de la
seva aplicació.
Article 26.2 de la Llei 8/1989, de 13 d’abril, de Taxes i Preus Públics.
DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer.- Aprovar provisionalment per a l’exercici 2018 i següents les modificacions de les
Ordenances Fiscals que a continuació es relacionen i la redacció de la qual modificada
consta a l’expedient:
- 5.3 reguladora del preu públic de cursos tallers i activitats per l’exercici 2018.
Segon.- Sotmetre aquests acords a exposició pública, mitjançant anuncis al Butlletí
Oficial de la Província, en un dels mitjans de comunicació escrita diària i al tauler
d’anuncis de l’Ajuntament, durant el termini de trenta dies hàbils, comptats des del dia
següent al de la publicació de l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de la Província.
Durant el període d’exposició pública de les Ordenances, els qui tinguin un interès
directe, en els termes previstos a l’article 18 del Text Refós de la LIei d’Hisendes Locals,
podran examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions 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 la modificació de les Ordenances en
el Butlletí Oficial de la Província, les quals entraran en vigor a partir de la seva publicació i
regiran mentre no s’acordi la seva modificació o derogació.
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Deliberacions
El senyor Albert Falgueras Cuatrecasas declara:
Bon vespre.
El punt que portem a la consideració del Ple, ve per una sol·licitud formulada pel servei
de Cultura per tal d’incloure dues categories addicionals a l’agrupació de preus per
entrades a espectacles.
Vostès recordaran que quan es van presentar les Ordenances fiscals, hi havia un escalat
del que eren els preus d’entrades per espectacles amb 9 categories, començava des de
2€ fins a 25 amb una darrera categoria que era exempta.
Ara presentem un escalat d’11 categories, de forma que entre el preu de 5€ i el de 8 es fa
un preu mig de 7€ i també entre el preu de 15€ i el de 20 es fa un preu mig de 18€.
I altra aspecte de millora és establir com a sistema de pagament una plataforma virtual
per tal que la ciutadania pugui adquirir les entrades o el dret d’assistir a una activitat des
de qualsevol indret amb connexió a internet i sense la necessitat d’haver-se de desplaçar
cada vegada a l’Ajuntament per formalitzar-les.

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

12. Moció presentada per Junts-ERC-AM i ICV-EUiA-E i consensuada amb el
PDeCat, per la llibertat de les preses i presos polítics de l'Estat espanyol
El dia 30 d’octubre, el fiscal general de l’Estat va presentar davant l’Audiència Nacional i
el Tribunal Suprem querelles per sedició, rebel·lió i malversació de fons públics contra el
Govern de la Generalitat de Catalunya i contra la Mesa del Parlament de Catalunya, per
haver dut a terme l’aplicació dels resultats de l’1-O.
El dia 2 de novembre, l’Audiència Nacional va decretar presó per a vuit membres del
legítim Govern de la Generalitat de Catalunya (un dels quals, a més, president d’un partit
polític amb 87 anys d’història, i un altre ex primer tinent d’alcalde de Barcelona) i en va
demanar la detenció de la resta.
Així mateix, el Tribunal Suprem va decidir el dia 9 de novembre decretar presó amb
fiança per a la presidenta del Parlament, Carme Forcadell; llibertat sota fiança per als
membres de la mesa del Parlament Lluís Corominas, Lluís Guinó, Anna Simó i Ramona
Barrufet i llibertat amb càrrecs per Joan Josep Nuet.
El dia 4 de desembre el Tribunal Suprem va ordenar l’alliberament provisional amb fiança
de 100.000 euros per als consellers Carles Mundó, Raül Romeva, Meritxell Borràs, Josep
Rull, Dolors Bassa i Jordi Turull. D’altra banda, va decidir mantenir la presó incondicional
per Oriol Junqueras, Quim Forn, Jordi Sànchez i Jordi Cuixart tot i que tres d’ells han
estat escollits com a diputats a les eleccions del 21 de desembre.
Aquests actes se sumen a una campanya d’ús arbitrari de la justícia espanyola amb fins
polítics, com ja s’havia vist en els casos dels presidents de l’ANC i Òmnium Cultural, Jordi
Sànchez i Jordi Cuixart, o contra els condemnats per haver organitzat la consulta del 9N.
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L’existència de presos polítics no té cabuda dins l’actual Unió Europea, atempta contra
els drets recollits a la Declaració Universal dels Drets Humans proclamada per
l’Assemblea General de les Nacions Unides el 10 de desembre del 1948, i també contra
el Conveni Europeu per la Protecció dels Drets Humans i de les Llibertats Fonamentals
adoptada pel Consell d’Europa l’any 1950 i ratificada per l’Estat Espanyol.
Des d’aquest consistori, i al llarg dels segles, sempre s’han defensat les institucions de
govern de Catalunya. El compromís de Sant Quirze del Vallès amb la llibertat, la pau, el
diàleg i Catalunya és fermi innegociable.
Per tots aquests motius, s’adopten els següents
ACORDS
1. Rebutjar l’escalada repressiva dels darrers mesos i exigir l’excarceració immediata
de tots els presos polítics que ho són malgrat haver actuat sempre pacíficament i
democràtica, d’acord amb el mandat sorgit de les urnes.
2. Exigir la fi de la judicialització de la política catalana i condemnar l’arbitrarietat i
l’ús partidista amb què s’estan aplicant les lleis, tot pervertint la separació de
poders que qualsevol Estat de Dret digne, ha de garantir.
3. Instar la Unió Europea i la resta d’institucions internacionals a exercir una
mediació política que faciliti el diàleg i la cerca d’una solució política.
4. Exigir l’aixecament immediat de l’aplicació de l’article 155 de la Constitució.
5. Comunicar al Parlament de Catalunya i a la Generalitat, així com a l’Associació
Catalana de Municipis (ACM) i l’Associació de Municipis per la Independència
(AMI), l’aprovació de la present moció.

Deliberacions
El senyor Francesc Fernández Lugo declara:
Bon vespre a tothom.
El dia 30 d’octubre, el fiscal general de l’Estat presentava davant l’Audiència Nacional i el
Tribunal Suprem querelles per sedició, rebel·lió i malversació de fons públics contra el
Govern de la Generalitat i contra la Mesa del Parlament, per haver dut a terme l’aplicació
dels resultats de l’1-O.
El dia 2 de novembre, l’Audiència Nacional decretava presó per a vuit membres del
legítim Govern de la Generalitat (un dels quals, a més, president d’un partit polític amb
gairebé 87 anys d’història, i un altre ex primer tinent d’alcalde de Barcelona) i en va
demanar la detenció de la resta.
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Així mateix, el Tribunal Suprem decidia el dia 9 de novembre decretar presó amb fiança
per a la presidenta del Parlament, Carme Forcadell; llibertat sota fiança per als membres
de la mesa del Parlament Lluís Corominas, Lluís Guinó, Anna Simó i Ramona Barrufet i
llibertat amb càrrecs per Joan Josep Nuet.
El dia 4 de desembre el Suprem ordenava l’alliberament provisional amb fiança de
100.000 euros per als consellers Carles Mundó, Raül Romeva, Meritxell Borràs, Josep
Rull, Dolors Bassa i Jordi Turull. D’altra banda, decidia mantenir la presó incondicional
per Oriol Junqueras, Quim Forn, Jordi Sànchez i Jordi Cuixart tot i que tres d’ells han
estat escollits com a diputats a les eleccions del 21 de desembre.
Aquests actes se sumen a una campanya d’ús arbitrari de la justícia espanyola amb fins
polítics, com ja s’havia vist en els casos dels presidents de l’ANC i Òmnium Cultural, Jordi
Sànchez i Jordi Cuixart, o contra els condemnats per haver organitzat la consulta del 9N.
L’existència de presos polítics no té cabuda dins l’actual Unió Europea, atempta contra
els drets recollits a la Declaració Universal dels Drets Humans, de l’ONU, i també contra
el Conveni Europeu per la Protecció dels Drets Humans i de les Llibertats Fonamentals
adoptada pel Consell d’Europa l’any 1950 i ratificada per l’Estat Espanyol.
Des d’aquest consistori sempre s’han defensat les institucions de govern de Catalunya. El
compromís de Sant Quirze del Vallès amb la llibertat, la pau, el diàleg i amb Catalunya i
aquest compromís és ferm i innegociable.
Per tots aquests motius, els grups de Junts per Sant Quirze-ERC, ICV i del PDeCat a
l’Ajuntament proposem l’adopció dels següents acords:
1. Rebutjar l’escalada repressiva dels darrers mesos i exigir l’excarceració immediata
de tots els presos polítics que ho són malgrat haver actuat sempre pacíficament i
democràtica, d’acord amb el mandat sorgit de les urnes.
2. Exigir la fi de la judicialització de la política catalana i condemnar l’arbitrarietat i
l’ús partidista amb què s’estan aplicant les lleis, tot pervertint la separació de
poders que qualsevol Estat de Dret digne, ha de garantir.
3. Instar la Unió Europea i la resta d’institucions internacionals a exercir una
mediació política que faciliti el diàleg i la cerca d’una solució política.
4. Exigir l’aixecament immediat de l’aplicació de l’article 155 de la Constitució.
5. Comunicar al Parlament de Catalunya i a la Generalitat, així com a l’Associació
Catalana de Municipis (ACM) i l’Associació de Municipis per la Independència
(AMI), l’aprovació de la present moció.

El senyor David Sánchez Mancebo declara:
Nosaltres ja anunciem òbviament el nostre vot contrari a aquesta moció, i també el que
volem proclamar en aquests és que el que necessita en aquests moments Catalunya, el
que necessita un país que vol avançar, que vol ser normal, doncs és que quan abans
millor doncs tinguem un govern, un govern i un president i que treballi per totes aquelles
coses pel que som escollits els polítics, que és per fer les coses d’acord amb la llei,
d’acord amb la voluntat dels ciutadans i que això és el que està esperant la gent.
En qualsevol cas animem a què vostès, els que presenten aquesta moció i suposo que
alguns dels grups que donaran a la mateixa doncs que facin extensiva aquesta petició o
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del nostre humil grup municipal, que si és possible doncs que comencin a pensar
realment en el país, que comencin a pensar que les institucions les tenim en aquests
moments certament intervingudes, però que evidentment amb una normalitat de govern,
amb un president executiu, doncs aquestes limitacions que hi ha ara doncs no hi seran,
que si ens ajustem com fem aquí, i com fan a qualsevol altre institució del món
democràtica, ajustar-se a les lleis i governar democràticament per tots els ciutadans,
prendre decisions i per tant doncs és una bona manera en qualsevol cas aquesta
d’allunyar-se de la justícia que vostès evidentment aquí treuen a curació.
Per tant no ens queda una altra que anunciar-los novament el nostre vot contrari.

