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QUÒRUM
Es verifica afirmativament el quòrum d’assistència a l’inici de la sessió i es manté durant
el seu transcurs.
El Sr. David Sánchez Mancebo s’incorpora a la sessió a les 19:40 hores, durant els
informes de Presidència.
CONVOCATÒRIA
Primera.
ASSUMPTES CONEGUTS
1. Aprovació actes

Aquest punt de l’ordre del dia es deixa sobre la taula.
Es proposa l’aprovació de les actes del Ple de l’Ajuntament següents: sessió ordinària de
29 de desembre de 2016 i sessió ordinària de 26 de gener de 2017.

Deliberacions
La senyora Elisabeth Oliveras i Jorba declara:
Vam quedar a Junta de Portaveus que deixàvem l’acta pendent d’aprovació per poder fer
una visualització a través de vídeo del ple i poder omplir els forats de les interferències
telefòniques, per tant ho deixem pendent d’aprovació.

2. Informes de Presidència
Volem començar parlant de la reunió que es va fer el 3 d’abril amb el veïnat de
Castelltort, una reunió en la que se’ls hi va presentar el projecte de subsanació de
desperfectes o de zones que no han acabat de quedar ben consolidades dins de la
urbanització, és un projecte que ha estat cofinançat entre la Diputació a través de 2 anys
finançament amb meses de concertació i 2 anys amb finançament directe del Consistori.
Està planejada la seva durada per 4 anys, es va fer una proposta als veïns, se’ls hi va fer
una exposició allà mateix, amb l’equip redactor del projecte i se’ls hi van donar 4 dies
d’audiència abans de ser aprovat durant el mes de maig en Junta de Govern per poder
recollir esmenes o alguna observació dels veïns.
Hi ha hagut unes quantes visites, que han aportat informació de qualitat que caldrà
incorporar en aquest projecte i després ja es passarà a la seva aprovació per poder ja ser
licitat i executat.
El dia 19 es va anar a recollir el segell Infoparticipa, que per segon any consecutiu s’ha
aconseguit passat els 52 ítems amb un 100%.
El dia 21 vam fer una trobada al Consell Comarcal amb els 2 vallesos i el conseller Rull,
on se’ns va estar explicant el Pla mobilitat específica dels 2 vallesos, on es va constatar
realment la dificultat que hi ha per poder connectar els 2 vallesos de l’un a l’altre. I també
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doncs bé, les circumstàncies com les de Sant Quirze que passem a ser un tercer carril de
la C-58, i la necessitat que tenim de la variant i diferents aspectes.
Se’ns va explicar que s’obrirà un procés de participació, en el que hi podrem participar
administració i veïns a títol individual i que estem esperant amb ganes per poder dir la de
Sant Quirze, el que compartirem amb tots vostès quan sigui el moment que es faci.
Volem agrair la gran participació que hi va haver el dia de Sant Jordi, tant per part de les
entitats posant parades, per part del veïnat, el Dia de la Dansa i també el mercat Vintage.
Va ser una festa molt reeixida.
Aquesta setmana s’ha començat a fer la presentació de pressupostos participatius, amb 2
propostes, amb 2 dies de presentació, en la que ahir mateix vam tenir un debat
interessant a Les Fonts, amb forces veïns i aquí al poble una mica més tranquil.
Avui aquest matí hem anat amb els alumnes de tots els 4ts d’ESO de l’IES Sant Quirze i
tots els primers de batxillerat, hem anat a Terrassa perquè són gairebé 300 alumnes, a
veure l’obra “Canvi de marxes”. Una obra que està pensada per sensibilitzar els joves
davant de la mobilitat i dels accidents, els haig de dir que els ha deixat silenciosos, han
entrat contents, riallers i fent soroll i han sortit tots rumiant i molt. Realment s’ha d’agrair
que els cossos tant de Salut, en aquest cas el CEM, els Bombers, els cossos policials, la
Mútua també i algunes persones que són familiars de víctimes, o alguna persona que ha
patit un accident, és mostrin doncs amb la realitat i els artistes que hi havia, que ho fan,
perquè realment els ha “frapat”, i que és un treball molt bo i en el que la Policia de Sant
Quirze també intervé.
Per tant és un treball que ha valgut molt la pena que els joves visquessin aquest matí
perquè suposo que han tornat, a més els han recomanat que en parlessin amb les
famílies, per tant suposo que podreu tenir un debat tots els que sou pares o mares
d’aquesta colla.
Vam quedar que al mes vinent donaríem compte en els plens, però els hi haig de dir que
ahir vam celebrar el Ple del Consorci de la TDT, on el que vam fer és ja liquidar-lo, però
vam quedar que l’acta i tot la donaríem al mes de maig, perquè hi havia ajuntaments que
havien fet el ple i d’altres que no, per tant fins el mes que ve no tindrem l’acta per poder
donar compte ja literal en el ple, però bé en aquest cas el Consorci de la TDT que venia
dels anys del 2005-2007, doncs ja ha passat a millor història.
Recordar-los que el dia 20 de maig hi ha la Mostra de cant improvisat.
Que el dia 16 es celebra el Consell Intermunicipal de les Fonts.
Que el dia 14 es celebra la 17 cursa en Memorial David Rovira.
Que el dia 12 de maig es celebra una activitat en el marc d’un programa europeu que ve
a ser per netejar Europa. De 8 a 10 del matí hem proposat a tots els companys i
companyes de l’Ajuntament i en aquest cas també ho fem extensiu a qui pugui venir,
participar d’un procés de netejar una zona del poble, en aquest cas s’ha triat darrera
l’Onze de Setembre, l’Ajuntament s’ha adherit i per tant doncs es farà l’activitat d’anar a
fer una recollida i una bona netejada, en aquest cas s’ha triat aquesta zona i amb el
temps es podrà fer una altra.
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Dir-vos que el dia 11 es farà la primera trobada de flabiolaires.
Que el dia 9 inaugurarem l’exposició artistes a les escoles, amb els infants, amb tots els
treballs que han fet i els seus artistes.
Que el dia 7 de maig l’Escola Turonet celebra el 25è aniversari.
El dia 6 tenim dues activitats molt interessants: per un cantó el mercat ecològic, juntament
amb les parades de cooperatives dels alumnes del Taula i del Lola Anglada, amb el
treball d’emprenedoria que han fet. I conjuntament hi haurà les caramelles del poble de la
Societat Coral Il·lustració Artística que aniran cantant i acabaran a Mas Duran. Per tant
podrem gaudir de les dues situacions.
Dir-vos que el dia 3 de maig, la Fundació Olga Torres, que és una fundació de l’empresa
del BMC, que es dedica a la recerca del càncer, serà guardonada amb la Creu Sant Jordi,
per tat fer-los arribar la felicitació i encoratjar-los a continuar la bona feina que fan.
I també el dia 3 de maig tenim hora amb la directora de Serveis Territorials de la
Generalitat, recordin el que vam aprovar a l’últim ple, de moment ha passat un mes i no
ens han rebut, de moment tenim hora el dia 3.
I finalment recordar-vos que aquest cap de setmana, el dissabte a la tarda es fa l’entrega
del Premi Mussol per part de l’Ajuntament al Turonet i per part de la Colla de l’Ateneu als
mussols i mussolades que correspondran i que el diumenge hi ha els actes del 25è
aniversari de l’Aplec amb les parades i tot el recorregut que cada any fan.
I també volem aprofitar per felicitar a tots els clubs esportives, especialment les joves de
l’handbol i el patinatge, que estan consolidant noves classificacions i que per tant les
encoratgem a elles i a tots els que estan participant de l’esport, pel treball en equip i per
continuar fent poble.

3. Donar compte de decrets
Es dóna compte al Ple dels decrets realitzats durant el mes de març de 2017, que van del
núm. 2017551 al núm. 2017879 i que s’adjunten a aquesta acta.

4. Informes primer trimestre de 2017, en relació a l'establert en els articles quatre i
cinc de la Llei 15/2010, de 5 de Juliol per la qual s'estableixen mesures de lluita
contra la morositat en les operacions comercials.
ANTECEDENTS DE FET I FONAMENTS DE DRET
La Llei 3/20014, de 29 de desembre, pel s’estableixen mesures de lluita contra la
morositat en operacions comercials va incorporar en el nostre ordenament jurídic la
Directiva 2000/35/CE, del Parlament Europeu i del Consell, de 29 de juny del 2000.
Aquesta Llei va ser modificada per la Llei 15/2010, de 5 de juliol, amb l’objecte d’adaptarse als canvis econòmics succeïts fins al moment i ampliar el seu abast, tant en l’àmbit
privat com públic. En aquest sentit, es va modificar els terminis de pagament previstos en
la Llei de Contractes amb el sector públic, es va establir l’obligació de donar compte Ple,
amb caràcter trimestral mitjançant l’emissió d’informes, del compliment dels mateixos i a
remetre aquesta informació al Ministeri d’Economia i Hisenda.
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En aquest sentit, l’article quart punt 3 de la Llei 15/2010, de 5 de Juliol per la qual
s'estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials,
estableix:
“Els tresorers o, si no, els interventors de les corporacions locals han d’elaborar
trimestralment un informe sobre el compliment dels terminis que preveu aquesta Llei per
al pagament de les obligacions de cada entitat local, que ha d’incloure necessàriament el
nombre i la quantia global de les obligacions pendents en les quals s’estigui incomplint el
termini.”
Atès que la Llei 25/2013,de 27 de desembre, d’impuls de la factura electrònica i creació
del registre comptable de factures en el Sector Públic, ha derogat l’article cinquè de la Llei
15/2010, de 5 de Juliol, respecte al registre de factures de l’Administració Local i de la
conseqüent obligació de donar compte d’aquestes factures pendents de tramitació amb
una antiguitat superior a 3 mesos.
Atès que l’ordre HAP/2082/2014, de 7 de novembre, per la qual es modifica l’Ordre
HAP/0105/2012, d’1 d’octubre, per la qual es despleguen les obligacions de
subministrament d’informació previstes a la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril,
d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, estableix el contingut dels informes
trimestrals, regulats en l’article 4 de la Llei 15/2010.
Vistos els quadres en format informes emesos per la intervenció i la tresoreria incorporats
en l’expedient, referits als moviments que consten en la comptabilitat del segon trimestre
de l’any.
Mitjançant l’aprovació de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 de abril, d’ Estabilitat
Pressupostària i Sostenibilitat Financera, s’estableix l’obligació de publicar el període mig
de pagament a proveïdors i de disposar d’un pla de tresoreria que garanteixi el
compliment de la normativa sobre la morositat. Per tant, s’estableix una obligació
addicional de control del deute comercial i de retiment d’informació mitjançant el rati de
període mig de pagament a proveïdors, el qual conviu amb els informes trimestrals de
morositat.
Per donar compliment a aquesta nova obligació es va aprovar el RD 635/2014, de 25 de
juliol, desenvolupa la metodologia de càlcul del període mig de pagament a proveïdors de
las Administracions Públiques i les condicions i el procediment de retenció de recursos
dels règims de finançament, previst en la Llei d’estabilitat pressupostària.
Vistos els càlcul realitzats per la determinació de l’indicador del període mig de pagament
a proveïdors.
DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Únic.- Prendre coneixement de la informació lliurada en aquests informes sobre el
compliment de la Llei 15/2010 referits al primer trimestre de l’exercici 2017 i de l’indicador
del PMP que declararà al Ministeri d’Economia i Administracions Públiques, referit al
mateix període que queda fixat en 17,69 dies.
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C ó digo

D e s c ripc ió n

IDP

F e c ha inic ia l

F e c ha F ina l

T rime s t re

01/01/2017

31/03/2017

1

Intereses de demo ra pagado s en el trimestre
Int e re s e s de de mo ra pa gado s en e l
perio do
Int e re s e s de de mo ra pa gado s en e l t rime s t re
N úm ero de pa go s

Impo rte to t a l
int e re s e s

Gasto s Co rrientes en B ienes y Servicio s

0

0 ,0 0

Inversio nes reales

0

0,00

Otro s P ago s realizado s por o peraciones com erciales

0

0,00

Sin desagregar

0

0,00

0

0,00

T o tal

C ó digo
OPP

D es cripc ió n
Facturas o do cumentos justificativo s pendientes de pago al final del trimestre

F e cha inic ia l

F e cha F inal

T rim es tre

01/01/2017

31/03/2017

1

P e ndie nte s de pago al f ina l del trime st re
F a ct ura s o do c um ento s jus t if ica t ivo s pe ndient es de pago a l
f ina l de l t rim es tre

P erio do me dio del
pendie nt e de pago
(P M P P ) ( dí a s)

G as t o s e n B ie nes C o rrie nte s y S e rv icio s

9 6,0 3

Número de
o peraciones

Fuera periodo legal pago al final del trimestre

Importe to tal
143

Número de o peracio nes

40 3.9 19 ,07

Impo rte total

61

79 .08 3,7 1

20- A rrendamientos y Cano nes

46,42

12

7.613,06

9

1.637,41

21- Reparació n, M antenimiento y conservació n

66,92

25

48.660,86

20

30.930,40

103,29

102

22- M aterial, Suministro y Otro s
23- Indemnización po r razó n del servicio
24- Gasto de P ublicacio nes
26- Trabajo s realizados po r institucio nes s.f. de lucro
Inve rsio nes re a le s
O t ro s P a go s pendie nt e s po r o pe rac io nes c o m erc ia les
O pe rac io nes pendie nt e s de aplic a r a P re s upue st o
T OT A L o pe ra cio ne s pendie nt es de pa go

C ó digo
PRT

Dentro periodo legal pago a final del
trimestre

346.144,62

32

46.515,90

0,00

0

0,00

0

0,00

44,28

4

1.500,53

0

0,00

0,00

0

0,00

0

0,00

1,73

5

46.471,83

18

143 .28 7,9 3

0,00

0

0,00

0

0,0 0

38,89

297

227.534,74

22

6 9.03 2,8 3

6 0,0 9

4 45

67 7 .9 25 ,64

101

2 91.40 4,4 7

D e s c ripc ió n
P ago s realizado s en el trimestre

F e c ha inic ia l

F e c ha F ina l

01/01/2017

31/03/2017

T rim e s tre
1

P a go s re a lizado s e n el t rim e s tre
P a go s rea liza do s e n e l t rim e s t re

Dentro perio do legal pago
P e rio do m e dio
pa go ( P M P )
( dí a s )

Ga s t o s e n B ie ne s C o rrie nt es y S e rvic io s

Número de pago s

Fuera perio do legal pago

Impo rte to tal

Número de pago s

Impo rte to tal

4 8 ,3 8

529

9 4 2.14 5 ,5 3

349

20- Arrendamiento s y Canones

43,60

35

23.263,75

8

7.342,22

21- Reparació n, M antenimiento y co nservació n

51,46

100

160.424,07

56

51.776,81

22- M aterial, Suministro y Otro s

47,98

378

742.912,45

281

129.098,01

0,00

0

0,00

0

0,00

38,73

16

15.545,26

4

875,30

0,00

0

0,00

0

0,00

5 6 ,2 6

23

110 .3 8 4 ,9 1

17

5 2 .8 3 0 ,7 3

Ot ro s P a go s re a liza do s po r o pe ra c io ne s c o me rc ia le s

0 ,00

0

0 ,0 0

0

0 ,00

P a go s re aliza do s P e ndie nt es de a plic a r a pres upue s to

0 ,00

0

0 ,0 0

0

0 ,00

4 9 ,3 7

552

1.0 5 2 .5 3 0 ,4 4

366

24 1.9 2 3 ,0 7

23- Indemnización po r razón del servicio
24- Gasto de P ublicacio nes
26- Trabajo s realizado s por instituciones s.f. de lucro
Inv e rs io nes re a le s

T o t a l pa go s rea liza do s

Deliberacions
El senyor Albert Falgueras Cuatrecasas declara:
Bon vespre a tothom.
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189 .0 9 2 ,3 4

Tal com és preceptiu, i com anem fent de forma trimestral, en aquest punt de l’ordre del
dia, donem compte al ple de les obligacions de pagament corresponents al trimestre
natural que hem finalitat.
Aquests informes són emesos per la Intervenció i la Tresoreria de l’Ajuntament, en format
de tres quadres que s’incorporen físicament a l’expedient.
En el primer quadre s’identifiquen els pagaments realitzats en concepte d’interessos de
demora. I en aquest trimestre, igual que en tot l’any 2016, no n’hem tingut cap.
En el segon quadre, s’expliquen les factures o documents justificatius pendents de
pagament a 31 de març, amb un total de 546 operacions que sumaven, en números
rodons 969 mil euros, dels quals 678 mil euros estaven dins del període legal de
pagament i només 291 mil euros fora d’ell.
I en el tercer quadre, es fa referència als pagaments realitzats en el trimestre. Es van fer
efectius 918 pagaments en un període mig de 49,37 dies i que sumaven, en números
rodons 1,3 milions d’euros, dels quals 1.053.000€ van estar dins del període legal de
pagament i 242 mil fora d’ell.
Des del segon trimestre del 2016, també es dóna compte al Ple el càlcul del rati del
Període Mig de Pagament, determinant per la classificació de l’entitat en prudència
financera i calculat segons el previst en el RD 635/2014, de 25 de juliol.
Aquesta fórmula de càlcul té en consideració les factures pagades i pendents al final del
trimestre natural i el termini, 30 dies de tramitació + els 30 dies de pagament.
En aquell segon trimestre es va donar compte amb 27,39 dies, en el tercer es va reduir
fins els 25,06 dies, en el darrer trimestre de l’any passat va baixar fins els 20,49 dies, i en
aquest ha quedat fixat en el 17,69 dies. Una reducció de pràcticament 10 dies.
Moltes gràcies.

5. Aprovació inicial nova Ordenança municipal reguladora dels serveis de
Cementiri i Funeraris
ANTECEDENTS DE FET
Per decret de l’alcaldessa número 2017732, de 17 de març de 2017, es van establir els
membres de la Comissió d’estudi encarregada de la redacció de la nova Ordenança
municipal reguladora dels serveis de cementiri i funeraris, prèvia constatació de la
necessitat de revisió i actualització de l’Ordenança municipal fins ara existent, ateses les
incidències sorgides en quant a la interpretació i aplicació d’una norma vigent des de fa
més de quinze anys, així com per la evident i indefectible evolució dels requeriments i
demandes ciutadanes.
La Comissió d’estudi, reunida el 22 de març i el 4 d’abril de 2017, ha validat la proposta
de text de l’ordenança per a la seva aprovació pel ple municipal.
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FONAMENTS DE DRET
Article 22.2.d. de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases de règim local, en la seva redacció
vigent.
Article 63 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat per Decret
179/1995, de 13 de juny.
DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer. Aprovar inicialment la nova Ordenança municipal reguladora dels serveis de
cementiri i funeraris, validada per la Comissió d’estudi en la sessió celebrada el 4 d’abril
de 2017, amb la redacció següent:
“EXPOSICIÓ DE MOTIUS
En data 13 de juny de 2001 es va publicar en el Butlletí Oficial de la Província
l’Ordenança Municipal Reguladora dels Serveis de Cementiri i Funeraris aprovada pel Ple
de l’Ajuntament en sessió del dia 31 de maig de 2001.
La seva aprovació es va determinar com a necessària per l’establiment d’un marc
normatiu propi amb inclusió de les transformacions legals operades en la configuració
dels serveis funeraris en aquella data, sobretot com a conseqüència de la promulgació
del Reial Decret Llei 7/1996, de 7 de juny, sobre mesures urgents de caràcter fiscal i de
foment i liberalització de l’activitat econòmica, que va eliminar la reserva legal susceptible
de monopoli per als ens locals en quant a aquests serveis, i d’altra banda, pel
desenvolupament legislatiu i reglamentari efectuat per la Generalitat de Catalunya, i
plasmat en la Llei 2/1997, de 3 d’abril, reguladora dels serveis funeraris, i el Reglament
dels serveis funeraris municipals, aprovat per Decret 209/1997, de 27 de juliol.
Després de més de quinze anys de vigència de la indicada Ordenança s’ha copsat com a
necessària la seva revisió i actualització, ateses les incidències diverses sorgides en
quant a la interpretació i aplicació de la norma per part dels serveis gestors municipals,
així com per la evident i indefectible evolució dels requeriments i demandes ciutadanes.
La nova regulació actualitza les previsions contingudes en la primigènia norma de l’any
2001, les adapta i suprimeix aquelles qüestions que per redundants o poc aclaridores
existien en l’antic text, sense perdre de vista la preservació dels principis d’universalitat,
accessibilitat, continuïtat, respecte dels usuaris i lliure competència, que es deriven de la
condició de serveis essencials d’interès general.
La norma s’estructura en sis Títols, tres disposicions addicionals, tres transitòries, una
derogatòria i una final.
El Títol I és pràcticament igual al que ja existia a l’antiga Ordenança i es dedica a les
disposicions generals, amb indicació de l’objecte i àmbit d’aplicació així com de les
competències municipals i de les obligacions de les empreses prestatàries d’aquest
servei, mitjançant qualsevol de les formes de gestió dels serveis públics que estableix la
legislació de règim local.
El Títol II, dividit en dos capítols, presenta com a principal novetat la regulació del
Registre públic del cementiri municipal, la gestió del qual a l’actualitat demanda la seva
adaptació a l’Administració Electrònica..
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El Títol III tracta sobre els drets funeraris, en els quals hi ha algunes de les grans novetats
d’aquesta Ordenança. A tall d’exemple, desapareix la categoria d’arrendament de nínxols
i columbaris, establint-se únicament la distinció entre concessions de títol funerari de curt
i llarg termini, per evitar els dubtes interpretatius i aplicatius generats per la antiga
regulació dels arrendaments.
S’estableix que els títols funeraris únicament podran figurar a nom d’una sola persona,
evitant la pluralitat de titulars, a vegades desconeguts, que dificultava la tramitació dels
procediments administratius.
En quant a la transmissió d’aquests drets, com a principal novetat es crea la figura de la
transmissió provisional, que permet expedir un títol provisional a favor del/la sol·licitant
que ostenta relació d’afinitat demostrable amb el titular que figura en el document
funerari, en els casos en què no sigui possible la transmissió del dret funerari per actes
entre vius o “mortis causa”.

Finalment en el Capítol IV d’aquest títol III es regula l’extinció dels drets funeraris,
clarificant els diversos supòsits.

El Títol IV tracta de manera detallada les operacions d’inhumació, exhumació i trasllat de
restes, en línia amb les disposicions de policia sanitària mortuòria.
Una altra de les novetats que tindrà un efecte pràctic important serà la regulació
continguda al Títol V, relatiu a la ornamentació de les sepultures, qüestió aquesta no
tractada al detall a l’anterior normativa municipal.
Per últim el Títol VI regula el règim sancionador, en línia amb la regulació continguda a
l’Ordenança de l’any 2001.
Completen la norma les disposicions addicionals, transitòries, derogatòria final, entre les
que destaca la transitòria relativa als arrendaments de drets funeraris.
TÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS
Article 1. Objecte i àmbit d’aplicació
Aquesta Ordenança té per objecte establir la regulació de les instal·lacions,
l’administració, el règim i el govern del cementiri municipal i la regulació de qualsevol
activitat que tingui per finalitat prestar serveis funeraris al municipi de Sant Quirze del
Vallès.
Article 2. Naturalesa i característiques dels serveis
1. El cementiri municipal de Sant Quirze és un bé de domini públic afecte al servei públic
que li és propi.
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Els serveis al cementiri estan subjectes als principis d’igualtat i no-discriminació per raó
de raça, religió, creences, motiu de la defunció ni per cap altra causa.
2. Els serveis funeraris tenen la condició de servei essencial d’interès general, el qual
s’ha de prestar d’acord amb els principis següents:
a) Universalitat
b) Accessibilitat
c) Continuïtat
d) Respecte als drets dels usuaris
e) Lliure concurrència
Article 3. Competència municipal
Correspon a l’Ajuntament:
a)

Totes les atribucions que la legislació li confereix com a titular del servei
públic municipal

b)

L’establiment de les tarifes dels serveis mitjançant ordenança fiscal

c)

La supervisió i tutela de la prestació del servei

d)

La resolució dels recursos, queixes i peticions que es presentin contra
actes de gestió del servei.

L’Ajuntament, en tot cas, té les obligacions generals derivades de les següents
competències:
a)

Realitzar el manteniment i el condicionament del cementiri, com també de
les construccions i instal·lacions funeràries.

b)

Autoritzar els particulars a fer-hi obres i instal·lacions, i també dirigir-les i
inspeccionar-les.

c)

Autoritzar les inhumacions, les exhumacions i el trasllat de cadàvers
d’acord amb la legislació vigent en matèria de policia sanitària mortuòria.

d)

Atorgar i resoldre les concessions demanials i el reconeixement de drets
funeraris de qualsevol classe.

e)

Percebre els drets i les taxes legalment establerts.

f)

Fer complir les mesures sanitàries i higièniques vigents.

g)

Nomenar, dirigir i destituir el personal del cementiri.

h)

Vetllar perquè els serveis funeraris siguin prestats amb respecte absolut a
la normativa aplicable.

i)

Vetllar perquè les entitats autoritzades a prestar els serveis funeraris ho
facin en els termes establerts en aquesta Ordenança i amb l’autorització
preceptiva.
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j)

Prestar obligatòriament els serveis funeraris, amb caràcter subsidiari, en el
supòsit que no hi hagi cap empresa autoritzada amb aquesta finalitat.

Article 4. Prestació per l’Ajuntament
Sense perjudici del que disposa la lletra j) de l’article anterior, l’Ajuntament també pot
prestar els serveis funeraris mitjançant qualsevol de les formes de gestió dels serveis
públics que estableix la legislació de règim local.
Article 5. Prestació per empreses
La prestació dels serveis funeraris al municipi també poden ser duts a terme per
empreses públiques o privades que reuneixin els requisits exigits per aquesta Ordenança
i que hagin estat autoritzades prèviament per l’Ajuntament.
Article 6. Prestacions obligatòries dels serveis funeraris
1. Les entitats autoritzades a prestar els serveis funeraris al municipi han de prestar els
serveis obligatòriament d’acord amb la normativa vigent quan els siguin sol·licitats en els
supòsits següents:
a) Quan el domicili mortuori de la persona difunta es trobi al municipi
b) Quan la persona difunta hagi de ser inhumada o incinerada al municipi
c) Quan ho disposi l’autoritat judicial
2. A l’efecte del que preveu la lletra a) de l’apartat anterior, es considera domicili mortuori
el lloc on es troba situat el cadàver fins al moment que aquest és conduït a la seva
destinació final, incloses les sales de vetlla.
Article 7. Normativa d’aplicació i harmonització amb aquesta Ordenança
Els preceptes d’aquesta Ordenança que, per sistemàtica normativa, incorporen aspectes
de la legislació estatal i autonòmica, s’entén que són automàticament modificats en el
moment en què es produeixi la revisió de l’esmentada legislació. En el supòsit de
modificació de la legislació estatal i autonòmica, continuen essent vigents els preceptes
d’aquesta disposició reglamentària que són compatibles o permeten una interpretació
harmònica amb els nous preceptes de la legislació de referència, mentre no hi hagi
adaptació expressa d’aquesta Ordenança.
TÍTOL II. DEL CEMENTIRI MUNICIPAL
CAPÍTOL I. Organització, administració i instal·lacions del cementiri
Secció 1ª. Organització i personal
Article 8. Potestat auto-organitzativa
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D’acord amb la potestat auto-organitzativa de l’Ajuntament, la direcció, l’organització i
l’administració del cementiri municipal recauran en el òrgans i serveis que, en cada
moment, determini l’organització política i l’administració executiva municipal.
Article 9. Personal del cementiri
1. D’acord amb l’organigrama funcional i les exigències del principis d’eficàcia i eficiència,
s’adscriuran a aquests serveis el personal adequat i necessari per a desenvolupar, les
funcions següents:
a) Realitzar els treballs d’inhumació, exhumació o trasllat de cadàvers i signar els fulls
d’aquestes operacions una vegada realitzats.
b) Complir i fer complir les ordres i instruccions d’organització i funcionament del
cementiri vigents en cada moment.
c) Exigir als particulars la presentació del rebut de pagament de la taxa municipal per a la
col·locació de la làpida.
d) Impedir l’entrada de vehicles al recinte del cementiri, excepte els dels serveis funeraris.
e) Mantenir el conjunt d’instal·lacions i construccions en perfecte estat de neteja,
conservació i ordre.
f) Impedir l’entrada al cementiri o ordenar-ne la sortida a tota persona o grup que, pel
seus gestos, comportaments o altres motius, pertorbin la tranquil·litat del recinte o alterin
les normes de respecte inherents al lloc.
g) Atendre, amb correcció i diligència, les sol·licituds que els adrecin els visitants del
recinte.
h) Traslladar propostes i suggeriments de millora del servei.
i) Dur a terme aquelles altres que, d’acord amb la direcció i l’organització dels serveis,
se’ls encomani en cada moment.
2. Tot el personal del cementiri, amb independència de la seva vinculació jurídica, tindrà
els mateixos drets i deures, els quals seran regulats pel que disposa aquesta Ordenança i
per les disposicions generals d’aplicació a cada cas. Els acords de condicions de treball
preveuran les especialitats pròpies i les exigències d’aquests serveis respecte a la
uniformitat i el vestuari i les especials condicions horàries.
Secció 2ª. Règim de funcionament del cementiri
Article 10. Funcions
Correspon al servei gestor, sense perjudici de la forma de gestió del servei funerari, les
funcions següents:
a) Gestionar l’atorgament, la renovació, la transmissió i l’extinció dels títols i drets
funeraris i anotar les incidències en el llibre de registre.
b) Dirigir el personal del cementiri emetent les ordres i instruccions oportunes.
c) Emetre els informes relatius a la gestió, els que els siguin sol·licitats i els que conformin
les certificacions derivades d’aquella.
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d) Adoptar les mesures necessàries, en cas de màxima urgència, per al bon
funcionament del cementiri i posar-ho immediatament en coneixement dels òrgans de
govern competents.
e) Realitzar aquelles altres que es determinin pels òrgans de govern municipal o per
precepte legal.
Article 11. Horaris d’obertura
1. El cementiri romandrà obert durant les hores que determini l’òrgan municipal
competent, segons les circumstàncies i èpoques de l’any. L’horari i les variacions que es
disposin tindran àmplia difusió i publicitat perquè tothom en tingui coneixement. L’horari
d’obertura i tancament s’exposarà en lloc visible a l’entrada principal.
2. Les obres i tasques relacionades amb aquestes legalment autoritzades als particulars
s’hauran d’ajustar a l’horari d’obertura al públic .
Article 12. Règim de funcionament
1.No podran efectuar-se enterraments fora del recinte del cementiri municipal.
2. En el cementiri municipal es realitzaran enterraments sense discriminació de cap
mena, per raons de ètnia, religió ni cap altra causa.
3. Les empreses de serveis funeraris o relacionades amb el sector funerari no podran
accedir al recinte del cementiri sense autorització expressa de l’Ajuntament.
4. No es permetrà l’entrada al recinte del cementiri als vehicles de transport, excepte els
dels serveis d’entitats autoritzades de serveis funeraris i els que portin materials de
serveis de construcció, instal·lació i similars autoritzats.
5. Els propietaris dels vehicles abans esmentats seran responsables dels danys que
aquests puguin causar en l’equipament de cementiri, instal·lacions o sepultures.
6. Queda també prohibida l’entrada d’animals, excepte gossos pigall, i la venda ambulant
al recinte del cementiri.
7. Les persones visitants del cementiri es comportaran amb el respecte adequat al recinte
i a tal efecte no es permetrà cap acte que, directa o indirectament, en suposi profanació.
Article 13. Responsabilitats de les persones usuàries
1. Els titulars dels drets funeraris són responsables de la conservació, manteniment i
neteja de la corresponent sepultura, així com de la làpida que instal·lin d’acord amb
aquest reglament.
2. Els titulars dels drets funeraris són responsables dels danys i desperfectes que, com a
conseqüència de la seva acció o omissió del deure descrit anteriorment, puguin causar a
les instal·lacions o construccions del cementiri, com també en els elements accessoris de
les sepultures contigües i a tercers.

13/110

3. Si els particulars incompleixen el deure que prescriu aquest article i quan s’apreciï estat
de deteriorament, el gestor del servei requerirà al titular perquè compleixi amb el seu
deure fixant el termini a l’efecte, en cas d’incompliment subsidiàriament s’executarà pel
gestor del servei, a càrrec del titular del dret funerari.
4. L’Ajuntament no assumirà cap responsabilitat per robatoris o desperfectes que tercers
puguin ocasionar o cometre a les construccions, instal·lacions i sepultures, fora dels
casos previstos en la legislació vigent.
Secció 3ª. Instal·lacions del cementiri
Article 14. Instal·lacions
El cementiri municipal disposarà de les instal·lacions, dependències i nombre de
sepultures que, en cada moment, determini la legislació vigent sobre policia sanitària
mortuòria. Com a instal·lacions i dependències mínimes disposarà de les següents:
a) Dipòsit de cadàvers
b) Nínxols, columbaris i, si escau, panteons
c)Sector destinat a l’enterrament de restes humanes procedents d’avortaments,
d’intervencions quirúrgiques i de mutilacions
d) Ossera general destinada a recollir restes provinents d’exhumacions
e) Dependències i vestuari del personal
f) Magatzem de materials i estris necessaris per a la feina de funcionament dels
serveis
Article 15. Nínxols i columbaris
1. S’entén per nínxol la cavitat d’una construcció funerària per a la inhumació d’un o més
cadàvers, restes cadavèriques o urnes cineràries, cobert per una llosa o envà.
2. S’entén per columbari la construcció funerària amb nínxols per a rebre les urnes
cineràries.
3. Totes les inhumacions al cementiri municipal s’efectuaran en nínxols o columbaris;
resta prohibida la pràctica en fosses. Seran respectades les tombes existents a la data
d’aprovació d’aquesta Ordenança, sense perjudici del que disposa la disposició transitòria
primera.
4. El nombre de nínxols i columbaris i els terrenys suficients que permetin la seva
construcció es determinaran d’acord amb la legislació de policia sanitària mortuòria
aplicable.
Article 16. Ossera general
1. L’Ajuntament disposarà en el cementiri d’un recinte adequat per a ossera general, on
s’hi hauran de traslladar les restes que provinguin de sepultures, d’acord amb el que es
disposa en els articles d’aquest Reglament que en fan referència.
2. No podrà reclamar-se sota cap pretext l’exhumació de les restes enterrades a l’ossera
general, llevat que així ho disposi l’autoritat judicial o sanitària.
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3. Les restes seran incorporades a l’ossera a l’interior de bosses específiques a tal efecte
amb la identificació del nínxol de procedència i la data del trasllat.
4. Les restes pertanyents a personalitats il·lustres a criteri de la Corporació, no seran
traslladades a l’ossera general si correspongués fer-ho per alguna de les circumstàncies
previstes en aquest Reglament. En aquest cas, l’Ajuntament adoptarà les mesures
necessàries per tal que les esmentades restes romanguin en una sepultura
individualitzada o que en permeti la fàcil identificació.
Article 17. Obres i reformes
1. L’Ajuntament ajustarà les obres i reformes de les construccions i instal·lacions al que
preveu la normativa de policia sanitària mortuòria de caràcter general.
CAPÍTOL II del Registre públic del cementiri municipal
Article 18. Registre públic del cementiri municipal
En el Registre públic del cementiri s’anotaran totes les sepultures i les incidències pròpies
de la seva titularitat.
Article 19. Dades del registre
El Registre del cementiri contindrà, sobre cadascuna de les sepultures, les dades
següents:

a) Identificació de la sepultura
b) Referència completa de l’acord de l’atorgament del dret funerari
c) Nom, cognoms, domicili, NIF i telèfon de la persona titular de la sepultura
d) Nom, cognoms, domicili, NIF i telèfon de la persona beneficiària designada, si
escau, per la persona titular
e) Successives transmissions per actes “inter vius” o “mortis causa”
f) Inhumacions, exhumacions o trasllats que tinguin lloc amb indicació de nom,
cognoms, sexe i data de les actuacions
g) Qualsevol altra incidència que afecti la sepultura o el seu conjunt.
h) La causa de defunció sempre que sigui necessària d’acord amb les
disposicions de caràcter higièniques-sanitàries vigents en cada moment.
Article 20. Canvi de dades en el Registre Públic del cementiri
Qualsevol canvi de dades facilitades per la seva inscripció en el Registre públic del
cementiri municipal haurà de ser comunicat per l’interessat, al servei municipal
corresponent.
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TÍTOL III DEL DRET FUNERARI
CAPÍTOL I De la concessió del dret funerari
Article 21. Disposicions generals
1. El dret funerari es configura com a una concessió de l’ús de la sepultura, per tal de
dipositar-hi cadàvers o restes humanes, quedant exclòs de tota transacció mercantil i
disponibilitat a títol onerós
2. La concessió d’ús d’una determinada sepultura atorga a favor del particular el dret
d’usar aquesta per a la inhumació de la persona titular, i la de les que ell mateix
determini.
3. El dret funerari sobre l’ús de sepultures neix per l’acte de concessió.
4. Correspon a l’Ajuntament o ens a qui autoritzi la facultat de resoldre els expedients
sobre la titularitat i ús dels drets funeraris i totes llurs incidències.
Article 22. Termini de les concessions
1. Les concessions poden ser de curt o llarg termini.

2. Les concessions de llarg termini dels drets funeraris sobre els nínxols tindran una
durada màxima improrrogable de 20 anys. Les concessions de columbaris tindran una
durada màxima i improrrogable de 50 anys.
3. Els enterraments que es facin successivament en el mateix nínxol no alteraran el dret
funerari. Solament en el cas que la inhumació del cadàver es produeixi quan el termini
per a la finalització de la concessió sigui inferior al legalment establert per al trasllat o la
remoció de cadàvers, es prorrogarà el termini de finalització de la concessió fins al
període d’exhumació legalment previst
4. L’Ajuntament posarà a disposició un nombre determinat de nínxols i columbaris, en
funció de les disponibilitats en cada moment, per a l’atorgament de concessió de drets
funeraris de curt termini, de 2 o 5 anys.
5. En el cas de columbaris, la concessió de curt termini pot ser d’un any.
6. Abans de finalitzar el terme de la concessió de curt termini, podrà prorrogar-se, per un
termini únic i igual al de la concessió originària, per 1, 2 o 5 anys, sense que el total de
les concessions de curt termini del dret funerari, incloses les pròrrogues, excedeixi de 10
anys, a petició del titular del dret. Els títols de concessió de curt termini contindran les
dades previstes en l’article 29 d’aquesta Ordenança.
7. Transcorregut el termini de la concessió a curt termini o de la pròrroga reglamentària,
les restes hauran de ser traslladades a la fossa comuna, a un columbari o a un nínxol de
la seva titularitat. Les despeses del trasllat aniran a càrrec del titular.
Article 23. Canvi de règim de concessió de curt a llarg termini
En qualsevol moment de la vigència de la concessió de curt termini o bé amb antelació a
exhaurir-se, podrà ser adquirida pel seu titular en règim de concessió de llarg termini,
mitjançant el pagament de la quantitat establerta en la tarifa corresponent.
Article 24. Renovació del dret funerari.
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L’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès reconeix un dret preferent al titular del dret
funerari sobre la corresponent sepultura o al successor o causa havent de l’anterior titular
d’aquest dret, que permet adquirir de nou el dret funerari referit, sobre la mateixa
sepultura, un cop el dret atorgat ha esgotat el termini de vigència previst en l’article 22.
L’adquisició de nou del dret que s’esmenta en l’anterior paràgraf estarà subjecta a
l’abonament per part de l’interessat, de les tarifes corresponents d’acord amb l’ordenança
fiscal vigent.
Article 25. Atorgament de les concessions
Sense perjudici d’allò establert en l’article anterior, les concessions d’ús de les sepultures
s’atorgaran amb motiu d’enterraments immediats i segons les necessitats i requisits
establerts per l’Ajuntament en cada moment. No s’atorgaran noves concessions de
nínxols per incorporar-hi cendres.
Article 26. Criteris d’adjudicació
Les concessions només podran atorgar-se per a l’enterrament immediat d’un cadàver i
seran adjudicades per ordre rigorós de presentació de sol·licituds. Els interessats podran
escollir entre aquells que quedin lliures dins del mateix bloc, sense que puguin escollir-ne
altres de diferents fins que no s’hagin adjudicat tots els del bloc corresponent.

Article 27. Garantia del dret funerari
El dret funerari es garanteix mitjançant la seva inscripció en el registre públic del cementiri
municipal, i per l’expedició del títol nominatiu de cada sepultura.
Les concessions mantindran la seva vigència mentre no es produeixi alguns dels supòsits
d’extinció previstos en aquest reglament.
CAPÍTOL II. De la titularitat del dret funerari
Article 28. Titularitat del dret funerari
1. El dret funerari podrà ser atorgat i registrat, en les condicions que s’indiquen en
aquest reglament, a nom de les persones físiques o jurídiques següents:
a) A nom personal i individual, que serà el del propi peticionari en nom propi o
representat per qualsevol entitat prestadora de serveis funeraris autoritzada. En el
cas d’existir en les successives transmissions un usdefruit del dret funerari, en el
títol figurarà el nom de la persona usufructuària.
b) A nom de corporacions, fundacions, entitats o associacions, públiques o
privades sense ànim de lucre, legalment constituïdes i per a ús exclusiu dels seus
membres.
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2. En cap cas podran ser titulars de concessions, o d’altres drets funeraris, les
companyies d’assegurances, de previsió o similars, sense perjudici de les gestions que
desenvolupin en nom i representació dels seus assegurats.
3. En tots els casos, només podrà figurar una sola persona, sigui física o jurídica, com a
titular del dret.
Article 29. Títols de concessió
Les concessions s’acreditaran mitjançant el títol corresponent, que serà expedit per
l’Administració municipal. Els títols de concessió contindran:
a) Identificació de la sepultura
b) Referència completa de l’acord d’adjudicació del dret i el caràcter d’aquest,
incloses les seves pròrrogues
c) Nom, cognom i NIF de la persona titular
d) Designació de les persones beneficiàries “mortis causa” si n’hi ha
e) Nom, cognoms i sexe de les persones, el cadàvers dels quals, o les restes es
refereixin les inhumacions, exhumacions i trasllats i dates de les operacions
f) Declaració, si escau, del caràcter de “provisional” sense perjudici de tercer amb
millor dret

Article 30. Duplicats dels títols funeraris
1. Solament es podran expedir duplicats dels títols atorgats per causa de pèrdua o
robatori. En les sol·licituds, els interessats hauran d’aportar, segons la causa respectiva,
una declaració personal de la pèrdua o una còpia de la denúncia de robatori. Les
resolucions d’expedició del duplicat del títol que s’adoptin contindran la menció expressa
al títol original, el qual quedarà invàlid, i s’inscriuran les oportunes anotacions al llibre de
Registre.
2. L’expedició de duplicat l’haurà de sol·licitar el titular del dret funerari, segons consti en
els registres del gestor del servei, de no ser possible perquè aquell fos difunt, només
podrà sol·licitar-ho qui demostri dret successori respecte d’aquell que consti com a titular,
prèvia tramitació de la transmissió del dret.
3.Totes les despeses aniran a càrrec del sol·licitant d’acord amb l’Ordenança Fiscal
Article 31. Obligacions tributàries
L’atorgament i gaudiment d’un dret funerari portarà implícit el pagament de la taxa o
l’exacció corresponent, quan així ho disposi l’ordenança fiscal municipal vigent.
CAPÍTOL III. De la transmissió dels drets funeraris
Article 32. Normes generals
1. Els nínxols, els columbaris, els terrenys i qualsevol altre element o instal·lació del
cementiri es consideren béns de domini públic, i per tant fora del comerç, sense que
puguin ser objecte de qualsevol disposició, transacció o negoci jurídic, excepte el que
preveuen els articles següents.
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2. Les transmissions previstes en aquesta Ordenança mantindran el contingut i els
terminis del dret del cedent. En cap cas es considerarà la transmissió com a una nova
concessió administrativa, amb les excepcions que preveu l’article 22 respecte a les
inhumacions successives.
3. En tot els casos de transmissió, previstos en aquesta secció, els procediments
administratius exigiran l’acreditació documental del consentiment del titular i el lliurament
previ del títol originari pels sol·licitants. Les resolucions que s’adoptin contindran menció
expressa a la transmissió i anul·lació d’aquest dret i es realitzaran els assentaments
corresponent en el llibre de Registre.
Article 33. Sol·licitud de transmissió
1. L’Ajuntament instrumentarà els procediments necessaris per tal que des de les
dependències de la concessionària dels serveis funeraris, en el moment de la defunció
del titular del dret funerari, es formalitzi la transmissió del títol funerari en favor dels
interessats que s’hi personin.
2. En defecte del compliment del procediment de l’apartat anterior, en el termini de màxim
de dos anys des de la mort de la persona titular del dret funerari, la persona designada
beneficiària, la persona hereva testamentària o aquell a qui correspongui abintestat,
estarà obligada a instar la transmissió a favor propi, compareixent davant l’Ajuntament,
amb el títol corresponent i els restants documents justificatius de la seva pretensió, per
procedir a inscriure el canvi de titularitat.

3. Exhaurit el termini de dos anys sense que s’hagi procedit a sol·licitar la transmissió
s’entendrà que es renúncia al dret a la mateixa, i serà causa d’expedient de caducitat
segons allò que preveu aquest reglament.
Article 34. Transmissió per actes entre vius: donació
1. Els drets funeraris establerts en aquesta Ordenança es podran transmetre per actes
“inter vius”. Aquesta transmissió que només podrà ser de caràcter gratuït i no
condicionada, es podrà fer mitjançant acta davant l’Ajuntament o formalitzada mitjançant
document notarial
2. L’Ordenança fiscal podrà gravar aquest tipus de transmissió amb diferents tarifes en
funció del grau de parentiu existent entre el cedent i cessionari.
3. En tots els casos de transmissió entre vius, si existissin restes a la sepultura motiu de
la cessió, la persona titular cedent podrà sol·licitar prèviament el seu trasllat a d’altres
sepultures o bé autoritzar el seu trasllat a l’ossera general. En cas contrari s’entendrà que
de comú acord, la cedent i cessionària disposen que aquestes romanguin en la sepultura.
Article 35. Transmissió per causa de mort
Les transmissions mortis causa de drets funeraris podran realitzar-se per qualsevol de
les formes següents:

19/110

a)

Designació de beneficiari:

1. La persona titular del dret funerari, en qualsevol moment, podrà designar una persona
beneficiària de la sepultura per a després de la seva mort. A aquests efectes haurà de
comparèixer davant l’Ajuntament i subscriure l’oportuna acta, en la qual es consignaran
les dades de la sepultura, nom, cognoms, NIF i domicili de la persona beneficiària. En la
mateixa acta podrà designar altra persona beneficiària substituta pel cas de premoriència
d’aquell. La compareixença davant l’Ajuntament pot substituir-se amb l’aportació de
document notarial.
2. La designació de persona beneficiària podrà modificar-se quantes vegades desitgi la
persona titular, essent vàlida la última designació efectuada.
3. Aquesta designació no produirà els seus efectes en els supòsits següents:
a) Quan la persona titular del dret funerari el revoqui expressament, mitjançant
compareixença davant l’Ajuntament o en escriptura pública, testament o codicil.
b) Quan la persona titular del dret funerari el llegui a una altra persona.
c) Quan la persona beneficiària, i en el seu cas la substituta, premorin a la titular del dret
funerari. En aquest cas, el dret funerari es transmetrà a favor de les persones hereves de
la titular. En conseqüència, l’òbit de la persona beneficiària anterior al de la titular no
atorga cap dret a les hereves de la beneficiària.

4. El beneficiari adquireix la condició de titular del dret funerari quan justifiqui la defunció
d’aquest, identifiqui la seva personalitat i es tramiti la transmissió del dret. Fins aleshores
el beneficiari no pot gaudir dels drets que atorga el present reglament als titulars dels
drets funeraris.
b)

Successió testamentària:

1. A falta de designació expressa de beneficiari, si del certificat d’últimes voluntats en
resultés l’existència de testament s’obrirà la successió testamentària i d’acord amb les
disposicions de la persona testadora, es durà a terme la transmissió del dret funerari a
favor de la persona hereva designada.
2. Si la persona testadora hagués disposat de la seva herència a favor de diverses
persones, sense fer menció expressa al dret funerari, els drets sobre la sepultura seran
deferits a la persona hereva amb major participació en la massa hereditària o a la
escollida per tots els cohereus
3. Si no hi ha acord, s’atribuirà la titularitat a aquella de les persones hereves que ho hagi
sol·licitat i que estigui en possessió del títol. Si cap de les persones hereves tingués la
possessió del títol, s’atorgarà la titularitat a la persona de major edat, i si aquesta no
accepta, a la següent per ordre d’edat, i així successivament. Aquesta transmissió
revestirà el caràcter de provisional mentre no recaigui resolució judicial ferma .
c)

Successió “ab intestat”:

En defecte de persona beneficiària designada i de successió testamentària, es transmetrà
el dret funerari per l’ordre de successió que estableix la legislació civil i si existeixen
diverses persones amb dret a la successió, s’observaran les normes de l’article anterior
d)

Dret d’usdefruit
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En el cas de successió abintestat es reconeix el dret d’usdefruit a favor del cònjuge vidu,
en els termes de la legislació vigent.
Article 36. Transmissió provisional:
1. Quan no sigui possible dur a terme la transmissió del dret funerari en les formes
establertes en els articles precedents, ja sigui perquè no pugi justificar-se la defunció del
titular, perquè sigui insuficient la documentació que és possible aportar o bé per absència
de persones que hi tinguin dret, es podrà expedir un títol provisional a favor del/la
sol·licitant que ostenta relació d’afinitat demostrable amb el titular que figura en el
document funerari.
2. Es procedirà de la mateixa manera en el supòsits de títols funeraris atorgats amb
anterioritat a aquest reglament, quan la persona posseïdora del títol no té relació de
parentiu amb la persona titular del dret perquè el va rebre per raons de filantropia o
similars.
3. La tramitació de les transmissions que s’efectuïn amb caràcter provisional es realitzarà
mitjançant expedient administratiu que comprendrà la publicació d’ edictes en el tauler
d’edictes de l’Ajuntament i en la pàgina WEB, i en el Butlletí Oficial de la Província, a
càrrec de la persona sol·licitant, perquè en el termini de 20 dies hàbils següents a la
publicació les persones que es considerin amb millor dret s’hi puguin oposar. El gestor del
servei prèvia audiència resoldrà.
4. El títol que s’expedeixi com a resultat d’aquesta transmissió tindrà caràcter provisional
durant quinze anys transcorreguts els quals, excepte en cas de litigi pendent que afecti la
titularitat de la llicència/concessió, el títol esdevindrà definitiu.
5. Els títols que s’expedeixin amb caràcter provisional ho seran sempre se’ns perjudici de
tercers amb millor dret i amb prohibició de tota exhumació posterior de cadàvers o restes
que no siguin del cònjuge, ascendents, descendents o col·laterals fins al quart grau de
consanguinitat o afinitat, i de persona amb vincles afectius amb el titular provisional. .
6. El títol provisional serà transmissible per causa de mort amb les mateixes particularitats
previstes en aquest reglament que per qualsevol altre títol, amb el benentès que la
persona que succeeix ho fa en idèntiques condicions de provisionalitat pel temps que
manqui fins a la consolidació del dret.
7. En el cas de transmissions provisionals, quan aparegui una persona reclamant el seu
millor dret, vindrà obligada a demostrar, presentant la documentació acreditativa i fefaent,
el suposat dret. En cas afirmatiu, s’inscriurà el dret funerari objecte de litigi al seu favor,
sense que la titular del dret provisional tingui en cap cas dret a indemnització. En aquest
cas, la persona titular provisional haurà de traslladar el cadàvers o restes l’enterrament
dels quals s’haguessin autoritzat, si així ho sol·licita la nova titular, respectant-se en tot
cas, els terminis legals d’obertura de sepultures.
Article 37. Retrocessions
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1. Els drets de concessió de nínxols que no continguin restes podran ser retrocedits pel
seus titulars a l’Ajuntament, mitjançant sol·licitud per escrit de l’abonament dels drets que
fixi l’ordenança fiscal vigent a la data d’inici de l’expedient, en proporció al temps que
manqui per a la finalització de la concessió.
2. En cas d’existència de restes, s’exigirà prèviament que els titulars optin pel trasllat
d’aquests restes a un columbari, a un nínxol de la seva titularitat o a l’ossera general, a
càrrec de la persona sol·licitant de la reversió, i es compensaran les despeses amb
l’abonament dels drets de concessió vigents en l’ordenança fiscal, amb igual criteri
proporcional.
CAPÍTOL IV. De la caducitat i extinció del dret funerari
Article 38. Caducitat i extinció del dret funerari
1. L’extinció del dret funerari tindrà els efectes indicats a l’article 40 d’aquest Reglament.
Comportarà la reversió de la sepultura a l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès i es
podran concedir novament altres drets sobre aquesta.
2. L’extinció del dret funerari es produirà per les següents causes:
a) pel transcurs del temps de la concessió o de la seva pròrroga.

b) Per renúncia expressa del titular. El titular, els seus hereus i els beneficiaris podran
renunciar al dret funerari per escrit i en qualsevol moment. En el cas d’existir cadàvers o
restes podran ser traslladats a una altre sepultura a càrrec del titular o a l’ossera general.
c) Per caducitat del dret funerari. Es declararà la caducitat en els casos següents:
1. Per impossibilitat sobrevinguda de l’ús privatiu del domini públic per causa no
imputable ni a l’Ajuntament ni al titular del dret.
2. Per abandonament de la sepultura, Es considerarà com a tal l’incompliment,
dins del termini de 6 mesos des de l’enterrament, de les obligacions de col·locar
les làpides en el cas de les concessions de llarg termini i d’un any en el cas de les
concessions de curt termini.
3. Per falta de pagament dels drets d’atorgament o transmissió dels drets, dins del
termini d’un mes des del requeriment, o per falta de qualsevol altre pagament
previst en l’ordenança fiscal de cementiri, durant dos anys, sense perjudici del
procediment de constrenyiment que es pugui dur a terme.
4. Per declaració d’estat ruïnós de la construcció.
5. Per tàcita renúncia. Tindrà aquesta consideració el transcurs del termini previst
de 2 anys des de la mort del titular sense que els hereus o legataris hagin
sol·licitat la transmissió del dret a favor seu, amb els requisits previstos en el
capítol III del Títol III.
6. Per incompliment greu de qualsevol altra obligació dels titulars dels drets
funeraris prevista en aquesta Ordenança
7. En el cas que cap persona acrediti el seu dret a la transmissió del dret funerari
o no hi hagin persones cridades a la successió, “inter vius” o “mortis causa”,
aquest dret s’entendrà extingit i revertirà al l’Ajuntament.
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3. Es podrà rescatar el dret a favor de l’Ajuntament, de manera unilateral, abans del
venciment del termini estipulat, quan ho justifiqui l’interès públic i mitjançant la
corresponent indemnització.
Article 39. Procediment de declaració de la caducitat
1. La declaració de caducitat comportarà la reversió de la sepultura a favor de
l’Ajuntament. La declaració de caducitat requerirà la instrucció de l’expedient administratiu
corresponent.
2. L’interessat podrà sol·licitar la concessió d’un nou dret sobre la mateixa sepultura, previ
abonament de la tarifa corresponent d’acord amb l’Ordenança fiscal vigent.
3. En cas de declaració de caducitat per falta de pagament de les taxes, els interessats
podran en els supòsits dels apartats 3 i 4 del punt c. de l’article anterior l’interessat podrà
sol·licitar al gestor del servei l’actualització del dret funerari sempre que abonin i posar al
corrent el pagament de les tarifes deixades d’ingressar i que no hagin prescrit.
Article 40. Efectes de la declaració de caducitat
1. La declaració de caducitat del dret funerari comporta la seva extinció i la posterior
reversió a favor de l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès, no donant lloc a cap mena
d’indemnització per cap concepte.
2 Declarada, si escau, l’extinció del dret funerari s’ordenarà, l’exhumació de les restes
cadavèriques per al seu trasllat a l’ossera general, excepte si les persones interessades
determinen de forma fefaent un altre lloc, llevat d’alló previst a l’article 19.4 (ossera
comuna per al cas de les persones il·lustres).
3. En cap cas, no podran ser reclamades les restes una vegada dipositades a l’ossera
municipal o incinerades.
4. Les despeses que suposi la reversió d’una sepultura atesa la obligació del
concessionari de deixar-la lliure i vàcua, seran a càrrec seu i l’import es determinarà
d’acord amb l’ordenança fiscal vigent, així com les despeses complementàries de trasllat.
Si no es pot determinar el possible concessionari ni d’altre persona amb dret sobre la
sepultura que es reverteix, les despeses de neteja de la sepultura seran assumides pel
gestor del servei.
TÍTOL IV
INHUMACIONS, EXHUMACIONS I TRASLLATS
Article 41. Règim jurídic
1. Les inhumacions, exhumacions, conduccions i trasllats de cadàvers o restes
cadavèriques es regiran per les disposicions de policia sanitària mortuòria vigents i per
allò que preveu aquest reglament.
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2. En el cementiri de Sant Quirze del Vallès, la pràctica de qualsevol de les operacions
funeràries esmentades en l’anterior apartat i que es desenvolupen en el present títol, serà
a instància de l’interessat, i executada directament per l’Ajuntament o de l’ens en qui
delegui.
Article 42. Termini per a la inhumació de cadàvers
D’acord amb el Reglament de Policia sanitària mortuòria, no es donarà destinació final a
un cadàver abans del transcurs de 24 h des de la defunció, llevat dels casos que prevegi
el mateix reglament que es procedirà a la inhumació o incineració abans d’aquest termini.
Article 43. Procediment d’inhumació
1. En tota sol·licitud caldrà presentar davant del gestor del servei els documents
següents:
- Títol del dret funerari o sol·licitud de concessió de nova sepultura en cas que
l’interessat no tingui sepultura disponible en el cementiri municipal.
- DNI titular
- Certificat de defunció
- Autorització del jutge competent, en els casos diferents de mort natural

2. En el moment de la presentació del títol, s’identificarà a la persona a nom de la qual
estigui expedit. El consentiment del titular per a la inhumació, sigui de familiars o de
qualsevol persona, s’entendrà atorgat vàlidament pel sol fet de la presentació del títol,
sempre que no existeixi denúncia escrita de robatori, sostracció o pèrdua presentada al
gestor del servei amb 5 dies d’antelació.
3. El gestor del servei, prèvies comprovacions oportunes, expedirà autorització de
inhumació que s’inscriurà en el registre corresponent i en el títol de la concessió. Còpia
d’aquesta autorització es notificarà a la persona encarregada del cementiri per procedir a
la pràctica del servei.
Article 44. Manca de presentació del títol per a inhumació
Si el titular resultés haver mort o no es pogués identificar, caldrà que l’interessat justifiqui
la seva intervenció, d’acord amb l’apartat 1 de l’article 33.
Només es podrà autoritzar i executar la inhumació d’un cadàver sense aportació del títol
del dret funerari en els casos següents:
a) Quan és el propi titular qui ho sol·licita, al·legant pèrdua del títol. En aquest cas
s’iniciarà l’expedient per a l’expedició de duplicat.
b) Quan s’hagi d’inhumar el propi titular del dret funerari, s’autoritzarà la inhumació a
qualsevol persona que comparegui i s’identifiqui.
c) Quan existeixi conformitat del beneficiari designat o de la majoria dels que tinguin dret
a succeir en el dret funerari.
d) En el supòsit excepcional que el títol no fos presentat i que el cadàver a inhumar no
sigui el del titular del dret, es requerirà la conformitat expressa d’aquest.
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En els supòsits b) i c) del punt anterior caldrà que la persona amb dret successor sobre la
concessió insti la transmissió del dret al seu favor en el termini màxim de 2 anys, en cas
contrari s’iniciarà la caducitat del dret d’acord amb el present reglament.
Article 45. Pràctica de la inhumació i reducció de restes
1. No es pot obrir cap sepultura abans del transcurs de 2 anys des de la darrera
inhumació o 5 anys si la defunció es va produir per malaltia infecciosa contagiosa,
excepte autorització de l’alcalde o persona en qui delegui, sens perjudici d’autorització
judicial i d’acord amb la policia sanitària mortuòria.
2. Quan la inhumació s’hagi de practicar en una sepultura que contingui altres cadàvers o
restes cadavèriques, podrà efectuar-se prèviament la seva reducció. Només a petició
expressa del titular o de la persona que tramiti la inhumació, aquesta operació es
practicarà abans de l’acte d’enterrament i en presència del titular o persona en qui
delegui, sempre que les disponibilitats del servei ho permetin.
3. La inhumació i reducció de restes s’executarà per l’Ajuntament o ens en qui delegui.
4. El nombre d’inhumacions successives en cada sepultura exclusivament estarà limitat
per la seva capacitat respectiva, tenint en compte la possibilitat de reducció de restes
referida en l’anterior punt.
Article 46. Exhumació de cadàvers i restes

1. L’exhumació haurà de fer-se tenint en compte els terminis assenyalats anteriorment.
2. Quan es sol·liciti exhumació per a la conducció o trasllat d’un cadàver o unes restes
dipositades en una sepultura, el títol de concessió de la qual figuri a nom de difunt, per
autoritzar l’operació s’haurà de tramitar prèviament la transmissió de la titularitat del dret,
en els termes establerts a l’article 33.
3. D’acord amb aquest reglament, l’obertura d’una sepultura sol·licitada pel seu titular,
requerirà autorització expressa de l’òrgan competent i es portarà a terme directament per
l’Ajuntament o ens en qui delegui.
Article 47. Exhumació, trasllat i posterior inhumació
1. L’exhumació i conducció o trasllat d’un cadàver o d’unes restes per reinhumar-lo en un
altre cementiri o per la seva incineració, requerirà la sol·licitud del titular de la sepultura.
En aquest cas caldrà, l’autorització dels òrgans competents dels Ajuntaments
corresponents i acompanyar l’ autorització del Departament de sanitat i seguretat social
de la Generalitat de Catalunya.
2. En cas que la reinhumació es sol·liciti a una altra sepultura del mateix cementiri
municipal, s’exigirà el consentiment exprés dels titulars d’ambdós drets funeraris.
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3. En cas que es sol·liciti dipositar les restes exhumades a l’ossera municipal, caldrà
l’autorització per l’òrgan competent de l’Ajuntament en els termes establerts en aquest
reglament. En cap cas es podran reclamar les restes una vegada dipositades a l’ossera.
4. Les exhumacions ordenades per les autoritats judicials seran autoritzades per l’òrgan
competent municipal, i s’ajustaran als termes del manament judicial. .
Article 48. Trasllat per obres
1. En el cas que fos necessari el trasllat de restes per obres de reparació de sepultures, o
per motiu d’obres de caràcter general al cementiri, l’Ajuntament o ens que gestioni el
servei ho comunicarà a les persones titulars afectades.
2. Sempre que no s’hi oposin les disposicions referents a exhumacions, el trasllat es farà
a sepultures de caràcter provisional, i es retornaran a les primitives sepultures un cop
acabades les obres. Si no es pogués fer el retorn a la sepultura originària, ja sigui per la
impossibilitat de la reparació o per qualsevol altre motiu, l’Ajuntament facilitarà un altre
nínxol de característiques similars i amb les mateixes condicions concessionals.
3. Aquests trasllats no generaran despeses per a les persones titulars.
Article 49. Les incineracions
La sol·licitud d’incineració serà formulada pels familiars més propers al difunt o en el seu
defecte per una altra persona que justifiqui la seva intervenció.
La sol·licitud ha d’anar acompanyada dels següents documents:

- Document acreditatiu de la voluntat d’incineració del difunt o en el seu defecte dels
familiars més propers.
- Certificat expedit pel metge que hagi atès el difunt on consti la viabilitat de la incineració.
- Certificat de defunció.
- Resolució del jutge manifestant la no oposició a la incineració en cas d’intervenció
judicial.
TÍTOL V
ORNAMENTACIÓ DE LES SEPULTURES:LÀPIDES
Article 50. Disposicions generals
1. La col·locació i canvi de làpides requerirà el previ abonament de les taxes que
corresponen segons l’ordenança fiscal reguladora.
2. Per resolució d’Alcaldia o regidor/a en qui delegui, podran establir-se criteris
d’uniformitat d’obligat compliment, relatius a tipus de materials, color, dimensions, tipus
de lletra i a la informació que s’hi inscrigui.
3. No es permet la col·locació de làpides desproporcionades, provocatives o de mal gust,
tant pel seu disseny com pel seu text.
Article 51. Obligacions dels titulars del dret funerari
Tant en el cas dels nínxols com dels columbaris, el titular del dret té l’obligació de
col·locar la làpida en la sepultura d’acord amb les normes que s’indiquen en els preceptes
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següents, en el termini màxim de 6 mesos en el cas de les concessions de llarg termini, i
d’1 any en el cas de les concessions de curt termini, sense perjudici de l’obligació de
gravar en la llosa de forma immediata a la inhumació, el nom, cognoms de la persona o
persones inhumades i la data d’inhumació.
Article 52 Característiques de les làpides
1. La làpida que es col·locarà haurà de ser sense elements sobreposats només esculpits,
d’un gruix no superior a 2 centímetres i haurà de comptar amb quatre punts o poms en
els quatre vèrtex, per facilitar la seva col·locació i extracció. En la part inferior aquests
poms podran ser gerros d’alumini o d’acer inoxidable.
2. En els nínxols de nova construcció la làpida s’adequarà al sistema de subjecció que la
construcció del nínxol prevegi i quedarà alineada amb la línia de façana, sense que
sobresurti cap cantell de la resta de nínxols.
3. La col·locació de làpides en nínxols haurà de ser de manera que se’n garanteixi la
seva fixació i alhora que permeti un fàcil extracció o retirada per successives inhumacions
en el mateix nínxol. Tot, sens perjudici del compliment de les estipulacions del següent
capítol tercer.
4. No és permesa la col·locació de marbres o lloses al voltant ni en els llindars del nínxol
tapant la paret del bloc o completant l’ornamentació de la sepultura.
Article 53 Emblemes, recordatoris, símbols o epitafis
Qualsevol emblema, recordatori o símbol que es col·loqui en la sepultura podrà
transcriure’s en qualsevol idioma, atenent al degut respecte en el recinte de cementiri,
fent responsable el titular dels danys que es pugui causar a tercers.
Les obres de reconstrucció, reparació i millora en les sepultures existents, i dels seus
accessoris i elements de decoració, així com la seva neteja seran a càrrec del titular del
respectiu dret funerari que, en serà responsable davant tercers.
Article 54 Responsabilitat del titular i execució subsidiària
1. L’Ajuntament no serà responsable dels robatoris o dels danys que es puguin produir a
les sepultures, làpides, lloses o als seus elements.
2. De les infraccions de les normes establertes en aquest títol serà responsable la
persona titular del dret funerari. L’Ajuntament actuarà subsidiàriament, i a càrrec del titular
del dret funerari, quan els elements instal·lats comportin un risc imminent per a les
persones, en els casos d’incompliment per part del titular no obstant haver estat requerit
per adoptar les mesures escaients, i quan, per raons alienes a l’Ajuntament no s’hagi
pogut practicar fefaentment el requeriment a la persona titular o beneficiària del dret
funerari.
Article 55 Instal·lació de parterres, jardineres i testos
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1. Per raons de seguretat, no és permesa la col·locació de testos, jardineres ni gerros en
el nínxols ni en forma de balcó, en volada, ni a peu de terra ocupant la via o carrer del
cementiri.
2. No es podrà col·locar en cap sepultura ni cornises ni elements de volada que avancin
damunt de les vies o carrers del cementiri, tenint en compte allò previst en el present títol.
3. L’Ajuntament o el gestor del servei podrà per raons tècniques o estètiques, a fi de
garantir la uniformitat, acordar la prohibició expressa de determinats elements
ornamentals en les sepultures.
4. En cas de detectar-se jardineres, testos, gerros, lloses o qualsevol altre element
ornamental col·locat infringint les disposicions d’aquest Reglament, es donarà un termini
de 48 hores a l’interessat perquè ho retiri, en cas de no atendre el requeriment a temps,
de no poder determinar el responsable o quan sigui necessari per raons de seguretat,
aquests elements seran retirats pel gestor del servei, a costa de l’interessat.
TÍTOL VI
RÈGIM SANCIONADOR
CAPÍTOL I De les infraccions
Article 56 Les infraccions
Les infraccions de les prescripcions d’aquesta Ordenança són sancionables de
conformitat amb allò que estableix la Llei de bases de Règim local, el Reglament d’Obres,
Activitats i Serveis dels Ens Locals, la Llei 14/1986, de 25 d’abril, General de Sanitat, i el
Reglament de Policia Sanitària Mortuòria, aprovat per Decret 297/1997, de 25 de
novembre, i es classifiquen en molt greus, greus i lleus, segons es tipifiquen en els
apartats següents:
1. Infraccions molt greus
a) L’obertura de la sepultura sense autorització judicial o administrativa
b) La inhumació, exhumació o el trasllat de restes sense complir les normes de
caràcter higièniques-sanitàries vigents
c) La retirada, manipulació o danys a les làpides de titularitat aliena a l’autor d’aquest
actes
d) Els actes que suposin profanació
e) La manipulació, alteració o falsedat documental del títols funeraris o d’altres
documents necessaris per a obtenir un dret o benefici funerari
f) La reiteració de dos o més faltes greus en el termini de dos anys.
g) Qualsevol altre incompliment de les obligacions que s’estableixen en aquest
Reglament o en altres disposicions legals i reglamentàries que incideixen
supletòriament en la seva regulació, sempre que tingui aquesta qualificació.
2. Infraccions greus
a) La circulació de vehicles no autoritzats pel recinte del cementiri
b) La col·locació, canvi i reparació de làpides per part de la persona titular sense
haver procedit al pagament previ de les taxes municipals.
c) La col·locació de làpides o elements accessoris d’aquestes no permesos quan
envaeixin drets funeraris aliens.
d) La comissió de danys i desperfectes en les instal·lacions del Cementiri, sense
perjudici de la responsabilitat penal o civil, si escau.
e) La falta de pagament de les taxes per l’adjudicació del dret funerari o de les seves
pròrrogues, si escau, i pels drets de transmissió.
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f) L’acumulació de rebuts de rebuts impagats de taxes de conservació i manteniment
del cementiri durant dos anys, se’ns perjudici de constituir causa d’extinció del dret
funerari, segons l’article 38.2.c.3., i dels procediments recaptatoris en via
executiva que corresponguin.
g) La reiteració de dos o més faltes lleus en un termini de 6 mesos.
h) Qualsevol altre incompliment de les obligacions que s’estableixen en aquesta
Ordenança o bé en altres disposicions legals i reglamentàries que incideixin
supletòriament en la seva regulació, sempre que no sigui qualificat com a molt
greu
3. Infraccions lleus
a) La manca d’alguns elements principals de la làpida o la instal·lació d’elements
accessoris no permesos.
b) La manca de manteniment dels nínxols o columbaris
c) El comportament per part dels visitants de forma no adequada al recinte
d) La participació en d’altercats i/o discussions entre usuaris o amb el personal del
servei
e) La inobservança de les instruccions del personal del servei.
f) La col·locació de làpides o objectes provocatius o de mal gust, tant pel seu
disseny com pel seu text
g) La realització d’actes greument irreverents o lesius contra la dignitat del lloc, les
persones i els serveis.
h) L’entrada d’animals al recinte del cementiri, a excepció dels gossos pigall
i) La venda ambulant a l’interior del cementiri.
j) Qualsevol altre incompliment de les obligacions que s’estableixen en aquest
Reglament o en altres disposicions legals i reglamentàries que incideixin
supletòriament en la seva regulació, sempre que no sigui qualificat com a greu.
CAPÍTOL II. De les sancions
Article 57. Sancions
Les conductes tipificades en l’article anterior seran sancionades amb multa pels imports
següents:
a) Infraccions lleus: multa de 30,00 a 300€
b) Infraccions greus: multa de 300,01 a 600,00€
c) Infraccions molt greus: multa de 601,00 a 900€
Les sancions per infraccions greus i molt greus poden portar aparellada la sanció
accessòria d’extinció del dret funerari en funció de la gravetat de la conducta infractora a
criteri de l’instructor del procediment sancionador.
Totes les sancions per infraccions lleus, greus i molt greus porten aparella la sanció
accessòria de restitució dels desperfectes causats i supletòriament l’abonament del cost
de la restitució en el cas aquesta es realitzi subsidiàriament per l’Ajuntament o per la
persona titular dels drets lesionats.
Article 58. Graduació de les sancions
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La quantia de les multes serà graduada en el seu recorregut atenent als danys i perjudicis
causats, el risc creat, la reiteració en la comissió de les conductes antireglamentàries, de
les circumstàncies agreujants o atenuants existents, i de la intencionalitat o grau de
negligència i imprudència del causant.
Article 59. Procediment sancionador
La imposició de les sancions per la comissió de les infraccions tipificades en aquest
Reglament, s’ajustarà al procediment sancionador regulat pel el Decret 278/1993, de 9 de
novembre, sobre el procediment sancionador d’aplicació als àmbits de competència de la
Generalitat.
DISPOSICIONS ADDICIONALS
Primera. Règim supletori
En tot allò no previst expressament en aquest reglament, s’estarà a allò que disposa el
Reglament de Policia Sanitària Mortuòria, aprovat per Decret 297/1997, de 25 de
novembre, la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local, el Text
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat per Decret legislatiu
2/2003, de 28 d’abril, i la resta de l’ordenament jurídic que li sigui d’aplicació.
Segona. Modificació legislativa
Aquest reglament, en tot allò que es refereix a remissions normatives o terminis, els qual
han estat fixats en atenció a les normes de policia sanitària mortuòria, s’entendrà
automàticament modificat en el cas que ho siguin les normes de referència.