El senyor Manuel Cáceres Castaño declara:
Bon vespre a tothom.
Tenim present que el contingut d’aquesta moció és semblat al d’altres que ja hem tractat,
si més no en tot o en part en aquest Ajuntament, la nostra intervenció necessàriament
serà semblant a les que vam efectuar en aquells moments.
Tot i que no compartim la consideració de presos polítics que efectua la moció, reiterem
com ja vam dir en el seu dia el nostre desacord amb l’aplicació de la presó preventiva,
tant al vicepresident de la Generalitat Sr. Junqueras, com a l’exconseller Sr. Forn, com
als presidents d’Òmnion Cultural i Assemblea Nacional de Catalunya, senyors Cuixart i
Sánchez.
La presó preventiva, ja ho vam dir, és o hauria de ser una mesura excepcional a aplicar
únicament quan es donen les circumstàncies legalment previstes, que bàsicament són
l’alarma social, el risc de fuga, el perill de la reiteració delictiva i considerem que en
aquest cas no es donen aquestes circumstàncies.
És més, tal com s’està posant de manifest aquests dies, en declaracions d’unes i altres
persones, concretament ahir sense anar més lluny una persona que entenem que sap de
què parla com és el Sr. Artur Mas, és més que possible que ens trobem davant d’un
engany o d’una simulació, és a dir que tot allò que es va fer va ser bàsicament un “paripé”
per dir-ho col·loquialment parlant.
I això evidentment mereix el nostre més frontal rebuig des del punt de vista polític, perquè
creiem que no es pot enganyar als ciutadans, però el que no tenim clar és que aqueta
simulació constitueixi delicte.
Evidentment això no treu que uns fets que aparentment poden ser un delicte o com a
mínim poden donar aquesta impressió, hagin de ser jutjats.
Si no volem judicialitzar la política, el primer que hauríem de fer perquè aquesta
judicialització és evidentment negativa, és no vulnerar les lleis o no fer veure que les
vulnerem perquè com he dit abans, potser realment no es van vulnerar.
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I en un Estat de dret ni les urnes ni els vots eximeixen de les responsabilitats penals que
qualsevol acció pugui comportar, però reiterem, al nostre parer la presó preventiva no
està justificada en aquest cas.
També estem en contra de la utilització política que s’està fent d’aquestes decisions
judicials, utilització política que fa l’independentisme en un sentit i que també fa el PP en
un altre sentit atribuint-se uns mèrits que evidentment si ens els creguéssim farien dubtar
de la separació de poders, el que passa és que per nosaltres el que està fent és atribuintse unes decisions que realment no depenent d’ells, encara que a ells els hi puguin
agradar evidentment.
També volem diàleg com parla la moció i aquest diàleg l’hem volgut sempre, sempre ho
hem dit i creiem que ha de començar per Catalunya. Ha mancat aquest diàleg a casa
nostra, a Catalunya, va haver gent que va pensar que mig país podia imposar-se a l’altre
mig, altres van pensar que tancant els ulls i fent oïdes sordes al que l’altre mig país
demanava doncs ja estaria i això quedaria arreglat i evidentment s’ha vist que no és així.
Nosaltres crèiem i continuarem creient que el que cal és trobar un compromís amb una
àmplia majoria social de forma que aquesta àmplia majoria social s’hi pogués sentir
còmode i amb això hauria de quedar-se fet però haurem de fer-ho en el futur, ho hem dit
sempre.
Com també vam dir en el seu dia, no ens agrada l’aplicació de l’article 155, ens té en una
situació anòmala que voldríem que acabés quan abans, però tampoc no ens enganyem,
està en mans dels partits que poden conformar una majoria de govern al Parlament de
Catalunya i acabar amb el 155, la formació d’un govern hauria de comportar, jo estic
convençut que comportarà la finalització de l’aplicació d’aquest 155.
Nosaltres tenim clar que aquesta hauria de ser la primera prioritat dels grups que tenen
aquesta majoria, que poden conformar aquest govern, però malauradament sembla que
per aquests grups això no és així, portem 2 mesos i un dia després de les eleccions,
continuem sense govern i tot i que hi ha persones des de l’independentisme que estan
fent un exercici jo crec de realisme, que és de ponderar, també hi ha d’altres que
continuen empantanegats en la retòrica, el simbolisme, les repúbliques imaginàries i en
definitiva les realitats paral·leles.
Per tot això, perquè malgrat compartir part de la reivindicacions de fons, encara que amb
moltíssims matisos, hi ha moltes altres que no compartim, el nostre vot en aquesta ocasió
serà, com ha estat en ocasions anteriors, el de l’abstenció.

El senyor Francesc Fernández Lugo declara:
En referència al que explicava el Sr. Sánchez, el portaveu de C’s, alenant la formació de
govern després de les eleccions del 21 de desembre, el govern, és que ja el teníem, el
govern central van carregar des de Madrid perquè vostès demanen que hi hagi un
president, president ja el teníem, president ja el teníem i era legítim i seguim tenint un
president legítim i com què vostès i els seus amics del PP no és el que els hi agrada,
doncs estem en aquesta situació, amb el president legítim de la Generalitat de Catalunya
a l’exili, amb consellers a l’exili, amb el vicepresident a la presó i amb la situació de tots
coneguda evidentment, considerem que ja tenim govern i repeteixo, legítim, però ens
agradaria que estigués aquí i exercint i evidentment la formació d’un govern no és tant
ràpida com a tots ens agradaria però per sortir de la situació actual, doncs potser millor
anar caminant, com diu la frase, perquè anem lluny.
I en referència al que comenta el Sr. Cáceres del PSC, doncs bé lamentar la seva
abstenció quan els seus companys per exemple del grup municipal a el Morell al
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Tarragonès, aquesta moció o una moció pràcticament idèntica l’han votat a favor,
aleshores lamentem que aquí a Sant Quirze del Vallès el PSC no tingui aquesta mateixa
sensibilitat.
I als dos grups en general, doncs avui curiosament que aquesta s’escau un 22 de febrer,
per recordar la casualitat de la història, tal dia com a avui un 22 de febrer de 1931 el
president, aleshores encara no era president, Francesc Macià tornava, arribava a
Barcelona des de l’exili a Bèlgica, poques setmanes després, pocs dies després de la
caiguda primer, de la dictadura de Primo de Rivera, després de la que va ser anomenada
històricament la Dictablanda del general Berenguer.
I per acabar, si em permeten, només el recordatori potser més que el que puguem fer
nosaltres a nivell de partits, que estem per la República, el que ha explicat el Sr. Salil
Shetty aquesta passada matinada a Washington en la presentació de l’informe anual
d’Amnistia Internacional sobre la situació dels drets humans al món i ens alegrem que
hagi estat a Washington perquè ha estat un altaveu perfecte perquè tothom sàpiga el pa
que dona l’Estat espanyol, el pa que reparteix i la situació com ja comença a ser
percebuda, en aquest cas per un organisme de tant prestigi com és Amnistia
Internacional.
El Sr. Salil Shetty de nacionalitat índia, és a dir suposem o creiem que no ha estat
adoctrinat, ha dit el següent, llegeixo textualment, en referència a l’1 d’octubre a
Catalunya: “Creiem que hi va haver un ús excessiu de la força i així ho hem dit”. Sobre
els Jordis en referència lògicament a la situació de Jordi Sánchez i Jordi Cuixart, “el
nostre punt de vista”, recordem secretari general d’Amnistia Internacional, “el nostre punt
de vista és que els càrrecs de sedició i rebel·lió eren excessius per això fem una crida al
seu alliberant i a retirar els càrrecs, donem total suport al dret de la gent a protestar
pacíficament”.

El senyor David Sánchez Mancebo declara:
“La labor política realizada durante un periodo importante, periodo de la actual historia de
España, la prudencia, espíritu de colaboración y patriotismo puestos de manifiesto y su
participación activa en el proceso de la transición española y el interés y acierto con el
que fomentó dentro de la indisoluble unidad de la nación española, proclamada por la
Constitución española, la autonomía, la cultura, las tradiciones e instituciones de
Cataluña y sus relaciones con todos los pueblos de España, son meritos que han
contribuido de manera destacada a la reconciliación de todos los españoles bajo la
corona por lo que, queriendo demostrar en el aprecio”. Això és lectura de l’any 86 del
Reial Decret que va fer el Rei d’Espanya al senyor que vostè acaba d’anomenar que va
tornar de l’exili, el Sr. Tarradellas, que després en aquell moment, no, jo crec que sí va fer
marquès.

La senyora Elisabeth Oliveras i Jorba declara:
Li està dient que no l’ha anomenat, estava parlant d’en Francesc Macià abans de ser
elegit president.
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El senyor David Sánchez Mancebo declara:
Ah, jo pensava que parlava del Sr. Tarradellas, en qualsevol cas, aquest senyor va
exercir totes aquestes accions, va fer la unitat d’Espanya una bandera com d’altres
ministres que vostè ara els volen també canviar a la història. Ministres que van, tota la
història del segle XX.
Llavors clar és molt fàcil, si el 22 de febrer va tornar un president a Catalunya, doncs que
torni un altre que l’estem esperant i haurà d’explicar tot això que vostè diu que és el
president legítim de Catalunya, que segons nosaltres llegim a la premsa, perquè vostès
s’encarreguen de dir, vostès em refereixo al sector independentista, se’n carreguen de dir
les relacions que tenen ara mateix amb el Sr. Puigdemont, doncs no són precisament les
relacions d’una persona que vostès puguin considerar, ni tant sols legítima, ni sembla ser
que té unes relacions, en aquest cas amb el que vostè també considera vicepresident de
la Generalitat, que tingui amb la seva família possiblement la caritat cristiana de trucar,
interessar-se i saber una mica, doncs bé, on estan aquestes persones que vostès
anomenen presos polítics.
En qualsevol cas Sr. Fernández no es dona compte que hem de tirar endavant com a
país, que no ens podem quedar ancorats en aquestes situacions i el que hem de fer és
continuar avançant. I el que li he dit a l’altra intervenció, formin govern, vostès tenen
majoria en aquests moments, formin govern, escollin president i que això sigui normal,
crec que no li estem demanant res estrany per la nostra ciutadania.

El senyor Francesc Fernández Lugo declara:
En referència a les darreres paraules del Sr. Sánchez, el que ja li ha explicat l’alcaldessa
era, la referència històrica era en el sentit de la tornada d’en Francesc Macià.
Personalment milito un partit que d’exili, de presó i de mort i d’arraconament té una llarga
història. I només em quedo que vostè utilitzi la corona em sembla doncs bé que d’alguna
manera mostra clarament els pocs recursos de l’unionisme i en referència al president,
que no és el president del meu partit, però és el president legítim de Catalunya,
evidentment nosaltres estem en un partit com és ERC, formant govern amb abans Junts
pel Sí, ara amb Junts per Catalunya, només quedar-me amb la seva frase, en referència
a la tornada del president Puigdemont: “que torni que l’estem esperant”. Els seus ja
sabem com esperen a la gent, fent el ridícul, ficant-se a França, obrint cotxes, obrint
maleters, la Guàrdia Civil, això, o sigui són incapaços de respectar, repeteixo, la voluntat
d’un país. Catalunya és objecte, va votar al president Puigdemont arran de les eleccions
del 27 de setembre, se l’ha tornat a votar, no va ser la llista més votada però el
sobiranisme, és a dir, o els partits de la república, tenim prou majoria com per seguir dient
que el president o el govern que lidera el president Puigdemont és el nostre govern
legítim.

El senyor David Sánchez Mancebo declara:
Sr. Fernández la meva frase de “que torni que l’estem esperant”, no és que l’estiguem
esperant ni a la frontera, ni per vigilar, però és que ell va dir que tornaria si guanyava les
eleccions, ell ho va dir.
I per tant ell vol ser president de la Generalitat, doncs que torni, sinó com ho fem, per
whatsapp, és que no ho sé, com ho fem això, si al final aquí, és que proposen unes
pel·lícules i unes “mandangues”, que és que ni vostès saben ensortir-se després del que
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diuen, del que fan, això sí, el país parat, el país intervingut amb l’article 155 i vostès
només fan que criticar a tothom, però quan depèn de vostès, doncs no sé lloguen una
casa a Waterloo, ja està, això sí ara avui surt a la premsa que el Sr. Junqueras, que si no
sé que, és que de veritat això és una “telenovela además de las malas”.
Per tant posem seny, vostès segur que comparteixen amb mi que cal crear, cal formar un
govern, cal tenir un president, per què no ho fan? No sé potser es beneficien.