Tercera. Titularitat dels drets funeraris atorgats a una pluralitat d’interessats abans de la
entrada en vigor de la present Ordenança.
L’Ajuntament instrumentarà els procediments necessaris per tal de regularitzar els drets
funeraris atorgats amb anterioritat a la entrada en vigor de la present Ordenança a favor
d’una pluralitat de titulars, als efectes de donar compliment a l’article 28.
DISPOSICIONS TRANSITÒRIES
Primera. Els drets funeraris atorgats amb anterioritat a l’entrada en vigor d’aquest
reglament tenen la condició de concessió administrativa en els termes regulats en aquest
reglament, es respectaran no obstant les especialitats per concepte, titularitat i termini fins
al terme d’aquest.
Segona. Ampliació sol·licitud transmissió dret funerari
Als efectes de sol·licitar la transmissió del dret funerari, els terminis previstos en l’article
33 que haguessin transcorregut a l’entrada en vigor d’aquesta Ordenança, s’entendran
prorrogats per un termini de dos anys a partir de l’endemà de la seva entrada en vigor.
Tercera. Arrendaments
En el cas dels arrendaments de drets funeraris, atorgats segons l’Ordenança Municipal
Reguladora dels Serveis de Cementiri i Funeraris vigent fins a la publicació de la present
Ordenança, que s’extingeixin un cop publicada la present Ordenança, no s’atorgaran
pròrroga dels mateixos i s’oferirà als seus titulars la possibilitat d’adquirir una concessió a
curt o llarg termini.
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DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA
Queda derogada l’Ordenança Municipal Reguladora dels Serveis de Cementiri i Funeraris
aprovada pel Ple de l’Ajuntament en sessió del dia 31 de maig de 2001, i publicada
íntegrament en el Butlletí Oficial de la Província núm. 141, annex II, del dia 13 de juny de
2001.
DISPOSICIÓ FINAL
El present reglament entrarà en vigor un cop publicat íntegrament en el Butlletí Oficial de
la Província, i hagi transcorregut el termini de quinze dies hàbils previst a l’article 65.2 de
la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.”
Segon. Sotmetre aquest acord d’aprovació a informació pública mitjançant un anunci que
s’ha de publicar al Butlletí Oficial de la Província, al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya, a un dels mitjans de comunicació escrita diària de més difusió al municipi i al
tauler d’anuncis municipal, per un termini de 30 dies des de l’endemà de la darrera
d’aquestes publicacions, per a la formulació de reclamacions i al·legacions.
Tercer. Disposar que l’aprovació inicial esdevindrà definitiva si no s’efectuen al·legacions
durant la informació pública.

Deliberacions
La senyora Elena Sabater Sánchez declara:
Bona nit, bon vespre a tothom.
Després de més de 15 anys de vigència de l’Ordenança que fins ara hem tingut, ens
consta que és necessari la seva revisió i actualització atès de les incidències diverses
sorgides quant a interpretació i aplicació de la norma per part dels serveis gestors
municipals i així com l’evolució dels requeriments i demandes dels ciutadans.
Us faré un resum dels punts i dels títols i els apartats més importants.
Bé la nova regulació actualitza les previsions contingudes en la primigènia norma.
Farem un resum dels títols i de les disposicions que s’han modificat i que s’han ampliat.
La norma s’estructura en 6 títols, en 3 disposicions addicionals, 3 transitòries i una
derogatòria final.
El Títol I és pràcticament igual al que ja existia en l’antiga Ordenança i es dedica a les
disposicions generals, amb indicació de l’objecte i amb àmbit d’aplicació i naturalesa i
característiques del servei, així com les seves competències municipals i de les
obligacions de les empreses prestatàries d’aquest servei.
El Titol II, dividit en dos capítols, presenta com a principal novetat el capítol II, de
regulació del registre públic del cementiri municipal, la gestió del qual a l’actualitat
demana la seva adaptació a l’Administració Electrònica.
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El Títol III, tracta sobre els drets funeraris, en els quals hi ha algunes de les grans
novetats d’aquesta Ordenança. Les principals novetats són aquestes: al Capítol I,
desapareix la categoria de l’arrendament de nínxols i columbaris, ja que aquest dret
funerari es configura com una concessió d’ús de la sepultura, com a bé demanial que és
i ha quedat exclòs de tota transacció mercantil. Per tant en lloc de dir-se arrendament
serà concessió.
També es realitza la distribució entre concessions de curt i llarg termini tant en nínxols
com en columbaris, per evitar els dubtes interpretatius i d’aplicació generats per l’antiga
regulació dels arrendaments.
Capítol II, de la titularitat dels drets funeraris, s’estableix que els drets funeraris seran
atorgats únicament en nom d’una sola persona, evitant la pluralitat dels titulars a vegades
desconeguts que dificultava la tramitació dels expedients administratius.
Capítol III, en relació a la transmissió d’aquests drets, tenim les següents modificacions:
1. S’allarga el termini per instar les transmissions de drets funeraris fins a 2 anys, fins ara
en aquell moment eren 6 mesos. Amb motiu de les dificultats que els serveis gestors
municipals s’han trobat a l’hora de tramitar els expedients administratius dins del termini
establert. 2. També s’aplica la possibilitat de realitzar una transmissió per donació,
únicament s’estableix que l’ordenança fiscal gravarà aquest tipus de transmissió amb
diferents tarifes segons el grau de parentiu existent. 3. En relació a la transmissió per
causa de mort, s’ha detallat de manera més específica les diferents possibilitats:
designació de beneficiari, successió testamentària, successió “ab intestat” i el dret
d’usdefruit.
A l’antiga ordenança ja existia la transmissió per designació, però no diferenciava la
transmissió per successió testada o intestada.
4. Es crea la figura de la transmissió provisional, que permet expedir un títol provisional a
favor del sol·licitant que ostenta relació d’afinitat demostrable amb el titular que figura en
el document funerari.
En els casos que no sigui possible la transmissió de dret funerari per actes entre vius o
“mortis causa”.
Capítol IV. Regula l’extinció dels drets funeraris, clarificant els diversos supòsits.
En el Títol IV es tracta també de manera detallada de les operacions d’inhumació,
exhumació i trasllat de les restes a mida amb les disposicions del Reglament de policia
sanitària mortuòria.
Títol V. Una altra de les novetats amb efecte pràctic important, és la regulació continguda
i relativa a la ornamentació de les sepultures. Qüestió aquesta no tractada en detall a
l’anterior ordenança municipal.
Títol VI. S’estableix el règim sancionador en línia amb la regulació continguda a l’anterior
ordenança.
Aquesta nova Ordenança municipal reguladora del servei de cementiri i funerari es
completa amb les disposicions addicionals transitòries i derogatòria final, entre les que
destaquen les següents transitòries:
Segona. S’amplia el termini de sol·licitud de transmissió de drets funeraris fins el 2 anys,
tal com es contempla a l’article 33 de l’esmentada ordenança.
Tercera. Relativa als arrendaments dels drets funeraris que estableix l’extinció d’aquests
drets i l’opció d’adquirir-ne una concessió a curt o llarg termini.
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En relació a les disposicions addicionals, destaquem la tercera que estableix que
l’Ajuntament instrumentarà els procediments necessaris per tal de regularitzar els drets
funeraris atorgats a favor d’una pluralitat de titulars als efectes de donar compliment a
l’article 28 de l’anomenada ordenança.
De forma paral·lela també es modifica l’ordenança fiscal número 4.9, que el meu
company Albert us passarà més tard, relativa a la taxa de cementiri i els serveis funeraris,
adaptades als nous conceptes sorgits a l’ordenança municipal reguladora.
Demanem el vot favorable.

El senyor Luís Villa Carbó declara:
Bona nit a tothom.
Aquest tema el nostre grup municipal votarà a favor, el que sí que demanaríem, que això
veig que a la disposició final, la part segona, la veiem una mica fluixa, creiem que la
informació a tot el veïnat s’ha de fer amb més força, és un tema molt important, és un
tema que afecta a molta gent, perquè hi ha molta propietat, hi ha molta gent, és un tema
que s’ha de donar explicacions a tothom, han de conèixer el tema, i s’ha d’estar
perfectament informat.
Llavors considerem que fer, en un mitjà escrit del municipi fer-ne difusió, jo crec que és
poc, crec que s’hauria de fer, al meu parer, el meu parer és el parer del nostre grup, és un
resum del que serà aquesta llei, diferenciada en lo altre, que en el fons és una mica de
resum del que ha fet la Sra. Regidora i aquest resum i amb totes les qüestions més claus
de la nova llei, doncs enviar-la a tots els veïns, particularment a tots els titulars de títols,
que són els afectats i després en general doncs a un mitjà de comunicació jo crec que és
poc, s’hauria de fer més informació.

La senyora Elisabeth Oliveras i Jorba declara:
Parlarem amb comunicació per veure si podem fer arribar les esmenes, els canvis que
s’han fet entenc que sí que s’han de fer arribar a tots els veïns que ja són usuaris perquè
d’alguna manera els afecta directament. Un resum ampli sí que s’ha contemplat que hi
haurà d’anar a l’Informem, i si veiem que amb això no és suficient o que hi pot haver,
haurem de buscar alguna altra manera de fer-ho saber.
El que s’ha contemplat a la disposició final és la publicació en el BOP, perquè sinó no
passaria a ser oficial el que estem aprovant i també al DOGC i llavors per tant doncs als
mitjans de premsa.
Però bé parlarem amb comunicació per veure com ho podem fer arribar més a tothom i
com podem fer un resum entenedor perquè arribi als usuaris perquè no s’emboliquin més
del que.
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La senyora Elena Sabater Sánchez declara:
Referent al Sr. Villa, comentar-li també que he parlat amb el servei i tots els procediments
que en aquests moments estan sobre la taula, vull dir que estaran plenament informats,
vull dir que en definitiva això s’amplia als veïns i veïnes, vull dir que va al seu favor. Tota
aquesta nova ordenança és per ampliar i per afavorir els veïns i les veïnes.
Però bé totalment d’acord amb l’Elisabeth, amb l’alcaldessa de què s’ha de comunicar i
s’ha de fer més entenedora a tots els veïns.

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

6. Creació Comissió Informativa Especial POUM
ANTECEDENTS DE FET
Un dels eixos fonamentals del la present legislatura el constitueix la nova ordenació
urbanística del municipi, com és palès per les diverses iniciatives encetades pel
Consistori. D’elles la principal és la redacció del nou planejament.
Per materialitzar aquesta previsió s’han contractat, per acord de junta de govern local de
7 de febrer de 2017 i prèvia licitació, els serveis de Jornet-Llop-Pastor, S.L.P., amb les
finalitats concretes d’adaptar el planejament general a les previsions de la vigent
normativa urbanística, analitzar i fer propostes de l’estructura urbana actual, amb
l’articulació dels nous creixements consolidats, revisió i definició del sostre i població
potencial, la transformació interna i la realització de propostes de creixement i ordenació.
Per a optimitzar els resultats dels treballs de redacció i que siguin més enriquidors s’ha
considerat fonamental la participació dels grups polítics municipals mitjançant la creació
d’una Comissió Informativa especial.
FONAMENTS DE DRET
- Articles 52.2.e. i 60.4. del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el
Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
- Article 22.2.q. de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.
- Articles 123,124 i 125 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les
entitats locals, aprovat per Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre.
DISPOSICIÓ
S’adopten els acords següents:
Primer. Crear la Comissió Informativa Especial del nou Pla d’Ordenació Urbanística de
Sant Quirze del Vallès, el qual és un òrgan sense atribucions resolutòries que té per
objecte el seguiment, l’estudi i informe dels treballs de redacció d’aquest nou instrument
general de planejament.
Segon. Establir que aquest òrgan estarà integrat per l’alcaldessa i el portaveu de
cadascun dels grups polítics municipals, llevat que cada grup designi un altre membre,
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mitjançant escrit adreçat a l’alcaldessa en el termini de set dies des de l’adopció del
present acord.
Tercer. Disposar que la Comissió es reunirà com a mínim amb periodicitat bimensual i
s’extingirà automàticament un cop finalitzats els treballs del nou Pla d’Ordenació
Urbanística de Sant Quirze del Vallès.

Deliberacions
El senyor Francesc Fernández Lugo declara:
Bona tarda a tothom.
Com saben per l’equip de govern la revisió del Pla general d’ordenació municipal és un
dels punts claus en aquest mandat.
A tal efecte, feta la licitació corresponent i una vegada contractada la redacció amb
l’estudi Jornet, Llop, Pastor, busquem optimitzar els treballs que siguin, d’alguna manera
fer-los el més enriquidors possibles.
Aquest fi considerem que és bàsica la participació dels grups polítics que estan
representats en aquest ple mitjançant la creació d’una comissió informativa. Aquesta
comissió la creació de la qual ara sotmetem a aprovació, seria un òrgan o serà un òrgan
sense atribucions resolutòries, que tindria com a objecte el seguiment, estudi i l’informe
dels treballs que es vagin desenvolupament en el procés de la revisió.
Pel que fa a la composició, la comissió estarà formada per l’alcaldessa, i una persona
representants de cadascun els grups municipals, en principi la o el portaveu, llevat que
cada grup en designi un altre.
Aquesta comissió es reunirà cada 2 mesos com a mínim i quedarà extingida un cop
s’acabin els treballs del Pla.

La senyora Sílvia Peralta Valdívia declara:
Bona tarda a tots i totes.
Nosaltres votarem a favor lògicament de la constitució de la comissió del Pla general,
però bé fer alguna reflexió al respecte, una mica en la línia del que es va comentar l’altre
dia en la reunió que vam fer amb el despatx que s’encarregarà de l’elaboració del Pla i
que el seu director doncs ens va explicar de manera molt aclaridora tot el procés d’un pla
general i clar sí que crec que és necessari doncs una mica explicar als veïns i veïnes la
planificació i les previsions de calendari del que seria un pla general.
De fet el director del despatx ens va dir que de mitja per redactar un pla general són 8
anys, per tant clar ens trobem a meitat de mandat iniciant el procés, han passat 2 anys i
ara comencem, ara comencem el procés. És una decisió de l’equip de govern, no va ser
una decisió nostre, per tant nosaltres com van dir en el seu moment la respectem, tot i
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que nosaltres no la compartim, però bé hem de ser conscients que ens podem trobar
doncs en iniciar tota l’activitat i tota la feina, els estudis, avaluacions i diagnosi que
comporta tot aquest procés, potser el procés, segurament el procés més complex d’un
ajuntament, a part de lògicament tota la participació ciutadana que ha d’haver-hi i clar ens
trobem a meitat de la feina doncs amb les eleccions municipals, potser amb un canvi de
mandat o potser no, o amb un canvi de govern municipal que pot decidir continuar o no,
continuar les feines d’aquest Pla general.
Per tant que siguem conscients tots plegats del procés que iniciem i simplement això,
crear aquesta reflexió al respecte perquè com dic, és un procés llarg i complicat i hem
d’assumir-ho, ens hem de comprometre.
Per això nosaltres, tot i no ser una decisió nostra, com dic votarem a favor perquè
lògicament ara s’inicia tot el procés, participarem de les comissions que facin falta i com
sempre farem propostes de manera constructiva per tirar-lo endavant.

La senyora Mercè Vallès Corominas declara:
Bon vespre.
El nostre grup en la línia del que explicava la Sra. Peralta, doncs també votarem a favor
de la creació d’aquesta comissió, si bé és cert doncs que els nombrosos punts que s’han
portat sobre la taula que vostès han deixat caducar i hem tingut el debat oportú, els hi
hem dit el que pensàvem. Recordo de les intervencions que vam estar explicant
bàsicament això que deia de la durada de l’elaboració d’un pla general, però bé entenem
que nosaltres certament no ho portàvem en el programa, vostès sí, llavors entenem que
és un projecte prou important, del més importants al final d’un municipi, que entenem
doncs que perquè a aquesta comissió hem de donar-li suport, hem de fer, s’ha de
participar, ho hem de fer. Per tant el nostre grup votarà a favor per responsabilitat i
perquè entenem que com he dit, és un projecte prou important i ve a dir doncs també
que, perquè consti en acta i la setmana passada van venir a presentar-se i certament
agrair l’explicació que van fer, la presentació que ven fer, doncs perquè a vegades la
comunicació de la gent que ve a explicar diu molt, i la posada, no posada en escena, però
sí el que desprenen i certament doncs la sensació que ens va donar doncs era, es veu
gent molt preparada, que toquen molts àmbits, que saben el que fan i per tant ens va
generar confiança i per tant entenem que iniciem el procés, serà llarg i nosaltres li volem
donar suport des de l’inici perquè entenem que al final és un projecte de poble i per això l
i donarem suport.

El senyor Francesc Fernández Lugo declara:
Potser allargar una mica la reflexió que feien tant la Sra. Peralta com la Sra. Vallès,
certament afrontar una revisió d’un pla general i més com vam explicar els membres, en
aquest cas el director de l’equip redactor. És un procés que se te’n va des del que és un
mandat a 4 anys, ell explicava que la durada mitjana pot arribar a estar en 8 anys.
Per clar si tu en aquest cas com a equip de govern tens clar que vas a una revisió de Pla
general, que vas a fer un de nou, en aquest cas nostre a Sant Quirze, és una revisió de
pla general, saps que això ha d’anar més enllà d’un mandat, saps que a on comença, en
aquest cas aquest equip de govern, no sabem d’aquí 4, 6, 8 anys, quantes persones de
les que estem aquí assegudes estarem, si es tanca, en el moment que es tanca el Pla
general.
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En tot cas, això no es pot frenar, si tu tens el convenciment de què és necessari pel poble
i de què ajuda d’alguna manera a deixar un llegat, no només evidentment de l’equip de
govern, sinó que serà participatiu de partits, entitats i ciutadania, tires endavant sabent,
evidentment saps el moment i quin equip de govern el comença, però sí després hi ha pel
mig, ja no ho pots controlar.
Aleshores si tens el convenciment de què és una cosa que serà bona pel poble, en
aquest cas per Sant Quirze, doncs bé ja veurem el futur.
En aquest cas agrair a tots els grups municipals per la confiança que fan i per les seves
aportacions.

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

7. Adhesió a la Declaració de Tarragona de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la
Sostenibilitat
ANTECEDENTS DE FET
La Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat és una associació de municipis
compromesos amb el medi ambient per avançar cap a un desenvolupament sostenible,
del qual Sant Quirze del Vallès n’és membre. El 8 de març de 2017 va celebrar
l’Assemblea a Tarragona i va aprovar l’anomenada “Declaració de Tarragona”, un dels
compromisos de la qual era dur el text als plens dels pobles, viles i ciutats per a la seva
adhesió en els plens municipals.
DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer.- Adherir-se a la Declaració de Tarragona següent:
“Per un turisme sostenible i compartit
Nacions Unides ha proclamat 2017 Any Internacional del Turisme Sostenible per al
Desenvolupament amb la voluntat de destacar el potencial del turisme com a instrument
per aconseguir els Objectius de Desenvolupament Sostenible de l’Agenda 2030 i com a
eina d’intercanvi de cultures per promoure la pau, la sostenibilitat i l'eradicació de la
pobresa, amb una apel·lació especial a empreses, autoritats i consumidors.
Al nostre país, el turisme ha assolit un punt de maduresa que l’ha portat a plantejar-se
reptes de sostenibilitat i de relació equilibrada entre residents i visitants. Aquesta
perspectiva assumeix les visions de la Declaració de Cape Town (2002) i la Carta de
Turisme responsable de Barcelona (2010) que posen èmfasi en la gestió dels impactes i
en una distribució equitativa dels efectes beneficiosos i adversos.
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La tasca ha estat reconeguda amb diverses certificacions que avalen la promoció de
models no agressius amb el medi ambient i d'enriquiment social i cultural, com són ara
Biosphere World Class Destination, atorgada a alguns municipis i territoris catalans, o la
Carta Europea de Turisme Sostenible (CETS) que han aconseguit diversos espais
naturals on conviuen la conservació, l’ús públic i el desenvolupament econòmic de la
població local.
És per tot això que acordem:
SUMAR-NOS als objectius de l’Any Internacional del Turisme Sostenible per al
Desenvolupament, per impulsar un model de turisme responsable, econòmicament
pròsper, ambientalment sostenible i socialment inclusiu.
CONSCIENCIAR els consumidors i el sector turístic sobre la importància de conservar el
patrimoni social, cultural i ambiental.
PROMOURE a les nostres ciutats i pobles un turisme sostenible, amb lideratge públic i
models de gestió responsable, amb orientacions sobre acreditacions, sensibilització cap a
la problemàtica del canvi climàtic i implementació de criteris d’ecoeficiència als
establiments.
ASSUMIR les repercussions d’un turisme que, malgrat el seu valor econòmic i
d’intercanvi cultural, ha de controlar i gestionar el seus impactes per tal de garantir la
preservació del medi ambient, social i econòmic i, en darrer terme, per assegurar la seva
mateixa subsistència.
RECONÈIXER el paper dels actors rellevants en un treball col·laboratiu, transparent i de
responsabilitat compartida per crear llocs millors per viure i per visitar.
ESTIMULAR la conservació del patrimoni natural i cultural i proporcionar als visitants de
les nostres ciutats i pobles experiències agradables i d’alta qualitat mitjançant la
participació en experiències de turisme sostenible millorades. ”
Segon.- Notificar l’acord a la presidència de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la
Sostenibilitat.
Deliberacions
El senyor Francesc Fernández Lugo declara:
La Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat és una associació formada per
municipis i altres ens com consells comarcals, diputacions que amaneixen del compromís
de treballar en favor del medi ambient, per anar cap a un desenvolupament sostenible.
Sant Quirze som membres d’aquesta Xarxa des de l’any 1997, des del seu naixement i és
una Xarxa a la qual ser-ne membre no té cap cost econòmic per a l’Ajuntament.
Si em permeten faré ràpidament una mica d’antecedents, per entendre com arribem a
sotmetre avui l’aprovació per part d’aquest Ple de la declaració. Ens hem de remuntar per
això a l’any 2015, on Nacions Unides va aprovar que enguany, el 2017, seria l’Any
Internacional del Turisme Sostenible, amb l’objectiu d’aprofitar el turisme com a eina per
tal d’avançar en el compliment dels 17 objectius de desenvolupament sostenible que la
pròpia ONU va definir en el projecte que va anomenar Agenda 2030. Que són un seguit
de compromisos per millorar el planeta i la vida de les persones.
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És evident que en l’actualitat el turisme és un sector important a Catalunya, amb un pes
rellevant en el producte interior brut i unes xifres de visitants que demanen un tractament
acurat d’aquest fenomen.
El passat 8 de març es va fer a Tarragona l’Assemblea de la Xarxa, va ser una sessió en
la qual doncs es va aprovar aquesta declaració, per això s’anomena la Declaració de
Tarragona òbviament. És una declaració cap a un turisme sostenible i és compartit i una
declaració que llegiré tot seguit per tal d’informar al veïnat de Sant Quirze, diu així:
“Per un turisme sostenible i compartit
Nacions Unides ha proclamat 2017 Any Internacional del Turisme Sostenible per al
Desenvolupament amb la voluntat de destacar el potencial del turisme com a instrument
per aconseguir els Objectius de Desenvolupament Sostenible de l’Agenda 2030 i com a
eina d’intercanvi de cultures per promoure la pau, la sostenibilitat i l'eradicació de la
pobresa, amb una apel·lació especial a empreses, autoritats i consumidors.
Al nostre país, el turisme ha assolit un punt de maduresa que l’ha portat a plantejar-se
reptes de sostenibilitat i de relació equilibrada entre residents i visitants. Aquesta
perspectiva assumeix les visions de la Declaració de Cape Town (2002) i la Carta de
Turisme responsable de Barcelona (2010) que posen èmfasi en la gestió dels impactes i
en una distribució equitativa dels efectes beneficiosos i adversos.
La tasca ha estat reconeguda amb diverses certificacions que avalen la promoció de
models no agressius amb el medi ambient i d'enriquiment social i cultural, com són ara
Biosphere World Class Destination, atorgada a alguns municipis i territoris catalans, o la
Carta Europea de Turisme Sostenible (CETS) que han aconseguit diversos espais
naturals on conviuen la conservació, l’ús públic i el desenvolupament econòmic de la
població local.
És per tot això que acordem:
SUMAR-NOS als objectius de l’Any Internacional del Turisme Sostenible per al
Desenvolupament, per impulsar un model de turisme responsable, econòmicament
pròsper, ambientalment sostenible i socialment inclusiu.
CONSCIENCIAR els consumidors i el sector turístic sobre la importància de conservar el
patrimoni social, cultural i ambiental.
PROMOURE a les nostres ciutats i pobles un turisme sostenible, amb lideratge públic i
models de gestió responsable, amb orientacions sobre acreditacions, sensibilització cap a
la problemàtica del canvi climàtic i implementació de criteris d’ecoeficiència als
establiments.
ASSUMIR les repercussions d’un turisme que, malgrat el seu valor econòmic i
d’intercanvi cultural, ha de controlar i gestionar el seus impactes per tal de garantir la
preservació del medi ambient, social i econòmic i, en darrer terme, per assegurar la seva
mateixa subsistència.
RECONÈIXER el paper dels actors rellevants en un treball col·laboratiu, transparent i de
responsabilitat compartida per crear llocs millors per viure i per visitar.

39/110

ESTIMULAR la conservació del patrimoni natural i cultural i proporcionar als visitants de
les nostres ciutats i pobles experiències agradables i d’alta qualitat mitjançant la
participació en experiències de turisme sostenible millorades. ”
Aquesta és la declaració de Tarragona, que com dic es va aprovar en aquesta ciutat el
passat 8 de març, a la xarxa de la qual Sant Quirze en formem part, una xarxa com deia
de gairebé 300 municipis, diputacions, consells comarcals i que es va aprovar, si no
recordo malament, va ser aprovada per unanimitat.

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

8. Modificació de l'Ordenança Fiscal 4.09 reguladora de la TAXA DE CEMENTIRI I
SERVEIS FUNERARIS
FONAMENTS DE DRET
-

Articles 15 a 27 i 41 a 48 del Text Refós de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals.

-

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

ANTECEDENTS DE FET
Atès el que disposa el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, en
els seus articles 15 al 19, procediment per a l’aprovació i modificació de les
Ordenances Fiscals reguladores dels tributs locals.
Atès que 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 i les dades de la seva aprovació i d’inici de la seva aplicació.
Vista la necessitat de modificar l’Ordenança Fiscal de 2017 acreditada a l’informe del
Cap de l’Àrea d’Economia i l’informe d’Intervenció núm.25/2017, es proposa al Ple
l’adopció dels següents acords:
DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer.- Aprovar provisionalment per a l’exercici 2017 la modificació de l’Ordenança
Fiscal relacionada i quina redacció modificada consta a l’expedient:
-

4.9. Taxa de cementiri i serveis funeraris

Segon.- Mantenir la vigència de les Ordenances fiscals no ressenyades al punt
precedent fins que no s’acordi la seva modificació o derogació.
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Tercer.- Sotmetre aquests acords a exposició pública, mitjançant anuncis al Butlletí
Oficial de la Província, en un dels mitjans de comunicació escrita diària i al tauler
d’anuncis de l’Ajuntament, durant el termini de trenta dies hàbils, comptats des del dia
següent al de la publicació de l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de la Província.
Durant el 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.
Quart.- Publicar l’acord definitiu del text íntegre de la modificació de l’Ordenança
Fiscal en el Butlletí Oficial de la Província, la qual entrarà en vigor un cop finalitzat el
procés d’aprovació definitiva, i regirà mentre no s’acordi la seva modificació o
derogació.
Cinquè.- Trametre al Departament de Governació de la Generalitat, l’acord de
modificació d’Ordenança Fiscal reguladora dels tributs municipals, si escau, un cop
s’hagin aprovat definitivament, de conformitat amb allò que preveu l’art. 2.) del Decret
947/1994, de 21 de febrer, d’assignació de funcions en matèria d’hisendes locals als
Departaments de Governació i d’Economia i Finances.

Deliberacions
El senyor Albert Falgueras Cuatrecasas declara:
Fa poca estona, després de l’explicació de la regidora Elena Sabater, hem acordat
l’aprovació inicial de la nova Ordenança municipal reguladora dels serveis de cementiri i
funeraris. I això implica que cal adaptar l’ordenança fiscal 4.9 reguladora de la taxa.
Per tant es proposen les modificacions de l’article 5 de la mateixa, regulant els diferents
epígrafs de la tarifa que integra la taxa, sense perjudici de petites modificacions de
redactats realitzades per millorar la seva comprensió.
Tot això es regula com a novetat en el nou redactat de l’Ordenança Municipal que es
revisa.
Aquestes primeres modificacions en les quotes tributàries, les trobem en el punt c)
Atorgament de drets funeraris concessions de curt termini. Pel que fa als nínxols per un
període de dos anys, l’import queda fixat en 52,15€ i per cinc anys (aquesta nova
tipologia temporal) en 130,38€. Pels columbaris, pel període d’un any en 26,08€. I aquest
mateix import es manté per cada pròrroga anual, ja dins de l’apartat d) d’Atorgament de
pròrrogues.
Evidentment, pel que fa als nínxols es mantenen els mateixos imports per les pròrrogues
a dos anys, i en el cas de la novetat de les pròrrogues a cinc anys els imports serien de
112,98€ per la 1ª filera, 169,48€ per la 2ª, 151,73€ per la 3ª i 84,74€ per la 4ª.
Una altra novetat acordada, apareix en l’apartat e) de les Transmissions de drets
funeraris. Concretament en el cas de donació, apareixen els casos de fins a 2n grau
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d’afinitat amb un import de 20€, 3r i 4t grau de consanguinitat en 25€, 3r i 4t grau d’afinitat
en 30€ igual que en les relacions d’amistat o filantropia. També apareix l’opció per
transmissió provisional amb 14,03€.
I la darrera novetat està en l’apartat j) per col·locació de làpides o lloses, on s’inclou
també el columbari, mantenint el mateix import que en els nínxols, els 27,28€.
Per tant, aquestes modificacions tarifàries estan motivades per l‘aparició de noves
tipologies temporals per a les concessions de Drets funeraris, de les seves pròrrogues, de
les formes de transmissió, i per la col·locació de làpides o lloses en els columbaris, tal
com acabem d’explicar.
Així doncs es proposa al Ple aprovar provisionalment per a l’exercici 2017 la modificació
de l’Ordenança Fiscal 4.9.

El senyor Luís Villa Carbó declara:
El nostre vot serà favorable i només dir, repetir el d’abans: poder donar més informació al
veïnat. Que la Sra. Alcaldessa abans ha dit a l’Informem, però és que hi ha molta gent
que no llegeix l’Informem. Llavors a veure com es pot fer perquè això arribi almenys a tots
els titulars.

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

9. Modificació pressupostària 05/2017 mitjançant suplements de crèdit i crèdit
extraordinari
FONAMENTS DE DRET
Entre d’altre:
-

Articles 177, 179 i 180 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual
s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.

-

Articles 35 a 38 i 40 a 42 del Reial Decret 500/1990.

-

Articles 10 i 12 de les Bases d’Execució del Pressupost.

-

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

ANTECEDENTS
Vista la sol·licitud de crèdits extraordinaris i transferències de crèdit realitzada per
l’Alcaldessa i la conformitat a la mateixa del Regidor d’Economia.
A) Suplements de crèdits: “Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona”
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Primer.- En el pressupost 2016 constaven com a projectes d’inversió els que
seguidament es relacionen en el següent quadre:
Projecte
Reparació Dipòsit d’aigua del C. Pompeu Fabra
Execució de les actuacions de millora d’accessibilitat de la
vorera de l’Av. Can Pallars en el tram situat entre ronda
Arraona i C. Can Poncic
Plaça Nova del nucli de les Fonts

Import
38.000,00 Euros
40.000,00 Euros

100.000,00 Euros

Aquests projectes inicialment estaven finançats mitjançant crèdit financer, pel que es van
proposar que el seu finançament es formalitzés mitjançant el programa de Caixa de
Crèdit de la Diputació de Barcelona, atès que els interessos financers estan subvencionat
al 100% fins a un volum màxim de 175.000 Euros.
Segon.- Per poder sol·licitar l’esmentat finançament la Diputació requereix que els
projectes associats a obres, com és el cas, estiguin prèviament aprovats. Així doncs, els
corresponents projectes d’obres i memòries valorades no es van aprovar definitivament
fins a finals de l’exercici 2016.
Aprovats dits projectes, el 14/12/2016 es va formalitzar les corresponents sol·licituds de
finançament necessàries per a accedir al finançament dintre del programa Caixa de
Crèdit amb els imports que tot seguit s’indica:
Projecte
Reparació Dipòsit d’aigua del C. Pompeu Fabra
Execució de les actuacions de millora d’accessibilitat de la vorera de
l’Av. Can Pallars en el tram situat entre ronda Arraona i C. Can
Poncic
Plaça Nova del nucli de les Fonts

Import
35.000,00 Euros
25.375,55 Euros

100.000,00 Euros

Tercer.- El dia 10/01/2017, la Diputació de Barcelona, en escrit dirigit a l’Ajuntament de
Sant Quirze del Vallès indica que a la data de presentació dels projectes per part de
l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès “l’ordre del dia de la darrera Junta de Govern de
l’any, 22/12/2016, estava tancada, per tant no és possible tècnicament tramitar la
concessió d’aquests préstecs per tal que siguin concedits dins l’any 2016”.
Quart.- Al mateix escrit de dia 10/01/2017, la mateixa Diputació de Barcelona indica que
“donat que a partir del primer de gener de 2017 per sol·licitar endeutament us caldrà tenir
la liquidació de 2016, informar-vos que caldrà que refeu la fitxa 2 dels tres expedients
amb l’actualització pertinent de les dades“. L’Ajuntament, però, verifica una errada de
transcripció per part de la Diputació, i a on diu “fitxa 2” hauria de dir “fitxa 3”.
Cinquè.- Finalment, un cop aprovada la liquidació pressupostària corresponent a
l’exercici 2016 amb data 27 de març de 2017 i Decret número 2017000789, l’Ajuntament
lliura les fitxes número 3 dels corresponents projectes a la data 03/04/2017.
Ara bé, atès que aquest tres projectes provenen del pressupost 2016 i els mateixos no
han pogut incorporar-se com a finançament afectat a l’exercici 2017, cal ara dotar aquest
finançament mitjançant sengles modificacions de crèdit de l’exercici en curs. Cal però
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distingir que els projectes referits a la “reparació Dipòsit d’aigua del C. Pompeu Fabra” i
la “plaça Nova del nucli de les Fonts” perquè ja disposen de partida pressupostària per
tenir altres agents finançadors que sí s’han incorporat com finançament afectat. Aquestes
partides són:
5000/1510/6320000-16
5000/1510/6090000-16

Reparació Dipòsit d’aigua del C. Pompeu Fabra.
Plaça Nova del nucli de les Fonts.

Per tant, aquestes partides s’han de suplementar per que el crèdit disponible assoleixi
l’import necessari per la seva execució, d’acord amb els projectes aprovats.
B) Crèdit extraordinari: “Execució de les actuacions de millora d’accessibilitat de la vorera
de l’Av. Can Pallars en el tram situat entre ronda Arraona i C. Can Poncic”
Primer.- Vistos els antecedents del punt anterior, i més concretament a la part que fa
referència al projecte d’inversió “Execució de les actuacions de millora d’accessibilitat de
la vorera de l’Av. Can Pallars en el tram situat entre ronda Arraona i C. Can Poncic”.
Segon.- Donat que l’esmentat projecte no té assignada partida pressupostària a
l’exercici en curs i que la seva consideració és de despesa no prevista i necessària, atès
que hi ha projecte aprovat.
Tercer.- Vista la possibilitat de finançament mitjançant el programa de Caixa de Crèdit i
atès que la normativa preveu que una de les fonts de finançament extraordinària pugui
ser les operacions de crèdit, correspon instruir modificació pressupostària de crèdit
extraordinari.
C) Crèdit extraordinari: “Recollida aigües cobertes pavelló i piscina complex esportiu”
Primer.- Vist l’informe de l’arquitecte tècnic municipal, de data 27 de febrer de 2017, on
posa de manifest i motiva la necessitat de realitzar una obra de reparació amb la
denominació “ Recollida aigües cobertes pavelló i piscina complex esportiu”, la qual té un
cost previst de 7.000,00 Euros.
Segon.- Vist que, un vegada executat el projecte d’inversió “Arranjament dels accessos al
tanatori” que existeix una disponibilitat de saldo pressupostaria suficient per cobrir
aquesta necessitat.
Tercer.- Vista la sol·licitud, de data 28 de febrer de 2017, signada pel tinent d’alcaldia de
Territori i Medi ambient, on es proposa una modificació de crèdit extraordinari per poder
executar l’esmentat projecte.
Vist l’informe favorable de la intervenció municipal.
FONAMENTS DE DRET
Suplements i crèdits extraordinaris
Primer.- Segons l’article 177 del Text Refós de la Llei RHL i l’article 35 del Reial Decret
500/90, quan s’hagi de realitzar alguna despesa que no es pugui ajornar fins l’exercici
següent i no existeixi crèdit al pressupost o sigui insuficient el consignat, es podrà incoar
expedient de concessió de crèdit extraordinari o de suplement de crèdit, respectivament.
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Segon.- Tenint en compte la capacitat de finançament inicial del Pressupost aprovat,
aquesta modificació no afecta el compliment de l’estabilitat pressupostària, atès que la
capacitat de finançament, en termes d’estabilitat, superen en escreix els 160.375,55
Euros que es proposa reconèixer com a suplements de crèdit i crèdits extraordinaris dels
apartats A i B de l’apartat d’antecedents.
Respecte la modificació proposada a l’apartat C, la modificació no implica cap alteració
de l’import total de l’addició de capítols I a VII del pressupost, per tant, la seva afectació
és neutra.
Tercer.- La esmentada modificació, d’acord amb l’article 177.2 del Text Refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals, ha de ser aprovada pel Ple i s’ha de publicar al
Butlletí Oficial de la Província i al tauler d’anuncis de la Corporació.
DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer.- Aprovar el següent suplement de crèdit:

SUPLEMENTS DE CRÈDIT
Partida

Projecte

Descripció

6100/1510/6320004

162500006 Reparacions dipòsit aigua Pompeu Fabra

6100/1510/6090000

163500001 Plaça Nova de les Fonts

Import
35.000,00 €
100.000,00 €

INCREMENT PREVISIÓ INGRESSOS
Partida

Projecte

91105

Descripció
Préstec programa Caixa Crèdit - Diputació

Import
135.000,00 €

Segon.- Aprovar el següent crèdit extraordinari:

CREDIT EXTRAORDINARI
Partida

Projecte

Descripció

Import
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Execució

5000/1510/6090000

millora

accessos

Can

Pallars

172500002 (Rda.Arraona/Can Poncic)

25.375,55 €

INCREMENT PREVISIÓ INGRESSOS
Partida

Projecte

91105

Descripció
Préstec programa Caixa Crèdit - Diputació

Import
25.375,55 €

Tercer.- Aprovar el següent crèdit extraordinari:

CREDIT EXTRAORDINARI
INCREMENT
Partida

Projecte

Descripció

5000/1510/6320004

Recollida aigües cobertes pavelló i
172500001 piscina

Import

7.000,00 €

BAIXA
Partida

Projecte

Descripció

6100/1510/6310000

162500004 Arranjament dels accessos al tanatori

Import
7.000,00 €

Quart.- Publicar aquesta modificació al Butlletí Oficial de la Província i al tauler d’anuncis
de la Corporació una vegada sigui aprovada pel Ple municipal.

Deliberacions
El senyor Albert Falgueras Cuatrecasas declara:
En primer lloc portem a consideració d’aquest ple un suplement de crèdit, és a dir, un
increment de consignació, de Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona per les
Reparacions del dipòsit d’aigua de Pompeu Fabra i la Plaça Nova de les Fonts, projectes
del 2016 que estava previst finançar-los amb l’operació d’endeutament del programa de
Caixa de Crèdit anualitat 2016, i que traslladem a aquest nou exercici del 2017.
També es porta un crèdit extraordinari, es a dir, una partida no prevista inicialment pel
aquest exercici, per l’Execució de les actuacions de millora d’accessibilitat de la vorera de
l’Av. Can Pallàs en el tram situat entre ronda Arraona i C. Can Poncic que, com en el cas
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anterior, estava previst finançar-los amb l’operació d’endeutament del programa de Caixa
de Crèdit anualitat 2016, i que traslladem a aquest nou exercici del 2017.
I finalment un altre crèdit extraordinari on s’incrementa en 7.000 euros la partida per la
Recollida aigües cobertes pavelló i piscina i es redueix en la mateixa quantitat la partida
Arranjament dels accessos al tanatori.
Tot això ho posem a la consideració del ple.
El senyor David Sánchez Mancebo declara:
Bona tarda.
En qualsevol cas nosaltres aquí ens abstindrem, entenem que hi ha hagut una situació
sobrevinguda i això hagués hagut de ser, com diu el punt de l’ordre del dia, establert en
altres exercicis.
Evidentment som conscients que a vegades les coses doncs, i més en el primer any de
mandat complert, etc. però clar quan es tenen en compte aquestes inversions, que
considerem que són importants, i que són diguéssim cal afegir als pressupostos perquè
siguin després pressupostos que es puguin executar correctament.
El nostre vot en aquest cas serà l’abstenció.
En qualsevol cas donem aquest toc d’alerta per tal de ser curosos en els procediments
per evitar aquests entrebancs.
La senyora Sílvia Peralta Valdívia declara:
Nosaltres també ens abstindrem en aquesta línia. Pensem que són inversions prioritàries,
com pot ser la de la plaça Nova de Les Fonts o la millora de l’accessibilitat, són inversions
que lògicament ja s’haurien d’haver executat l’any passat, en el 2016. Però clar trobem
una mica vergonyós que la Diputació ens enviï un comunicat dient que no s’ha fet el
procés de manera correcte, com s’havia de fer i per tant que no es va presentar la
sol·licitud de crèdit en el moment en què s’havia de presentar. Això és el que es llegeix en
l’acta, si no ho he entès bé ja ens ho explicaran ara i potser ho entendrem millor.
Enteníem això, que la Junta de Govern Local pel que diu estava tancada, la Junta de
Govern Local en la qual s’havia d’aprovar o s’ha de sol·licitar l’aprovació del crèdit, estava
tancada l’ordre del dia i per això la Diputació ens demana o envia el comunicat al gener,
això és el que diu la proposta d’acord, envia un comunicat dient que en aquest cas ens
hem d’esperar a la liquidació del pressupost del 2016, que si recorden ho vam aprovar en
el Ple del mes passat, per poder sol·licitar de nou aquesta sol·licitud de crèdit per finançar
aquesta inversió. Això nosaltres ho hem llegit literal de la proposta d’acord.
Per tant si això és així, entenem que hi ha hagut una falta de diligència en el procediment
que ha fet endarrerir molts mesos tot aquest procés que com dic, ja creiem que almenys
s’haurien d’haver iniciat les obres i lògicament s’hauria demanat ja la petició de
finançament l’any passat en el 2016.
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Com dic és el que nosaltres hem llegit en la proposta d’acord, si no és així, llavors
agrairíem que ens facin l’aclariment.
La senyora Mercè Vallès Corominas declara:
Jo demanaria si pogués ser possible que ens fessin aquest aclariment abans de què el
nostre grup fes la intervenció.
La senyora Elisabeth Oliveras i Jorba declara:
Saben que quan demanem finançament a la Diputació s’han de tenir els projectes
aprovats prèviament, perquè bé són finalistes i per tant tenen destinació.
Tots 3 projectes n’hi va haver un que va tenir participació veïnal, es va exposar 3 vegades
durant, es va fer una exposició, és el de la plaça Nova de Les Fonts. Van haver unes
esmenes per part dels veïns, és va refer el projecte, es va tornar a presentar i malgrat
que es va tornar a fer una segona revisada del projecte i tal quan estava a exposició
pública hi va haver un procés d’al·legacions. Que evidentment va trencar el termini, es
van haver de resoldre i aprovar definitivament. Això ens va portar que aquest darrer, els
altres feia temps que estaven aprovats, però que aquest darrer fos l’últim que entrés a
presentació i com els hi diu aquí, va quedar aprovat el 14 de desembre.
En aquest cas es va presentar a la Diputació, la Diputació va dir que sí, que podíem
accedir a Credi Caixa, però al desembre, no recordo el dia, vam signar un crèdit que
havíem sol·licitat a finals del segon semestre, és a dir la Diputació ha trigat 2 mesos i
escaig en concedir-lo, en aquest cas ens va dir doncs bé entrarà, però contin que si no
entra ara doncs entrarà durant l’any vinent.
En el moment en què entrem en exercici nou, se’ns demana que tinguem liquidat el
pressupost de l’any anterior per poder tornar-los a dir, ja tenim el pressupost liquidat el
projectes ja els tenien i ja els tenim aprovats, i a la Junta de Govern d’ahir van ser
aprovats per la Diputació.
Per tant ara ens han de fer arribar el certificat i ja podem treure a licitació, però en tot cas
ens demanaven que ens esperéssim a tenir la liquidació del 2016 per poder tornar-lo a
presentar.
Per tat hem hagut d’esperar a tenir la liquidació per tornar-lo a presentar i ells aprovar-ho.
Si no hi hagués hagut el període d’al·legacions, hauria entrat al novembre i probablement
s’hauria signat dins del mateix any 2016, però com què es van haver de resoldre les
al·legacions, doncs el temps que es va necessitar de tràmit i d’audiència i poder resoldre,
doncs va fer que acabéssim al mateix desembre i no pogués entrar en la última Junta que
van fer, i quedés pendent d’aquest any.
I per tant aquí ens diu: “per poder sol·licitar l’esmentat finançament amb la Diputació,
requereix que els projectes associats a obres, com és el cas, estiguin anteriorment
aprovats” que és el que els hi deia, en aquest cas com què van haver les al·legacions, va
quedar aprovar el dia 14 de desembre i aleshores la Diputació ens diu: “molt bé ja ho
tenen aprovat, ara ens han de presentar la liquidació”. Per tant hem d’esperar a tenir la
liquidació aprovada per poder-ho presentar i després ells a la primera Junta que han
tingut o la segona, que va ser ahir, ho van aprovar, suposo que ara ens faran arribar el
certificat i per tant ja podem anar a licitació de l’obra i començar.

48/110

No sé si us he aclarit més o us he embolicat més?
La senyora Mercè Vallès Corominas declara:
No ha embolicat, però sí que és cert que els projectes diguéssim van anar tard per motius
i circumstàncies vàries, probablement també doncs no sé, no sé si Urbanisme d’aquí de
l’Ajuntament va fer la feina quan tocava, a l’hora que tocava i amb la celeritat que tocava,
no ho sabem.
Però bé, deixant al marge doncs d’això també en podíem deduir, si són vostès que van
tard, lent, no sé, són circumstàncies que desconeixem, vostès estan al capdavant i saben
els problemes que es poden trobar, però bé entenem que són projecte diguéssim de
necessitat, que van en benefici dels ciutadans de Sant Quirze, especialment pel que fa a
la plaça Nova de Les Fonts, que ja era un projecte que nosaltres havíem endegat, que va
entrar dins dels pressupostos participatius i doncs per tots aquests motius entenem que
malgrat dir-los que potser no fan la feina amb la celeritat que haurien de fer, doncs
entenem que hi donarem suport i també val a dir que no deixa de ser curiós doncs que
s’hagin d’anar demanant crèdits a la Diputació quan aquest Ajuntament genera superàvit,
seria fantàstic que aquest superàvit el poguéssim invertir en fer inversions i no haguéssim
d’estar demanant crèdits a la Diputació, que al final venen de Madrid. És tot plegat
bastant surrealista, és així, és una situació que no ens agradaria, per tant doncs val la
coletilla que acabo de fer, donarem suport perquè entenem que són projectes importants,
però també trobem bastant surrealista que haguem d’estar demanant crèdits a un
organisme que depèn de Madrid, quan és un ajuntament que genera superàvit i aquells
diners els podríem, des de ja fa bastant temps, aquests diners els podríem revertir. Però
com he dit donarem suport a aquest punt.
La senyora Sílvia Peralta Valdívia declara:
Agrair l’explicació a la Sra. Oliveras, però dir-li que dels temes que vostè ha comentat,
sobretot la causa per la qual sembla que es va endarrerir el procés per a la presentació
d’al·legacions, la proposta d’acord no diu absolutament res d’això. Per tant clar agrairíem
que les propostes d’acord, sí aquestes són unes de les causes principals per les quals el
procés s’endarrereix que ho contempli, perquè sinó hem de fer una mica de política ficció
i imaginar-nos les coses.
Sí que és cert, a veure jo el que continuo llegint aquí, és que aprovats dits projectes, o
sigui els projectes es va aprovar, efectivament el 14.12.2016 com ha comentat. La
comunicació de la Diputació ens diu que l’ordre de dia de la darrera Junta de Govern de
l’any, la que van fer vostès el 22.12 estava tancada, per tant no és possible tècnicament.
Llavors s’ha hagut de tornar a refer, bé demanen aquí la fitxa i esperar-se a la liquidació
del pressupost.
Nosaltres el que demanem és això, que hagin antecedents, que tinguin les propostes si
us plau, que les contemplin per això, perquè sinó a vegades no s’acaben d’entendre les
coses.
Si és així nosaltres canviaríem el vot i votaríem a favor.
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La senyora Elisabeth Oliveras i Jorba declara:
Realment vostès van fer una exposició pública al final del mandat, i el nostre company va
assistir, van veure opinions diverses dels veïns que hi havia i ens va semblar que fora bo,
que abans d’aprovar-lo definitivament, perquè això ho hauríem pogut fer molt abans i tal,
tornar-se’ls a exposar i que diguessin la seva i evidentment això ha alentit molt el procés,
perquè van ser 3 mesos de redacció, exposició, retocs, tornar, el redactor del projecte, el
personal de Territori, allà a la plaça mateix, van anar un dia a la Torre Julià i dos cops a la
plaça recollint els ímputs.
I sí que va alentir el procés, però ens va semblar que bé, que hi havia diferents veus, a
Les Fonts hi ha moltes i sovint costa posar-les d’acord, però com a mínim vam intentar
consensuar al màxim.
I sí que aquí ens va fer anar més lents i després arribem ja al període natural de
qualsevol projecte que està a exposició pública, que allà qualsevol veí o entitat hi pot
presentar al·legacions i per tant si les presenta atura el procés, s’han de resoldre i s’han
de tornar a aprovar. I això ens va fer anar una mica més enllà.

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, Convergència i PSC-CP)
Vots en contra: 0
Abstencions: 2 (C’s)

10. Modificació pressupostària 06/2017 mitjançant crèdit extraordinari
LEGISLACIÓ QUE ÉS D’APLICACIÓ
Entre d’altre:
-

Articles 177, 179 i 180 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual
s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.

-

Articles 35 a 38 i 40 a 42 del Reial Decret 500/1990.

-

Articles 10 i 12 de les Bases d’Execució del Pressupost.

-

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

ANTECEDENTS
Primer.- En data 25 de maig de 2006 el ple municipal va acordar l’adjudicació a
Construcciones Lahoz SL del contracte de concessió demanial sobre domini pública
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municipal per a la construcció d’un aparcament a la nova plaça de la vila. Aquest
contracte va ser formalitzat el 28 de desembre de 2006.
Segon.- En data 21 de gener de 2015, la Secretària Municipal, el Tresorer Municipal i
l’Interventor Municipal lliuren un primer informe conjunt on els sota signants proposen a
l’òrgan de direcció de la concessió (l’alcaldessa d’acord amb la clàusula 9 del PCAP) que
proposi al Ple municipal com a òrgan adjudicador la incoació del procediment de resolució
del contracte indicat al punt primer dels antecedents. A l’apartat d’antecedent i al de
fonaments jurídics es donen tot el seguit de fets i actuacions que motiven la proposta de
la incoació d’aquest expedient.
Tercer.- En data 16 de desembre de 2016, la Secretària Municipal, el Tresorer
Municipal i l’Interventor Accidental lliuren un segon informe conjunt on els sota
signants proposen a l’òrgan de direcció de la concessió (l’alcaldessa d’acord amb la
clàusula 9 del PCAP) que proposi al Ple municipal com a òrgan adjudicador la incoació
del procediment de resolució del contracte indicat al punt primer dels antecedents. A
l’apartat d’antecedent i al de fonaments jurídics es donen tot el seguit de fets i
actuacions que motiven la proposta de la incoació d’aquest expedient.
De resultes d’acord informe es formalitza proposta d’acord del Ple municipal on
s’acorda en el punt primer iniciar expedient de resolució de contracte, en el punt segon
disposar de la quantitat a abonar al contractista i el en punt tercer notificar al creditor
hipotecari de la concessió l’acord adoptat pel ple municipal.

Quart.- En aquest segon informe s’inclou una valoració, i per tant proposta, de quantitat a
abonar a abonar al contractista.
Cinquè.- L’import proposat a abonar al contractista és resultant de la valoració rebuda
per a aquest ajuntament el passat 22 de juliol de 2016, on l’arquitecte Ricardo Gómez Val
proposa una quantitat de 1.249.574,34€. A aquesta quantitat, tal i com fonamenta i motiva
l’informe conjunt anomenat al punt tercer dels antecedents, se li ha de descomptar, tal i
com s’indica a l’articulat de la norma, la indemnització pels danys i perjudicis ocasionats
pels incompliments indicats a l’informe, així com aplicar el no retorn de la garantia
dipositada en el seu dia.
Sisè.- A l’apartat V de l’informe conjunt anomenat al punt tercer dels antecedents es
determina l’import resultant a abonar al contractista un cop detallats, calculats i motivats
aquells imports que seran descomptats de la quantitat en brut de la valoració realitzada
per l’arquitecte Ricardo Gómez Val. És així, doncs, que l’import final proposat a abonar al
contractista ascendeix a 759.514,82 euros.
Setè.- Vistos els antecedents indicats es proposa una modificació de crèdit extraordinari
per poder executar les obligacions esmentades i acordades en el Ple municipal en sessió
ordinària de data 29 de desembre de 2016.
Vuitè.- Vist l’informe favorable de la intervenció municipal.
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FONAMENTS DE DRET
Crèdit Extraordinari
I Previsió legal
Primer.- Segons l’article 177 del Text Refós de la Llei RHL i el Reial Decret 500/90, quan
s’hagi de realitzar alguna despesa que no es pugui ajornar fins l’exercici següent i no
existeixi crèdit al pressupost o sigui insuficient el consignat, es podrà incoar expedient de
concessió de crèdit extraordinari o de suplement de crèdit, respectivament. Aquesta
circumstància ha de quedar acreditada a l’expedient.
Segon.- D’acord amb l’article 3 de la Llei Orgànica 2/2012 d’Estabilitat Pressupostària i
Sostenibilitat Financera, aquesta modificació ha de complir amb els objectius d’estabilitat
pressupostària i sostenibilitat financera.

II Finançament
Primer.- El mateix article 177 del Text Refós de la Llei RHL especifica que aquests
crèdits extraordinaris i suplements de crèdit podran ser finançats mitjançant Romanent
líquid de Tresoreria, ...”.
Aprovada la Liquidació de l’exercici 2016 per decret d’Alcaldia número 2017000789 de 27
de març amb un Romanent de Tresoreria per a despeses generals de 4.076.616,60
euros, no ha estat realitzat cap utilització del mateix.
Segon.- El finançament mitjançant Romanent líquid de Tresoreria va quedar afectat però
per l’aprovació de la Llei Orgànica 2/2012 d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat
Financera, doncs el seu article 32 obliga a que l’eventual superàvit de la liquidació
pressupostària es destini genèricament a reduir l’endeutament net. Malgrat la
indeterminació del concepte superàvit, es opinió majoritària que correspon al Romanent
de Tresoreria per a despeses generals positiu.
No obstant, aquesta restricció inicial de l’article 32 es va eliminar mitjançant l’article 1.15
de la Llei Orgànica 9/2013, de 20 de desembre, de Control del deute comercial al Sector
Públic (modificació vigent a data d’avui), que afegeix la disposició addicional sisena a la
Llei Orgànica 2/2012 i regula el següent en matèria de destinació del superàvit
pressupostari:
“1. Será de aplicación lo dispuesto en los apartados siguientes de esta
disposición adicional a las Corporaciones Locales en las que concurran estas
dos circunstancias:
a) Cumplan o no superen los límites que fije la legislación reguladora de las Haciendas
Locales en materia de autorización de operaciones de endeudamiento.

b) Que presenten en el ejercicio anterior simultáneamente superávit en
términos de contabilidad nacional y remanente de tesorería positivo para
gastos generales, una vez descontado el efecto de las medidas especiales de
financiación que se instrumenten en el marco de la disposición adicional
primera de esta Ley.
2. En el año 2014, a los efectos de la aplicación del artículo 32, relativo al destino del
superávit presupuestario, se tendrá en cuenta lo siguiente:
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a) Las Corporaciones Locales deberán destinar, en primer lugar, el superávit en
contabilidad nacional o, si fuera menor, el remanente de tesorería para gastos
generales a atender las obligaciones pendientes de aplicar a presupuesto
contabilizadas a 31 de diciembre del ejercicio anterior en la cuenta de «Acreedores por
operaciones pendientes de aplicar a presupuesto», o equivalentes en los términos
establecidos en la normativa contable y presupuestaria que resulta de aplicación, y a
cancelar, con posterioridad, el resto de obligaciones pendientes de pago con
proveedores, contabilizadas y aplicadas a cierre del ejercicio anterior.

b) En el caso de que, atendidas las obligaciones citadas en la letra a) anterior, el
importe señalado en la letra a) anterior se mantuviese con signo positivo y la
Corporación Local optase a la aplicación de lo dispuesto en la letra c) siguiente, se
deberá destinar, como mínimo, el porcentaje de este saldo para amortizar operaciones
de endeudamiento que estén vigentes que sea necesario para que la Corporación
Local no incurra en déficit en términos de contabilidad nacional en dicho ejercicio
2014.”

Tercer.- L’obligació acordada pel Ple municipal té unes característiques específiques que
no permeten encaixar-lo estrictament als preceptes exposats anteriorment. Malgrat això,
aquesta Intervenció considera possible la seva aplicació analògica i per tant l’ús del
Romanent de Tresoreria per a despeses generals per aquestes raons:
-

La Liquidació de 2016 acredita el compliment dels ratis de solvència relatius al
Romanent de Tresoreria per a despeses generals, l’estalvi net i el percentatge
d’endeutament, el que en el seu cas permetria l’aplicació de la disposició addicional
sisena de la Llei Orgànica 2/2012 introduïda per la Llei Orgànica 9/2013.

Quart.- Tenint en compte la capacitat de finançament inicial del Pressupost aprovat per a
l’exercici 2017, aquesta modificació, en cas d’executar-se totes les despeses previstes al
pressupost i aplicar els ajustaments previstos podria comportar el trencament del principi
de regla de despesa, ja que l’import de despesa computable per a l’exercici 2017 permet
un marge de compliment inferior a la quantia proposada com a compensació al
contractista.
En canvi podria no afectar el compliment de l’estabilitat pressupostària, atès que la
capacitat de finançament, en termes d’estabilitat, no superaria el marge previst a
l’aprovació inicial.
Tot i així, cal advertir que tant l’incompliment de forma conjunta, com de forma separada
de cap dels dos preceptes suposaria l’aplicació de forma immediata dels requeriments en
matèria de pla d’ajust o pla econòmic establerts a la normativa vigent.
DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer.- Aprovar el crèdit extraordinari:
PARTIDA

CONCEPTE

IMPORT
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5015 4590 6000000

Resolució del contracte de concessió demanial 1.249.574,34€
sobre domini públic municipal

Deliberacions
El senyor Albert Falgueras Cuatrecasas declara:
El Ple municipal del 29 de desembre de 2016 va aprovar iniciar l’expedient de resolució
del contracte denominat en el seu dia 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. També es va disposar que la quantitat a abonar al contractista seria
de 759.514,82 €, un cop detallats, calculats i motivats els imports que serien descomptats
de la quantitat en brut de la valoració realitzada per l’arquitecte Ricardo Gómez Val que
pujava a 1.249.574,34€.
Tal com explicàvem en el punt que acabem de votar, quan s’ha de realitzar alguna
despesa que no es pot ajornar fins l’exercici següent o no existeix suficient crèdit al
pressupost, es pot incoar expedient de concessió de crèdit extraordinari o de suplement
de crèdit. Aquesta modificació ha de complir amb els objectius d’estabilitat pressupostària
i sostenibilitat financera.
Aquests crèdits extraordinaris i suplements de crèdit poden ser finançats mitjançant
Romanent líquid de Tresoreria.
Aprovada la Liquidació de l’exercici 2016 per decret d’Alcaldia número 2017000789 de 27
de març amb un Romanent de Tresoreria per a despeses generals de 4.076.616,60
euros, no ha estat realitzat cap utilització del mateix.
Tenint en compte la capacitat de finançament inicial del Pressupost aprovat per a
l’exercici 2017, aquesta modificació, en cas d’executar-se totes les despeses previstes al
pressupost i aplicar els ajustaments previstos podria comportar el trencament del principi
de regla de despesa, ja que l’import de despesa computable per a l’exercici 2017 permet
un marge de compliment inferior a la quantia proposada com a compensació al
contractista.
L’obligació acordada pel Ple municipal té unes característiques específiques, per la qual
cosa Intervenció considera possible la seva aplicació analògica i per tant l’ús del
Romanent de Tresoreria per a despeses generals bàsicament perquè la Liquidació de
2016 acredita el compliment dels ratis de solvència relatius al Romanent de Tresoreria
per a despeses generals, l’estalvi net i el percentatge d’endeutament, el que en el seu cas
permetria l’aplicació de la disposició addicional sisena de la Llei Orgànica 2/2012
introduïda per la Llei Orgànica 9/2013.
Per tot això es proposa a aquest plenari l’Aprovació del crèdit extraordinari de Resolució
del contracte de concessió demanial sobre domini públic municipal per l’import del
1.249.574,34€
El senyor Luís Villa Carbó declara:
Nosaltres en aquest punt ens abstindrem. A l’aprovació del pressupost de l’any passat ja
va quedar clar i torno a repetir-ho de cara a què tots els veïns i veïnes que ens escolten,
també tinguin clar que aquest no era el nostre pressupost i vam dir el perquè, perquè
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faltaven moltes coses i no era el nostre pressupost i ara ens trobem que hem passat un
trimestre i ja fem el canvi de pressupost, ja canviem coses al pressupost.
Crec que el poble es mereix un pressupost real i que el portem a terme amb criteri i com
és degut.
Llavors jo estic convençut que quan acabi l’any, el pressupost que acabarà sent real
semblarà més al que hagués sigut el nostre pressupost, que el que van presentar vostès i
si no ja en parlarem.

La senyora Sílvia Peralta Valdívia declara:
Aquest és un tema que ja hem parlat abans també en altres plens i no tornarem a reiterar
els nostres arguments, però sí recordar algunes coses.
Recordar que en tot el tema de l’aparcament, de la concessió de l’aparcament de la plaça
de la Vila a Construccions Lahoz, els únics grups que van votar en contra, quan això es
va iniciar a l’any 2006, va ser el grup del PSC i el grup d’IC.
Nosaltres ja ho vam dir en el seu moment, no veiem gens clar aquesta operació, ni
aquesta possibilitat d’aquesta concessió a 50 anys i per tant veiem que comportaria més
problemes que no pas solucions i efectivament així ha estat.
Com dic hem passat tot un procés, jo diria que quasi un calvari, hem passat durant tots
aquests anys amb aquest tema, amb continus incompliments per part del concessionari,
amb contenciosos, amb judicis, amb despeses innecessàries per part de l’Ajuntament per
poder defensar-se precisament i exigir el compliment de la concessió i bé després de tot
el que queda, el que queda i el que queda vigent encara i efectivament és així i parlen
d’això les sentències que tenim, respecte d’aquest tema. És que parlen de la mala fe del
contractista, mala fe del contractista, deixen molt clar que la concessió s’explotava a risc i
ventura del concessionari i que no tenia dret, sense gaudir de cap dret a l’equilibri
econòmic i això sí o sí continua vigent avui en dia.
Per tant clar, passar d’aquí, d’aquesta situació, a reconèixer en aquest moment al
concessionari després de com dic, de tots els incompliments, de totes les despeses que
porta amb l’Ajuntament, de què la concessió era a risc i ventura seva, de què no té cap
dret a l’equilibri econòmic, passar d’això a reconèixer ara que li hem de pagar 759.000€, i
a més a més potser no directament a ell, perquè no sabem, ja ho hem comentat l’altra
vegada, no sabem qui cobrarà això. Ho cobraran els deutors? Ho cobrarà la SAREB? Ho
cobrarà Hisenda? No sabem qui cobrarà aquest deute.
Per tant clar, com vostès entendran, a nosaltres no ens agrada aquesta solució. Aquesta
solució en el seu moment, en el ple de desembre que es va portar nosaltres ens vam
abstenir. Ens vam abstenir perquè vam entendre que bé efectivament alguna solució
s’havia de donar al tema, però com dic no ens agrada, nosaltres ens trobem tots, tot el
poble afectat per una decisió que en el seu moment va ser errònia, va ser errònia i una
decisió que nosaltres no vam votar a favor, vam votar en contra i per tant per mantenir
lògicament aquesta coherència, el que no farem ara és votar a favor de pagar-li a aquest
senyor aquesta quantitat important que pagarem de la butxaca de tots els veïns i veïnes
de Sant Quirze.
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A més a més per no parlar de les afectacions pressupostàries lògicament que això pot
comportar, que el senyor interventor ja ens ho diu en l’informe, que pel que fa a la regla
de despesa, tant que li donem voltes a la regla de despesa per complir la regla de
despesa i ara amb això ens podem carregar d’una tacada la regla de despesa.
Per tant com dic nosaltres serem coherents i ens vam abstenir al desembre i lògicament
com dic no és solució que ens agradi i ens continuarem abstenint.
La senyora Mercè Vallès Corominas declara:
Bon vespre de nou.
Certament el nostre grup comparteix l’exposició de la Sra. Peralta, sí que és veritat que el
nostre grup en el seu moment, no hi érem aleshores, però sí que el nostre grup aleshores
va donar suport a aquest projecte. Però sí que és veritat que nosaltres al mes de
desembre quan se’ns va explicar tota aquesta problemàtica, perquè no deixa de ser un
problema tenir un aparcament que no es fa servir, que no s’utilitza i per tant entenem que
és un problema greu. Se’ns va plantejar doncs una possible, es va posar damunt la taula
amb l’explicació pertinent que es va fer, però sí que és veritat evidentment que alguna
cosa s’ha de fer i s’havia de fer, però aquesta solució que es porta doncs tampoc ens
acaba de satisfer i ja sé que és molt complicat.
Perquè satisfer en un tema que s’ha de pagar, que hi ha un greuge i per tant s’ha de
trobar una solució, evidentment és difícil de poder satisfer, però sí que és cert doncs que
és això, que al final estem hipotecant-nos econòmicament, com ha dit la Sra. Peralta,
comprometent la regla de despesa. Això segurament tindrà conseqüències i al final estem
que no sabem a qui pagarem i això doncs certament no és la solució idònia.
Al final si haguessis de pagar doncs si sabéssim a qui acabem pagant, doncs val ja està,
s’ha pagat, però al final la situació del contractista també és la que és, bé tot plegat és un
tema que la pilota s’ha anat fent gran i trobar una solució no és fàcil i per tant doncs per
coherència amb el que ja vam fer al desembre i perquè entenem que tampoc és la solució
idònia, entenem que també deu ser difícil trobar-la, ens abstindrem, no hi votarem en
contra, les coses al final s’han de resoldre, però bé una mica compartim el que ha dit la
Sra. Peralta i afegim el que he dit.
El nostre grup s’abstindrà perquè no és la millor solució.
La senyora Elisabeth Oliveras i Jorba declara:
Els hi haig de dir que l’equip de govern comparteix molt i entén molt el que a l’hora de
defensar coses les que hi ha votat en contra.
Els hi puc ben dir perquè miri jo no vaig votar mai el Pla general, però el meu grup va ser
l’únic que va votar en contra, i miri on hi estem tots, gestionant-lo encara i a partir d’aquí
tant IC com en el seu moment ERC i després Junts hem votat en contra de moltes coses
que ara les estem tramitant. Hi ha una responsabilitat institucional i jo recordo que quan
portava els informes de morositat la Sra. Mundi, jo li deia “miri vostè fa el que li toca fer” i
ara ens toca a nosaltres fer-ho, perquè hi ha una qüestió de responsabilitat que toca
desenvolupar-la i li haig de dir doncs que si haguéssim de ser coherents amb el vot
original, doncs tindríem l’Ajuntament immobilitzat moltes vegades perquè no vam votar a
favor de segons que, i ara ho estem gestionant.
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Per altra banda, cal dir-los que m’agradaria que s’aclarissin si volen que trenquem la
regla de despesa o no, si ens fa por gastar més o menys, perquè hi ha plens que em
diuen que siguem valents i que gastem i hi ha moments que ens diuen que no, ara que sí.
En aquest hem consignat diners del romanent que per tant aquí és una de les parts que
fins ara doncs se’ns deia.
I l’altra és que l’Ajuntament, en aquest cas l’administració no es pot enriquir lícitament, hi
ha un bé immoble que passa a ser directament propietat de l’administració perquè hi va
haver algú que el va fer i això és una realitat, existeix, hi és, no s’ha volatitzat i ha
desaparegut, està allà. I que en el moment en què la concessió cessa, com què no
acabarà pagant-lo amb la mateixa concessió doncs evidentment s’ha de liquidar l’import
que quedi pendent.
I el fet de saber a qui li hem de pagar o no, doncs també és veritat que és com diu la Sra.
Vallès, la situació del concessionari és la que és, hi ha una prelació de creditors i per tant
en tocarà pagar a qui ens diguin que hem de pagar, però en tot cas el que no podem fer
és no pagar una obra que es va fer en el seu moment i que realment existeix i que
l’Ajuntament el té en propietat i que per tant allà hi és.
La solució? No és un invent estrany, l’han proposat els 3 lletrats de la casa que ho poden
proposar, en aquest cas hi ha un informe conjunt tant de Secretaria com d’Intervenció
com de Tresoreria en el que ens consignen i ens diuen que la millor de les opcions per a
l’administració i la menys lesiva i la que aconsellen és aquesta i per tant és la que s’ha
pres, a proposta de les 3 persones que en aquest cas per la seva funció a l’administració
són qui ens ho poden proposar i per tant doncs arrel de la sentència que se’ns diu que ja
no és demanial i que hem de passar a contracte d’obra i servei doncs hem seguit el dictat
del que se’ns ha dit en aquella sentència.
I sí que comparteixo que a vegades hi ha decisions que malauradament no surten bé, hi
ha d’altres que s’han pres a la casa i que les anem tramitant, malauradament no tenim
boles de vidres, ni podem encertar-les totes, i com diuen s’ha de solucionar, el que no
podem tenir és eternament aquesta situació i hem de trobar la manera de què aquest
diner que és públic rendeixi i per haurem de tots fer l’esforç de trobar la manera de què
un cop s’hagi resolt, a través de l’informe que s’ha de portar, un cop ja s’hagin acabat els
informes de les al·legacions a la Comissió Assessora Jurídica i quan ja s’hagi pronunciat,
aleshores, i passi ja el procés, entre tots haurem de trobar com hem de fer rendir aquest
pàrquing o aquesta zona que hi ha en el subsòl municipal.
És el següent compromís que hem de prendre perquè realment és diner públic i l’hem de
fer treballar, no pot estar allà aturat.
La senyora Sílvia Peralta Valdívia declara:
Simplement dir-li Sra. Oliveras, que som conscients del que significa governar i a
vegades doncs prendre decisions difícils en les quals no s’ha d’estar necessàriament
d’acord, però s’han de prendre decisions. Nosaltres hem governat i també ens hem trobat
en aquesta tessitura.
Ara malauradament o no estem a l’oposició i per tant la situació canvia, com quan
estaven vostès a l’oposició.
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De totes maneres dir-li, que jo crec que fem un exercici de responsabilitat, perquè
nosaltres com dic en el seu moment vam votar en contra. Per tant podríem votar
perfectament en contra, tant la solució que es va plantejar en el seu moment com aquest
punt ara mateix.
Com què considerem i ja ho he dit abans, que lògicament alguna solució s’ha de donar i
s’ha de tancar ja definitivament el tema, no ens agrada la solució, però entenem que
alguna s’ha de donar, es fa això que ens abstenim.
Com dic considerem que és un exercici de responsabilitat.
I per últim, la regla de despesa, si és per fer millores i inversions en el poble, endavant
amb el trencament de la regla de despesa.