La senyora Elisabeth Oliveras i Jorba declara:
Miri li faig jo la última rèplica. Miri el “colebrot” el fan vostès, que van tenir el fet de
guanyar les eleccions i que han estat incapaços de, vostès sí que han estat incapaços de
fer govern, això sí que és trist, és a dir que s’han obert la boca però al final no capaços ni
l’unionisme de posar-se d’acord ni per continuar manant a cop de decret.
Miri un país com el seu, no el meu, vostè veig de l’hem normalitzat, ha incorporat el
concepte país a dins de C’s, jo si el sent algun dels seus caps no sé que li dirà.
El seu país, aquest l’espanyol, empresona cantants, prohibeix llibres, empresona polítics,
els nassos de pallasso no els hi agraden, els twitters estan quedant gairebé prohibits, les
exposicions d’art les tanquen, els diaris els tanquen també, els joves dels bars si no els hi
agrada el que hi diuen o el que hi pensen els posen a la presó, als manifestant
exactament el mateix, fereixen a 1000 persones perquè tenen la horrorosa bondat d’anar
a votar, se’n riuen de nosaltres. Vostè diu que el país està parat, l’han parat vostès, i
l’article 155 el van aprovar vostès juntament amb el PP i el PSC. Per tant escolti,
nosaltres com li ha dit el Sr. Fernández, ja teníem un govern legítim instituït que estava
treballant i estava treballant realment pel nostre país.
En tot cas aquesta moció té a veure amb els presos polítics i la llibertat que exigim per
tots ells perquè si alguna cosa no tenen perquè estar empresonats és per les idees les
persones.

Votació
Sotmesa a votació la proposta dalt transcrita, s’aprova per majoria absoluta amb el
resultat següent:
Vots a favor: 13 (Junts-ERC-AM, ICV-EUiA-E i PDeCat)
Vots en contra: 2 (C’s)
Abstencions: 2 (PSC-CP)

13. Moció presentada per Junts-ERC-AM i ICV-EUiA-E i consensuada al PSC-CP, de
suport a la Llei de l'habitatge de la PAH
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Vivim en un dels països europeus més afectats per la crisi. Des de l'esclat de la bombolla
el 2007, hem patit els severs impactes de la segona taxa més alta d'atur i de l'índex de
pobresa més alt de tota la Unió Europea.
En els últims anys el creixement econòmic s'ha alimentat del “totxo”. Els governs han
fomentat que l'habitatge es consideri una inversió abans que un bé de primera necessitat.
Entre 1997 i 2007, es van edificar 6,6 milions d'habitatges, la mateixa quantitat que es va
construir a França, Itàlia i Alemanya juntes. Tot i això el preu dels habitatges es va
triplicar.
Per a tot això es va promoure la compra. Els baixos salaris, l'augment del preu de
l'habitatge, l'absència de lloguer assequible, els tipus d'interès altíssims, i una deficient
supervisió per part del Banc d'Espanya, van empènyer a desenes de milers de famílies a
endeutar-se. Tot això acompanyat de pràctiques que fins al dia d'avui han estat
qualificades com a mínim d'abusives.
A banda, cal esmentar que disposem d’un parc d'habitatges públics que no arriba ni al
2%, quan la mitjana europea és del 15%, ajuts al pagament del lloguer escassos, i un
14% d'habitatges buits.
L'augment de l'atur i el sobreendeutament generalitzat es va traduir en dificultats per a fer
front al pagament de l'habitatge. A partir de 2008 i fins a l'actualitat la impossibilitat
material de pagar el lloguer o la hipoteca ha estat un problema de primer ordre per a les
famílies.
En l'àmbit legislatiu, tenim una normativa hipotecària anòmala que sobreprotegeix a la
part creditora davant els prestataris (et prenen la casa i et queda un deute de per vida).
Aquesta situació de desprotecció del consumidor i consumidora, denunciada pel Tribunal
de Justícia de la Unió Europea (clàusules sòl, clàusula del venciment anticipat, etc.) i
declarada il·legal, juntament amb modificacions de la legislació en la llei d'arrendaments
urbans que agilitzen els desnonaments sense tenir en consideració la situació de les
persones afectades i sense que hi hagi mesures de reallotjament adequat, no deixa un
altre camí a milers de famílies que contemplar l'ocupació de l'habitatge com a única
alternativa habitacional.
Darrerament estem presenciant nous problemes amb els lloguers, castigats per les
consecutives reformes de la LAU, amb contractes inestables de 3 anys i pujades
indiscriminades de preu, en el cas que es pugui fer la renovació. A més, a diferència dels
països de l'entorn europeu, no existeixen mesures orientades a impedir rendes abusives.
Per no parlar de la incursió de fons voltors, que encoratjats per la possibilitat d'especular
amb els habitatges executables, deutes o al mercat immobiliari de lloguer d'habitatges o
turístic; estan fregant-se les mans.
Les dades parlen per elles mateixes. Segons el Consell General del Poder Judicial
(CGPJ), des del 2007 fins al 2016, el nombre d’execucions hipotecàries s'ha situat en
721.000 i el nombre de desnonaments se situa en més de 515.000 (a les grans ciutats,
més del 50% són de lloguer).
Alarma també el creixement de la pobresa energètica. Els preus s'han tornat
inassequibles. Només cal veure la pujada exponencial de la llum en els darrers anys en la
qual la potència contractada, que suposa un 40% del rebut, s'ha encarit més d'un 90%
des de 2013. Només el 2014 es van produir a l'Estat Espanyol més de 2 milions de talls
de subministrament.
L'any 2013 la PAH va presentar una Iniciativa Legislativa Popular al Congrés que recollia
tres mesures de mínims:la dació en pagament retroactiva, la moratòria dels
desnonaments i el lloguer social. Aquesta ILP va obtenir un gran suport amb un milió i
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mig de signatures. Tot i això, no va prosperar perquè el Partit Popular al Congrés dels
Diputats es va posicionar en contra.
Davant la situació descrita, el Govern ha legislat iniciatives totalment insuficients i
ineficaces. El Codi de Bones Pràctiques no ha aconseguit solucionar més que el 0,5%
dels casos. El Reial decret llei de mesures urgents per reforçar la protecció als deutors
hipotecaris només ha aconseguit paralitzar el 5% dels desnonaments durant la seva
vigència, ajornant la problemàtica.
A més s'han impugnat les lleis del Parlament de Catalunya que venien a cobrir el buit
existent a l’Estat. Com va passar amb la LIei 24/2015, del 29 de juliol, de mesures
urgents per a afrontar l'emergència en l'àmbit de l'habitatge i la pobresa energètica,
nascuda d’una altra ILP que va presentar la PAH al costat d'altres organitzacions de la
societat civil i que es va aprovar per unanimitat en el mes de juliol de 2015. Per cert, amb
el vot favorable del Partit Popular, però posteriorment va ser impugnava pel Govern de
l'Estat davant el Tribunal Constitucional, suspesa encara a l'espera d'una sentència.
Després de 9 anys, el moviment ciutadà en defensa del dret a l'habitatge ha aconseguit
un ampli reconeixement i legitimitat a tots els nivells, a través de la denúncia pública i
presa de consciència davant aquest problema, paralitzant milers de desnonaments o
reallotjant, aconseguint a través de la pressió solucions per nombroses famílies, oferint
eines i recursos per a la defensa de les persones afectades, etc.
A nivell internacional, la Declaració Universal dels Drets Humans, i el Pacte internacional
dels Drets Econòmics, Socials i Culturals (PIDESC) reconeixen el dret de tota persona a
un nivell de vida adequat i a una millora contínua de les condicions d'existència. El dret a
l'habitatge comprèn l'accés permanent a recursos naturals, subministraments i al
sanejament, la protecció contra els desnonaments forçosos i l'obligació de reallotjament.
L'Estat Espanyol ha estat incomplint els pactes internacionals ratificats i ha anat sumant
nombroses sentències del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) des de 2013
que confirmen la il·legalitat del procediment espanyol d'execució hipotecària.
També s'incompleix la Constitució, que reconeix el dret a un habitatge digne i adequat i el
vincula a l'obligació dels poders públics d’impedir l’especulació, imposant-los el deure de
garantir que el dret de propietat no s'exerceix de forma antisocial i subordina tota la
riquesa, sigui quina sigui la seva titularitat, a l'interès general.
La situació d'emergència habitacional permanent contrasta fortament amb els 165.000
milions d'euros de rescat als bancs sense cap tipus de retorn social per part d'aquests.
Mentrestant, els seus beneficis anuals segueixen augmentant: Santander, BBVA,
CaixaBank, Popular i Sabadell van tancar l'any 2013 amb un benefici de 7.674.000
d'euros. I la principal empresa distribuïdora de llum a Catalunya, Endesa, va declarar un
benefici de 1.411 de milions d'euros.
La proposta de Llei d'Habitatge de la PAH és un nou intent d'acabar amb aquest drama
social que anomenem desnonaments, deutes impagables, famílies empobrides, menors i
gent gran vivint sense llum o aigua, milions d'habitatges buits i centenars de milers de
famílies sense habitatge. Una proposta de Llei que la PAH ha explicat als grups
parlamentaris del Congrés dels Diputats, on la majoria dels partits del Ple de Sant Quirze
del Vallès també tenen representants i que es tramitarà el curs que ve. Una llei que
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s'hauria d'haver aprovat després del primer desnonament. Una llei necessària, efectiva i
justa que ens hauria estalviat molt de patiment. Els governs i les institucions d'aquest país
tenen un deute amb la gent: canviar les lleis i acabar amb tot aquest patiment.
Aquesta llei té per l'objectiu legislar cinc mecanismes bàsics per fer front, de manera
efectiva i eficaç, a l'emergència habitacional donant resposta i solució a les situacions de
sobreendeutament, a l'abús del sistema financer, donant alternativa habitacional a les
famílies en situació d'exclusió residencial que pateixen procediments de llançament ja
sigui per execucions hipotecàries, a l’impagament de lloguer o per estar en precari, alhora
que es desenvolupen mecanismes per augmentar el parc d'habitatge públic, a la
inestabilitat i inseguretat de la legislació d’arrendaments urbans que dificulten l'accés a
l'habitatge mitjançant aquesta opció, i finalment, mecanismes que evitin situacions de talls
de subministraments bàsics als quals tot ciutadà ha de tenir accés.
La Llei d'Habitatge de la PAH contempla les següents 5 demandes:
1. DACIÓ EN PAGAMENT RETROACTIVA
 Mecanismes de segona oportunitat per a concedir la dació en pagament i la condonació
del deute.
 Inembargabilitat de l'habitatge habitual d'avaladors.
 Eliminació de clàusules abusives i compensació econòmica per aquestes.
2. LLOGUER ASSEQUIBLE
 Reforma de la LAU per donar seguretat i estabilitat.
 Ampliació a un mínim de 5 anys i/o fórmules en les quals el contracte només espugui
rescindir en casos concrets d'urgència.
 Establir un marc de regulació dels preus que correspongui als ingressos dela població.
3. STOP DESNONAMENTS
 Moratòria sobre desnonaments de primer i únichabitatge.
 Obligació de bancs i grans tenidors d'habitatge d'oferir el lloguer social ales famílies
afectades abans d'executar un desnonament.
 Ajudes per pagar el lloguer quan el propietari és un petit tenidor.
 Obligatorietat de l'Administració pública d’oferir reallotjaments.
4. HABITATGE SOCIAL
 Mobilització d’habitatge buit mitjançant la cessió obligatòria.
 Incrementar el parc públic d'habitatge.
 Lloguers Socials no superiors al 30% dels ingressos de la unitat familiar.
5. SUBMINISTRAMENTS GARANTITS
 Principi de Precaució: garantia de no tallar els subministraments bàsics d'aigua, llum igas
sense abans tenir informació sobre la situació de les persones afectades.
 Tarifa Social: pagament en funció de la capacitat adquisitiva.
 No assumir els deutes amb recursos públics, obligant les subministradores a què
assumeixin el cost de les famílies que no puguin pagar.
Cinc demandes que permetrien tancar la porta al patiment i fer un pas de gegant cap al
dret a l'habitatge.
Per tot l'exposat, aquest Ple es compromet a:
1. Defensar públicament el debat i tramitació de la Llei d'Habitatge de la PAH.
2. Defensar aquesta proposta davant el Govern de l'Estat i demanar al Congreso la seva
aprovació.
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3. Traslladar els presents acords als grups polítics del Congreso i el Senado, a les
entitats municipalistes de Catalunya, als grups parlamentaris del Parlament de
Catalunya i a la PAH del municipi.

Deliberacions
La senyora Marta Baldrich Caselles declara:
Bon vespre.
Es tracta d’una moció força llarga, i per tant farem un resum molt resumit.
És una moció de suport a la Llei que ha elaborat la PAH i que els grups de Unidos
Podemos, ERC, Compromís i Eh Bildu, van registrar el passat més de gener al Congrés
dels Diputats com a proposició de Llei d’emergència habitacional amb famílies
vulnerables en l’àmbit habitacional i de la pobresa energètica.
Aquesta Llei pretén regular el preu del lloguer, que no es produeixin desnonaments sense
alternativa habitacional, que es reallotgi temporalment a famílies amb emergència en
pisos buits de la banca i combatre, com hem dit abans, la pobresa energètica.
En sap greu no poder llegir tot el redactat d’aquesta moció, el seu redactat és com un
passeig una mica del com al perquè, i on ens trobem tant a nivell habitacional i com de
pobresa energètica.
Els hi agrairia la veritat perquè jo penso que és molt instructiva i ens situa molt en el
moment on estem, el que puguin llegir aquesta moció quan es publiqui a la web de
l’Ajuntament.
La Llei d’habitatge de la PAH contempla les següents 5 demandes: la dació de pagament
retroactiva, el lloguer assequible, l’stop desnonaments, l’habitatge social i els
subministraments garantits.
Aquestes 5 demandes que pretenien tancar la porta al patiment i fer un pas de gegant
cap el dret a l’habitatge.
Per tot aquest resum que els hi he exposat proposem a aquest Ple prendre aquests
compromisos:
1. Defensar públicament el debat i tramitació de la Llei d'Habitatge de la PAH.
2. Defensar aquesta proposta davant el Govern de l'Estat i demanar al Congreso la
seva aprovació.
3. Traslladar els presents acords als grups polítics del Congreso i el Senado, a les
entitats municipalistes de Catalunya, als grups parlamentaris del Parlament de
Catalunya i a la PAH del municipi.
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El senyor David Sánchez Mancebo declara:
Nosaltres ens abstindrem en aquesta moció Sra. Baldrich, perquè bé hi ha alguns punts
amb els que estaríem plenament d’acord com vostè comprendrà.
El que sí que és cert que centrant en la moció doncs en relació a la reforma de la Llei
27/2011 que vostè deia, creiem la nostra visió i evidentment totes aquestes iniciatives
s’estan debatent com vostè sap al Congrés dels Diputats i a d’altres institucions.
El que ens basaríem és que ens volem assegurar la sostenibilitat del sistema pel que fa a
tota la despesa que es realitza a la Seguretat Social. Per tant també es va elevar l’edat de
jubilació als 67 anys, nosaltres creiem.

La senyora Elisabeth Oliveras i Jorba declara:
Sr. Sánchez s’ha equivocat d’argumentari.

Votació
Sotmesa a votació la proposta dalt transcrita, s’aprova per majoria absoluta amb el
resultat següent:
Vots a favor: 15 (Junts-ERC-AM, ICV-EUiA-E, PSC-CP i PDeCat)
Vots en contra: 0
Abstencions: 2 (C’s)
14. Moció presentada per Junts-ERC-AM i ICV-EUiA-E, rebuig de l'increment de la
tarifa de l'aigua en alta per ATLL
La senyora Elisabeth Oliveras i Jorba declara:
Aquesta moció ahir va ser sotmesa per part del Tribunal Suprem, no la moció sinó al que
fa referència, ha anul·lat el concurs de concessió de la gestió de l’empresa a Aigües Ter
Llobregat, que la Generalitat va adjudicar al Consorci al 2012.
En tot cas com què aquesta moció tenia a veure amb la pujada que ATLL havia imposat
als municipis i que doncs afectava greument a l’economia familiar, doncs hem pensat
millor tots els grups deixar-la sobre la taula i en funció de com prosperi la situació doncs
la tornarem a activar o la transformarem en una qüestió més actual.
Aquesta moció per unanimitat es deixa sobre la taula.

El passat 28 de desembre de 2017, en el marc del Consell d'Administració que l'Agència
Catalana de l'Aigua, es va aprovar un increment del preu de l’aigua per Aigües Ter–
Llobregat (ATLL) del 11,8%, molt per sobre de l’IPC anual. Es tracta d'un increment del
servei en alta, és a dir, del preu que ATLL cobra a les empreses subministradores de
Barcelona i la seva àrea, i que després varia en funció de cada cas, però que la pròpia
Agencia Catalana de l’Aigua (ACA) afirma que pot suposar un augment aproximat de 10
cèntims/m3 o un euro al mes per família. Aquesta pujada, afecta a 4,5 milions d’habitants
de Catalunya,
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És inadmissible que s’aprovi aquest increment de la tarifa tenint en compte la situació que
pateixen milers de famílies a Catalunya. No podem oblidar que a l’Àrea Metropolitana de
Barcelona entre 2008 i 2016 s’han executat més de 75.000 talls d’aigua i que fins a 2016
les famílies més vulnerables han acumulat deutes de més de 16.000 factures ajornades.
Per contra, molts ajuntaments afronten amb els seus propis recursos aquests deutes per
tal d’evitar els talls de subministrament d’aigua a les famílies que no poden pagar-la.
D’altra banda, és incomprensible i qüestionable legalment que es dugui a terme aquesta
desmesurada pujada quan l’Organisme de recursos contractuals de la Generalitat de
Catalunya va suspendre la concessió a ATLL, de manera que no es podia subscriure el
contracte en que es basa el càlcul de la pujada i quan dita suspensió està vigent a
l’espera que el Tribunal Suprem dicti Sentència en les properes setmanes, que haurà de
confirmar o no definitivament l’anul·lació a de la concessió que ja va sentenciar el
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya el juny de 2015, el que –segons acord del
Parlament de Catalunya contingut de la disposició addicional sisena de la llei
d’acompanyament dels pressupostos de 2017 ha de significar el retorn de l’empresa a
mans públiques. Aquest fet provocarà la disminució del preu de la tarifa de l’aigua, en no
haver d’incloure els cànons concessionals a favor de la Generalitat i els beneficis de la
concessionària.
La privatització ha comportat un seguit d’irregularitats i d’increments de la tarifa de l’aigua.
En aquest sentit, cal recordar que els motius que van empènyer el govern de la
Generalitat a la privatització d’ATLL va ser doble: cobrir una part del dèficit pressupostari
causat per la crisi econòmica, apuntant-se per endavant un cànon concessional que
finalment repercuteix sobre les tarifes de l’aigua, i d’altra part afavorir el negoci de les
multinacionals de l’aigua, amb conseqüències nefastes per la ciutadania i la gestió del
servei. Des del 2010 fins ara hi ha hagut un augment d’un 138% de la tarifa, a més
l’adjudicació ha estat plena d’irregularitats: des de l’anul·lació de l’adjudicació per el
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya a l’informe de l’Oficina d’Antifrau que
recomanava la rescissió contractual per greus irregularitats.
Després de l’anul·lació per part del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, desenes
d’ajuntaments catalans i la Diputació de Barcelona varen aprovar la moció proposada per
Aigua és Vida que acordava fer marxa enrere amb tot el procés administratiu endegat per
a la privatització d’ATLL. Les diverses versions de la moció alertaven sobre els
increments de tarifa que es produirien, de l’empobriment del servei, el dèficit democràtic
que representava cedir una empresa pública als interessos privats durant 50 anys, o les
amenaces sobre el Segre i l’Ebre. Ara, cinc anys després es confirmen.
És una prioritat de país recuperar la gestió pública de l’abastament d’aigua en alta a
Catalunya, donat que la gestió dels recursos hídrics és estratègica en l’adaptació al canvi
climàtic i l’accés a l’aigua és avui, tal com va declarar el Parlament de Catalunya, un dret
humà, i com a tal cal blindar la seva qualitat de bé comú. Per tant resulta inajornable un
Pacte nacional de l’aigua amb una posada en comú, entre el conjunt de la societat i les
administracions, les polítiques de gestió del cicle integrat de l’aigua i les conques fluvials
de Catalunya amb formes de control social, participació de la ciutadania i rendició de
comptes.
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Atès que l'aigua es un element indispensable per a la vida i un dret humà reconegut per
l’Organització de les Nacions Unides i un recurs bàsic per als ecosistemes i la societat.
Per tant, cal que es gestioni sota criteris d’interès general, socials i de bens comuns.
Atès que l'abastament d'aigua és un servei basic i essencial, i ha de garantir-se en tot
moment un accés universal i assequible. S'ha de prestar amb l'objectiu de ser eficaç, i de
forma que els beneficis de l'activitat es dirigeixin a la millora del servei, i a una millor
qualitat de l‘aigua retornada al medi ambient.
Atès que el servei d'abastament d'aigua en alta mitjançant la xarxa d'abastament TerLlobregat constitueix un servei d'interès i competència de la Generalitat de Catalunya, i
respon a un interès públic primordial com és garantir l'abastament d'aigua del Sistema
Ter-Llobregat
Atès que el contracte de gestió del servei d'abastament d'aigua en alta Ter-Llobregat
adjudicat a una entitat privada fou anul·lat per sentència del Tribunal Superior de Justícia
de Catalunya, i que de confirmar-se aquests Sentència pel Tribunal Suprem la Generalitat
de Catalunya està obligada a posar fi a l'actual contracte de gestió del servei
d'abastament d'aigua en alta a través de la xarxa Ter-Llobregat i a retornar-la a la gestió
pública segons la disposició addicional sisena de la i Llei 5/2017, del 28 de març, de
mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic per l’exercici 2017.
Atès que l’esmentat increment de preu de l’aigua, té elements de dubtosa legalitat
donada l’anul·lació de la concessió per part del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya, a banda de la immoralitat que implica una pujada que afecta a 4,5 milions
d’habitants de Catalunya, però molt sensiblement a famílies vulnerables.
Atès la pròxima sentencia del Tribunal Suprem que pot significar el retorn d’ATLL a mans
públiques i per tant la disminució de preus.
Atès que la Federació de Municipis de Catalunya (FMC) i l’Àrea Metropolitana de
Barcelona (AMB) i altres entitats locals han anunciat la interposició de recurs contenciósadministratiu contra l’acord de l’ACA de l’aprovació de l’increment de tarifa de l’aigua.
En virtut d’aquestes consideracions, el grup municipal de Junts per Sant Quirze i ICV
proposa al ple l’adopció dels següents
ACORDS
1) Rebutjar l’increment del 11’88 % de la tarifa de l’aigua en alta subministrada per
ATLL, efectuada pel Consell d’Administració de l’Agència Catalana de l’Aigua el
passat 28 de desembre de 2017.
2) Instar l’Agència Catalana de l’Aigua a suspendre l’executivitat de dit acord, en
base als motius jurídics indicats i pel greu perjudici econòmic que representaria la
seva aplicació a les tarifes de consum.
3) Instar el Govern de la Generalitat de Catalunya (quan es constitueixi) a la
recuperació immediata de tot el que suposa la gestió del sistema ATL i que torni a
crear una empresa pública per a la seva gestió o que resti integrada dins l’Agència
Catalana de l’Aigua.
4) Expressar el suport al recurs contenciós-administratiu contra l’acord de l’ACA
d’aprovació del increment de la tarifa d’aigua ATLL que han anunciat que
interposaran la Federació de Municipis de Catalunya, l’Àrea Metropolitana de
Barcelona i d’altres entitats locals.
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5) Donar trasllat d’aquests acord al Govern de la Generalitat de Catalunya, a
l’Agència Catalana de l’Aigua, als Grups Parlamentaris del Parlament de
Catalunya, a l’Àrea Metropolitana de Barcelona, Diputacions catalanes, a les
entitats municipalistes de Catalunya FMC i ACM, a l’Associació Catalana de
Municipis per a l’Aigua Pública (AMAP) i a la Plataforma Aigua és vida.

15. Els grups municipals de Junts-ERC-AM, ICV-EUiA-E, PDeCat i PSC-CP donen
suport al manifest de CCOO i UGT de la vaga del proper 8 de març
Aquesta moció es transacciona amb la del punt núm. 17.