Votació
Sotmesa a votació la proposta dalt transcrita, s’aprova per majoria absoluta amb el
resultat següent:
Vots a favor: 9 (Junts-ERC-AM i ICV-EUiA-E)
Vots en contra: 0
Abstencions: 8 (Convergència, PSC-CP i C’s)

11. Aprovació de la vigència del Pla Local de Joventut 2013-2016, fins l'aprovació
del Pla Local de Joventut 2017-2020
ANTECEDENTS DE FET
El primer Pla Nacional de Joventut de Catalunya, aprovat l’any 2000, va suposar la
creació d’un marc de referència per a definir, impulsar i coordinar les polítiques de
Joventut a Catalunya amb l’objectiu de donar resposta a les transformacions que
s’estaven produint en la nostra realitat juvenil com a país.
L’adopció del PNJCat, com a referent de les polítiques de Joventut, va suposar
l’assumpció d’una perspectiva àmplia que entenia les polítiques de Joventut com totes
aquelles intervencions (tant de l’administració com de la societat civil) que configuren les
oportunitats i els recursos a partir dels quals les persones joves construeixen el seu propi
projecte vital.
A més a més, l’aprovació de la Llei 33/2010, d’1 d’octubre, de polítiques de joventut va
donar reconeixement i cobertura normativa al PNJCat regulant el Pla Nacional de
Joventut de Catalunya com a norma de valor jurídic, que prenia la forma de pla sectorial
de coordinació en matèria de joventut, vinculant l’Administració local i la Generalitat, i
especificant el paper del Consell Nacional de la Joventut de Catalunya en la seva doble
vessant: com a ens de dret públic sotmès al dret privat i com a plataforma interassociativa
de les entitats juvenils de Catalunya.
Així doncs, l’any 2010 va marcar un punt d’inflexió en la història de les polítiques de
joventut en tant que va suposar la fi de la vigència del que havia estat el primer Pla
Nacional de Joventut de Catalunya 2000-2010 a Catalunya i s’iniciava una nova etapa
regida pel PNJCat 2020.
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Aquesta llei regula la competència exclusiva que té la Generalitat en matèria de Joventut.
En aquest sentit, pretén aclarir els rols que les diferents administracions i altres agents
poden exercir en aquesta matèria, i explicita la necessitat de fer un treball
interdepartamental ingent per a la bona consecució de les polítiques de joventut per mitjà
del reconeixement de les funcions que desenvolupen tots els departaments i de la creació
d’espais de coordinació de la labor que desenvolupen.
En aquesta distribució de competències, es reconeix el paper de lideratge de l’òrgan
competent en matèria de joventut per a planificar i coordinar les polítiques de joventut del
Govern.
No obstant aquesta exclusivitat, i pel fet que les polítiques de joventut han d’ésser
gestionades també des de la proximitat, el Pla nacional de joventut de Catalunya atorga
una rellevància especial als ens locals i a les entitats juvenils.
Al seu article 13, entre d’altres, es descriuen actuacions complementàries dels municipis
en matèria de Joventut, tal com la que ara ens ocupa: elaborar plans locals en matèria
de polítiques de joventut, amb l’assessorament, si ho requereixen, de l’Agència Catalana
de la Joventut.
L’elaboració dels plans locals de joventut queda justificada partint de la base que les
polítiques de joventut han de respondre a les necessitats i projectes de la gent jove i qui
més coneix les seves necessitats i problemàtiques són els ajuntaments, que garanteixen
una implementació de les polítiques de joventut adaptades a l’especificitat de cada
territori i de cada col·lectiu (és el que es coneix com els plans territorials de Joventut a
desenvolupar per part de cadascun dels agents del món local).
Partint d’aquestes premisses, el 23 de desembre de 2013 es va aprovar pel PLE el Pla
Local de Joventut 2013-2016 de Sant Quirze del Vallès, la vigència del qual finalitzava el
31 de desembre de 2016, pla on es recollien les línies i àmbits d’actuació dividits per
programes que s’havien de dur a terme des de la regidoria de Joventut i, per extensió, de
la resta de serveis de l’ajuntament de Sant Quirze del Vallès durant aquest període.
Actualment es continua treballant en les línies i àmbits d’actuació per programes que
incloïa el Pla Local 2013-2016, ja que hi ha una voluntat des de l’Ajuntament
d’implementar polítiques de joventut que donin resposta a les necessitats i
problemàtiques de la gent jove del municipi.
Amb aquest objectiu de continuïtat i d’adaptació a la nova realitat, estem treballant en el
disseny d’un nou Pla Local de Joventut 2017-2020. Per això, i per tal de donar continuïtat
a la implementació de les polítiques de joventut, es veu necessari prorrogar, fins que
tinguem el nou, el Pla Local de Joventut 2013-2016.
Per altra banda, la pròrroga del Pla Local de Joventut resulta imprescindible per tal de
poder participar en les convocatòries de subvencions en aquesta matèria per a municipis
de menys de 20.000 habitants.
DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
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Primer .- Aprovar una pròrroga del Pla Local de Joventut que estava vigent fins al 31 de
desembre de 2016, fins a l’aprovació del nou Pla Local que abasti els anys de 2017-2020,
per l’òrgan competent, i fixar com a data límit de la pròrroga el 31 de desembre de 2017.

Deliberacions
La senyora Anna Canes Urbano declara:
Bon vespre a tots i totes.
Amb l’objectiu de donar continuïtat i ampliació i adaptació a la nova realitat del jovent
estem treballant en el nou Pla local de joventut, tot i que es va començar fent informes de
l’elaboració d’aquest nou Pla, per causes alienes a nosaltres es va haver de prescindir de
l’empresa que l’elaborava i això ha provocat aquesta demora en l’aprovació del nou Pla.
Per tal de poder donar continuïtat a les polítiques de joventut i poder participar en
convocatòries de subvencions, és necessari prorrogar el Pla anterior fins que estigui
aprovat el nou.
És per tot això que demana aprovar la pròrroga del Pla local de joventut 2013-2016, fins
l’aprovació del nou Pla.

El senyor David Sánchez Mancebo declara:
Nosaltres votarem a favor, si més no destacar que diguéssim ja vam dir, que potser els
terminis que vostès posaven eren certament massa compromesos per la situació que hi
ha dins d’aquest tema.
Però en qualsevol cas, s’ha de tirar endavant, és jo crec també un puntal de mandat i
com no pot ser d’una altra manera el nostre vot serà favorable.

La senyora Míriam Casaramona Massana declara:
Bon vespre.
Com no podia de ser d’una l’altra manera òbviament, nosaltres votarem a favor en aquest
punt, tot i si més no dir, que avui portem la pròrroga del Pla local de joventut Sra. Canes,
en el qual nosaltres vam treballar i vam aprovar en el 2013, al qual IC i Junts per Sant
Quirze es van abstenir. Justament els 2 grups que actualment avui ens porten a pròrroga
el Pla.
Alhora de justificar la seva abstenció varen argumentar que aquest Pla, el que vostès
porten avui a terme, doncs que era una diagnosi, que no tenia propostes, que hi havia
moltes mancances.
Ara jo els pregunto: com és que vostès no han fet nou? Sí que hi ha hagut un
endarreriment, és que han tingut un any i 10 mesos. Paraules i paraules, perquè després
el més calent a l’aigüera. I ara venen a fer les pròrrogues.
Diuen que ... joventut, doncs miri nosaltres no ens ho vam creure, li vam donar molta
importància al fet de ser jove i potser per això, tant diferents nosaltres, ens ho vam creure
i vostès han de prorrogar un Pla local de joventut que no van fer vostès.
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La senyora Anna Canes Urbano declara:
Només dir que el Pla local 2013-2016 es va aprovar al desembre del 2013.
I com els hi he dit abans els deures els vam començar amb temps i forma, vam contractar
una empresa, la qual com ja he dit i vaig explicar a òrgans de seguiment el perquè vam
haver de prescindir dels seus serveis. Això va suposar que vam haver de tornar a
contactar amb les altres empreses que s’havien presentat per elaborar el Pla local de
joventut. I això és el que ha fet aquesta demora.

La senyora Elisabeth Oliveras i Jorba declara:
I ara sí que aquí anem a allò que dèiem abans amb la Sra. Peralta, estar al govern porta
haver de tenir responsabilitat i aplicar el que s’està funcionant.
Justament el treball s’està fent exhaustiu, també vam dir més coses del Pla local, vam dir
que hi havia poca participació, que no hi havia hagut tants joves i vam dir més coses i
estem intentant que tot això no passi. I els fets es noten en les reunions i en els treballs
que es fan i amb la voluntat, les dinàmiques que s’han fet i amb la voluntat de què es
puguin desenvolupar.
Havíem assistit a l’elaboració de 2 plans de joventut seguits, en els que havíem vist el
mimetisme i per tant doncs per coneixements s’està fent exhaustiu, però realment el que
va endarrerir va ser que l’empresa inicial, és una empresa que treballava per a un
ajuntament determinat i va ser intervingut i que es va considerar que no era bo ni
necessari que aquella empresa estès fent un treball en el nostre Ajuntament i per tant va
quedar exclosa i per tant es va tornar a iniciar el procés i això evidentment alenteix.

La senyora Míriam Casaramona Massana declara:
Una pregunta: vostè van prorrogar el pla o no?

La senyora Elisabeth Oliveras i Jorba declara:
El que passa que sense Pla no es pot estar. Per tant aquest és el que tenim. La Sra.
Peralta li pot recordar que hi ha un Pla d’igualtat que jo hi vaig votar en contra i que s’està
fent nou, oi que ho recorda Sra. Peralta?
I per tant, és que una cosa no treu l’altra, és a dir l’exercici del govern porta això, de què
quan s’estan acabant els processos s’hauria de fer l’altra, doncs ja està.
El problema seria que el Pla de joventut que acabem aprovant fos igual que l’altra, llavors
sí que ens podria dir tot això que ens està dient, però com què encara no s’han fet les
propostes i no ho sabem, doncs ja ho veurem, és a dir, vostè ara vol entretenir amb això,
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doncs ja m’està bé, però la consistència del treball i la voluntat de l’equip de govern la
veurà en les propostes que es faran, no en les dates en què s’aprova. I no podem
derogar un pla perquè no podem estar sense ell, per tant doncs es treballa i es continua
treballant evidentment en projecte nous que ja estan així, que estan funcionant, estan
prou reeixits i d’altres que es van repetint i d’altres que van desapareixent, perquè els
joves són diferents, van canviant i van naixent noves necessitats. Per tant es va fent, però
evidentment no es pot derogar una cosa sense tenir la nova eina, un nou Pla que
l’acompanyi.

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

12. Modificació plantilla i catàleg llocs de treball reservats a FHE.
ANTECEDENTS DE FET
1. Dels llocs reservats a funcionaris d’habilitació estatal a l’Ajuntament de Sant
Quirze del Vallès.
a) Secretaria categoria d’entrada
El dia 10 d’abril de 2012, la Sra. Helena Muñoz Amorós pren possessió del lloc de treball
de Secretària de l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès, titular de la plaça de funcionària
amb habilitació de caràcter estatal, subescala de Secretaria, categoria d’entrada, en virtut
de la Resolució de 2 de març de 2012 de la Direcció General de la Funció Pública, per la
qual es resol el concurs unitari de provisió de llocs de treball reservats a funcionaris amb
habilitació de caràcter estatal.
Consta a la plantilla de funcionaris i al catàleg de llocs de treball de l’Ajuntament, la plaça
de Secretari/ària d’entrada A1, CD30, CE 43, amb les retribucions següents.

Sou Base
13.441,30

CD
11.741,28

CE

PE juny

PE des

Brut any

27.288,18

3.943,67

3.943,67

60.358,10

b) Interventor categoria d’entrada
El dia 2 d’abril de 2001, el Sr. Francisco Javier Goytisolo Marquínez pren possessió del
lloc de treball d’interventor de l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès, titular de la plaça de
funcionari amb habilitació de caràcter estatal, subescala, d’Intervenció – Tresoreria,
categoria d’entrada, d’acord amb la resolució de 14 de juliol de 2000 de la Secretaria
d’Estat per a l’Administració Local, i de la resolució de la Direcció General d’Administració
Local de data 14 de febrer de 2011.
Mitjançant Decret 2014002271, de data 7 d’octubre de 2014, es dóna la conformitat a
l’acumulació de la intervenció amb l’Ajuntament de Vallirana, en els termes disposats per
la Direcció General d’Administració Local.
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En data 18 d’abril de 2016, mitjançant Decret 2016000913, es dóna la conformitat al Sr.
F. Javier Goytisolo per a ocupar una plaça d’Intervenció a l’Ajuntament de Sentmenat, en
comissió de serveis, de conformitat amb la resolució de la Direcció General
d’Administració Local de data 25 d’abril de 2016.
El F. Javier Goytisolo va cessar en el lloc de treball d’Interventor de l’Ajuntament de
Sentmenat, amb efectes de 3 de març de 2017, incorporant-se a la plaça d’Interventor a
l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès, fins al dia 22 de març de 2017, en què es
produeix novament el seu cessament per a ocupar un lloc d’Interventor en l’Ajuntament
de Sentmenat, en comissió de serveis, situació en la que actualment es troba.
Amb data de 6 de juny de 2016, s’anomena el Sr. Carles Poyato Núñez (cap d’Àrea de
Serveis Econòmics), en virtut de la resolució de la Direcció General d’Administració Local,
Interventor accidental de l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès, amb efectes de 23 de
maig de 2016.
El Sr. Poyato va cessar del lloc d’Interventor accidental durant els dies que el Sr.
Goytisolo s’hi va reincorporar a la seva plaça, i fins al dia 22 de març de 2017, exercint
novament a partir d’aquesta data les funcions d’Interventor fins a l’actualitat.
No obstant això, el Sr. Poyato, el dia 31 de març de 2017 presenta una sol·licitud
d’excedència per interès particular, amb efectes de 28 d’abril de 2017. L’excedència
voluntària per interès particular no comporta la reserva de plaça ni el dret a percebre
retribucions mentre duri la situació. Així mateix, el període d’excedència no compta pel
que fa a triennis, grau i drets passius. El període de temps mínim que el funcionari ha
d’estar en aquesta situació administrativa és de dos anys.
Les retribucions assignades al lloc d’Interventor, són les corresponents a la plaça
d’Interventor categoria d’entrada A1, CD30, CE 43, amb les retribucions següents.
Sou Base
13.441,30

CD
11.741,28

CE

PE juny

PE des

Brut any

27.288,18

3.943,67

3.943,67

60.358,10

c) Tresorer
El Sr. Joan Cabré Gascón va ser nomenat tècnic d’administració general (A1)
economista, subescala tècnica de la plantilla de funcionaris de l’Ajuntament de Sant
Quirze del Vallès, i adscrit a lloc de treball de Tresorer de l’Àrea de Serveis Econòmics,
mitjançant decret de l’alcaldia de data 27 d’abril de 2011.
En data 25 de maig de 2016, va ser adscrit al lloc de treball de cap de l’Àrea de Serveis
Econòmics, mentre el Sr. Carles Poyato exerceix les funcions d’Interventor accidental
d’aquest Ajuntament.
Les retribucions assignades al lloc de Tresorer, de conformitat amb les previsions
pressupostàries del Capítol I del Pressupost municipal, són les corresponents al grup de
classificació A1, CD28, CE 36:
Sou Base

CD

13.441,80

10.088,76

CE
19.749,42

PE juny

PE des

Brut any

3.177,72

3.177,72

49.635,42
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2. Les retribucions dels llocs reservats a FHE de l’Ajuntament de Sant Quirze
del Vallès amb relació a altres ajuntaments de la mateixa categoria
L’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès s’està trobant amb dificultats a l’hora de proveir el
lloc d’Interventor. Tot fa pensar que una de les possibles causes que fa que Sant Quirze
del Vallès no sigui una destinació atractiva per als titulars del Cos d’habilitats, pot ser
perquè les retribucions dels llocs de treball dels habilitats estatal és considerablement
més baix que a altres ajuntaments del voltant i de la mateixa categoria.
Segons els indicadors sobre les retribucions dels ajuntaments, realitzat per la Diputació
de Barcelona, a l’any 2013, resulten les dades següents:

Pel que fa a la Secretaria General:
Secretari/ària
Ajuntaments
Pineda de Mar

Habt.

CD

CE

ANUAL

27.944

86.964

10.932

86.661

12.654

85.156

27.645

81.909

Caldes de Montbui

17.137

76.242

Olesa de Montserrat

23.645

75.542

Malgrat de Mar

18.371

El Masnou

23.119

Castellbisbal

12.364

Torelló

14.000

69.085

Montornès del Vallès

16.218

66.884

Parets del Vallès

18.837

65.650

Santa Perpètua de Mogoda

25.556

65.341

Calella

18.226

Sitges

28.478

64.642

Canovelles

15.937

64.052

Cubelles

14.608

63.617

Tordera

16.453

63.523

Sant Celoni

17.540

62.764

Sant Andreu de la Barca

27.327

61.099

Sant Pere de Ribes

23.256

60.747

Vallirana

14.732

60.604

Esparreguera

21.766

60.579

Sant Quirze del Vallès

19.600

Premià de Dalt
Sant Sadurní d'Anoia
Martorell

45.195

73.713
72.198

36.459

14.972

11.741

27.211

27.288

69.613

64.657

60.358
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Sant Vicenç dels Horts

20.972

59.898

Berga

16.175

59.381

Les Franqueses del Vallès

19.417

58.176

La Garriga

15.912

57.971

Molins de Rei

25.359

57.567

Manlleu

20.228

57.517

Palau-solità i Plegamans

14.494

56.948

Lliçà d'Amunt

14.759

56.570

Castellar del Vallès

23.633

Arenys de Mar

15.307

55.098

Corbera de Llobregat

14.168

54.689

Vilassar de Mar

20.678

53.945

32.315

56.124

Quant a la Intervenció municipal:
Interventor
Ajuntaments

Habt.

CD

CE

ANUAL

Premià de Dalt

10.932

86.964

Pineda de Mar

27.944

86.684

Esparreguera

21.766

47.257,90

81.873

Malgrat de Mar

18.371

45.195,00

73.713

El Masnou

23.119

72.198

Olesa de Montserrat

23.645

70.911

Martorell

27.645

70.000

Sant Sadurní d'Anoia

12.654

69.430

Santa Perpètua de Mogoda

25.556

67.500

Montornès del Vallès

16.218

66.884

Parets del Vallès

18.837

65.650

Sitges

28.478

64.642

Cubelles

14.608

63.617

Torelló

14.000

63.576

Sant Andreu de la Barca

27.327

61.890

Sant Celoni

17.540

61.725

Sant Pere de Ribes

23.256

60.747

Sant Quirze del Vallès

19.600

Vallirana

14.732

58.580

Sant Vicenç dels Horts

20.972

58.526

Les Franqueses del Vallès

19.417

27.240,00

58.176

La Garriga

15.912

28.520,64

57.971

11.741

27.288,00

60.358

65/110

Castellbisbal

12.364

Manlleu

20.228

Canovelles

15.937

Corbera de Llobregat

14.168

54.689

Vilassar de Mar

20.678

53.945

Berga

16.175

53.223

Molins de Rei

25.359

52.407

Tordera

16.453

51.802

Arenys de Mar

15.307

51.592

Palau-solità i Plegamans

14.494

Sant Just Desvern

17.000

49.358

Castellar del Vallès

23.633

47.748

Caldes de Montbui

17.137

43.484

Vilanova del Camí

12.409

39.325

33.054,00

57.759
57.517

33.856,62

13.372,20

57.223

50.928

Pel que fa a Tresoreria:

66/110

Tresorer
Ajuntaments

Habt.

CD

CE

ANUAL

Santa Perpètua de Mogoda

25.556

59.892

Sitges

28.478

54.269

Sant Vicenç dels Horts

20.972

50.737

Sant Quirze del Vallès

19.600

Tordera

16.453

48.964

El Masnou

23.119

48.555

Martorell

27.645

48.480

Molins de Rei

25.359

47.194

Olesa de Montserrat

23.645

46.865

Premià de Dalt

10.932

46.337

Sant Sadurní d'Anoia

12.654

44.223

Sant Andreu de la Barca

27.327

43.397

Vilassar de Mar

20.678

41.851

Pineda de Mar

27.944

41.207

Sant Just Desvern

17.000

39.954

Sant Pere de Ribes

23.256

39.941

Parets del Vallès

18.837

39.160

Canovelles

15.937

38.035

Malgrat de Mar

18.371

Cubelles

14.608

Castellbisbal

12.364

Berga

16.175

35.590

Manlleu

20.228

34.716

Esparreguera

21.766

34.250

Castellar del Vallès

23.633

34.108

Caldes de Montbui

17.137

34.069

Sant Celoni

17.540

33.707

Montornès del Vallès

16.218

33.203

Vallirana

14.732

32.549

Vilanova del Camí

12.409

32.272

Torelló

14.000

31.553

Arenys de Mar

15.307

30.206

Calella

18.226

La Garriga

15.912

27.521

Lliçà d'Amunt

14.759

27.190

Les Franqueses del Vallès

19.417

25.273

10.088

19.749

19.936

49.636

37.231
36.685

21.367

6.279

10.659

35.664

29.806
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La comparació s’ha fet a partir d’una mostra de 36 municipis que oscil·len entre el 10.932
i els 28.478 habitants.
Com es pot comprovar a la tabla, el lloc de Secretaria, a Sant Quirze del Vallès, es troba
en la part inferior de la mitjana de la tabla. La diferència entre la retribució a Sant Quirze i
l’Ajuntament de Vilassar que té la retribució anual més baixa, és de 6.413€ anuals, en
tant que la diferència amb l’Ajuntament de Pineda de Mar que té la retribució més alta de
la mostra és de 26.606€ anuals.
Les retribucions del lloc d’Interventor, a Sant Quirze del Vallès es troben dins la mitjana
dels ajuntaments analitzats, amb una diferència de 21.033€ anuals respecte de
l’ajuntament amb la retribució més baixa, i de 26.606€ anuals respecte de l’ajuntament
amb la retribució més alta.
Cal tenir en compte, però, que sol ser habitual que el titular d’una plaça d’Intervenció en
ajuntaments petits acumulen les funcions interventores d’altres ajuntaments, de tal
manera que moltes vegades es prefereix aquesta possibilitat per resultar més rentable
que la destinació en un sol ajuntament, com ara el de Sant Quirze del Vallès, perquè pel
seu tamany requereix d’una dedicació plena, i per tant, dificultaria l’acumulació d’altres.
Les retribucions de la plaça de Tresorer, a l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès, estan
entre les més altes de la mostra analitzada. La raó, potser, és perquè abans que el lloc de
tresorer fos declarat reservat als funcionaris d’habilitació estatal, les funcions s’han vingut
realitzant habitualment per tècnics municipals, i per tant, encara no hi ha, —si més no hi
era en l’estudi de la Diputació que analitzem, perquè data de l’any 2013— un definició i
classificació del lloc singular de tresorer a les Relacions de Llocs de Treball, amb la
corresponent assignació dels complements de destinació i específics corresponents.
3. Hi ha una necessitat urgent i inajornable d’adequar singularment les
retribucions assignades als llocs de Secretaria i d’Intervenció.
El sistema de retribucions dels funcionaris de l’Administració Local es regula en el Reial
Decret 861/1986, de 25 d’abril, pel qual s’estableix el Règim de retribucions dels
funcionaris de l’Administració Local (RDRFAL). Pel que fa als FHE, l’article 43 del RJFHN
concedeix a les corporacions locals la competència per a determinar les retribucions
complementàries d’aquests de conformitat amb la normativa vigent.
És a dir, les entitats locals disposen d’una potestat discrecional per a establir els
complements que retribueixen els llocs d’intervenció, de tal manera que la gestió del
règim de retribucions suscita especial interès ja que els imports i la naturalesa dels
complements que aquelles determinin a tal efecte poden contribuir a alterar les
condicions que permeten un exercici adient i independent de la funció de control intern de
l’entitat local pels funcionaris que la desenvolupen, així com afectar a la demanda dels
llocs en les convocatòries de concursos. No obstant això, s’ha pogut constatar uns
patrons generalitzats en la determinació dels complements de destinació dels llocs
reservats a FHE amb funcions de control i, a més a més, constatar l’existència d’una gran
dispersió, en termes estadístics, en l’import dels complements específics, així es recull en
la Resolució de 21 de desembre de 2016, aprovada per la Comissió Mixta de les Corts
Generals per a les Relacions amb el Tribunal Comptes, en relació amb l’Informe de
fiscalització de les retribucions i de la gestió dels sistemes de provisió i promoció dels
llocs de la Intervenció de les Entitats Locals. (BOE de 25 de març de 2017. Pàg. 22318).

Certament, la modificació del complement específic ha de respondre a una valoració
prèvia del lloc de treball, en tant que retribueix les condicions particulars de cada lloc
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atenent a l’especial dificultat tècnica, el grau de dedicació, la responsabilitat, la
incompatibilitat o les condicions en que es desenvolupa el treball (perillositat i/o
penositat).

L’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès ha adquirit el compromís de portar a terme la
valoració de llocs de treball, en una fase posterior a la confecció de l’organigrama i mapa
de llocs de treball que actualment està elaborant l’empresa Consultors de Gestió Publica,
SL. Però, l’adequació retributiva dels llocs de treball reservats als FHE és una necessitat
urgent que no pot ajornar-se fins a la finalització de la valoració de llocs de treballs que es
porti a terme per l’empresa contractada —previsiblement no serà abans d’un any, i sense
perjudici d’acomodar les retribucions d’aquests llocs al resultat que finalment resulti de
dita valoració— atès que les funcions atribuïdes als FNE són, a més d’obligatòries a tots
els ajuntaments, són imprescindibles i insubstituïbles quant a “validadores” dels seus
actes. I, en aquest sentit, davant la impossibilitat de disposar de personal propi de la
Corporació amb funcions de control pressupostari i financer, i per l’experiència que s’ha
tingut fins ara, també de trobar candidats titulars del Cos d’habilitats disposats a venir a
l’Ajuntament de Sant Quirze, entenem que una adequació de les retribucions d’aquests
llocs, que sigui més concordant amb les de la resta d’ajuntaments, pot pal·liar les
dificultats amb que aquest Ajuntament s’està trobant a l’hora de cobrir aquest lloc, que
actualment és el d’Interventor, però que per les mateixes o semblants raons, l’Ajuntament
de Sant Quirze també s’hi pot trobar respecte del lloc de Secretaria, ja que, com hem vist
a les tables, les retribucions d’aquest presenta equidisten més de la mitjana de la resta
d’ajuntaments i principalment, de les assignades al lloc d’Interventor.

Pel que fa al lloc de tresorer, però, entenem que no cal modificar les retribucions brutes
anuals assignades, en tant que es troben entre les més altes dels ajuntaments analitzats,
sense perjudici d’allò que resulti de la valoració de llocs de treball quan pertoqui.

Per això, i reiterem, sense perjudici de la valoració de llocs de treball que finalment resulti
del treball que porti a terme l’empresa contractada a l’objecte, l’adequació singular dels
llocs de treball de Secretaria i Intervenció, amb base en una aproximació a les
retribucions anuals brutes que tenen reconegudes altres ajuntaments de la mateixa
categoria, es proposa incrementar el complement específic d’aquests llocs en 12.000€
bruts anuals, per tal d’escorçar el ventall entre les retribucions més baixes i les més altes
de la mostra. De tal manera que, la diferència estaria al voltant de 18.000€ per sobre de
la retribució més baixa, i de 12.000€ per sota de la més alta.

Aquesta proposta ha estat avalada per acord de la Mesa General de Negociació, en la
reunió celebrada el dia 3 d’abril de 2017, segons consta el l’Acta de la sessió.
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4. Repercussions de la modificació dels complements específics dels llocs de
Secretaria i Intervenció en el Capítol I.
Amb la modificació dels complements específics dels llocs de Secretaria i d’Intervenció,
les retribucions brutes anuals de cadascun d’aquests llocs quedarien de la següent
manera:
Sou Base
13.441,30

CD
11.741,28

CE
37.288,18

PE juny
4.777,00

PE des

Brut any

4.777,00

72.024,76

La diferència retributiva respecte a allò consignat en el Capítol I del Pressupost Municipal
per a l’any 2017, aprovat definitivament pel Ple en sessió de 9 de febrer de 2017, és
d’11.666,76€ bruts anuals per a cada lloc de treball, en total 23.333,32€. Aquest
increment salarial es proposa finançar-lo mitjançant la partida pressupostària creada adhoc per fer efectiva valoració de llocs de treball:
4010/2210/1300200

Valoració i adequació llocs de treball

22.000,00 Euros

Els 1.333,32 addicionals es proposen finançar amb el mateix estalvi que es genera
mensualment per les places vacants dotades i no ocupades.
A més a més, aquesta diferència retributiva no constitueix una excepció prohibida per la
Llei de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2016 (prorrogats per a l’any 2017), ja
que les limitacions dels increments retributius s’han d’entendre sense perjudici de les
adequacions retributives que, amb caràcter singular i excepcional, resultin
imprescindibles pel contingut dels llocs de treball, per la variació del nombre d’efectius
assignats a cada programa o pel grau de consecució dels objectius fixats al mateix, de
conformitat amb allò que disposa el seu article 19 apartat set.
5. La modificació del complement específic dels llocs de Secretaria i
Intervenció constitueix una modificació de la plantilla i del catàleg, la
competència de la qual correspon al Ple municipal
Les places de Secretaria i Intervenció consten a la plantilla i al catàleg de llocs de treball,
aprovat inicialment, juntament amb el Pressupost municipal 2017, pel Ple municipal en
sessió de 29 de desembre de 2016, i definitivament en la sessió plenària del dia 9 de
febrer de 2017.
L’article 29 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, defineix: “1. La relació de llocs de
treball, com a expressió ordenada del conjunt de llocs de treball que pertanyen a una
entitat local, inclou la totalitat dels existents a l'organització i correspon tant a funcionaris
com al personal eventual i al laboral” i “2. Mitjançant les relacions de llocs de treball
s'assignen les funcions, atribucions i comeses que ha de realitzar el personal que ocupa
els respectius llocs de treball, i es determinen, en el cas de personal funcionari, l'escala,
la subescala, la classe i la categoria a què ha de pertànyer la persona que ocupa cada
lloc de treball.”

Quant a la identificació del lloc de treball, l’article 30 del mateix text legal estableix:
“1. El lloc de treball constitueix la unitat mínima operativa que amb caràcter objectiu
s'identifica en una estructura administrativa.
2. Per a cada lloc de treball s'han d'indicar, almenys:
a) La denominació del lloc i el seu enquadrament orgànic.
b) Les característiques essencials del lloc, incloent, si s'escau, les funcions específiques
atribuïdes.
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c) Els requisits exigits per ocupar el lloc de treball.
d) El complement de destinació que tingui assignat i el seu nivell orgànic, com també, si
s'escau, el complement específic corresponent.
e) La forma de provisió del lloc”.
Correspon al Ple de la Corporació, amb l’aprovació de la relació de llocs de treball,
determinar el complement específic que correspon a cada lloc i ficar la quantia
corresponent. L’ajuntament de Sant Quirze del Vallès, però, no té a data d’avui una
relació de llocs de treball aprovada, sinó que disposa d’un catàleg, que es troba publicat
al BOP de 17 de febrer de 2015 ( aprovat definitivament el 29 de desembre de 2014).
FONAMENTS DE DRET
—Article 29 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el reglament de
personal al servei de les entitats locals, quant al contingut de la relació de llocs de treball
—Article 22.2.i) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim local,
quant a la competència del Ple per a l’aprovació de la plantilla de personal i la relació de
llocs de treball.
Els articles 90 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local i
126 del Reial Decret Legislatiu 784/1985, de 7 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de
les disposicions legals vigents en matèria de Règim Local, així com en els articles 69, 70 i
74 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la
Llei de l’Estatut Bàsic de l’empleat públic.
—Article 126 del Reial Decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el text
refós de les disposicions legals vigents en matèria de Règim local.
—L’article 37 del RDL 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de
l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, el qual determina que ha de ser objecte de negociació
les decisions de les Administracions Públiques que puguin tenir conseqüències sobre les
condicions de treball.
La present proposta ha estat objecte de negociació, en les reunions celebrades per la
Mesa de Negociació el dia 3 d’abril de 2017.
—La proposta de modificació de la plantilla es realitza en el marc de la potestat
d’autoorganització de l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès.
—Tenint en compte que, a data d’avui, no s’ha aprovat la Llei de Pressupostos Generals
per a l’any 2017, les modificacions que es proposen són respectuoses amb les limitacions
previstes a l’article 19 de la Llei 48/2015, de 29 d’octubre, de Pressupostos Generals de
—Quant al procediment per a l’aprovació de les modificació que afecten a la Plantilla
municipal, cal seguir els tràmits establerts per a la modificació del Pressupost, d’acord
amb allò que estableix l’article 169 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el
Text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, i l’article 126.3 del RDL
781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de les disposicions legals vigents
en matèria de Règim Local.
DISPOSICIÓ

71/110

S’adopta l’acord següent:
Primer.- Modificar el complement específic dels llocs de treball reservats a
funcionaris/àries amb habilitació estatal, de Secretaria i Intervenció, d’aquest Ajuntament,
i fixar la seva quantia en trenta-set mil dos-cents vuitanta-vuit euros amb divuit cèntims
d’euro (37.288.18€), bruts anuals, més la part proporcional corresponents a les pagues
extraordinàries.
Segon .- Aprovar la Reserva de Crèdit per import de 22.000,00€ a càrrec de la partida
4010/2210/1300200, de Valoració i adequació llocs de treball, i de 1.333,32€ càrrec de la
partida d’estalvi vinculada.
Tercer .- Publicar aquest acord en el BOPB i en el DOGC, i notificar-lo a la Secretària
General, a l’Interventor municipal titular de la plaça, al cap de l’Àrea de Serveis
Econòmics, i a la representació sindical.