Els grups municipals de Junts per Sant Quirze, ICV, PDeCat i PSC-CP donen suport al
manifest de CCOO i UGT de la vaga del proper 8 de març.
Al Ple Municipal de l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès
En Jose Luis Fernández Caballero, amb DNI 35112118L, com a Secretari Comarcal de
UGT del Vallès Occidental, amb domicili a l’efecte de notificació al carrer Rambla, 73 de
Sabadell i adreça electrònica ugt@vallesocc.ugt.org

En Enrique Rodríguez Ruiz, amb DNI 39185216-R, com a Secretari General de CCOO de
la unió intercomarcal del Vallès Occidental i la Catalunya Central, amb domicili a l’efecte
de notificació al carrer de la Unió 23 de Terrassa i adreça electrònica
erodriguez@ccoo.cat
Les polítiques neoliberals i les reformes laborals dutes a terme arran de la crisi han
colpejat amb força el conjunt de la ciutadania, però amb més evidència encara les
persones amb una situació prèvia més desigual, com és el cas de les dones. A Catalunya
les dones són el 52% de la població en edat de treballar i, en canvi, no arriben a ser la
meitat de la població activa.
En l’actualitat, la taxa d’ocupació femenina és 10 punts percentuals inferior a la
masculina, això vol dir que l’actual mercat de treball segueix discriminant les dones.
Les dones es fan càrrec majoritàriament del treball de cura i de la llar, són la majoria de
les persones aturades de llarga durada i de les que tenen contractes a temps parcial
obligat; pateixen contractació temporal en massa, la seva jornada està en molts casos
desregulada i són, per tant, protagonistes principals de la precarietat.
Segons l’última Enquesta d’estructura salarial (juny de 2017) la bretxa salarial entre
dones i homes a Catalunya se situa en el 24% del salari mitjà anyal. És a dir que,
teòricament, en una jornada de 8 hores les dones treballen quasi dues hores sense
cobrar-les. Una bretxa salarial que afecta més les ocupacions de menys retribució, en
què arriba a ser de més del 37%.
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El 18% de les dones treballadores té guanys inferiors o iguals a l’SMI i més de la meitat
tenen ingressos inferiors als 18.160 euros anyals.
La violència masclista a la feina i a tot arreu és una de les mostres més flagrants de la
manca de justícia social i democràtica envers les dones; la violència masclista ataca un
dels valors centrals de la societat: la llibertat. En l’any 2017, 9 dones van ser
assassinades per la seva parella o ex-parella home, hi va haver 17.513 denúncies per
violència masclista i 4.209 ordres de protecció. L’assetjament sexual i per raó de sexe a
les empreses és una de les situacions més esteses però a la vegada més ocultes en
l’àmbit laboral.
Cal establir mesures de corresponsabilitat que facilitin el repartiment del treball de cura
entre dones i homes, acabar amb la segregació laboral, la divisió sexual del treball i la
desvalorització social dels sectors laborals feminitzats.
S’han d’obtenir polítiques orientades al bé comú, a la vida plena, al benestar i a la
sostenibilitat. Un sistema de protecció social igualitari i amb equitat en condicions de vida
per a les dones. Cal que les dones tinguin més poder econòmic a les dones, element
estratègic per a la reducció de la pobresa.
Volem i ens volem vives i lliures, unim-nos per a la igualtat!
ACORDS
1. Donar suport a la vaga laboral convocada pels sindicats de 2 hores per torn el dia
8 de març, i sumar-nos a les concentracions previstes per al mateix dia, a les 12
hores, a les places i portes dels ajuntaments, i per aquest motiu fer una campanya
específica per informar dels objectius de la vaga laboral als treballadors i
treballadores vinculades a l’ens municipal.
2. Donar suport a la vaga de consum, a la vaga de cures i a la vaga d’estudiants del
dia 8 de març, i per aquest motiu fer una campanya específica per difondre els
objectius i accions d’aquesta jornada:
a) Als col·lectius i entitats de dones del nostre municipi, en coordinació amb la
comissió coordinadora de la vaga feminista 8M. Es prioritzarà la mobilització i
visualització de les dones més invisibilitzades i objectiu de les històrica
reivindicació de la “vaga de dones”: les mestresses de casa, que realitzen
sense sou ni drets laborals un treball vital per a les famílies i la societat.
b) Als instituts i centres joves perquè la coeducació i conscienciació del jovent
són imprescindibles per una societat lliure de violències masclistes i
discriminacions de gènere.
c) A les entitats representatives del món associatiu, comercial, empresarial i
laboral del nostre municipi perquè se sumin i col·laborin difonent els objectius i
accions reivindicatives entre la seva gent associada.
3. Defensar la pujada dels salaris i de les pensions, garantint la recuperació del
poder adquisitiu, especialment dels més baixos, i l’increment de l’SMI.
4. Plans d’igualtat obligatoris en totes les empreses com a veritable eina per garantir
la igualtat d’oportunitats entre dones i homes, i per evitar la bretxa salarial i els
assetjaments sexuals.
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5. Instar els grups parlamentaris presents al Congreso de los Diputados a l’aprovació
d’una llei transparència i d’igualtat salarial que posi fi a la bretxa salarial real entre
dones i homes al nostre país.
6. Demanar al Govern de l’Estat Espanyol la ratificació del conveni 189 de l’OIT
(Conveni sobre el treball decent per les treballadores i treballadors de la llar).
7. Establir el compromís amb la lluita contra la precarietat social i laboral, amb la
priorització de pressupostos per a les polítiques públiques per al benestar:
dependència, salut, educació i criança.
8. Fomentar i donar suport a la lluita contra la xacra social de la violència masclista i
exigir la posada en marxa immediata del Pacte d’Estat contra la Violència de
Gènere amb una dotació pressupostària real.
Deliberacions
La senyora Anna Canes i Urbano declara:
Bon vespre a tots i totes.
Les polítiques neoliberals i les reformes laborals dutes a terme arran de la crisi han
colpejat amb força el conjunt de la ciutadania, però amb més evidència encara les
persones amb una situació prèvia més desigual, com és el cas de les dones. A Catalunya
les dones són el 52% de la població en edat de treballar i, en canvi, no arriben a ser la
meitat de la població activa.
Les dones som les que hem patit més les retallades i la regressió dels drets socials en
educació, sanitat, en el sistema pensions i en la no implementació de la Llei de
dependència.
Les dones som les que ens fem càrrec majoritàriament del treball de cura i de la llar, són
la majoria de les persones aturades de llarga durada i de les que tenim els contractes a
temps parcial obligat; patim contractació temporal en massa, la nostra jornada en molts
casos desregulada i per tant som les principals protagonistes de la precarietat.
Segons l’última Enquesta d’estructura salarial (juny de 2017) la bretxa salarial entre
dones i homes a Catalunya se situa en el 24% del salari mitjà anyal. És a dir que,
teòricament, en una jornada de 8 hores les dones treballen quasi dues hores sense
cobrar-les. Una bretxa salarial que afecta més les ocupacions de menys retribució, en
què arriba a ser de més del 37%.
El 18% de les dones treballadores té guanys inferiors o iguals a l’SMI i més de la meitat
tenen ingressos inferiors als 18.160 euros anyals.
La violència masclista a la feina i a tot arreu és una de les mostres més flagrants de la
manca de justícia social i democràtica envers les dones; la violència masclista ataca un
dels valors centrals de la societat: la llibertat. En l’any 2017, 9 dones van ser
assassinades per la seva parella o ex-parella, hi va haver 17.513 denúncies per violència
masclista i 4.209 ordres de protecció. L’assetjament sexual i per raó de sexe a les
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empreses és una de les situacions més esteses però a la vegada més ocultes en l’àmbit
laboral.
Cal establir mesures de corresponsabilitat que facilitin el repartiment del treball de cura
entre dones i homes, acabar amb la segregació laboral, la divisió sexual del treball i la
desvalorització social dels sectors laborals feminitzats.
És per tot això que donem suport a aquesta vaga laboral convocada pels sindicats de 2
hores per torn del dia 8 de març i sumar-nos a les concentracions previstes pel mateix dia
a les 12 hores a les places i portes dels ajuntaments i per aquest motiu fer una campanya
específica per informar dels objectius de la vaga laboral als treballadors i treballadores
vinculats a l’ens municipal.
Donar suport a la vaga de consum, a la vaga de cures i a la vaga d’estudiants del dia 8 de
març, i per aquest motiu fer una campanya específica per difondre els objectius i accions
d’aquesta jornada:
Als col·lectius i entitats de dones del nostre municipi, en coordinació amb la comissió
coordinadora de la vaga feminista 8M. Es prioritzarà la mobilització i visualització de les
dones més invisibilitzades i objectiu de les històrica reivindicació de la “vaga de dones”:
les mestresses de casa, que realitzen sense sou ni drets laborals un treball vital per a les
famílies i la societat.
Als instituts i centres joves perquè la coeducació i conscienciació del jovent són
imprescindibles per una societat lliure de violències masclistes i discriminacions de
gènere.
A les entitats representatives del món associatiu, comercial, empresarial i laboral del
nostre municipi perquè se sumin i col·laborin difonent els objectius i accions
reivindicatives entre la seva gent associada.
Defensar la pujada dels salaris i de les pensions, garantint la recuperació del poder
adquisitiu, especialment dels més baixos, i l’increment de l’SMI.
Plans d’igualtat obligatoris en totes les empreses com a veritable eina per garantir la
igualtat d’oportunitats entre dones i homes, i per evitar la bretxa salarial i els assetjaments
sexuals.
Instar els grups parlamentaris presents al Congreso de los Diputados a l’aprovació d’una
llei transparència i d’igualtat salarial que posi fi a la bretxa salarial real entre dones i
homes al nostre país.
Demanar al Govern de l’Estat Espanyol la ratificació del conveni 189 de l’OIT (Conveni
sobre el treball decent per les treballadores i treballadors de la llar).
Establir el compromís amb la lluita contra la precarietat social i laboral, amb la priorització
de pressupostos per a les polítiques públiques per al benestar: dependència, salut,
educació i criança.
El senyor David Sánchez Mancebo declara:
Sra. Canes nosaltres estem d’acord amb el punt 4, amb el punt 5, amb el punt 6, amb el
punt 7 i amb el punt 8, nosaltres ens abstindríem. En qualsevol cas estaríem totalment
d’acord amb aquests punt i amb els 3 primers punts ens hauríem d’abstenir. Per tant hem
parlat amb el meu company i doncs ens abstindrem a la moció, però volem deixar palès
que nosaltres com a grup polític plantegem la conciliació de la vida laboral i personal i la
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corresponsabilitat a la llar, perquè aquests 3 tipus de conflictes: com pot ser el conflicte
d’horaris, el conflicte de tasques i el conflicte de rols, estiguin en bona sintonia.
Nosaltres en primer lloc, des del nostre grup polític el que volem impulsar és pacte
nacional per a la racionalització d’horaris i la conciliació laboral. Que permeti tenir una
jornada laboral molt més compacte i alhora flexible, adaptada al calendari i la jornada
escolar al calendari laboral.
També volem incentivar, creiem que és important incentivar a les empreses perquè
estiguin inclosos els convenis col·lectius doncs mesures de flexibilització de la jornada
laboral, siguin quines siguin les circumstàncies personals dels treballadors i de les
treballadores de la citada empresa en qüestió o sector.
I en relació als horaris el que també entenem que cal un nou consens per tal de recuperar
algun horari que no ens correspon i per tant caldria que aquest conflicte es veies amillorat
per aquest canvi.
També hauríem de tractar els aspectes que tenen a veure amb l’educació dels fills, la
carrera professional i tot això fan que a vegades evidentment i és una constància que la
dona doncs tingui aquestes desigualtats.
En qualsevol cas nosaltres el que seria el gruix d’aquesta moció, com he dit abans estem
plenament d’acord, però els fets puntuals que en aquest cas estem parlant del 8 de març
doncs ens farien abstenir-nos.

La senyora Elisabeth Oliveras i Jorba declara:
Bé en tot cas anirem a parar a allò tant trist de què encara ara hem parlar, com quan hem
obert el ple avui, el fet de què encara a les dones se’ls hi atribueixi les funcions de cura i
d’estar pendents del que passa a l’entorn de l’àmbit familiar doncs és una càrrega que
malgrat es parli de què s’ha de cogestionar conjuntament doncs es fa difícil de veure, que
en les generacions properes haurà de passar però es fa difícil de veure com si a més a
més hi ha un condicionant econòmic, com què és més fàcil que la dona renunciï a part del
seu sou perquè és més baix que el de l’altre doncs aquí ja comencem a no poder
cogestionar de la mateixa manera.
Per tant hi ha d’haver un esforç del teixit econòmic important en valorar la tasca de les
dones perquè probablement per eficiència i per mèrit fan la mateixa feina i per tant a
iguals resultats o millors a vegades doncs hi hauria d’haver el mateix sou, el mateix dret a
cobrar-lo.

Votació
Sotmesa a votació la proposta dalt transcrita, s’aprova per majoria absoluta amb el
resultat següent:
Vots a favor: 15 (Junts-ERC-AM, ICV-EUiA-E, PSC-CP i PDeCat)
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Vots en contra: 0
Abstencions: 2 (C’s)

16. Moció presentada pel PSC-CP, per establir un sistema públic de pensions amb
major capacitat de redistribució i reducció de les desigualtats
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
El Sistema Públic de Pensions constitueix la política pública amb major capacitat de
redistribució i reducció de les desigualtats (el 46%).
Les polítiques del PP representen una seriosa amenaça per al sistema públic de
pensions. Amb les seves polítiques d'ocupació, el Govern de Rajoy ha posat en perill la
sostenibilitat econòmica de les pensions, que han entrat en un període de dèficits
constants i creixents; i amb el nou mecanisme de revaloració, que es desvincula del
poder adquisitiu i amb el factor de sostenibilitat, que ajusta l'import de la pensió en funció
de l'esperança de vida, es condemna els pensionistes a un progressiu empobriment. I tot
això, ho han fet mitjançant la imposició, sense diàleg social i trencant unilateralment el
consens del Pacte de Toledo. Amb aquestes polítiques el PP està preparant el camí per
als fons de pensions privats, en detriment del Sistema Públic de Seguretat Social.
Els resultats d'aquesta política estan a la vista: progressiva pèrdua de poder adquisitiu de
les pensions, sensació d'incertesa en els actuals jubilats sobre si l'Estat serà capaç de
pagar les seves pensions en els pròxims anys, sentiment d'injustícia en aquells que
contribueixen al sistema però dubten que aquest els pugui proporcionar una pensió digna
en un futur a 10 o 20 anys vista, i desesperança gairebé absoluta per part de la joventut
en què algun dia puguin contribuir i ser protegits pel sistema.
El PP està laminant el Sistema Públic de Pensions sotmetent el Fons de Reserva de la
Seguretat Social a un espoli permanent.
El dèficit ha estat compensat per retirades massives del Fons de Reserva que, ha passat
de disposar de 66.815 milions d'euros a finals de 2011, als actuals 8.095 milions d'euros, i
que si no s'ha esgotat totalment ha estat com a conseqüència del préstec de 10.192
milions d'euros de l'estat a la Seguretat Social contingut en la Llei de Pressupostos
Generals de l'Estat de 2017. A això cal afegir les quantitats retirades del Fons de Mútues,
per import de 8.621 milions d'euros en aquests anys. En definitiva, s'han necessitat fons
per import de 93.251 milions d'euros addicionals a les cotitzacions per poder fer front al
pagament de les pensions en el període 2012-2017. L'any 2018 ha començat en la
mateixa línia i el PP, en lloc de plantejar mesures serioses en el marc del Pacte de
Toledo i al Diàleg Social, ha decidit seguir endeutant la Seguretat Social amb un crèdit
de 15.000 milions d'euros.
El Fons de Reserva, sorgit de la reforma de l'estructura financera de la Seguretat Social
duta a terme pels governs socialistes el 1989 i recollit posteriorment com una
recomanació del Pacte de Toledo, estava previst per a ser usat quan sorgissin les majors
tensions generacionals sobre el sistema, entorn de l'any 2023. Si no hagués estat utilitzat,
el Fons tindria avui més de 90.000 milions, fins i tot sense noves aportacions, només
basant-se en la seva pròpia rendibilitat. En canvi, de seguir amb aquest ritme de despesa,
la nostra guardiola de les pensions quedarà totalment buida l'any 2018. És a dir,
s’esgotarà 10 anys abans del previst.
Aquest escenari posa en risc la situació financera de la Seguretat Social i en
conseqüència, la garantia no només de les pensions actuals sinó també, i especialment,
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de les pensions futures. Per això és imprescindible adoptar mesures que donin estabilitat
al sistema.
Al PSC considerem que el dret a les pensions i l'accés al Sistema de Seguretat Social
s'ha de considerar un dret constitucional i ser incorporat com a tal en la reforma de la
Carta Magna que proposem. Per a això, plantegem mesures destinades a garantir el futur
del Sistema Públic de Pensions: recuperant el Pacte de Toledo i el diàleg social; aprovant
un nou Estatut dels Treballadors que promogui drets laborals i ocupació de qualitat; i
establint una font complementària de finançament de les pensions a càrrec dels PGE,
com en la majoria dels països del nostre entorn.
Per aquestes raons el PSC defensa un nou model per reequilibrar el sistema de
pensions, mantenint la despesa, racionalitzant altres partides i incrementant els ingressos
del sistema.
Per tot això, el Ple Municipal aprova la següent MOCIÓ instant el Govern d'Espanya a:
1. Tornar al consens de 2011, derogant tots els canvis legals introduïts al llarg de la
legislatura 2011-2015: la regulació de la jubilació anticipada del RDL 5/2013 i, de
manera íntegra, la Llei 23/2013, reguladora del Factor de Sostenibilitat i de l'Índex
de Revaloració del Sistema de Pensions de la Seguretat Social.
2. Garantir el poder adquisitiu de les pensions, recuperant l'actualització de les
mateixes d'acord amb l'IPC.
3. Eliminar el factor de sostenibilitat establert pel PP en la Llei 23/2013, que reduirà
les pensions de jubilació en funció de l'esperança de vida de la cohort
corresponent a partir de l'1 de gener de 2019.
4. Racionalitzar les despeses del sistema, desplaçant als pressupostos generals de
l'Estat 2018 aquelles que no corresponen a prestacions, com ara, entre d'altres:
a) Les mesures de foment de l'ocupació (reduccions de quotes, tarifes planes,
etc). Si es considera necessari mantenir alguna, hauria de ser per la via de
bonificacions i a càrrec dels PGE.
b) Les despeses de gestió de les entitats administratives de la Seguretat
Social, de la mateixa manera que es fa amb la resta d'organismes públics.
5. Incrementar els ingressos del sistema:
a) Complementant el finançament de la Seguretat Social, entre d'altres
mesures, amb ingressos procedents d'impostos destinats anualment a
completar els ingressos per cotitzacions fins que aquests es tornin a
equilibrar dins del sistema, com ara nous impostos extraordinaris a la
banca i a les transaccions financeres. Pensem que si tota la societat
espanyola ha contribuït al rescat de les entitats financeres, aquest impost
ha de servir per contribuir al rescat del sistema públic de pensions.
b) Intensificant la lluita contra l'ocupació irregular i el frau a la Seguretat Social
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6. Millorar la naturalesa protectora del sistema, modernitzant la gestió del Fons de
Reserva a través d'una millora de la seva regulació, recuperant l'establiment de
límits a la disposició de fons amb caràcter anual.
7. Adoptar mesures específiques per anar eliminant progressivament l’escletxa
propera al 40% existent entre la quantia de les pensions dels homes i de les
dones (dèficit de gènere):
a) Aprovació d'una Llei d'Igualtat Laboral per tal d'eliminar l’escletxa salarial, i
per tant de cotitzacions, que acaba derivant en pensions més baixes .
b) Recuperar la iniciativa legislativa socialista, inclosa en la Llei 27/2011,
d'incrementar la pensió de viduïtat per a persones majors de 65 anys que
no rebin una altra pensió pública fins a assolir el 60% de la base
reguladora, mesura que afecta de manera majoritària les dones.
8. Introduir en el Pacte de Toledo un nou principi de "reequilibri pressupostari", un
concepte que implica una recerca constant de racionalització de despeses i d'ajust
d'ingressos cada any, i que tindrà efectes a mitjà termini i fins a finals dels anys 40
del segle XXI.
9. Fer arribar aquests acords als sindicats, al Parlament de Catalunya, al Congrés de
Diputats, al Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social, a l’Associació Catalana de
Municipis, a la Federació de Municipis de Catalunya, i a les entitats de la gent
gran del municipi.
Deliberacions
El senyor Manuel Cáceres Castaño declara:
Aquesta moció com diu el seu títol pretén per una banda que les pensions tinguin una
major capacitat redistributiva i de reducció de les desigualtats, però també pretén i
sobretot garantir la seva viabilitat, perquè si el sistema no és viable malament podrà
funcionar com a eina de redistribució.
Nosaltres davant d’aquells que ja porten temps intentant fer-nos creure que això no
s’aguanta, que ni nosaltres ni molt més els nostres fills cobrarem pensions o que
aquestes seran míseres, i que no hi ha cap solució, senzillament diem no.
El sistema pot ser viable i hem de treballar perquè ho sigui. Com s’aconsegueix? Doncs
la solució no és aquella que estem acostumats de retallar les pensions, ni en el moment
de començar a cobrar-se establint fórmules de càlcul que disminueixin la seva quantia de
forma injustificada com per exemple això que anomenen factor de sostenibilitat, ni
posteriorment fent-les créixer per sota de l’IPC perquè això equival directament a retallarles.
Són necessàries al nostre parer altres mesures, tendents a equilibrar el pressupost de la
Seguretat Social quan sigui necessari. Per una banda excloent del pressupost de la
Seguretat Social despeses que haurien de finançar-se amb càrrec als pressupostos
generals de l’Estat. I d’altra banda augmentant els ingressos del sistema, si les
cotitzacions no són suficients perquè la gent viu més, viu més per sort, etc., hi ha potser
menys gent que cotitza, doncs si això no és suficient fem servir els impostos, impostos
existents, impostos nous que es puguin crear i que siguin destinats a aquesta finalitat i
també evidentment, això s’ha de fer sempre, lluitar contra el frau que al final perjudica als
treballadors, futurs pensionistes i beneficia només a què imposen aquestes condicions als
treballadors.
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Per últim, però no menys important, ara que parlàvem dels temes del 8 de març, i
acabem d’aprovar aquesta moció, també vol aquesta moció que proposem ara, eliminar
l’escletxa de gènere que com en altres àmbits existeix en l’àmbit de les pensions i que
perjudica clarament a les dones respecte dels homes.
Per tot això proposem per a la seva consideració i acceptació pel Ple municipal la
següent moció que insta al Govern d’Espanya a :
1. Tornar al consens de 2011, derogant tots els canvis legals introduïts al llarg de la
legislatura 2011-2015: la regulació de la jubilació anticipada del RDL 5/2013 i, de
manera íntegra, la Llei 23/2013, reguladora del Factor de Sostenibilitat i de l'Índex
de Revaloració del Sistema de Pensions de la Seguretat Social.
2. Garantir el poder adquisitiu de les pensions, recuperant l'actualització de les
mateixes d'acord amb l'IPC.
3. Eliminar el factor de sostenibilitat establert pel PP en la Llei 23/2013, que reduirà
les pensions de jubilació en funció de l'esperança de vida de la cohort
corresponent a partir de l'1 de gener de 2019.
4. Racionalitzar les despeses del sistema, desplaçant als pressupostos generals de
l'Estat 2018 aquelles que no corresponen a prestacions, com ara, entre d'altres:
a) Les mesures de foment de l'ocupació (reduccions de quotes, tarifes planes,
etc). Si es considera necessari mantenir alguna, hauria de ser per la via de
bonificacions i a càrrec dels PGE.
b) Les despeses de gestió de les entitats administratives de la Seguretat
Social, de la mateixa manera que es fa amb la resta d'organismes públics.
5. Incrementar els ingressos del sistema:
a) Complementant el finançament de la Seguretat Social, entre d'altres
mesures, amb ingressos procedents d'impostos destinats anualment a
completar els ingressos per cotitzacions fins que aquests es tornin a
equilibrar dins del sistema, com ara nous impostos extraordinaris a la
banca i a les transaccions financeres. Pensem que si tota la societat
espanyola ha contribuït al rescat de les entitats financeres, aquest impost
ha de servir per contribuir al rescat del sistema públic de pensions.
b) Intensificant la lluita contra l'ocupació irregular i el frau a la Seguretat Social
6. Millorar la naturalesa protectora del sistema, modernitzant la gestió del Fons de
Reserva a través d'una millora de la seva regulació, recuperant l'establiment de
límits a la disposició de fons amb caràcter anual.
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7. Adoptar mesures específiques per anar eliminant progressivament l’escletxa
propera al 40% existent entre la quantia de les pensions dels homes i de les
dones (dèficit de gènere):
a) Aprovació d'una Llei d'Igualtat Laboral per tal d'eliminar l’escletxa salarial, i
per tant de cotitzacions, que acaba derivant en pensions més baixes .
b) Recuperar la iniciativa legislativa socialista, inclosa en la Llei 27/2011,
d'incrementar la pensió de viduïtat per a persones majors de 65 anys que
no rebin una altra pensió pública fins a assolir el 60% de la base
reguladora, mesura que afecta de manera majoritària les dones.
8. Introduir en el Pacte de Toledo un nou principi de "reequilibri pressupostari", un
concepte que implica una recerca constant de racionalització de despeses i d'ajust
d'ingressos cada any, i que tindrà efectes a mitjà termini i fins a finals dels anys 40
del segle XXI.
9. Fer arribar aquests acords als sindicats, al Parlament de Catalunya, al Congrés de
Diputats, al Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social, a l’Associació Catalana de
Municipis, a la Federació de Municipis de Catalunya, i a les entitats de la gent
gran del municipi.
La senyora Marta Baldrich Caselles declara:
Nosaltres no anàvem a fer cap intervenció perquè els dos grups municipals de govern era
una de les mocions que anàvem a portar, però com què sempre en portem tantes doncs
la vam guardar pel mes que ve, per tant votaré favorablement a aquesta moció.
El que passa, estem d’acord amb el redactat i tal, el que passa que va haver més d’un
punt de vista molt més social la seva exposició, ja li vaig explicar l’altre dia, més que de
recuperar els millors moments de cotització, fer més polítiques que millorin les
cotitzacions amb objectius de garantir millors ingressos, de parlar d’aquesta crisis, que
aquesta crisis aquestes pensions públiques han constituït bàsicament la principal font
d’ingressos de moltes famílies de pensionistes i a més de les seves famílies perquè han
estat un element que ha contribuït a sostenir a moltes famílies durant aquests anys, o
encara estem en èpoques de crisis i que això no ho hem d’oblidar i que en aquests
moments està havent-hi tot el contrari, però bé és igual no m’enrotllaré més.
El que sí m’hagués agradat, que l’altre dia em vaig deixar de proposar-li, és que també
pogués, a part de en els acords, haver traslladar aquests acords als sindicats de CCOO,i
UGT, a tots els sindicats que treballen i s’esforcen per a totes aquestes tasques, també
traslladar aquests acords els l’únic que potser li demanaria que poguessin incloure en
aquesta moció, però nosaltres votarem a favor d’aquesta.