Deliberacions
El senyor Albert Falgueras Cuatrecasas declara:
L’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès ha adquirit el compromís de portar a terme la
valoració de llocs de treball, en una fase posterior a la confecció de l’organigrama i mapa
de llocs de treball que actualment està elaborant l’empresa Consultors de Gestió Publica,
SL.
No obstant, l’adequació retributiva dels llocs de treball reservats al Funcionariat
d’Habilitació Estatal és una necessitat urgent que no pot ajornar-se fins a la finalització de
la valoració de llocs de treballs que es porti a terme per l’empresa contractada, que de
ben segur superarà aquest 2017. Com que les funcions atribuïdes al funcionariat
d’habilitació estatal, a més d’obligatòries a tots els ajuntaments, són imprescindibles i
insubstituïbles quant a “validadores” dels seus actes. I, en aquest sentit, davant la
impossibilitat de disposar de personal propi de la Corporació amb funcions de control
pressupostari i financer, i per l’experiència que s’ha tingut fins ara, també de trobar
persones candidates titulars del Cos d’habilitats disposades a venir a l’Ajuntament de
Sant Quirze, entenem que una adequació de les retribucions d’aquests llocs, que sigui
més concordant amb les de la resta d’ajuntaments, pot pal·liar les dificultats amb que
aquest Ajuntament s’està trobant a l’hora de cobrir aquest lloc, que actualment és el
d’Intervenció, recordin que portem més d’un any amb aquesta situació, però que per les
mateixes o semblants raons, l’Ajuntament de Sant Quirze també s’hi pot trobar respecte
del lloc de Secretaria, ja que, com poden veure en les taules que s’han preparat des de
Recursos Humans i que vostès disposen, les retribucions d’aquestes dues figures
presenten un nivell força inferior a la mitjana d’ajuntaments de característiques similars al
nostre.
Pel que fa al lloc de tresoreria, entenem que no cal modificar les retribucions brutes
anuals assignades, en tant que es troben entre les més altes dels ajuntaments analitzats.
Per això, i insistim que sense perjudici de la valoració de llocs de treball que finalment
resulti de l’encàrrec que porti a terme l’empresa contractada a l’objecte, l’adequació
singular dels llocs de treball de Secretaria i Intervenció, amb base en una aproximació a
les retribucions anuals brutes que tenen reconegudes altres ajuntaments de la mateixa
categoria, es proposa incrementar el complement específic d’aquests llocs en 12.000€
bruts anuals, per tal d’escorçar el ventall entre les retribucions més baixes i les més altes
de la mostra. De tal manera que, la diferència estaria al voltant de 18.000€ per sobre de
la retribució més baixa, i de 12.000€ per sota de la més alta.
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Val a dir que aquesta proposta ha estat avalada per acord de la Mesa General de
Negociació, en la reunió celebrada el dia 3 d’abril de 2017, segons consta el l’acta de la
sessió.
Per tant, la diferència retributiva respecte a allò consignat en el Capítol I del Pressupost
Municipal per a l’any 2017, aprovat definitivament pel Ple en sessió de 9 de febrer de
2017, és d’11.666,76€ bruts anuals per a cada lloc de treball, en total 23.333,32€. Aquest
increment salarial es proposa finançar-lo mitjançant la partida pressupostària creada adhoc per fer efectiva valoració de llocs de treball del mateix Capítol I: 4010/2210/1300200
Valoració i adequació llocs de treball 22.000,00 Euros i els 1.333,32 addicionals es
proposen finançar amb càrrec de la partida d’estalvi vinculada d’estalvi que es genera
mensualment per les places vacants dotades i no ocupades.
Per tot això exposat, proposem al Ple que aprovi la Modificació del complement específic
dels llocs de treball reservats al funcionariat amb habilitació estatal, de Secretaria i
Intervenció, d’aquest Ajuntament i la Reserva de Crèdit esmentada.
La senyora Elisabeth Oliveras i Jorba declara:
Abans de passar a les intervencions voldríem afegir que hem arribat a aquest punt, com
deia el Sr. Falgueras, amb la necessitat de poder ocupar la plaça d’interventor perquè qui
l’estava ocupant fins avui a les 12 de la nit, demà passa a fer una altra activitat i que per
tant ens veiem absolutament minvats amb les places que tenim a Economia i dir que són
cabdals per fer funcionar l’administració.
Hem de dir que hem iniciat el treball de l’organigrama municipal per poder anar a la
valoració de llocs de treball, i que per tant la voluntat era no tocar cap sou de la casa
perquè com sabem, quan s’hagi de començar a treballar, s’ha de començar a treballar per
totes les escales salarials i especialment per les més deprimides o les que tenen més
situacions, però sí que és veritat que hi ha arribat un moment que la realitat és tossuda i
que cada cop que ha vingut a fer una visita un possible interventor o interventora, doncs
el sou era el fet que anul·lava la possibilitat de què s’incorporés.
Mentre hem pogut comptar amb els dos economistes que hi havia a la casa doncs hem
anat fet, amb un esforç important per part d’ells dos de fer funcionar la part d’Economia,
però ara sí que hem arribat al límit de no poder, d’una manera doncs garantir el treball
reeixit de l’administració.
Per tant en aquest cas ens hem vist en la necessitat d’agafar la partida que hi havia a
Capítol I consignada ja per si la valoració s’acaba a final d’any, doncs siguin uns diners
destinats per poder-la començar a aplicar, no la que evidentment s’utilitza que és per
contractar l’empresa que està fent la valoració, en aquest cas l’organigrama, hi ha dues
partides una per l’organigrama i una altra per valoració, sinó que aquesta era l’import que
s’havia consignat a dins de Capítol I i hem fet la suma justa també per no trencar aquell
increment de massa salarial que ens fes sobrepassar aquell límit imposat per l’Estat
espanyol.
El senyor David Sánchez Mancebo declara:
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En primer lloc agrair la tasca de l’actual tècnic que ocupa la plaça d’Intervenció, ja li hem
agraït personalment la seva tasca amb diferents funcions dins d’aquesta casa i volem que
quedi constància del nostre agraïment i dels nostres millors desitjos pel Sr. Poyato.
En qualsevol cas, entrant en matèria, parlar de diners, parlar de butxaca, a vegades no
estem acostumats, jo a classe precisament el que faig moltes vegades és que vaig a
l’ATRI, que és el portal de les persones que treballen a l’administració, tenim el nostre
sou i poso al projector la meva nòmina, sense cap escrúpol i sense cap vergonya perquè
és un sou públic. Podríem fer el mateix amb el que percebem de regidors, que està fet de
manera pública, però vull dir que parlar de diners a mi no em consta i estem parlant de
sous, i per tant això és el punt que es tracta avui.
Evidentment també entenem la problemàtica que avui ens expressa la Sra. Alcaldessa,
però estem parlant d’uns sous que certament en si ja són elevats, per tal de com està la
mitjana salarial del país. Nosaltres el que no farem evidentment, perquè això no volem
localitzar cap persona, avui poden ocupar aquesta plaça unes persones habilitades i
demà poden ser les mateixes o unes altres. Nosaltres no volem jutjar el treball de ningú
en absolut.
Però sí que entenem que el sou en si, ja el considerem una mica correcte, per no dir molt,
molt correcte, per tant el debat se’ns escapa també dins del nostre àmbit, entenent que
potser alguna cosa hauria de canviar quant a aquest sou, no per dir que aquest s’hauria
de baixar, el que hi ha actualment, sinó potser d’altres s’haurien de pujar, tant en l’àmbit
públic com en l’àmbit privat.
Per tant estem parlant d’uns sous que si ens centrem en la proposta que vostè ens indica,
estem parlant d’uns 60.000€ bruts en els dos casos, els dos sous que estem parlant en
aquests moments del personal habilitat està igualat, són 60.358€, clar quan ho sentin els
veïns, doncs evidentment els hi surt parlar potser... de les que estem parlant en qualsevol
cas.
Clar posar sobre la taula una pujada de la que estem parlant d’uns 10.000€, doncs
encara seria més elevat aquest sou.
Amb aquesta intervenció que he fet fins ara, què volem destacar? Doncs que això no
deixa possiblement aquest punt, ho podrien trobar en oferta laboral en qualsevol cas, és
una oferta laboral, perquè clar si hi ha tants problemes per ocupar aquesta plaça amb
aquest sou i l’hem de pujar, doncs és una oferta laboral en tota regla.
A part el debat se’ns escapa a nosaltres perquè costa, costa explicar a la gent que no
s’ocupa una plaça laboral amb un sou de 60.358€, que encara, diguéssim, l’hem de
regular, amb més de 10.000€.
Nosaltres ens abstindrem perquè tampoc el que no volem és, amb el nostre vot contrari,
doncs que aquest problema, si és que és així, passi en el temps, però sí que cal un debat
profund, insisteixo, no sé si és el nostre, però sí que és un debat profund a la societat.
Ahir repassava precisament a l’aula els salaris mínims interprofessionals d’Europa,
nosaltres estem aproximadament entre 700, no arriba a 800€, a països com Bulgària i
Romania està entre 400 i 500€ i països del nostre voltant com pot ser França o pot ser
Luxemburg que són llocs més alts, però també la vida com bé saben és molt més alta. En
qualsevol cas estem parlant del nostre salari interprofessional de 800€.
Ens hauríem de plantejar que aquest sou de 60.358€ més el que pujarem no sigui ocupat.
Sorprèn, terriblement sorprèn, per tant crec que se’ns escapa poder valorar amb encert o
raonament aquest punt.
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La senyora Sílvia Peralta Valdívia declara:
Nosaltres també aprofitarem per agrair la tasca del Sr. Poyato, durant aquests anys la
veritat és que moltes vegades hem treballat mà a mà i la veritat és que és una persona
molt professional i que considerem que ha fet una gran tasca a l’Ajuntament i estem
segurs que allà on vagi, aquesta capacitat de gestió podran gaudir aquells que tinguin
tota la seva responsabilitat. Agrair al Sr. Poyato la seva tasca.
Dit això, una mica en la línia del que deia el Sr. Sánchez, nosaltres considerem que
aquesta pujada de sou lògicament té un objectiu molt concret, que tal com s’explica a la
proposta d’acord, és per la dificultat de trobar una persona que s’incorpori a la plaça,
diguem si no té unes retribucions atractives... som conscients de les responsabilitats que
tenen els habilitats nacionals, tenen unes responsabilitats que estan per sobre moltes
vegades i fins i tot responsabilitats patrimonials en alguns casos també depèn de les
seves actituds i les seves signatures en els seus informes i per tant lògicament aquesta
responsabilitat s’ha de retribuir.
Però potser aquí hi ha una errada, una errada dins del procés, hi ha una errada des de
l’inici. Nosaltres com vostès saben sempre hem reclamat que per exemple les
retribucions dels càrrecs públics vinguin taxades, o s’estableixi un barem en el qual no hi
hagi una discrecionalitat o arbitrarietat per part dels polítics, és així de clar, els polítics
tenen polítiques per poder decidir de manera discrecional els sous dels polítics. En
aquesta línia crec que també s’hauria de demanar una situació semblant en els casos
dels habilitats nacional, tenint en compte lògicament les responsabilitats que han
d’assumir i que tenen molta més que molts treballadors i treballadores de la casa.
Sí que ens hagués agradat lògicament que aquest augment de la retribució s’emmarqués
en un àmbit més global amb el conjunt de la valoració de llocs de treball de tota la
plantilla de la casa. Voldria recordar que portem els funcionaris més de 15 anys amb el
nou congelat i lògicament això en aquest moment no sembla del tot aplicable.
Llavors clar això s’hauria de emmarcar en aquell marc global, en aquest procés global de
valoració de llocs de treball, en el que es valori a tota la plantilla la responsabilitat que
tenen cadascuna de les persones, que com tots sabem hi ha molta gent a la casa que
està assumint més responsabilitat de la que moltes vegades li toca al seu lloc de treball, i
tampoc estan retribuïts.
Per tant com dic ens agradaria que tot això fos en un marc global perquè d’alguna
manera no hi hagués aquesta discriminació.
Sabem la dificultat que és té per poder aconseguir ocupar aquestes places, però clar
realment va ser l’objectiu única i exclusivament d’aquest increment retributiu, sigui per
poder cobrir la plaça, doncs no ens sembla tampoc tant baix, més quan dic la resta de
personal porta temps amb el sou congelat.
També agafar aquests diners de la partida de valoració de llocs de treball, doncs ens
sembla una mica incongruent. Perquè donat que hi ha aquest compromís de fer la
valoració, clar treure precisament els diners de la partida que hi ha prevista per fer la
valoració per fer aquest increment retributiu, doncs ens sembla realment una
incongruència.
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Per tant nosaltres explicant tot això i tenint en compte aquest marc general ens
abstindrem.
La senyora Mercè Vallès Corominas declara:
En primer lloc sumar-nos a les paraules dels companys de grup de C’s i del PSC i donar
les gràcies per la feina que el Sr. Poyato ha fet al llarg d’aquest temps i van confiar en ell
en el temps que vam estar a l’equip de govern, constatem que és un gran professional,
que ha fet una gran feina en aquest Ajuntament i com ja li vaig dir, l’Ajuntament perd un
potencial, però allà on va segur que ho agrairan poder comptar amb una persona com ell
al cap davant d’allà on va.
I ara entrant més en el detall del punt del Ple, a mi em ve al cap, ja sé que faré una cosa
que a vostès no els hi agrada gaire que fem, però em pregunta que haguessin fet vostès
si això ho haguéssim portat nosaltres a aprovar al Ple, quan nosaltres estàvem a l’equip
de govern.
I no sé perquè m’imagino que ens haguessin sentit dir, no sé perquè m’imagino perquè
això de pujar uns sous i bé crec que no m’equivoco, potser sí, si m’equivoco doncs ja
m’ho diran, però em sembla que no ens ho haguessin aprovat, ens haguessin titllat d’això
de pujar els sous, quan els sous de 60.000€ són suficients, el que ha dit el Sr. Sánchez fa
un moment. Crec que no haguessin estat massa d’acord i per tant ara faig l’exercici de
posar-nos on som, que som a l’oposició, i d’intentar d’entendre el que vostès avui ens
proposen, i la veritat és que no ho entenem massa. No entenem massa perquè el principi,
com ha dit, això ja parteix creiem d’una situació doncs que potser no es va gestionar com
s’havia de gestionar, no sé si mala gestió o manca de previsió, no ho sé. Però en el seu
moment, quan el titular d’Intervenció va demanar una comissió de serveis, se li va donar,
potser s’havia de posar la condició, no ho sé, si estem a temps de fer-ho.
Però potser s’havia d’haver posat la condició que quan hi hagués hagut un suplent fer el
canvi, no sé si aquestes coses es poden fer, però bé, crec que potser s’havia d’haver
plantejat d’una altra manera i planificat que ara ens podríem trobar en una situació així,
que ens veiem obligats a fer tot un joc d’equilibris per intentar trobar algú que vingui aquí.
No sé si vostès ja tenen la persona, suposo que no, ja veurem, però clar la justificació
que utilitzen tant d’augmentar el sou de tots aquests habilitats, doncs ens costa
d’entendre, ens consta d’entendre perquè utilitza l’equiparació amb altres ajuntament, que
es veu que Sant Quirze està molt per sota d’altres ajuntaments, però bé potser que
refessin també el que és la plantilla general de l’Ajuntament, el que són els caps d’àrea i
ho comparéssim també amb d’altres ajuntaments.
Aquesta justificació que fan servir és fluixa, si més no, no la trobem justificada perquè hi
hagi una figura com la d’Intervenció que s’augmenti 12.000€, veiem que s’agafa molt pels
pèls, això que diuen de comparar-ho amb altres municipis, perquè al final les
comparacions sempre són odioses i clar, nosaltres no ens podem en la tasca que fan els
habilitats estatals, faltaria més, és molt lloable i no ens hi posem. El que no entenem són
aquests augments salarials, com vostè abans també ens ha renyat perquè l’oposició
parlàvem entre nosaltres, potser ara també la renyo jo a vostè perquè està fent el mateix i
abans deixi’m que li digui que ens han preguntat si qui faria la intervenció de nosaltres i
he dit que jo, perquè sinó la Sra. Mundi corria el risc de què la fessin fora de la sala,
perquè un els dobles barrets, bàsicament anava per això.
Deixi’m que li contesti ja que m’ho ha posat una mica en safata en aquests moments.
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I tornant al tema, com deia, nosaltres no ens posem en el que és la tasca que fan els
habilitats estatals, perquè és molt lloable faltaria més, però sí que no entenem doncs que
com què ens falta un interventor, ho justifiquem comparant amb altres ajuntaments, li
pugem el sou en 12.000€ perquè sigui prou atractiu, com si 60.000€ no ho fos, però hi
posem en el mateix calaix a la secretària que ja hi és i li pugem i amb això no m’estic
posant en la seva tasca, simplement és la figura, valgui el tema, vull dir ja tenim la
secretària per tant en el mateix moment doncs aprofitem i la pugem i el tresorer que no és
un habilitat? Què no es pot fer? Què no és digne la feina que fa? I ara sé que està aquí i
queda una mica, és una mica estrany tenir aquest debat amb les persones afectades
aquí, certament és una mica estrany però bé és el que toca i és el que han comentat els
altres companys, perquè no ho fem amb la resta de cap d’Àrea, amb la resta de
treballadors i fem aquesta comparativa, agafem i ho fem d’altres ajuntaments, jo crec,
com els hi he dit, això és manca de, no sé de mala planificació, d’haver-ho fet des d’un
principi malament i ara ens hem trobat amb un problema, però hi ha altres solucions, que
pujar el sous, crec que no les han buscat, han anat a lo fàcil, han anat al que és efectiu
perquè pugui venir algú de fora ... no sé fórmules hi ha, jo no treballo a l’administració i no
conec les formules exactes, però segurament que la de pujar el nou no és la única que hi
ha.
I ja li dic, li torno a fer la mateixa pregunta: m’hagués agradat veure què hagués passat si
això ho haguéssim portat nosaltres? Probablement algun escrit o alguna cosa ens
haguéssim trobat doncs que això que fèiem era, apujar els sous d’aquesta manera doncs
no era, bé que fèiem polítiques de dretes i que això no tocava i ara doncs crec que vostès
de dretes no ho són i el que fan al final és la solució fàcil de pujar el sou.
Per tant el nostre grup lamentant-ho molt i no és per les persones, que quedi clar, no
donarem suport a aquest punt doncs perquè entenem que no és la solució i que crea
greuges amb altres treballadors de la casa i amb l’estructura en si de la casa i per tant no
li donarem suport.
La senyora Elisabeth Oliveras i Jorba declara:
L’equip de govern coincideix totalment amb la Sra. Peralta amb l’escala salarial, els sous
més baixos haurien de ser més alts, les persones que tenen majors funcions les haurien
de tenir reconegudes en el sou en el seu lloc, els contractes haurien d’estar fets de
manera correcte i segura i les persones haurien de poder exercir la seva carrera
funcionarial si l’Estat espanyol ens ho deixés fer.
Jo vaig estar d’alcaldessa durant uns mesos, hi havia un secretari municipal que cobrava,
ara no vull mentir, però potser com 20.000€ més que actualment... un cop va venir la
secretària que tenim ara, va ocupar el lloc, i que no va denunciar a l’Ajuntament no sé
perquè, perquè en aquest cas hi tenia tot el dret, perquè en definitiva ocupava el mateix
lloc que l’altra persona i se li va baixar el sou, a una dona a més a més, se li va baixar i
se’ns va dir que era perquè tenia uns complements excessius i que se li pagava massa.
És a dir estem parlant de què fa 10 anys qui ocupava la plaça que ara ocupa la Sra.
Secretària cobrava, no vull mentir, però entre 10.000 i 15.000€ més, segur, del que està
cobrant ara.
En aquell moment se’ns va dir això, però en canvi sí que hi van haver 5 dedicacions
exclusives i no recordo quants càrrecs de confiança hi havia en aquesta casa i això no
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passava res. Persones nomenades a dit, que venien aquí, que carregaven el Capítol I, no
passava res, ningú qüestionava, ni era qüestionable i era igual. Ara baixar-li el seu al
secretari general de la casa, qui ens garanteix que els treballs que es fan, el treball que
es porta i ens defensa, i que darrerament amb la última cop de cua que ha fet el PP
doncs a més a més passa pel seu patrimoni per la seva capacitat de poder exercici,
perquè si en algun moment tant la secretària, com l’interventor, com el tresorer doncs la
funció que fan es pot demostrar que és per un error d’ells, acaba sent patrimonial i poder
acabar inhabilitats per a la funció pública, per tant la seva carrera pot quedar parada.
Aquí no passa res i nosaltres vam ... sempre vam denunciar la situació política, sempre.
Continuem dient, les persones que ens hem trobat a la casa, que estan fent majors
funcions i que no les tenen reconegudes és injust. Les persones, aquella proporció em
sembla que era de 3 que no podien passar, que el sou més alt no pot ser 3 vegades ...
l’hem de poder mantenir com a mínim, per mantenir la dignitat i per mantenir la cohesió i
perquè la gent entengui que si es prepara i dedica bons anys d’estudi i té la sort de
poder-ho fer, perquè no tothom té la capacitat econòmica i intel·lectual per fer-ho i es
presenta a concursos i els aprova, pot anar fent.
El tresorer? Jo diria que hem fet la carrera junts aquí a l’Ajuntament, perquè deuria entrar
més o menys al mateix any que jo vaig començar a ser regidora, mentre ell era el cap
d’Àrea de Serveis Econòmics i la confiança absoluta de sempre, després es va fer la
promoció del Sr. Poyato i la confiança també absoluta cap a ell i per tant la figura del
tresorer, en tot cas pel nostre cas doncs és exactament la mateixa i té la mateixa
confiança que hem tingut sempre en ell.
Lamentablement no hem volgut vestir-ho o per sort, jo penso que per sort, no hem volgut
vestir-ho de cap més manera, no hem volgut dir les coses de cap més manera, no hem
volgut disfressar de cap manera res que no sigui la realitat, podíem haver vestit, però no.
Mala gestió i manca de previsió, no, i no se m’hauria acudit o no hi vaig pensar, és veritat,
la situació en la que d’aquí a uns mesos el senyor que ara exerceix la Intervenció, doncs
a nivell personal doncs passava a participar i que potser això, sí evidentment no se’m va
acórrer perquè no em dedico a pensar ... i per tant com a equip de govern no se’ns va
ocórrer que aquesta finestreta es podia obrir i per tant la solució que vam trobar, agraint
sempre l’esforç enorme que van fer, de fer entre fos la funció que feien 3 i la feien
excel·lent i per tant per nosaltres tenien tota la confiança. L’interventor de la casa, qui té
la plaça pròpia no l’ha deixada per tant no podem convocar d’una manera lliure la plaça
perquè la té en propietat i no l’ha deixada i de moment no la vol deixar, ha tornat a ocupar
la comissió de serveis que està i de moment no sembla que vulgui alliberar la plaça, per
tant no la podem convocar lliurement i per tant el que oferim és una situació difícil, una
plaça a uns mesos vista, amb un sou determinat i per una temporalitat curta perquè
l’interventor que la té en propietat no la deixarà. Per tant la persona que vingui aquí,
desestima altres ofertes, davant de molta demanda, perquè hi ha molt pocs interventors,
molt pocs, aquest any m’ha comentat la Sra. Secretària que només ha aprovat 1 a
Catalunya, per tant no hi ha tants com ajuntaments en podem demanar i per tant és
veritat que ens trobem en una situació.
El Sr. Sánchez ens feia una disquisició sobre els sous, miri, jo les persones que s’han
preparat per fer la seva feina i li puc dir que m’agradaria, sempre he defensat, fa molts
anys molts anys quan la gent no sabia que era la renda única i tot això, amb el Sr.
Raventós jo ja hi anava a sopar i en parlàvem d’aquest tema. Per tant fa molts anys que
m’he anat formant en aquest tema i quan veig altres països doncs que fins i tot es
plantegen doncs que la gent que es queda a casa cuidant els seus infants poden tenir un
sou, trobo que estan entrant en un procés natural de normalització de la societat i
nosaltres també hi som. Ens ha posat la comparació entre el que passa amb estats que
tenen molt reprimida la situació econòmica i amb d’altre que és el contrari. Nosaltres no
tenim ni una ni l’altra, estem en el mig.
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Però li haig de dir que també coincidim amb el que ha dit la Sra. Peralta, de què l’Estat
espanyol en aquest cas perquè marca aquestes limitacions i quan ja sigui la Generalitat
en nom nostre, aquests sous ham d’estar marcats com els dels alcaldes i com els de tots
els càrrecs perquè és més fàcil per tothom tenir les taules salarials posades segons els
ajuntaments i segons tot, i serà més just per tothom.
Què es va fer? Doncs es van buscar ajuntaments que tinguessin més o menys el mateix
nombre d’habitants i vam mirar la situació en la que estaven i es va comparar. Es va
veure que pel que fa a la Secretaria estàvem en la mitjana baixa i pel que fa a la
Intervenció municipal en la mitjana i en la Tresoreria en canvi està més ben considerat
econòmicament i en el nostre cas està més al costat de la mitjana alta.
Els hi haig de dir que a mi el que sí em preocupa és el que es paga a les administracions
públiques pels càrrecs polítics, aquests sous sí que són molt alts, perquè són càrrecs
assignats pels grups polítics. Per la gent que fa carrera i es presenta a oposicions, les
guanya, doncs miri es treballa el sou, però els assessors i tots aquests entorns que tots
els partits tenen i aquests sous sí que a vegades pesen... en aquest cas estem parlant de
persones que tenen una preparació i que han passat uns exàmens duríssims i que
exerceixen la seva tasca ... i estic convençuda que al lloc on va el Sr. Interventor en
trauran un bon rendiment de la seva feina, sabem com treballa i ...
La senyora Sílvia Peralta Valdívia declara:
Simplement aclarir un tema. A nosaltres també ens importa molt ... una cosa són els
temes polítics i una altra les retribucions dels treballadors de la casa.
La senyora Mercè Vallès Corominas declara:
Totalment d’acord amb el que diu la Sra. Peralta, nosaltres li hem fet una pregunta i
vostès han sortit a la defensiva parlant dels càrrecs de confiança, del que hi havia abans,
a més a més no era així, digui’ns quin són, enumeri’ls perquè no sé, perquè vostè surt a
la defensiva i simplement li hem preguntat que què hagués fet vostè en el seu moment si
nosaltres haguéssim portat això a aprovació i ens ha sortit amb el que teníem nosaltres,
la sensació aquesta de què aquí anava entrant gent i va i va.
Aquesta demagògia del tema dels assessors i tal potser que l’acabem, perquè acaba de
dir que els càrrecs habilitats fan una feina molt digne, doncs també els assessors fan una
feina digne. Sempre estem amb aquesta demagògia i crec que això fa un flac favor al que
és el conjunt de la política, doncs al final cobren diners públics però també fan feina. Què
s’hauria de regular? Evidentment que hi hauria d’haver una regulació, però sempre estem
amb aquesta demagògia quan al final tots els partits ens hi posem i ara també li podríem
dir allò, doncs vostè dirà que no, però nosaltres creiem que vostè també n’hi té un aquí.
No entrarem en aquest tema, perquè ja ho vam parlar en el seu moment i no “da lugar”.
Però vostè sempre surt a la defensiva i ens ha barrejat aquí els càrrecs de confiança amb
el que era realment l’actuació que portàvem avui en aquest Ple, que era al final els
habilitats estatals.
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Sempre ens surt amb el mateix Sra. Oliveras i les argumentacions que ha fet servir, és el
que li ha dit el nostre grup, doncs no les compartim, no veiem la necessita amb el que ha
dit, ni veient la comparativa a nivell d’ajuntament, doncs per poder fer això. Fa temps que
creiem que aquesta situació ja sabia que podia passar i no ho va preveure, ja sé que
vostè no ho ha de pensar tot, però té altra gent que pot preveure que aquestes coses
podien haver passat. Si una persona li demana una comissió de serveis li pot posar la
condició de dir “deixem un marge perquè pugui trobar a algú”. Si després volen venir
persones o no, no ho sé, però ja portem un temps. Recordo que va trigar un any o més
en trobar el que és el cap d’Àrea de Recursos Humans. Hi ha dificultats, certament
sembla bastant il·lògic doncs que tal i com està el nivell laboral, que costi tant trobar
persones perquè puguin venir.
Per tant jo li demanaria que quan demanem resposta, que ens aclareixi situacions, no
surti a la defensiva, barrejant conceptes que no aporten res, que no serveixen per res i
que al final tampoc responen al que nosaltres li preguntàvem. Entenem doncs que les
argumentacions que ha fet servir per portar a ple aquesta aprovació de modificació de
sous, doncs no les compartim pel que hem dit, perquè crea greuges, i perquè entenem
doncs que s’haurien pogut trobar altres solucions.
La senyora Elisabeth Oliveras i Jorba declara:
Li haig de dir... 2010 canvi de Secretaria, hi havia una persona amb un sou determinat,
recordo que el comentari va ser “tenia un sou molt alt, tenia uns específics que no li
pertocaven o que cobrava molt” i se li abaixa el sou a qui entra en aquell moment a
ocupar la Secretaria General i en canvi en aquell moment sí que es tenia la dedicació
exclusiva d’Alcaldia i 4 tinents d’alcalde. Després al 2012 van a passar a Alcaldia i més 3
tinents d’alcalde. I al 2008 hi havia 4 eventuals, al 2009, 2010 i 2011 hi havia 3.
Jo els hi posava aquesta comparativa pel pressupost, inicialment ens vam gastar
590.000€ de sous en càrrecs polítics, però vam estalviar en sou d’una persona que porta
la responsabilitat jurídica de la casa. I aquesta era la comparativa que els hi volia fer
veure, que a vegades filem molt prim on posem els diners i no pas no els posem en altra
cosa. Ens van sacrificar amb la càrrega política, el que cobrava la gent no ho criticàvem,
que els caps d’Àrea hi ha que haurien de cobrar més, probablement, és proporcional, si
els sous s’estiren els més alts, doncs probablement tothom i per tant també els sous més
baixos també han de pujar, això està claríssim i continuo pensant el mateix, que les
persones que tenen el sou més deprimit també se’ls hi ha de resoldre amb més urgència
encara, perquè hi ha persones que tenen el sou deprimit, per això la voluntat de fer
l’organigrama i la voluntat de fer la valoració de llocs de treball.
I els hi torno a dir, que la voluntat és la transparència absoluta i els hi dic la veritat, no
volem disfressar les coses d’una altra manera.
I jo sap què passa? Que no vull entrar més en la manca de previsió o no, l’Ajuntament es
va organitzar, hi va haver un compromís per les persones que estan substituint, en aquest
cas al Sr. Interventor que està en comissió de serveis i ens vam organitzar així i
funcionàvem. Després quan algú a nivell personal fa un canvi, se li respecta totalment i el
que no farem és dir-li que no. De la mateix manera que no li podem dir a ningú, si vol fer
un projecte personal té tot el dret, i per tant ens adaptem novament a una nova
circumstància i tornem a començar i en aquest cas com què ha hem ... de les persones
que han vingut i hem anat veient perquè rebutjaven la plaça, doncs per això hem entrat
en aquesta tessitura, no hi ha cap més, no tenim cap més voluntat, però evidentment sí
que ens havíem organitzat per poder treballar i així ho fèiem.
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La senyora Montserrat Mundi i Mas declara:
Bon vespre.
Evidentment avui no era la meva intenció parlar, perquè penso que la portaveu ho fa prou
bé i a més a més ja ens havíem parlat el tema.
En molts dels temes avui jo no podia intervenir perquè llavors em trobo que em diuen el
que em diuen i no entraré en aquest tema, però clar a mi el que em sap greu és una
cosa, a veure, o sigui el ple anava molt bé fins ara, el to era fantàstic. A mi m’agradaria
que vostè entengués la nostra posició, jo per aclarir un tema perquè clar, com què vostè
després diu i s’embolica. Jo a les eleccions ... i per tant suposo que tot això també és fruit
de tota aquesta, però jo només dic una cosa.
Jo no vaig fer res il·legal tenint càrrecs de confiança, que només en tenia un, que només
en tenia un, val? Càrrecs de confiança jo només en tenia un, l’altre cosa és que tingués
pacte de govern amb altres partits polítics i que tinguessin també un càrrec de confiança
o un altre amb mitja dedicació. No li explicaré els “intríngulis” del pacte de govern, ja em
coneix prou i sap exactament.
Llavors clar, a veure vostè sap exactament amb la LRSAL quants càrrecs de confiança
podia tenir aquest Ajuntament? I ....
Per tant amb això que he dit...
... portem a punt de ple una cosa que no té res a veure amb el que ens estem dient, és
que no és aquest el tema... Miri donat això a més a més aquest Ajuntament s’estalvia ...
llavors clar jo vull aclarir perquè quedi clar i perquè quedi gravat. És a dir jo vaig decidir
tenir càrrec de confiança i donar les dedicacions exclusives que en aquell moment vaig
creure oportú que perquè l’Ajuntament tirés endavant i anéssim bé ho vaig fer així.
Home, malament no ha anat aquets Ajuntament, o sigui ha costat diners, però ens hem
estalviat molts, perquè escolti miri la ràtio d’endeutament que té. Llavors clar ara aquesta
moda de dir que càrrecs de confiança no, que mira com si fossin un uff, dedicacions
exclusives tampoc, tampoc perquè això també està mal vist i jo segueixo dient que la
feina del regidor és molt lloable i la feina de regidor si ens la creiem n’hi ha molta de feina,
jo el que no puc entendre és, o no puc exigir el mateix, almenys quan era alcaldessa, que
un regidor que no tenia dedicació exclusiva, jo no li podia exigir el mateix que al que tenia
dedicació exclusiva, jo sóc així, i havia de passar comptes i havia de dir que la feina ha
de sortir, això s’ha de fer. Amb una persona que no té dedicació exclusiva, és evident ...
perquè tots sabem el que patim a les feines, o no? Avui estava en una reunió i parlàvem
precisament d’això, a un empresari tu no li pots dir que ... perquè l’empresa diu escolti
doncs miri... segurament la gent que està a l’empresa privada ja no es presenta ni com a
regidor, perquè li posen moltes pegues, per tant jo crec que això va en detriment de la
feina que els regidors i regidores que es dediquen voluntàriament, evidentment amb un
sou, és que només faltaria, és que a veure les dedicacions com les responsabilitats es
paguen i la feina es paga i llavors tu pots exigir i això evidentment que aquí no es resoldrà
i jo els 8 anys que hem estat a govern i que he estat alcaldessa d’aquest municipi, n’estic
molt orgullosa, perquè l’Ajuntament s’ha sanejat molt bé, amb 8 anys de penúria, amb 8
anys de crisis profunda i ens hem sortit.
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Jo li puc assegurar que com a alcaldessa jo sola no m’hagués sortit, no m’hagués sortit
perquè jo no sóc tècnic i el que no podem demanar als polítics és que supleixin la figura
dels tècnics. Dit això, ho dic perquè clar sembla una mica com deia la Sílvia Peralta,
escolti ..., era un model de governança, tant lloable com qualsevol altra, que valia diners?
Sí, però compti els que ens hem estalviat, que no ho diu? Perquè a vegades com diu
aquella dita “lo barato a vegades surt car”.
Aclarir també el fet que diu vostè, d’aquest secretari que hi havia, que quan vaig arribar ja
hi era i el sou que tenia no li vaig posar jo i no sé, però si no recordo malament a 3 mesos
d’unes eleccions, aquest secretari va marxar i no entrarem aquí a discutir de quina
manera i perquè es va marxar, oi que no ho farem.
Per tant, a veure, es va posar el sou que es va posar, doncs perquè a mi els tècnics em
vam dir que el que no podia tenir aquest senyor era un sou molt més alt que els tècnics
que hi havia a la resta de l’Ajuntament i jo m’ho vaig creure, perquè el càrrec de confiança
en cobrava 48.000, exactament el mateix que cobra ara el tresorer de l’Ajuntament. Clar
jo ho trobo ... o sigui també estava mal fet això, no perquè jo he estat 8 anys a govern i he
tingut secretari i interventora, per cert boníssims els 2, és que jo vull que quedi clar a més
a més, i a mi se’m fa molt incòmode haver de parlar aquest tema amb la Sra. Secretària
davant, perquè escolti jo li tinc un apreci i a més a més ha estat secretària del meu
govern, no tinc cap queixa, ni una, de cap treballador de l’Ajuntament i a mi se’m fa difícil
poder parlar aquest tema aquí, perquè és que no parlo de la secretària, parlo de les
places, una mica com deia la Sra. Vallès i deia la Sra. Peralta, és que no parlem de les
persones, per favor i que quedi clar. Llavors clar és allò de dir, és allò de dir, si estem
parlant de pujar el sou als habilitats nacionals perquè diu que hi ha pocs, la pregunta ara
ja no hi ha un altre d’habilitat nacional a l’Ajuntament, ara són 3: el tresorer, l’interventor i
la secretària i jo l’únic que dic, que és decisió vostre i molts dels arguments que heu
presentat poden ser certs, potser hi ha altres opcions, però poden ser certs és la seva
decisió, la mateixa que va ser la meva.
Però l’únic que diem, escolti fem-ho per tots, només això i voldria que quedés clar el
tema, que no és ni per la Sra. Secretària, ni pel Sr. Interventor, que ara està en comissió
o no està, i tornarà o no tornarà, ni pel que vingui, però sí que clar, escolti, acabaran
cobrant aquests dues figures 72.000€ any i la plaça de tresorer vostès la deixen en
48.000. Home, no és habilitat de l’Estat igual que els altres, clar jo pregunto, que no
l’apugen perquè ja tenen aquí uns quants? Tenint aquí uns quants també li podrien
apujar. Seria més lògic, seria més coherent perquè clar al final tindrà el mateix problema,
el mateix problema que vostè explica el tindrà exactament igual quan la plaça de tresorer
surt per unitari. Dirà que no en venen, que per aquest preu no en venen, i clar si resulta
que hi ha tants pocs com vostè diu, el que fem és despullar un sant per vestir-ne un altre,
perquè clar marxarà d’un lloc deixarà a un alcalde o alcaldessa penjat perquè aquest sou
és més atractiu.
Dit això... però jo volia fer aquest aclariment, en els 8 anys de govern s’han fet coses molt
bé i segur que s’han fet de malament, segur, però que les decisions que vam prendre,
que vostè no ha d’anar explicant per tot arreu tot el dia quan se li diu alguna cosa, perquè
a més ho diem de bon rotllo, estem en un ple, ho diem de bona gana. És que no tenim
ganes de ... però clar com vostè ho explica així, jo haig de dir, escolti a veure si és que
els ciutadans de Sant Quirze es van pensar que jo aquí tenia 15 o 16 persones a dit
cobrant uns sous d’escàndol, no, no.
Per tant, com vostès porten un punt a ple que es tracta del punt a ple, aquest debat, en
un altre ple, en un altre punt, no en aquest, perquè estem barrejant una cosa i l’altra, ja
està esta simplement per aclarir-ho, que el ple anava fantàstic, amb unes paraules crec lo
més cordial que hi ha i aclareixo que vostès l’ha tractat de manera si més no una mica
alarmat.
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La senyora Elisabeth Oliveras i Jorba declara:
Miri pel que fa a la Secretaria General, Pineda de Mar, 27.000 habitants, 86.000€; Premià
de Dalt, 10.000 habitants, 86.000€; Sant Sadurní d’Anoia, 12.000 habitants, 85.000€ i
anem baixant, baixant, baixant i trobem Esparreguera, 21.000 habitants, 60.500. Ja els hi
dic, pobles més grans però pobles que són la meitat de Sant Quirze els sous són molt
més grans, és aquesta l’escala que s’ha agafat salarial
En tresorers, Santa Perpètua, 59.000€; Sitges, 54.000; Sant Vicenç dels Horts, 50.000;
Sant Quirze, 49.000 i després ha baixen tots avall, avall fins a les Franqueses que té
gairebé els mateixos habitants que Sant Quirze i cobra 25.000€ el sou de tresorer.
I en el cas de la Intervenció Municipal trobem el mateix, Premià de Dalt,amb 10.000
habitants, 86.000; Pineda de Mar, amb 27.000 habitants, 86.000; Esparreguera, amb
21.000 habitants, 81.000; i el que s’acosta més a nosaltres és Sant Pere de Ribes, amb
23.000 habitants, 60.000€
Per tant el tresorer probablement l’escala salarial dels tresorers és molt més baixa,
tampoc no es tenia en compte que havien de ser habilitats i ara sí, per tant doncs suposo
que s’hauran d’anar actualitzant també. Però en aquest cas el que s’ha intentat és ser
més proper en els pobles que tenen el mateix volum de població.
La senyora Montserrat Mundi i Mas declara:
Jo ja li he explicat ... però podré votar el que em sembli no? Ho dic perquè clar és un
debat estèril, a veure si m’entén, jo d’això li podria rebatre molt i no ho faré perquè
després em diu que tinc un altre barret, i no en tinc ganes. Si vol en privat un dia en
parlem i parlem abastament, però no. Per tant és un debat estèril, escolti és la seva
decisió, igual que quan jo vaig decidir que el meu govern seria d’una manera i ja està, a
vostè tampoc li va agradar i va votar en contra i jo ho vaig acceptar i ja està.
La senyora Elisabeth Oliveras i Jorba declara:
En cap cas els hi he dit que el que vostès fessin fos il·legal o no, senzillament els hi
comparava els conceptes. Fan una pregunta i nosaltres estem contestant el que nosaltres
en aquell moment ens preocupava i ens ha preocupat sempre i per tant estava
comparant els imports i els conceptes i ja està.
Imaginis que aquells anys s’hagués aplicat la valoració de llocs de treballs i tothom
hagués passat a cobrar més, doncs probablement ara no seríem on som i ha està. Però
com què tot això no ho sabem perquè és política de ficció, doncs estem aquí i estem
intentant resoldre la situació que tenim ara.
La senyora Montserrat Mundi i Mas declara:
Aquí la sort que vam tenir ... si el Sr. Rajoy enlloc de posar un límit als sous dels alcaldes
haguera posat i posés límits a tothom, no ens trobaríem amb això, perquè quan jo estava
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d’alcaldessa com vostè, cobrava el que cobrava i havien ajuntaments que tenien 7.000
habitants i cobraven el doble l’alcalde i ningú ho veia malament, no, no, ningú ho veia
malament. El Sr. Rajoy va fer el que va fer perquè volia estalviar als ajuntaments, igual
que fa ara que no deixa agafar el sobrant de l’Ajuntament pels ciutadans de Catalunya i
t’obliga a fer crèdit perquè dóna rèdit als seus amics del PP, és el mateix.
Per tant a veure si hagueren posats límits, doncs no estaríem aquí, perquè clar és igual,
és que amb això no arreglem la política aquesta de la manca dels habilitats no ho
arreglarem pujant el sou, perquè si no hi ha no hi ha. Per tant és igual, deixem-ho aquí.
La senyora Elisabeth Oliveras i Jorba declara:
Miri, després de donar la volta hem arribat tots a la mateixa conclusió, perquè tots els
grups hem dit el mateix, que fora bo que els sous estiguessin regulats, per tant miri ja
tenim una cosa en comú, hem avançat, el debat ha avançat i hem arribat a un acord, ara
falta que l’Estat que ens reguli, no sé quin, però que ens ho faci bé i ens ho deixi fer.