El senyor David Sánchez Mancebo declara:
Nosaltres bé hem de recordar també al plenari que l’actualitat la comissió del Pacte de
Toledo, doncs es troba en aquests moments elaborant les recomanacions davant d’una
nova situació i de propers escenaris futurs i entenem també que és allà on s’han de
plantejar aquestes qüestions i que bé tots els grups que estem aquí o quasi tots els grups
que estem aquí, tenim representació, com ja vaig dir a la Junta de Portaveus el passat
dimarts a aquesta comissió.
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En qualsevol cas, també veurem aquesta moció com molt tècnica, s’escapa totalment del
debat a nivell de Ple d’un ajuntament, però sí que hem pogut consultar com a grup
municipal al Congrés dels Diputats aquestes dades que aquí surten a la moció i bé
l’observació que sens ha fet per part dels nostre companys, ha estat que sí que bé, que hi
ha punts en els quals, insisteixo, podem estar d’acord, però que qui els paga, i on estan
els diners que amb aquestes xifres que aquí el Sr. Cáceres ha llegit.
Nosaltres per ser honestos amb nosaltres mateixos i també amb el que avui sens
presenta, el que farem serà abstenir-nos en aquesta.

La senyora Mercè Vallès Corominas declara:
Nosaltres com ja vam dir a la Junta de Portaveus, donem suport a la moció, més allà,
compartim algunes de les apreciacions que el Sr. Sánchez ha fet, certament hi ha acords
que són molt tècnics i sovint escapa bastant a la lògica dels grups municipals d’un ple
municipal.
Però sí que és veritat que el debat de les pensions està damunt la taula, no podem obviar
les manifestacions que hi ha arreu, doncs de les persones que es manifesten, que estan
reclamant pensions dignes i no només per ells, sinó també per les generacions futures
que la veritat ens queda el dubte si això de les pensions quan arribem, si és que arribem,
no serà una utopia, esperem que no.
En tot cas estem d’acord en posar aquest debat damunt la taula perquè crec que cal,
perquè crec que cal una revalorització del sistema de pensions i el que evidentment no
estem d’acord en absolut és que un tema tant cabdal com aquest doncs s’acabin prenent
decisions unilaterals com les que ha fet el govern del PP en els darrers anys, que ha
posat en sistema la sostenibilitat econòmica del sistema de pensions i per tant ha liquidat
el fons de reserva de les pensions i certament les informacions que arriben són alarmants
i per tant creiem que aquest debat s’ha posar damunt la taula, més enllà dels propis
acords de la moció, doncs que sí que en alguns podríem estar més o menys d’acord de la
manera en com es fa, però entenem doncs que en lloc d’una abstenció hi donarem suport
perquè és un tema cabdal que cal resoldre i trobar-hi solucions consensuades, que és el
que la gent necessita i mereix.

El senyor Àlex Brossa i Enrique declara:
El nostre grup també donarà suport a aquesta moció, les pensions, per explicar una mica
el model, a tot arreu del món com funcionen és que amb la riquesa que es té en aquell
moment, amb els ingressos que s’obtenen en aquell moment, doncs es paguen les
pensions. Això ho diem perquè si un estat és capaç, la millor manera de pagar pensions
és generar riquesa el propi estat i després el que hem d’aprendre tots plegats òbviament
és redistribuir-la perquè doncs els pensionistes també tinguin unes pensions dignes.
Un element que també hem tractat de vegades en aquest Ple i que també segurament
l’haurem d’abordar com a societat els propers anys, és el tema de la renda bàsica
garantida, que com afectarà doncs els apropaments tecnològics en certs llocs de treball,
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ja s’estan fent proves pilot arreu del món i per tant doncs com Estat avançat que volen
ser, també és un element que mirarem de treballar-hi i col·laborar-hi a nivell municipal per
arribar en aquest punt.
El que està passant avui en dia a l’Estat espanyol i des de fa molts anys, no és casualitat,
ens volen fer creure o s’ha instal·lat en una bona part de l’opinió pública que les pensions
són impagables, que l’edat doncs que l’esperança de vida augmenta, sí que és cert que
hem d’actualitzar coses, haurem de canviar el model, transformar-lo, però en el fons el
que hi ha és un debat ideològic liderat per un neoliberalisme, molt preponderant arreu de
l’Estat espanyol i doncs que fins i tot darrerament s’ha impulsat les pensions privades,
amb certs beneficis, per incentivar un model clarament neoliberal.
Nosaltres insistim en això, el millor model per poder tenir pensions dignes és tenir un
estat ric i un estat que alhora la distribueix i per tant doncs aquí ens hi trobaran i per això
que els h votarem a favor.

El senyor Manuel Cáceres Castaño declara:
Agrair abans de res el vot favorable anunciat, també l’abstenció, i només uns comentaris
molt curts respecte al que deia la Sra. Baldrich, estic totalment d’acord i no hi ha cap
inconvenient en incloure els sindicats dins de les entitats a les quals sol·licitem aquesta
moció sigui comunicada.
Jo crec que aquesta qüestió, és deia que la moció és tècnica, a veure la moció és tècnica
en les parts que van a diguéssim desfer el “mal” que ha fet el PP aquests dies, aquests
dies, aquests anys, és a dir, el PP va prendre unes decisions que han anat en contra
diguéssim dels pensionistes actuals en el tema de la limitació de l’actualització de les
pensions i futurs per la via de, aquest tema per exemple que parlàvem del factor de
sostenibilitat i aquesta moció té dues parts diguéssim: una intentar revertir aquetes
mesures i això, les mesures concretes són tècniques, la decisió de revertir-les és política,
no és tècnica i d’altra banda, garantir que de cara al futur el sistema, que evidentment té
unes tensions i que ha d’anar-se adaptant al temps perquè ara la gent, les persones,
doncs per sort en general vivim més, etc. bé afrontem que s’ha de fer amb això, però en
tot cas això és una qüestió tècnica, que s’haurà de tractar al Pacte de Toledo, no, no
diem que no, i evidentment el que no pot passar mai més és que algú unilateral prengui
decisions, com ha fet el PP aquest temps, però al final s’haurà de prendre una decisió
política i al final la decisió serà, sí apostem per les pensions i per tant fem el que calgui
per mantenir-les o bé si el que fem és intentar fer creure a la gent, com hem comentat
aquí i alguns companys també han comentat, que les pensions són insostenibles,
resignen-nos, fent-nos un pla de pensions qui es pugui i el que no que s’aguanti.
Això és molt neoliberal, molt de dretes i no és el nostre model, al final els diners està clar
que són finits. Evidentment com diu el Sr. Brossa i estic molt d’acord amb la seva
intervenció, la millor manera de poder repartir més és tenir més, és generar més, això
està clar, però amb els diners que tinguem, siguin més o siguin menys, al final la decisió
de com repartir-los també és política i si la decisió és per exemple baixar l’impost a les
rendes del capital, això ens donarà menys ingressos i aquests ingressos no es podran
destinar, doncs bé es pot decidir gravar més les rendes de capital o gravar les entitats
bancàries o el que sigui, és a dir això evidentment és una cosa a deliberar, a estudiar i a
donar-li la solució que es cregui millor i amb aquests ingressos finançar el que vulguem
finançar, però jo no estic d’acord en què les decisions siguin tècniques, tècniques és com
al final ho implementes, quina és la redacció de la llei i quina és la fórmula matemàtica
que apliques pel càlcul. Tot el que ve primer que és el més important, és decisió política i
si la decisió política és apostar per les pensions, les pensions seran sostenibles, i la
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decisió política és no apostar per les pensions i campi qui pugui, doncs aleshores no ho
serà.
Nosaltres apostem per la primera opció, per apostar per les pensions.

La senyora Elisabeth Oliveras i Jorba declara:
En tot cas la proposta que ha fet la Sra. Baldrich d’incorporar la comunicació a tots els
sindicats, si els hi sembla bé als altres grups la incorporem.

Votació
Sotmesa a votació la proposta dalt transcrita, s’aprova per majoria absoluta amb el
resultat següent:
Vots a favor: 15 (Junts-ERC-AM, ICV-EUiA-E, PSC-CP i PDeCat)
Vots en contra: 0
Abstencions: 2 (C’s)

17. Moció presentada pel PSC-CP, per donar suport a la vaga feminista 8 de març
Aquesta moció s’ha transaccionat amb la del punt núm. 15 de l’ordre del dia.