Votació
Sotmesa a votació la proposta dalt transcrita, s’aprova per majoria absoluta amb el
resultat següent:
Vots a favor: 9 (Junts-ERC-AM i ICV-EUiA-E)
Vots en contra: 4 (Convergència)
Abstencions: 4 (PSC-CP i C’s)

13. Declaració institucional de l'Ajuntament de Sant Quirze del Vallès per a mostrar
el rebuig als actes de violència i discriminació cap a les persones del col·lectiu
LGBTI a Txetxènia
L’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès vol manifestar el seu ferm compromís en la
defensa dels drets humans i les llibertats sexuals tant a Catalunya com a la resta del
món. És per això que l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès vol reaccionar com institució
davant dels darrers fets coneguts sobre la situació de violència i discriminació a persones
lesbianes, gais, trans i bisexuals a la república russa de Txetxènia.
Arrel de la publicació al diari Nóvaya Gazeta d’un reportatge on es denunciava la creació
d’un camp de concentració per a persones LGBTI i l’assassinat de tres persones
homosexuals així com la desaparició d’un centenar més, la Unió Europea, les Nacions
Unides i organitzacions humanitàries com Human Rights Watch han demanat
investigacions a fons per l’esclariment d’aquests fets, i també una investigació efectiva i
condemna les presumptes amenaces del govern Txetxè cap al diari Nóvaya Gazeta.
Així mateix, Nacions Unides ha reclamat l’alliberament de les persones detingudes per
motiu de la seva orientació sexual i ha condemnat les declaracions homòfobes fetes per
les autoritats del país tot i les interpel·lacions rebudes per aquests fets.
Davant d’aquestes denúncies i de la reacció ferma i unànime dels organismes, entitats i
institucions internacionals de defensa dels drets humans, l’Ajuntament de Sant Quirze del
Vallès vol expressar el seu rebuig i la seva condemna als fets ocorreguts a Txetxènia i vol
instar al Ministeri d’Afers Exteriors i Cooperació de l’Estat a exigir amb urgència les
mesures procedents de les institucions internacionals per investigar els possibles
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homicidis, segrests i altres formes de violència cap a persones LGBTI ocorreguts a
Txetxènia i es reafirma en el seu compromís envers la defensa dels drets de les persones
LGBTI.

Deliberacions
La senyora Elisabeth Oliveras i Jorba declara:
Aquest punt en lloc de ser una moció passa a ser una declaració institucional de
l’Ajuntament de Sant Quirze.

La senyora Maria Domingo Soler declara:
Bon vespre.
És una declaració institucional de l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès per mostrar el
rebuig als actes de violència i discriminació cap a les persones del col·lectiu LGBTI a
Txetxènia.
“L’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès vol manifestar el seu ferm compromís en la
defensa dels drets humans i les llibertats sexuals tant a Catalunya com a la resta del
món. És per això que l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès vol reaccionar com institució
davant dels darrers fets coneguts sobre la situació de violència i discriminació a persones
lesbianes, gais, trans i bisexuals a la república russa de Txetxènia.
Arrel de la publicació al diari Nóvaya Gazeta d’un reportatge on es denunciava la creació
d’un camp de concentració per a persones LGBTI i l’assassinat de tres persones
homosexuals així com la desaparició d’un centenar més, la Unió Europea, les Nacions
Unides i organitzacions humanitàries com Human Rights Watch han demanat
investigacions a fons per l’esclariment d’aquests fets, i també una investigació efectiva i
condemna les presumptes amenaces del govern Txetxè cap al diari Nóvaya Gazeta.
Així mateix, Nacions Unides ha reclamat l’alliberament de les persones detingudes per
motiu de la seva orientació sexual i ha condemnat les declaracions homòfobes fetes per
les autoritats del país tot i les interpel·lacions rebudes per aquests fets.
Davant d’aquestes denúncies i de la reacció ferma i unànime dels organismes, entitats i
institucions internacionals de defensa dels drets humans, l’Ajuntament de Sant Quirze del
Vallès vol expressar el seu rebuig i la seva condemna als fets ocorreguts a Txetxènia i vol
instar al Ministeri d’Afers Exteriors i Cooperació de l’Estat a exigir amb urgència les
mesures procedents de les institucions internacionals per investigar els possibles
homicidis, segrests i altres formes de violència cap a persones LGBTI ocorreguts a
Txetxènia i es reafirma en el seu compromís envers la defensa dels drets de les persones
LGBTI.”
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Votació
Sotmesa a votació la proposta dalt transcrita, s’aprova per unanimitat.

14. Moció presentada per Junts-ERC-AM i ICV-EUiA-E i consensuada en Junta de
Portaveus, de reclamació de retorn dels imports cobrats indegudament per part
de les empreses d'energia, a les factures de subministrament elèctric d'edificis i
enllumenat públic amb tarifes 3.0 i 3.1 contractats per l'Ajuntament des de
l'entrada en vigor del Reial Decret 1164/2001 de 26 d'octubre
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Atès que aquest grup municipal ha estat coneixedor que per part de les empreses
subministradores d’energia han estat cobrant de manera presumptament il·legal, imports
significatius en les factures de subministrament elèctric de diferents ajuntaments.
Atès que segons regula el Reial decret 1164/2001 de 26 d’octubre, “por el que se
establecen tarifas de acceso a las redes de transporte y distribución de energía eléctrica”,
indicant en el seu article 9, que: “el control de la potència demandada es realitzarà
mitjançant la instal·lació dels corresponents aparells de mesura (maxímetre) que
registraran la potencia quart horària màxima demandada a cada període tarifari, punta,
pla o vall del període de facturació”.
Atès que l’any 2001 els comptadors eren mecànics i no incorporaven el maxímetre
indicat, donat que van començar a ser instal·lats per les empreses subministradores al
voltant de l’any 2008.
Atès que les comercialitzadores en el període comprès entre el 2001 i 2008 han estat
facturant de forma sistemàtica el 100 % de la potència contractada, quan en realitat
haurien d’haver facturat el 85% ja que els comptadors no incorporaven els elements
necessaris per facturar correctament la potència contractada.
Atès que en aquest període de temps, a la gran majoria dels subministraments, la
potència contractada sempre es trobava per sobre de les necessitats, puix que era un
concepte econòmic i no es tenien en compte els excessos o penalització per la seva
configuració, de manera que les quantitats cobrades indegudament per les
comercialitzadores podrien ser considerables.
Atès que es possible que les comercialitzadores hagin pogut estar cobrant d'igual manera
a partir del 2008, el 100% de la potència contractada, incorrent en un incompliment clar
de la normativa legal que recull l'article 9 del Reial decret 1164/2001 de 26 d’octubre que
fixa els peatges d'accés i estableix que, en el tipus de tarifes per a empreses està regulat
que s'apliqui un recàrrec en cas que el consum de potència elèctrica sigui superior al
contractat i una rebaixa si és menor.
Atès que en diferents resolucions, la Direcció General d’Energia de la Generalitat de
Catalunya ha exigit a diferents comercialitzadores que tornin els diners cobrats en excés
de manera il·legal en diverses factures de subministrament elèctric, tot constatant, que
les companyies van vulnerar la llei en cobrar més potència elèctrica de la demandada.
Atès que aquest ajuntament ha contractat diferents subministraments d’energia afectats
per aquesta legislació i que s’hagin pogut produït cobraments indeguts i presumptament
il·legals per part de les empreses subministradores, d’acord amb el que indica la
normativa vigent des de l’any 2001.
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Atès que la majoria dels possibles cobraments irregulars se situen en els contractes amb
la tarifa 3.0i 3.1 que es contracten per consums superiors als 15kW, estant obligades les
empreses a instal·lar obligatòriament un maxímetre per mesurar la potència que s’ha
utilitzat realment.
Atès quela llei preveu que si la potència màxima demandada en el període a facturar és
inferior al 85% de la potència contractada, la potència a facturar ha de ser com a màxim
igual al 85% de l'esmentada potència contractada.
Atès que aquest cobrament presumptament il·legal pot suposar desenes de milers
d’euros incorrectament abonats pel nostre ajuntament en concepte de potencia no
consumida, d’acord amb l’article 9 del Reial decret esmentat.
Atès que el termini legal per poder fer reclamacions a les companyies elèctriques esta
establert en un període de fins 15 anys enrere.
S’adopten els següents
ACORDS
1. Instar el Govern a que, en virtut de les competències atorgades per la Llei
24/2013, de 26 de desembre, del sector elèctric i per la Llei 3/2013, de 4 de juny,
de creació de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC), incoï
una exhaustiva investigació que tingui com a objectiu aclarir la presumpta
vulneració per part d'algunes empreses comercialitzadores d'energia elèctrica de
la legislació en matèria de tarifes d'accés a les xarxes de transport i distribució
d'energia elèctrica.
2. Instar la Comissió Nacional dels Mercats i de la Competència al fet que, en virtut
de les competències que li atorga la Llei 3/2013, de 4 de juny, dugui a terme les
comprovacions necessàries de les propostes comercials de les empreses
comercialitzadores d'energia elèctrica i, en cas que es demostrin vulneracions de
les obligacions d'aquelles en relació al subministrament, iniciï els tràmits pertinents
per sancionar aquelles empreses que hagin incorregut en elles.
3. Fer una revisió de totes les factures de subministrament elèctric de les tarifes 3.0 i
3.1 abonades per aquest ajuntament des de la data d’entrada en vigor del Reial
decret 1164/2001 de 26 d’octubre fins el dia d’avui.
4. Determinar mitjançant l’estudi detallat de les factures, el total de les quantitats
indegudament facturades per les empreses d’energia en concepte de potència o
d’altres i abonades pel nostre ajuntament.
5. Sol·licitar una resolució a la Direcció General d’Energia de la Generalitat de
Catalunya, autoritat competent segons la llei, que reconegui els cobraments
il·legals realitzats a l’ajuntament de Sant Quirze del Vallès per part de les diferents
empreses d’energia.
6. Presentar una reclamació formal a les empreses energètiques corresponents, per
la quantitat total cobrada il·legalment a aquest ajuntament d’acord amb la
facturació realitzada per cada una, incloent els interessos legals corresponents al
temps transcorregut.
7. Interposar les denuncies corresponents per la via administrativa o judicial,
necessàries per poder recuperar els diners cobrats a aquest ajuntament
presumptament de manera presumptament fraudulenta per les empreses

87/110

d’energia, en cas de no produir-se de manera voluntària i negociada el retorn de
les quantitats indegudament cobrades
8. Destinar els diners recuperats d’aquesta facturació indeguda a la lluita contra la
pobresa energètica, a l’estalvi energètic i a projectes d’energies renovables a
l’enllumenat públic i edificis públics del municipi.
9. Informar a tots els comerços i industries del municipi, sobre el possible cobrament
indegut en les tarifes 3.0 i 3.1, en concepte de potència, efectuats per les
empreses subministradores d’energia en el seus serveis contractats des de l’any
2001 i oferir-los assessorament de com formular les reclamacions corresponents.
10. Traslladar els presents acords al Ministeri d'Energia, Turisme i Agenda Digital, la
Direcció General d’Energia de la Generalitat de Catalunya, als Grups Polítics del
Congrés, Senat i Parlament de Catalunya, al Síndic de Greuges de Catalunya, a
totes les empreses subministradores d’energia d’aquest ajuntament, a les
Associacions de Veïns i Veïnes del municipi, a les associacions empresarials i de
comerç.

Deliberacions
El senyor David Caminal Caparròs declara:
Bon vespre a tots.
El títol d’aquesta moció és sobre la reclamació del retorn dels imports cobrats
indegudament per part de les empreses d’energia, a les factures de subministrament
elèctric d’edificis i enllumenat públic, amb tarifes 3.0 i 3.1 contractats per l’Ajuntament des
de l’entrada en vigor del Reial Decret 1164/2001 de 26 d’octubre.
Bàsicament el que estem portant aquí és, com ja sabeu hi ha vàries tarifes elèctriques
depenent de la potència que es contracti, en aquest cas hi ha dues anomenades 3.0 i 3.1
que bàsicament són per grans consums i indústries, etc.
En el nostre cas, l’Ajuntament sí que té la tarifa 3.0, que és per més de 15kw i des de
l’any 2000 fins el 2008 es cobrava així com a “tant alçat” per entendre’ns i des de la
imposició de posar els maxímetres en els comptadors, doncs s’ha vist que s’ha de fer un
estudi per saber que haguéssim pogut estalviar molts diners.
Concretament estem parlant de revisar prop de 700 factures, vull dir que no és poca
broma.
I passo a llegir els acords:
“
1. Instar el Govern a que, en virtut de les competències atorgades per la Llei
24/2013, de 26 de desembre, del sector elèctric i per la Llei 3/2013, de 4 de juny,
de creació de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC), incoï
una exhaustiva investigació que tingui com a objectiu aclarir la presumpta
vulneració per part d'algunes empreses comercialitzadores d'energia elèctrica de
la legislació en matèria de tarifes d'accés a les xarxes de transport i distribució
d'energia elèctrica.
2. Instar la Comissió Nacional dels Mercats i de la Competència al fet que, en virtut
de les competències que li atorga la Llei 3/2013, de 4 de juny, dugui a terme les
comprovacions necessàries de les propostes comercials de les empreses
comercialitzadores d'energia elèctrica i, en cas que es demostrin vulneracions de
les obligacions d'aquelles en relació al subministrament, iniciï els tràmits pertinents
per sancionar aquelles empreses que hagin incorregut en elles.
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3. Fer una revisió de totes les factures de subministrament elèctric de les tarifes 3.0 i
3.1 abonades per aquest ajuntament des de la data d’entrada en vigor del Reial
decret 1164/2001 de 26 d’octubre fins el dia d’avui.
4. Determinar mitjançant l’estudi detallat de les factures, el total de les quantitats
indegudament facturades per les empreses d’energia en concepte de potència o
d’altres i abonades pel nostre ajuntament.
5. Sol·licitar una resolució a la Direcció General d’Energia de la Generalitat de
Catalunya, autoritat competent segons la llei, que reconegui els cobraments
il·legals realitzats a l’ajuntament de Sant Quirze del Vallès per part de les diferents
empreses d’energia.
6. Presentar una reclamació formal a les empreses energètiques corresponents, per
la quantitat total cobrada il·legalment a aquest ajuntament d’acord amb la
facturació realitzada per cada una, incloent els interessos legals corresponents al
temps transcorregut.
7. Interposar les denuncies corresponents per la via administrativa o judicial,
necessàries per poder recuperar els diners cobrats a aquest ajuntament
presumptament de manera presumptament fraudulenta per les empreses
d’energia, en cas de no produir-se de manera voluntària i negociada el retorn de
les quantitats indegudament cobrades
8. Destinar els diners recuperats d’aquesta facturació indeguda a la lluita contra la
pobresa energètica, a l’estalvi energètic i a projectes d’energies renovables a
l’enllumenat públic i edificis públics del municipi.
9. Informar a tots els comerços i industries del municipi, sobre el possible cobrament
indegut en les tarifes 3.0 i 3.1, en concepte de potència, efectuats per les
empreses subministradores d’energia en el seus serveis contractats des de l’any
2001 i oferir-los assessorament de com formular les reclamacions corresponents.
10. Traslladar els presents acords al Ministeri d'Energia, Turisme i Agenda Digital, la
Direcció General d’Energia de la Generalitat de Catalunya, als Grups Polítics del
Congrés, Senat i Parlament de Catalunya, al Síndic de Greuges de Catalunya, a
totes les empreses subministradores d’energia d’aquest ajuntament, a les
Associacions de Veïns i Veïnes del municipi, a les associacions empresarials i de
comerç. “

El senyor Luís Villa Carbó declara:
Bona nit.
Aquí hi ha una cosa que no acabo d’entendre, crec que se’ns escapa alguna cosa. Jo al
2001 vaig contractar un maxímetre, llavors per què l’Ajuntament no l’ha contractat?
Nosaltres vam posar maxímetre en els equips de mesura i vam passar a pagar la quota
de potència pel que consumíem. I l’Ajuntament podia haver fet igual, em sembla.
Llavors no sé fins a quin punt això, ho dic perquè no sé fins a quin punt això s’ha
recorregut.

El senyor David Caminal Caparròs declara:
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Agrair la informació, però ara mateix la veritat, entenc que potser no era obligat.

El senyor Luís Villa Carbó declara:
És que no era obligació, era un problema més d’ignorància de tothom, de què el que no
ho sabia, doncs no ho pagava i ja està i continuava pagant quota de potència.
Però el qui tenia un estat darrera que l’assessorés, doncs es feien les coses ben fetes i
s’estalviava molts diners.
Haig de dir que és així, però no només a aquest Ajuntament i moltes empreses.

La senyora Elisabeth Oliveras i Jorba declara:
En tot cas li haig de dir que això ho vam comentar a Junta de Portaveus, abans de
comentar la moció, la vam comentar amb el cap de Via Pública, que és qui gestiona les
contractacions, perquè no fos alguna cosa que no poguéssim poder exercir o estiguéssim
incorrent en alguna contradicció, s’ho va mirar, va veure que sí que ho podíem reclamar i
que per tant doncs, per això el regidor en aquest cas sap que són més de 700 factures
perquè ja es deuen d’haver mirat quantes n’han de revisar.
I què va passar al 2001? Doncs no ho sabem, sabem coses però tantes no.
No sé perquè no es va fer en aquell moment, el que sí li podem dir és que en tot cas, des
qui ho gestiona ara, abans de presentar la moció se li va demanar si podia ser efectiu el
fet, si podia haver algun recorregut o estàvem intentant fer alguna cosa que no havia de
servir per res, i ens ha dit que sí, per això l’hem presentat.

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

15. Moció presentada per Junts-ERC-AM i ICV-EUiA-E, referent a la reinversió del
superàvit a l'administració local per a la millora dels serveis públics i l'execució
d'inversions prioritàries
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
L’entrada en vigor l’any 2012 de la Llei d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat
Financera va suposar per als municipis una evident pèrdua d’autonomia en la gestió dels
seus recursos. D’una banda l’estabilitat pressupostària, entesa com l’equilibri entre
ingressos i despeses no financers, va suposar una forta restricció en els primers anys de
consolidació dels comptes municipals. D’altra banda, la prioritat absoluta del pagament
d’interessos i deute públic, derivada d’una modificació de la Constitució que posava els
interessos dels bancs per davant de l’interès públic. Finalment, una vegada consolidat
l’equilibri pressupostari i la reducció de l’endeutament, els ajuntament es troben amb la
restricció de la regla de la despesa que limita l’increment dels pressupostos municipals al
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creixement de l’economia en termes de PIB, malgrat que la pròpia evolució de l’economia
ha provocat un increment d’ingressos que podrien ser retornats a la ciutadania.
Si bé l’Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal (AIReF) defineix aquesta
norma com una eina que permet acumular superàvits en etapes de creixement econòmic
per utilitzar-los en etapes de recessió, entenem que la recuperació macroeconòmica en
termes de PIB no s’ha vist reflectida a les economies domèstiques ni a les pimes, de
manera que els ajuntaments hem de seguir aportant recursos per donar resposta a les
nombroses necessitats socials existents, així com a la implementació de polítiques de
foment de l’ocupació i l’activitat econòmica.
D’altra banda, l’Estat espanyol efectua la distribució del marge de dèficit públic sense
considerar el pes de la despesa pública que assumeixen els diferents nivells
d’administració, resultant aquesta distribució clarament injusta amb les comunitats
autònomes i amb els municipis. En el cas dels ajuntaments s’autoritza dèficit zero, però a
la pràctica l’aplicació de la regla de la despesa provoca que acumulin superàvits
estructurals que després serveixen per compensar l’incompliment dels objectius de dèficit
del propi Estat espanyol.
La conseqüència de tot plegat és que els ajuntaments porten cinc anys consecutius
acumulant superàvits que després només poden destinar a reduir endeutament o bé
tenir-los aturats als bancs. L’any 2016 el superàvit de les administracions locals va ser
7.083 milions d’euros, un 0,64% del PIB. La suma dels superàvits dels cinc darrers
exercicis és gairebé de 26.000 milions.
El projecte de pressupostos generals de l’Estat per l’any 2017, aprovat pel Consell de
Ministres, no incorpora canvis en la destinació del superàvit de les entitats locals,
conservant només el petit marge per a inversions financerament sostenibles i amb
l’agreujant que no serà d’aplicació fins que no s’aprovi de manera definitiva el pressupost,
previsiblement al mes de juny.
Si bé és necessari adoptar una mínima disciplina en matèria d’estabilitat pressupostària
per evitar els excessos d’altres èpoques, també entenem que aquestes normes han de
ser proporcionades i coherents amb la situació econòmica de cada ajuntament. En
aquest sentit, reivindiquem que els ajuntaments que compleixen els requeriments en
matèria d’endeutament i tinguin romanent de tresoreria positiu puguin utilitzar lliurement
els seus superàvits i posar-los a disposició de la ciutadania, ja sigui en forma de
polítiques socials, promoció econòmica i ocupació o bé per dur a terme aquelles
inversions necessàries per al municipi.
Atès que l’any 2016 les administracions locals van obtenir un superàvit de 7.083 milions
d’euros, un 0,64% del PIB, i acumulen cinc anys consecutius de superàvits.
Atès que el conjunt d’administracions locals ha reduït considerablement el seu volum
d’endeutament i gairebé el 50% dels municipis tenen deute zero.
Atès que el projecte de pressupostos generals de l’Estat per l’any 2017 no incorpora
canvis en la destinació del superàvit de les administracions locals i que el marge per a
destinar a inversions financerament sostenibles es veurà molt condicionat per
l’endarreriment en l’aprovació definitiva dels pressupostos de l’Estat.
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Per tot l’exposat, s’adopten els següents
ACORDS
Primer. Instar al Govern de l’Estat que autoritzi, de manera urgent, que els ajuntaments
puguin reinvertir, sense cap limitació, els superàvits resultants de la liquidació del
pressupost 2016 i que aquesta reinversió no computi en els càlculs per al compliment de
la regla de la despesa ni l’estabilitat pressupostària.
Segon. Instar al Govern de l’Estat que autoritzi als ajuntaments amb una ràtio
d’endeutament inferior al 60% sobre els ingressos corrents a fer ús del romanent de
tresoreria per a l’execució d’inversions prioritàries, sense que aquestes computin en els
càlculs per al compliment de la regla de la despesa ni l’estabilitat pressupostària,
computant només la previsió de despesa estructural que pugui comportar la inversió.
Tercer. Cercar les eines que permetin retornar aquests recursos a la ciutadania, en forma
de millors serveis públics i inversions prioritàries, garantint la sostenibilitat de les finances
municipals.
Quart. Comunicar aquest acord al Govern espanyol, a la Generalitat de Catalunya, a
l’Associació Catalana de Municipis, a la Federació de Municipis de Catalunya i a la
Federació Espanyola de Municipis i Províncies.

Deliberacions
El senyor Àlex Brossa i Enrique declara:
Molt bon vespre a tothom.
Com bé sabeu aquest tema és força recurrent en els propis plens, de fet aquesta mateixa
temàtica ... també parlàvem ... Passaré a llegir els acords:
“Primer. Instar al Govern de l’Estat que autoritzi, de manera urgent, que els ajuntaments
puguin reinvertir, sense cap limitació, els superàvits resultants de la liquidació del
pressupost 2016 i que aquesta reinversió no computi en els càlculs per al compliment de
la regla de la despesa ni l’estabilitat pressupostària.
Segon. Instar al Govern de l’Estat que autoritzi als ajuntaments amb una ràtio
d’endeutament inferior al 60% sobre els ingressos corrents a fer ús del romanent de
tresoreria per a l’execució d’inversions prioritàries, sense que aquestes computin en els
càlculs per al compliment de la regla de la despesa ni l’estabilitat pressupostària,
computant només la previsió de despesa estructural que pugui comportar la inversió.
Tercer. Cercar les eines que permetin retornar aquests recursos a la ciutadania, en forma
de millors serveis públics i inversions prioritàries, garantint la sostenibilitat de les finances
municipals.
Quart. Comunicar aquest acord al Govern espanyol, a la Generalitat de Catalunya, a
l’Associació Catalana de Municipis, a la Federació de Municipis de Catalunya i a la
Federació Espanyola de Municipis i Províncies.”

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

16. Moció presentada per C's, sobre els serveis socials relacionats amb el trastorn
de l'espectre autista (TEA)
A iniciativa del Grup Parlamentari de Ciutadans (Cs) al Parlament de Catalunya, el passat
6 d’abril de 2017 es va aprovar la moció 115/XI, sobre els serveis socials relacionats amb
el trastorn de l’espectre autista (TEA).
Entre d’altres aspectes, aquesta moció reclama dotar els centres educatius de personal
amb formació específica per a alumnes amb necessitats educatives especials associades
al TEA i que es garanteixi aquest perfil professional tant en els menjadors escolars com a
les activitats extraescolars.
També reclama que en el termini de sis mesos s’implementin plans de convivència que
tinguin en compte tots els alumnes per evitar possibles casos d’aïllament, rebuig o
situacions més greus com l’assetjament escolar.
També reclama augmentar en el termini màxim d’un any el nombre de pisos tutelats
destinats a persones amb TEA, per tal de potenciar-ne la seva autonomia.
Cal destacar la tasca que les entitats integrades en la Taula del Tercer Sector Social de
Catalunya realitzen, atenent a més d’un milió de ciutadans, mitjançant l’aportació dels
seus socis i també d’una part important de voluntaris, tot i que, malgrat que el 45% de les
entitats encara tenen pendent el cobrament per part de les administracions, subvencions i
convenis d’anys anteriors, entre elles, entitats relacionades amb el TEA o amb les
famílies cuidadores de persones amb discapacitats o malalties mentals.
En aquest sentit, la moció també reclama que es posi en marxa en el termini de tres
mesos des de l’aprovació de la moció 115/XI, d’una línia específica de subvenció per a
entitats locals i comarcals del Tercer Sector que treballin amb infants, joves i adults
diagnosticats amb TEA.
Per tots aquests motius exposats, s’adopten els següents acords:
PRIMER: Instar al Govern de la Generalitat de Catalunya a què compleixi tots els acords i
en els seus terminis d’execució de la moció 115/XI, aprovada pel Ple del Parlament de
Catalunya, el passat 6 d’abril de 2017.
SEGON: Instar al Govern de la Generalitat de Catalunya, que en el termini màxim de tres
mesos posi en marxa una línia específica de subvencions per a entitats locals i comarcals
del Tercer Sector que treballin amb infants, joves i adults diagnosticats amb TEA.
TERCER: Reconèixer la tasca que realitzen les entitats del Tercer Sector Social de
Catalunya, en una gran part, mitjançant el voluntarisme.
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QUART: Traslladar aquests acords al Govern de la Generalitat de Catalunya, als Grups
Parlamentaris del Parlament de Catalunya i al Consell Comarcal del Vallès Occidental.

Deliberacions
El senyor David Sánchez Mancebo declara:
Si us sembla llegiré els acords donat que tots els grups han anunciat el seu vot afirmatiu
en Junta de Portaveus i va també en consonància amb una altra moció també aprovada a
l’anterior Ple, que tractava també sobre el trastorn de l’espectre autista.
Els acords que volem passar a Ple seran:
“PRIMER: Instar al Govern de la Generalitat de Catalunya a què compleixi tots els acords
i en els seus terminis d’execució de la moció 115/XI, aprovada pel Ple del Parlament de
Catalunya, el passat 6 d’abril de 2017.
SEGON: Instar al Govern de la Generalitat de Catalunya, que en el termini màxim de tres
mesos posi en marxa una línia específica de subvencions per a entitats locals i comarcals
del Tercer Sector que treballin amb infants, joves i adults diagnosticats amb TEA.
TERCER: Reconèixer la tasca que realitzen les entitats del Tercer Sector Social de
Catalunya, en una gran part, mitjançant el voluntarisme.
QUART: Traslladar aquests acords al Govern de la Generalitat de Catalunya, als Grups
Parlamentaris del Parlament de Catalunya i al Consell Comarcal del Vallès Occidental.”

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

17. Assumptes sobrevinguts
La senyora Elisabeth Oliveras i Jorba declara:
Ara hem de votar la incorporació d’una moció, que per un error a l’hora de registrar-la es
va quedar registrada com l’anterior i per tant no va poder ser incorporada en l’ordre del
dia i en Junta de Portaveus es va agafar el compromís de què s’incorporaria i per tant
primer hem de votar la incorporació.

Votació
Sotmesa a votació la inclusió de la moció a l l’ordre del dia, s’aprova per unanimitat.

17.1.

Moció presentada per C's, en defensa de la democràcia, la igualtat, la
unió i la sobirania nacional de tots els espanyols

EXPOSICIÓ DE MOTIUS
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La Constitució Espanyola va ser aprovada en referèndum pel 88,54% del poble espanyol i
en el seu article segon consagra la unió de tots els espanyols. De la mateixa manera, en
el seu article 1.2 consagra que la sobirania nacional recau en el conjunt del poble
espanyol i és el subjecte únic que pot decidir sobre les qüestions que afecten a
l’organització territorial de l’Estat.
Aquests conceptes no són nous, tenen el seu origen i apareixen per primera vegada a la
Constitució liberal de Cadis, de l’any 1812, la qual, s’erigia com a garant de la unió de tots
els espanyols davant el període d’ocupació francesa i també s’erigia com a garant del
final de l’etapa de l’absolutisme i l’inici d’una nova etapa liberal i progressista, obrint un
període de llibertats.
La Constitució actual determina tota una sèrie de valors i drets adquirits en diversos
aspectes que cal preservar; la divisió de poders, la sobirania nacional, un estat social i
democràtic respectuós amb els drets humans, drets a la llibertat religiosa, a la llibertat
d’expressió, a l’ensenyament, a la vaga, a la propietat privada, a l’habitatge, al treball i a
la llibertat d’empresa, entre d’altres, fent d’Espanya, un dels països més descentralitzats
del món, segons molts estudis, molt més que els països anomenats federals. El 40% dels
impostos són assignats o rebuts per les Administracions subestatals i les Corporacions
Locals, mentre que la mitjana europea es situa en el 10%.
Entenem i creiem que un dels nostres objectius polítics ha de ser el de fer entre tot el
conjunt del poble espanyol, una Espanya cada vegada millor, basada en el respecte a les
lleis democràtiques aprovades per tots els espanyols, per la seva unió i la defensa dels
drets conquerits i que emanen de l’actual Constitució Espanyola, adaptant-la al nostre
temps i que tingui clares les seves competències i la definició del marc jurídic de cada
Administració Territorial de l’Estat.
Per tots aquests motius exposats, el Grup Municipal de Ciutadans (C’s) a l’Ajuntament de
Sant Quirze del Vallès, proposa al Ple de la Corporació, l’adopció dels següents acords:
PRIMER: Instar a l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès, a realitzar una declaració
institucional en favor de la unió de tots els espanyols, de les seves autonomies, i de la
defensa dels drets conquerits i que emanen directament de la Constitució Espanyola
aprovada en referèndum pel conjunt de tots els espanyols.
SEGON: Reconèixer que aquesta etapa d’Espanya, com un estat descentralitzat i amb un
model autonòmic, ha portat el període més gran de benestar per a la ciutadania, per la
qual cosa, segueix resultant un model vàlid per garantir la unitat i la diversitat regional de
les diferents parts que formen l’Estat i del conjunt de l’actual projecte europeu.
TERCER: Traslladar aquests acords al Govern de la Generalitat de Catalunya, als Grups
Parlamentaris al Parlament de Catalunya, a la Presidenta del Parlament de Catalunya i
als Grups Parlamentaris del Congrés dels Diputats.