El proper 8 de març, dia internacional dels drets de les dones, les entitats feministes
han convocat una vaga a nivell internacional. Aquesta vaga feminista té les seves
arrels en la històrica reivindicació de la «vaga de dones: qui mou el món, l'atura» que s'ha
anat consolidant gràcies a la major conscienciació social respecte les múltiples
discriminacions i violències masclistes que pateixen les dones, però també pel moment
d’amenaça internacional contra les polítiques feministes, que fa tan necessària una
resposta massiva i contundent de tota la societat, dones i homes, per fer-li front.
La crida feminista internacional convoca una vaga laboral, de cura, de consum i
estudiantil per conscienciar que sense les dones, el món s'aturaria, i també per
denunciar les situacions de discriminació i violència masclista que pateixen les dones.
Els sindicats majoritaris (UGT i CCOO) han convocat una vaga laboral de 2h.
Per tot això, el grup municipal socialista de l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès
demanem al Ple de l'Ajuntament:
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1.- Sumar-se a la vaga laboral convocada pels sindicats majoritaris, UGT i CCOO,
de 2h de duració durant el 8 de març, i per aquest motiu fer una campanya específica
per informar dels objectius de la vaga laboral als treballadors i treballadores vinculades a
l'ens municipal.
2.- Sumar-se a la Jornada reivindicativa convocada per la Coordinadora Feminista
per al proper 8 de Març, i per aquest motiu fer una campanya específica per difondre els
objectius i accions d'aquesta Jornada:
a) als col·lectius i entitats de dones del nostre municipi, en coordinació amb la comissió la
coordinadora de la vaga feminista 8M. Es prioritzarà la mobilització i visualització de les
dones més invisibilitzades i objectiu de la històrica reivindicació de la “vaga de dones”: les
mestresses de casa, que realitzen sense sou ni drets laborals un treball vital per a les
famílies i la societat.
b) als instituts i centres joves perquè la coeducació i conscienciació del jovent són
imprescindibles per una societat lliure de violències masclistes i discriminacions de
gènere.
c) a les entitats representatives del món associatiu, comercial, empresarial i laboral del
nostre municipi perquè se sumin i col·laborin difonent els objectius i accions
reivindicatives entre la seva gent associada.

18. Precs i preguntes
El senyor Luís Villa Carbó declara:
Un prec que ja li faig cada mes i que avui aquest mes li torno a repetir una altra vegada,
per favor posin les banderes Sra. alcaldessa. Hi ha molts veïns i veïnes de Sant Quirze
que es queixen, i amb raó, perquè els molesta molt no tenir les banderes posades on Déu
mana.
El senyor David Sánchez Mancebo declara:
Nosaltres tornem, ja va sortir el comentari a la passada comissió, em sembla que va ser
d’òrgans de govern i vam tornar a insistir en el tema de la neteja del municipi, d’acord?
Avui inclús portem alguna fotografia que ve a il·lustrar clarament doncs aquesta brutícia,
bé no és necessari perquè només cal sortir i donar una volta pel poble i òbviament vostès
veuran que aquesta brutícia doncs és inclús, podríem dir alarmant, perquè ja inclús es
toneja el propi origen dels fets. A més podem dir que tenim a sobre una moció de
l’octubre del 2016, com vostès saben que va ser consensuada i aprovada per tots
nosaltres, on s’elaboraria una ordenança. Bé nosaltres ho hem preguntat en diverses
ocasions, abans de presentar aquesta moció, ja al desembre del 2015 els hi dèiem doncs
que hi havia veïns del carrer Anselm Clavé, del carrer del Mig, etc. que es queixaven de
les pintades. Al mateix 2016 va ser també objecte de reclamar aquesta resposta, al
octubre del 2016 vam presentar aquesta moció i ha sigut per part tant del Sr. Villa com
meva, doncs un continu de preguntes que bé, jo crec que és hora de donar resposta,
però ja no de paraula perquè òbviament els fets estan aquí i es van sumant, perquè bé la
qüestió diària és la que és, però no podem tenir aquestes parets.
I també li fem ja un prec, que ja s’ha produït diverses vegades, aquest document que se
n’ha de fer als propietaris dels edificis i particulars diguéssim, a les comunitats de
propietaris i particulars perquè es tingués un document previ per poder exercir aquesta
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neteja, no dubtem de la dificultat que pugui tenir en un moment donat, però ja no sé si és
desídia o és que no ens en recordem, que tenim tots molta feina, moltes coses, però
evidentment això ja es va acumulant. Jo crec que ens mereixem una intervenció
immediata i no és un tema que puguem deixar perquè és que la gent ens diu “com està el
poble” i home és que hem de fer alguna cosa i a més quan ens hem posat d’acord ja per
fer-ho.
El senyor Josep Antoni Delgado Rivera declara:
El dia 8 de març commemoren el dia de la dona i s’ha programat des de l’Ajuntament,
entre d’altres activitats, un sopar de dones, al qual com el seu nom indica, hi assisteixen
dones.
Hi ha gent que pensa que per celebrar, reivindicar, congratular-se, rememorar, igual que
per qualsevol activitat social com treballar, investigar, estudiar no és bo segregar per
gènere.
La lluita per la igualtat entre homes i dones ateny, interessa i vincula igual a homes i a
dones, i no per solidaritat, sinó perquè ens afecta per igual a tots i a totes, i aquest interès
compartit fa que sigui contrari a l’essència de la causa atribuir-lo o atribuir-la la causa a
uns o a uns altres, a unes o a unes altres.
Jo com a home em sento igual de compromesa que la dona que més amb la causa de la
igualtat i sento que m’hi jugo les mateixes coses importants de present i de futur, i la
pregunta és: no els hi sembla que aquest sopar té la mateixa flaire que les de certes
escoles que segreguen per gènere la seva matrícula, de fet en alguns cercles de Sant
Quirze ja se’l coneix com el sopar Viaró o el sopar de Vall.
La senyora Míriam Casaramona Massana declara:
Un parell de reflexions: ens ha arribat de què hi ha certs veïns que han accedit a l’OAC a
la tarda i el temps mig d’espera en segons quins dies de la setmana és d’una hora i mitja,
i bé hi ha hagut una queixa i s’ha donat resposta, però a veure si es podria mirar quin és
el motiu, suposo que és la manca de gent, la manca de personal o les grips, no sé. Se li
ha donat resposta a aquesta persona dient que ho sentien molt, que sí que era veritat,
però que una hora mitja esperant amb dues criatures, doncs bé potser ens ho hauríem de
plantejar.
Després l’altra proposta era que l’altra dia passejant per la serra, el Sr. Delgado ja m’ha
dit, es va tirar biomassa a la llera de la riera i era perquè no creixés la flora de sobta, no?
Això m’han explicat. Llavors s’ha fet l’esporga i s’ha tirat, bé com molt desendreçadament,
s’ha fet com un abocador que convida a què sigui un abocador doncs no adequat perquè
està al costat del camí i queda com molt deixat, llavors pujant cap a dalt a la serra de
Galliners, hi havia un remolc d’un camió i tot tubs, que no sé que eren, si eren fems o era
alguna cosa. A dalt al camí hi ha algun hort o s’està fent alguna cosa? És que hi ha un
remolc d’un camió.
I després per acabar, al Ple passat el Sr. Àlex Brossa ens va dir que en el mercat
ecològic doncs que hi havia poques parades i aquesta setmana hem vist que mirant els
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decrets, que hi havia més baixes dels mercadets, del mercat ecològic concretament.
Llavors si ja n’hi havia poques, se’n van donant de baixa, si han pensat a veure com ferho per reactivar-ho o ja ens està bé una mica el que hi ha perquè realment el mes passat
hi havia 4 parades, si se’n dona de baixa una altra ja són 3 i així anem minvant.
La senyora Elisabeth Oliveras i Jorba declara:
Els hi contestaré només el tema del sopar perquè els altres les hi demanarem a l’OAC i.
La veritat jo quan he fet els informes de Presidència ja els hi he dit que no era un sopar
reivindicatiu, que era un procés d’empoderament de les dones i que per tant se’ls hi
donava la possibilitat a totes les dones que participen d’entitats del poble, ja siguin dins
de la junta o siguin membres d’aquella entitat, de tenir un vespre distés i de trobada i a
més a més doncs hi passaran diferents coses mentre estem sopant que estan pensades
només per les dones, però ja els hi he dit que era una jornada de, i no pensin ara en un
tuppersex o qualsevol d’aquestes històries perquè la fase aquesta doncs ja fa anys que la
vam superar i hem passat d’educació infantil i per tant doncs el que es pretén tant amb el
dinar de les dones emprenedores com amb el sopar entre dones, és que diferents
col·lectius d’aquest poble, una es coneguin diferents edats seguint les mateixes taules,
cosa que costa bastant que hi hagi entitats molt diverses que es trobin i que les dones
que fan possible que aquestes entitats, que aquests col·lectius funcionin es reconeguin,
s’expliquin les seves vivències com a dones i a més a més hi haurà alguna activació de
l’activitat o de missatge o de buscar una mica aquestes complicitats doncs que és el que
estem buscant en aquest sopar.
En tot cas no era una acció tant reivindicativa, ja els hi he dit des del principi que per una
qüestió d’empoderament, de donar visibilitat, d’agraïment des de l’administració d’aquella
tasca que molts cops potser queda soterrada dins de l’acció conjunta de l’entitat.
Per l’altra banda lamento que, sap què passa? Que clar a mi el sopar Viaró o el sopar
Vall com ens han dit, em porta més a una constatació de la poca imaginació progressista
que té aquest poble en segons quins àmbits perquè clar m’estan parlant d’unes escoles
que a mi em costa molt tenir-les en el mobiliari mental i per tant em costaria molt
d’imaginar-me això com a, em podien haver dit doncs que eren trobades de sufragistes o
en podien haver buscat alguna altra opció que m’hagués afalagat una mica més, que no
pas un sopar d’aquests que em costaria molt, doncs això segregar per qüestions de
gènere.
Senzillament el que volem és fer un reconeixement explícit i obert i un apoderament
d’aquestes dones que fan que aquest poble funcioni conjuntament amb els homes, però
en aquest cas només a les dones.
El senyor Luís Villa Carbó declara:
Només una pregunta, aquest tema no els vaig entendre gairebé, les regidores estaven
convidades però les dones que pertanyen a entitats del poble com als partits polítics no
poden participar? Sembla que no poden participar. Si m’ho pot explicar millor.
La senyora Elisabeth Oliveras i Jorba declara:
Sap que passa, la idea era que els grups municipals que tinguessin dones poguessin
venir totes i després no sé, ara no li vull mentir, perquè no sé si han contemplat les
tècniques si no hi ha dones en el grup municipal que puguin venir persones del partit
polític, jo diria que venen per col·lectius, en aquest cas nosaltres som representants dels
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grups municipals, hi ha grups municipals que tenen homes i dones i hi ha d’altres que no
n’hi tenen en aquest moment.
Per tant, però tampoc no el vull mentir, perquè no és una decisió allò d’excloure
directament, sinó a mi em consta que hi ha persones de totes les entitats però no recordo
ara mateix si com a partit polític es va considerar o considerant que hi ha com a grups
municipals.
El senyor Luís Villa Carbó declara:
M’agradaria que ho mirés i ho comprovés perquè jo considero que partit polític dins de
Sant Quirze és una entitat de Sant Quirze.
La senyora Elisabeth Olivera i Jorba declara:
És un sopar d’empoderament i de reconeixement i també de constatació de fets i en
aquest cas si recorden quan el Sr. Cáceres va arribar, li vaig donar la benvinguda i vaig
lamentar que deixaven de ser paritaris en el seu grup. Bé doncs aquí estem, la realitat és
aquesta hi ha grups que tenen més dones i d’altres que tenen menys dones, hi ha dones
que estan més posicionades més amunt que altres, per tant doncs anem a fer aquestes
reflexions. Aquest sopar ens porta a pensar aquestes coses, ja li aclariré per això no
pateixi.

DECLARACIÓ DE FE PÚBLICA
Helena Muñoz Amorós, secretària de l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès a efectes
d’aquesta sessió, certifico que el seu contingut íntegre plasma el desenvolupament de la
sessió del Ple corresponent, en el lloc i la data de la sessió.
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