Deliberacions
El senyor David Sánchez Mancebo declara:
Donada la dimensió... si els hi sembla llegirem íntegrament tota la moció:
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“EXPOSICIÓ DE MOTIUS
La Constitució Espanyola va ser aprovada en referèndum pel 88,54% del poble espanyol i
en el seu article segon consagra la unió de tots els espanyols. De la mateixa manera, en
el seu article 1.2 consagra que la sobirania nacional recau en el conjunt del poble
espanyol i és el subjecte únic que pot decidir sobre les qüestions que afecten a
l’organització territorial de l’Estat.
Aquests conceptes no són nous, tenen el seu origen i apareixen per primera vegada a la
Constitució liberal de Cadis, de l’any 1812, la qual, s’erigia com a garant de la unió de tots
els espanyols davant el període d’ocupació francesa i també s’erigia com a garant del
final de l’etapa de l’absolutisme i l’inici d’una nova etapa liberal i progressista, obrint un
període de llibertats.
La Constitució actual determina tota una sèrie de valors i drets adquirits en diversos
aspectes que cal preservar; la divisió de poders, la sobirania nacional, un estat social i
democràtic respectuós amb els drets humans, drets a la llibertat religiosa, a la llibertat
d’expressió, a l’ensenyament, a la vaga, a la propietat privada, a l’habitatge, al treball i a
la llibertat d’empresa, entre d’altres, fent d’Espanya, un dels països més descentralitzats
del món, segons molts estudis, molt més que els països anomenats federals. El 40% dels
impostos són assignats o rebuts per les Administracions subestatals i les Corporacions
Locals, mentre que la mitjana europea es situa en el 10%.
Entenem i creiem que un dels nostres objectius polítics ha de ser el de fer entre tot el
conjunt del poble espanyol, una Espanya cada vegada millor, basada en el respecte a les
lleis democràtiques aprovades per tots els espanyols, per la seva unió i la defensa dels
drets conquerits i que emanen de l’actual Constitució Espanyola, adaptant-la al nostre
temps i que tingui clares les seves competències i la definició del marc jurídic de cada
Administració Territorial de l’Estat.
Per tots aquests motius exposats, el Grup Municipal de Ciutadans (C’s) a l’Ajuntament de
Sant Quirze del Vallès, proposa al Ple de la Corporació, l’adopció dels següents acords:
PRIMER: Instar a l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès, a realitzar una declaració
institucional en favor de la unió de tots els espanyols, de les seves autonomies, i de la
defensa dels drets conquerits i que emanen directament de la Constitució Espanyola
aprovada en referèndum pel conjunt de tots els espanyols.
SEGON: Reconèixer que aquesta etapa d’Espanya, com un estat descentralitzat i amb un
model autonòmic, ha portat el període més gran de benestar per a la ciutadania, per la
qual cosa, segueix resultant un model vàlid per garantir la unitat i la diversitat regional de
les diferents parts que formen l’Estat i del conjunt de l’actual projecte europeu.
TERCER: Traslladar aquests acords al Govern de la Generalitat de Catalunya, als Grups
Parlamentaris al Parlament de Catalunya, a la Presidenta del Parlament de Catalunya i
als Grups Parlamentaris del Congrés dels Diputats.”
Nosaltres demanem el vot favorable a aquesta moció i també avancem que si algú no la
vota a favor, no es preocupin que no serà sancionat.

La senyora Marta Baldrich Caselles declara:
Bon vespre.
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Miri la seva moció ens suscita ... ens commou que ens defensin amb tanta bona voluntat
la Constitució del 78, que efectivament va ser votada fa quasi 40 anys, però que s’ha
aplicat de manera desigual pel que fa als drets humans, llei d’estrangeria, l’allunyament
domiciliari dels presos d’ETA, el tractament dels refugiats, el dret a l’habitatge, el dret a la
manifestació, reglament o Llei mordasa, els drets dels pobles i l’espanyolització dels
“pobres niños catalans”.
Una Constitució que la gran majoria dels que formem aquest Ple municipal no van votar, i
que només s’ha modificat per escanyar ajuntaments i posar els interessos financers per
sobre dels drets de les persones i que ha servit per no deixar aplicar lleis com ... perquè
agraïm que no hagi tingut la temptació de parlar de la “unidad de la nación española, la
más antigua del mundo” com han fet d’altres.
De comprensió perquè comprenen que s’emmirallen en la gloriosa Constitució liberal de
les Corts de Cadis, ara que vostès s’han definit com a liberals i certament s’ha de
reconèixer que la Constitució de 1812, entre d’altres coses positives, va ser la primera
que promulgava la separació dels poders executiu, legislatiu i judicial i també és cert que
hi va haver catalans com Antoni de Capmany, que van participar activament en la seva
redacció, tot pensant que era una oportunitat per intentar novament l’encaix entre
Catalunya i l’Estat espanyol, però ja veiem en què ha quedat això i la separació de poders
uns 200 anys més tard.
És que posats a parlar del Timbaler del Bruc i la Guerra del Francès, abans i després de
la Gloriosa, van passar i han passat moltes coses. La primera i destacable és que Ferran
VII ... 2 anys de Constitució només es va passar per entrecuix la feina de les Corts de
Cadis.
I aquest Rei de la Casa dels Borbons, que és el besavi del Rei Alfons XIII, el de la
Dictadura de Primo de Rivera, que a la vegada és el besavi del Felip VI que coneixem.
Per si no fos poc, Ferran II era el besnét de l’anterior Felip, o sigui de Borbó a Borbó
sense anar més enrere ni remuntar-nos al compromís ...
Van començar amb els Drets de la Nova Planta del 1716 i hem acabat amb la sentència
del Tribunal Constitucional de juny de 2010 sobre un Estatut de Catalunya, quina finalitat
principal era tornar a aprovar l’encaix que s’havia perdut del pacte del 78 i que va ser
declarat inconstitucional amb 170 vots dels 223 articles, després de ser aprovat pel
Parlament i aprovat pel Congrés i aprovat en referèndum del poble de Catalunya.
Tornant al primer Borbó, que l’han marcat els Decrets de Nova Planta, es dicten a partir
de 1701 i fins el 1716 i són per tant causa i no conseqüència de la Guerra de Successió
de 1714.
No volem remarcar, per si algú vol esgrimir el “Derecho de Conquista”, no obstant pot ser
cert que algú s’hi hagi inspirat al condicionar els seus programes electorals en allò de
“pondrá el mayor cuidado en introducir la lengua castellana a cuyo fin dará las
provindencias mas templadas i disimuladas para que se consiga el efecto sin que se note
el daño”. Per tot plegat és difícil poder-nos entendre si utilitzem el concepte de nació per
a usos polítics, parlem de nacions diferents, és evident, la Constitució del 78 podria ser
bastant vàlida malgrat ser redactada sota el pla de vigilància i tutela dels militars
golpistes. Si se’n fes una lectura actualitzada i a més intel·ligent, si no s’hagués motivat a
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la LOAP, hagués pres el cop d’estat del 83, i si s’utilitzessin els mateixos mecanismes
democràtiques que preveu, com l’article 92, en relació a la celebració de consultes.
Per tant no convé situar el debat en termes de democràcia sí o democràcia no, estem
entossudits a pensar en què la resta d’espanyols i els partits no sobiranistes encara hi
podem trobar el sentit democràtic i utilitzar les urnes per decidir que es vol ser i quina
relació volem tenir els catalans amb la resta d’Espanya.
I en aquest moment cal reconèixer que els partits i les persones sobiranistes hem fet
potser un error, no ho sé, deixar que es parli de referèndum i d’independència, quan el
que cal i hem d’aconseguir és un referèndum i prou, després ja veurem el resultat.
No m’agradaria deixar passar l’ocasió per fer lectura del manifest que s’està recollint
suposo aquests dies, per si no l’han llegit o potser sí, però no volem entendre que només
parla de democràcia i de la voluntat d’una immensa majoria de catalans. La voluntat de
poder votar.
Si no l’han llegit els hi passaré, però no els hi llegiré perquè és molt llarg.
Parlem doncs de democràcia i parlem de república catalana, finalment encara que a
aquestes alçades la nostra intervenció poden començar a sospitar si el sentit del nostre
vot.
Els hi vull donar la darrera observació: Les darreres eleccions que s’han celebrat a Sant
Quirze, el 26 de juny de 2016, els resultats van ser una suma d’un 62,63% de votants que
reconeixen sense dubtes la sobirania nacional de Catalunya, més enllà del que pugui
està escrit a la Constitució del 78 o del que digui el Tribunal Constitucional. I aquestes
dues terceres parts de la població probablement podríem afegir també votants del PSC.
Sense voler molestar sincerament, creiem que és una mica absurd pretendre que en el
Ple municipal voti majoritàriament a favor d’aquesta moció, però no obstant ben vingut
sigui el debat, que és democràtic.

La senyora Sílvia Peralta Valdívia declara:
Nosaltres serem més breus, només dir que nosaltres ens abstindrem, hi ha algunes parts
de la moció, de la part expositiva que podríem estar d’acord, però respecte de la part
dispositiva, de la part dels acords sí que discrepem.
No creiem realment que sigui necessari fer una declaració institucional a favor de la unió
de tots els espanyols, el que creiem nosaltres és que hem de passar més de les paraules
i anar cap els fets. Anar cap els fets per part de totes les parts implicades, tampoc creiem
que el model autonòmic, que efectivament per nosaltres també ha estat un model molt
vàlid durant aquesta etapa democràtica, creiem que aquest model està superat, està
superat i per tant s’ha de revisar, s’ha de revisar amb una modificació de la Constitució i
avançar podríem dir, cap a un model més, podríem utilitzar una paraula que utilitzem aquí
molt, cap a un model més evolutiu, cap a la via federal, en el sentit del blindatge de
determinades competències i també com ha dit la Sra. Baldrich, nosaltres també pel
reconeixement de les declaracions que integren l’Estat Espanyol.
Com què considerem que és una moció que ens manté en una situació estàtica, que
nosaltres volem és avançar, ens abstindrem.

La senyora Mercè Vallès Corominas declara:
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Jo encara serè més breu que la Sra. Peralta. Bàsicament és que... entenc que entraríem
en un debat estèril que ni vostè ens convencerà a nosaltres ni nosaltres els convencerem
a vostès. Saben quina és la nostra posició, saben el que volem, saben que volem fer un
referèndum, que el poble decideixi i a partir d’aquí començar a debatre. No cal, “no da
lugar”, no és que no vulguem entrar en el debat, simplement és que creiem que estan
clares les posicions i per tant el nostre vot serà contrari a aquesta moció.

El senyor Alex Brossa i Enrique declara:
Nosaltres sí que la intentarem convèncer Sr. Sánchez, però convenç-se’l de què sàpiga el
partit on vostè milita, perquè el país que ens presenta avui sembla que la Constitució
funcioni d’allò més bé i que aquest model que tenim doncs és el que hem de seguir tenint.
Ara estava mirant una mica el que deia el seu partit al respecte, i havia alguna similitud
amb la línia del PSC, que a través de la seva portaveu ens deia “home aquest model està
superat” de fet en el document de C’s que diu: “propuestas de regeneración democràtica
e institucional.” Aquest document de C’s, insisteixo, parla de 2 problemes claus:
“partidocrácia y organización territorial”. A partir d’aquí desenvolupa com s’ha de reformar
la Constitució i en quina línia, aquí òbviament és on difereix amb els companys del PSC...
doncs deia amb un model amb blindatge de competències. I li diré algunes coses que
vostès tenen per escrit, amb negre sobre blanc, perquè aquí diuen escolti que estem tant
i tant descentralitzats, que Espanya és un estat tant descentralitzat, amb un model
autonòmic i que és un model vàlid, què diu C’s en els seus documents? propostes
concretes: “elaborar un listado de competencias exclusivas del Estado, la ejecución
autonómica estará sometida a la vigilancia y control por parte del Estado a través de
entre otros de la alta inspección. Excluir la posibilidad de la transferencia o delegación a
las comunidades estatutares que forman parte de las que la Constitución atribuye al
Estado.” Parla d’unes competències exclusives compartides i incloure una clàusula
residual que “atribuye al resto de materias de competencia de la comunidades
autónomas”. És a dir segurament en una clara línia recentralitzadora, amb fets públics
com la mateixa campanya que va fer C’s al País Basc, cal dir ben coherent, a on era
l’únic partit doncs que es presentava en contra del concert autonòmic Basc i així els hi va
anar al País Basc.
És a dir que el model de la Constitució és un model del tot superat, que ho admeten tots
els partits polítics que estem, podríem dir afectats, hi ha alguns que no estan
representants però opinen el mateix, però els que som aquí, fins i tot C’s també creu que
el model està superat, cadascú amb els seus matisos, en el cas de C’s estan en una
recentralització, però sí doncs que, que des de l’independentisme creiem que hi hem de
fer front, que nosaltres plantejarem el nostre model ben aviat a la ciutadania i per tot i que
la majoria democràtica que el votin endavant.

El senyor David Sánchez Mancebo declara:
Per contestar als grups.
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Evidentment el to ha sigut molt simpàtic, molt agradable i això demostra que podem
parlar, podem parlar i això és molt bo.
En altres llocs que sabem, hi ha els senyors que hi treballen que estan a diferents llocs a
vegades és complicat, per tant en primer lloc agrair que puguem parlar i puguem debatre
postures, no enfrontades sinó diferents, ens hem de veure en un entorn totalment el
mateix entorn, el mateix context.
Bé jo amb la Sra. Baldrich, doncs no sé, ens queda potser un sopar per parlar d’història i
de la Pepa i perquè va durar només 2 anys i perquè va venir el Borbó i es va... tot això.
Clar és la història però nosaltres tot i que, com deia bé el Sr. Brossa, ja ens sembla una
mica llunyana però no vol dir que estigui caduca aquesta Constitució, imaginis si anem a
tota l’etapa històrica dels lliberals, se’ns escapa una mica.
En qualsevol cas, jo l’únic matís i potser ho he entès malament, quan ha dit el tema dels
militars golpistes i que s’havia fet amb aquesta, bé l’escenografia era la que era, això
evidentment com ara la històrica, però crec que pel poc que puc aportar sobre el tema,
malgrat haver llegit també algunes coses, entenc que hi havia moltes persones
compromeses en què realment hi hagués una etapa de llibertat, de molts partits polítics i
evidentment també, com vostè deia que la Pepa hi havia hagut polítics i persones
catalanes, a la Constitució del 78 també van haver-hi persones destacades del PSC,
destacades catalanes, destacades de Convergència. Vull dir que evidentment també es
va fer en un clima de pacte i de consciència.
També m’agradaria destacar de la seva intervenció i aquí sí que no li puc donar per certa
la seva interpretació, perquè vostè diu que ens van presentar, vostè també com a
candidata i jo també i la Sra. Mundi i la Sra. Peralta i la Sra. Oliveras i d’altres que
efectivament no hi són. Doncs també es van presentar i es van presentar a unes
eleccions municipals, per tant, no, no, dic que es van presentar a unes eleccions
municipals, al juny de fa ja 2 anys i a ningú se li va preguntar si era independentista o no.
I posar aquests 60 i escaig per cent a una banda, quan potser jo estic convençut, és que
estic convençut i ells també estan convençuts, que els senyors de Convergència, tots, en
aquell moment CiU, no tots eren independentistes i ells ho saben com ho sabem
nosaltres i segur que del seu partit també i potser de C’s hi ha algú que és
independentista, em sorprendria molt però no li va preguntar ningú, no, no, no li va
preguntar ningú, ningú li va preguntar a ningú si era independentista o no, votàvem per
unes eleccions municipals, vull dir que efectivament els partits polítics poden tenir una
orientació, però en el cas concret de CiU, en el cas concret del PSC, que on hi ha
sensibilitats ben diferents i en el seu mateix cas. Evidentment dubtaria més d’altres
formacions, però evidentment també seria possible.
En relació al que diu la Sra. Peralta, el PSC, bé amb això de l’Estat Federal, de les
diverses nacions i fins i tot al seu partit hi ha molta sensibilitats, però que vostès també
tenen persones dins del seu partit germà que potser no les ajuden a què aquesta
sensibilitat els deixin lliurament pensar aquestes opcions.
En qualsevol cas li agraeixo aquesta abstenció i de ben segur que en molts aspectes
coincidim plenament, vull dir això sense fora dubte.
Bé a la Sra. Vallès de Convergència, en qualsevol cas mirin, és curiós a vegades les
argumentacions que donen alguns partits per postular-se i defensar-se com a abanderats
de certes coses, d’acord? Quan vostè estava intervenint dient, s’avançava, jo recordava
del diuen, diuen, no? Quan aquell moment valia. I també em recordava d’una cosa més
recent que el diuen, diuen, que és quan no fa gaire, doncs vostès mateixos, membres del
seu partit, diuen que bé si pel que sigui doncs això no tira endavant, això del procés, el
negoci no tira endavant, doncs no passa res, canviem el patró i el posem autonomista o
del Betís, no passa res, això ho van dir vostès i encara estan investigant a veure que ha
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passat. I no és que ho hagin dit vostès, sinó que sembla que els han traït alguns, alguns
que vostès sembla que confien en tot aquest negoci.
La sort de tot això saben quina és per nosaltres, poder debatre aquest tipus de moció,
poder debatre també altres mocions que són contràries a la nostra, però saber que la
realitat que podem veure és la que realment a tots nosaltres ens fa viure. Pensem el que
pensem hi ha una realitat social que no podem amagar, ni els mitjans, ni els polítics, sinó
aquella realitat social és la que impera en una societat.
Abans parlàvem d’aspectes econòmics, no podem emetre un discurs que no sigui el que
realment la gent diu, o almenys és que hauríem de fer. Per tant des del meu respecte
profund a qualsevol pensament que puguem tenir qualsevol de nosaltres, la societat, no
crec que tots tenim uns de què pot o que no pot pensar, com quines majories no tant
clares estan vivint les persones que conviuen amb nosaltres.
I al Sr. Brossa doncs bé, encantat de debatre amb vostè però clar, els documents polítics
que els partits tenim sobre la taula, en cap cas invaliden les lleis supremes que té un
país, en cap cas, serveixen per valorar-les, per millorar-les, però aquells documents no
invaliden aquestes lleis que creiem tots.
En principi ja està.

La senyora Marta Baldrich Caselles declara:
Moltes gràcies pel seu to però a veure jo en cap moment he parlat d’independència, en
cap moment he parlat de democràcia i he parlat del dret a decidir, a decidir el que
vulguem, no he parlat d’independència. Quan he parlat, això per començar, que no és lo
mateix, quan he parlat de les eleccions del 26 de juny del 2016, no estava parlant de les
eleccions municipals sinó que estava parlant d’unes eleccions de l’Estat Espanyol, mal
que doncs també la visió que dóna és diferent i com he dit el 62,63% dels votants no he
dit que eren independentistes, sinó que reconeixien sense dubtes la sobirania nacional de
Catalunya, no he dit que eren independentistes, per això també he dit que segurament si
podien haver posat, afegit, alguns votants del PSC. Jo no he parlat en cap moment
d’independència, sinó del dret a decidir, de democràcia, de poder parlar i després ja
decidirem el que volem ser.

La senyora Mercè Vallès Corominas declara:
No volia entrar en el debat però m’ha provocat una mica amb les seves paraules. Miri Sr.
Sánchez, l’únic que va fer en el seu moment la persona que vostè no ha dit el nom,
tampoc ho citaré, és posar sobre la taula diferents escenaris. A partir d’aquí no crec que
sigui oportú aprofitar això per posar en dubte el compromís que té el nostre partit amb el
procés, però li diré els únics que estan imputats i condemnats per posar les urnes i haver
permès votar, són els polítics que hi havia aleshores a Convergència i també a Unió. Per
tant no permetré que per defensar una moció que vostè ha presentat, que nosaltres ja li
hem dit el que pensàvem i que no entrarem en debat perquè ni vostès ens convencerien
ni nosaltres a vostè, utilitzi una argumentació que no ve al cas, anava dir que ara no toca,
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però és que tampoc m’agrada dir això ja. Sí no toca, senzillament aquesta afirmació que
vostè ha fet no és pertinent perquè simplement el que va fer és posar damunt de la taula
diferents escenaris i sí és cert, és que pot anar malament, sí, però és que a veure el que
volem precisament és poder votar, simplement que hi hagi un referèndum, és tant senzill
com això, no tenim la vareta màgica i sabem que acabarem el sí guanyarà. Hi ha
opinions, s’està treballant perquè hi ha uns ideals, creiem en el negoci que vostè ha dit,
per nosaltres això no és un negoci, és un projecte i és la construcció d’una nova
república, no pas un negoci com vostè ha dit, barrejar el procés amb un negoci ho trobo
bastant incoherent per dir-ho d’alguna manera i per tant no permetrem que el seu grup
utilitzi unes expressions que no venen al cas. Val la pena dir-ho perquè molts s’obliden
que els únics que estan imputats i condemnats pel procés i per posar les urnes són
membres del grup de CiU.

El senyor Àlex Brossa i Enrique declara:
Ràpidament un aclariment a aquest debat, que ha estat un debat ideològic, un to
sentimental, és un debat que té relació amb tot allò que fem, amb molts dels punts
anteriors d’aquest ple, és un debat en el fons de com gestionem els recursos al nostre
territori i si tenim la capacitat de gestionar-los nosaltres mateixos per tal de reinvertir-los
en la nostra gent. I això ho creiem des del nostre posicionament polític, aquí sí que és
posicionament polític, des d’on es materialitza per poder fer això, gestionar els recursos i
tenir una relació bilateral amb l’Estat, creiem que això es materialitza en un estat, és a dir
en un posicionament polític, per tant doncs treballem per construir majories socials i
polítiques que ens permetin avançar, avançar cap a aquí, que estem en una era
democràtica per fer-ho, però insistim però una cosa tant sentimental sinó que...

El senyor David Sánchez Mancebo declara:
Per respondre al debat que comentava la Sra. Vallès que no volia entrar. Jo ja li he dit,
són fets consumats, no me’ls he inventat i que sí que tenen a veure amb el que estem
parlant, sí que tenen a veure amb el que estem parlant, no és un fet aïllat, no és un
comentari banal de qualsevol afectació, estem parlant del negoci que algú diu que si no
pot vendre sabates, doncs acabarà venent no sé gelats, és el que ve a dir aquesta
expressió, si bé hem d’explicar a un nen de 2 anys.
Es que sí que és cert, és que potser els seus socis en el partit Junts pel Sí doncs
possiblement els seus líders polítics no haguessin fet aquesta afirmació, és la diferència
entre potser els membres de Convergència amb potser membres d’ERC que potser
aquesta afirmació de canviar doncs a un patró per un altre, potser no l’haguessin fet, això
sí que és cert i això és el que va causar realment commoció i sorpresa, que és fes públic
o potser com vostè diu són coses que es parlen i evidentment hi ha moltes coses que es
parlen que si sortissin sorprendrien encara més.
I sí és cert que vostès tenen membres del seu partit imputats, home per una diferència
diguéssim, bé imputats i condemnats per la justícia, amb una diferència amb el temps,
que és que estaven ells, no poden haver altres persones d’altres partits en aquests llocs
perquè no hi eren, no, no, no hi ha res més que el que estic dient que són fets, els hi pot
agradar o no els hi pot agradar, podem estar incòmodes amb aquestes actuacions, jo
l’entenc sí, o còmodes perquè clar això sembla que agrada, però la realitat és que no hi
havia membres de cap altre partit al govern que no fos de CiU. Per tant efectivament els
membres que estan condemnats, imputats, etc., són del seu partit, això és una obvietat
no hi ha possibilitat de què hi hagués ningú més.
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La senyora Mercè Vallès Corominas declara:
Si hi ha referèndum vostè anirà a votar o no anirà a votar? Si va a votar voti el que vulgui,
sí o no, és el que volem, sí o n, és tant fàcil com això. No ens vingui ara que si membres
de Convergència, que si els altres... Vostè ha presentat una moció amb un objectiu,
nosaltres li hem dit el que, votarem que no perquè no estem d’acord amb els arguments
que vostè exposa, sap quina és la nostra posició, que és fer un referèndum i a partir
d’aquí, la resta música.

El senyor David Sánchez Mancebo declara:
És curiós, perquè quan l’altra part presenta alguna cosa diferent, votes o no votes tu? “A
mi dejarme de historias, no quiero saber ni lo que piensas” no? Resumint la intervenció
que vostè acaba de fer. Quan aquí al Ple al llarg d’aquests anys hem hagut de patir, si o
no? Diferents mocions, mocions repetides, mocions que no es posaven d’acord les
diferents formacions polítiques que defensaven el mateix, si o no? I jo mai he dit “bé
escolta au com no es vota callin”, mai he dit això, jo mai he dit això.
El que sí que nosaltres plantegem una realitat, que creiem que la societat viu, com vostès
poden plantejar la seva, només això, que es pugui parlar, el que potser vostès no estan
acostumats a què es digui de manera tant clara les coses i més quan ens basem,
insisteixo en fets, en fets que vostès volen rebatre que entenc que són fets que són
constatats.
Per tant no és votar, vostè votarà o vostè no votarà, també és parlar no? Com hem fet
fins ara amb tantes i tantes coses que hem posat sobre la taula en aquests Plens i tot
arreu, no es pot cenyir només en una pregunta i tenir una resposta.

La senyora Marta Baldrich Caselles declara:
M’ha recordat una cosa, vostè quan està parlant de què s’han debatut moltes mocions i
tal... per tant no hem pogut parlar... nosaltres el que volem és poder votar, hi ha gent que
votarà que sí i gent que votarà que no. Per tant vostè parla de debat, hi ha hagut molt
debat aquí, que vostè ha tingut de debatre, no és veritat, perquè vostè sempre ha rebutjat
i ha dit que no entrava en debat.

La senyora Mercè Vallès Corominas declara:
He iniciat la meva intervenció dient precisament que no volia entrar a debat perquè ja
havíem exposat en més d’una ocasió quina era la nostra posició i vostès també i per tant
no sé a què a vingut tota la resta que ha volgut afegir perquè no aportava absolutament
res. I jo no l’he volgut dir “voti sí o no i calli”, no, no, ningú ha de callar, estem en una
democràcia, estem en un Ple i tothom pot parlar evidentment. Simplement he dit quina
era la nostra posició i tota la resta i potser remetent-me a les paraules de la Sra. Baldrich,
si en aquell moment si haguessin presentat aquesta moció, remetent-me al que ha dit, jo
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no entraré al debat, només he exposat tot això, ara potser ens haguéssim evitat un
esquitx, per dir-ho d’alguna manera sobre el que pensa vostè sobre el model i sobre la
situació actual.

El senyor David Sánchez Mancebo declara:
3 paraules: Jo no he dit mai que no entro, sinó que he dit que és coneguda l’opinió, que
és molt diferent, per no repetir, que és el que vostès fan que és repetir, repetir per
esbombar.
Jo sempre he dit, no entro perquè, està a les actes, no entro perquè ja saben l’opinió,
com vostè hagués pogut dir. No hi ha hagut debat, vostès presenten les mocions per fer
política com fem els demés i un és lliure de dir “em remeto al que pensa el partit o entrar
al debat”, perquè hi ha mocions que presenten cada cert temps, és cert o no? Quan jo he
dit aquestes paraules, no és el mateix.

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

18. Precs i preguntes
El senyor Luís Villa Carbó declara:
Des del nostre grup municipal de C’s tenim varis temes aquesta nit.
El primer tema és que llegint l’Informem d’aquest mes d’abril, dins del projectes escollits
en el procés participatiu del 2016, en marxa, trobem un paràgraf que diu: “Finalment
l’actuació de la zona blava de l’Av. Pau Casals serà objecte de debat a l’Associació de
Comerciants per tal de decidir la seva viabilitat”. Entenem des del nostre grup municipal
de C’s que això no és el que es va quedar i es va vendre al poble i realment espero poder
escoltar les raons que han donat per escriure això.
L’altre tema és, el terreny situat a l’Av. Egara i destinat a horts urbans, els veïns ens
pregunten: a l’hora de treure els tubs d’amiant que hi havia per part de la Companyia
d’Aigües i pel seu transport, com eren molt llargs es van tallar amb eines que feien molt
residus i vam caure a terra molts residus d’amiant, la pregunta és: tenim evidències
escrites que a la desimantació de les restes dels tubs, el que va quedar al terreny es va
netejar? Perquè hem de tenir clar que aquest component residual es barrejarà o es
barreja amb la terra i en el moment que es treballi aquesta terra, aquest producte com és
molt volàtil i pesa poc estarà a l’aire constantment i a part la contaminació que pugui
portar en els productes cultivats.
Un altre tema que també em preocupa molt i preocupa al grup municipal de C’s és que no
tenim clar i ens dóna la sensació que la planificació de la neteja urbana a Sant Quirze
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s’ha canviat sobre el que es va planificar en el moment. Llavors m’agradaria que a data
d’avui o el més pròxim possible, tenir la planificació de la neteja urbana del poble, a aquell
barri anaven 2 dies, a l’altra barri anaven 1 dia, quin dia anava la màquina, quin dia un
escombriaire. Tot això m’agradaria tenir-ho al dia, a data d’avui.
Un altre tema que també és, jo m’he quedat avui, quan he arribat i m’han entregat una
carpeta, hi ha una pila de fotocòpies aquí, multiplicat per tots els grups municipals, tot
això és, jo no sé, crec que és molt fàcil entregar el fitxer informàtic.
La senyora Elisabeth Oliveras i Jorba declara:
Les respostes de ple s’han de donar per escrit, la norma diu que les respostes de ple
s’han de retornar per escrit, no l’he escrit jo aquesta norma.
El senyor Luís Villa Carbó declara:
Ja, ja, perdoni la ignorància, però aquesta és una de les normes que s’ha de canviar
perquè això no pot ser. Intentarem canviar-ho igual que intentarem canviar moltes coses
que no funcionen.
I per acabar, en una de les respostes, en el tema del transport públic, ens contesta que
s’ha arribat a un acord amb Terrassa pels veïns de Les Fonts. No acabo d’entendre
perquè els veïns de Sant Quirze no poden arribar a un acord. Jo crec que aquest tema no
s’està agafant seriosament, crec que aquest tema no s’està agafant seriosament, perquè
si la majoria de pobles de l’entorn, el que són pensionistes, el que són gent amb
dificultats, tenen targetes gratuïtes de transport, no sé perquè Sant Quirze no ho pot tenir,
és un tema que no l’acabo d’entendre i crec que el problema ve de què no ens agafem
seriosament el tema, perquè considerem que els pensionistes no necessiten la targeta,
bé ara estic dient coses que no hauria de dir. No acabo d’entendre perquè no s’agafa
més seriosament aquest tema i es soluciona.
El senyor David Sánchez Mancebo declara:
No és una pregunta, és un observació, un prec. Ja sabem que els horaris de l’Oficina
d’Atenció al Ciutadà, l’OAC, es van modificar atenent a uns criteris entenem d’ús i
econòmics, una mica tot plegat. El que passa que ja m’he trobat en 2 o 3 ocasions, quan
vas a última hora, jo sempre sóc d’última hora, sóc conscient, però vas a última hora a
l’OAC o vas a deshora, que també m’ha passat, no sé suposo que vostès també ho
sabran i els veïns que ens escolten potser algun també ho ha pogut veure.
Els horaris que tenim queden curts per a la ciutadania, evidentment que si obríssim 24
hores doncs quedaríem, no quedaríem curts perquè són 24 hores, però vull dir que el que
és cert, és que no se si és que no està ben informat o caldria fer una campanya més
informativa, o s’han de replantejar els horaris, o potser com l’Ajuntament està obert, si
estigués tancat no hi haurà opció, però com està obert més temps del que està obert el
Registre, que em consta que els tècnics ho fan i els treballadors, però realment poder fer
aquell tràmit que no es pot registrar, però acompanyar al veí amb l’ordinador.
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Ho dic perquè clar, l’altre dia un noi jove sí evidentment va dir: “sí, sí ja ho faré a casa”.
Un es va quedar, però jo m’imagino que hi haurà gent, sobretot gent gran o que gent que
no té, és poca segur, no volem fer d’això un gra massa, perquè no, només volem que es
pugui solucionar. Doncs clar això de fer-ho a nivell electrònic, tothom no té aquesta
disponibilitat i em consta que se’ls ajuda, però aquella franja que queda morta, crec que
s’hauria de reforçar una mica més, una mica més, és el que hem observat, amb aquest
servei potser aquest desajustament no acaba de funcionar. De totes maneres si vostès
tenen algun estudi o en qualsevol moment ens passen un informe de la persona
responsable potser evidentment, en aquelles dates podrem dir que ha sigut una cosa
circumstancial.
La senyora Sílvia Peralta Valdívia declara:
Dues preguntes, la primera té a veure amb la informació que ens donaven el mes anterior
en relació a la caducitat del procediment de les servituds aeronàutiques. Ens vam llegir la
diligència que va enviar el Tribunal Suprem i hem vist que hi havia la possibilitat de
presentar recurs de revisió, per tant perquè no caduqués el procés...
La segona pregunta té a veure amb una informació que ens remet la Diputació de
Barcelona i és en relació a una desestimació d’una sèrie de sol·licituds de l’Ajuntament de
Sant Quirze, que s’emmarquen dins del Catàleg de Serveis del Pla Xarxa de Governs
Locals 2016-2019. Entre elles hi ha la desestimació del Pla director del clavegueram de
Sant Quirze del Vallès. Primera notícia perquè és un tema... ja que era un dels seus
temes estrella que portaven vostès quan les al·legacions pressupostàries, en el programa
i en els pressupostos li preguntàvem si tenien intenció de desenvolupar això, ens deien
que no, però ara veiem que sí, que sí que han presentat una sol·licitud a la Diputació de
Barcelona per a desenvolupar el Pla director del clavegueram, que ha estat desestimada.
Volem saber si efectivament vostès tenen intenció o no de desenvolupar el Pla director
del clavegueram i en el cas que la Diputació no els hi doni el finançament, amb quins
recursos pensen comptar donat que això no l’han incorporat en el pressupost ni en les
previsions d’inversió.
El senyor Carles Gilabert Cardona declara:
La meva pregunta és una mica continuació de la que ha fet el Sr. Villa sobre la zona
blava. M’ha sorprès molt la notícia per 2 aspectes: és fruit d’uns pressupostos
participatius dels que vostès fan molta bandera i amb raó. I al mateix temps he constatat
amb l’Associació de Comerciants i ningú té ni idea del tema. No s’ha plantejat cap
problema pel tema de la zona blava, per tant m’agradaria saber el veritable motiu de
perquè es parla del tema.
La senyora Montserrat Mundi i Mas declara:
Només un prec: un prec i una pregunta.
Hi ha molts veïns que em pregunten, clar com que segueixen els plens i sempre diu lo de
les botifarres. Doncs clar ara em diuen: “escolti potser haurà d’introduir el fet de què
també li canvien el model dels camins de passeig que enllacen els parcs de Sant Quirze”.
I ho dic perquè clar malauradament nosaltres quan estàvem a govern i vam començar a
fer una tipologia de camí, era pels vianants i que eren camins integrats al paisatge urbà,
amb un color que evidentment s’havia mirat que estigués integrat al paisatge urbà, en cap
cas se’ns havia ocorregut fer al mig d’una explanada de gespa una vorera de ciment que
a més a més no és ni del color, ni la vorera d’abans i la de després. Per tant jo no sé si
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vostès Sra. Alcaldessa ha anat a donar una volta per allà, a Can Barra. Ho dic perquè bé
és un prec de dir escolti, la veritat, quan facin obres així intentin respectar el medi
ambient, per tot plegat perquè és més ecològic, s’integra més dins del paisatge urbà i no
té aquella impressió de veure aquells metres quadrats d’unes rajoles de vorera que a més
a més no tenen res a veure amb el que hi ha enlloc.
L’altra és que ens agradaria saber què és el que ha costat aquesta obra? I per què s’ha
decidit fer-la així, quan es podia haver fet d’una altra manera i segur que molt més barata,
ni hagueren tingut ni que eliminar aquella caseta que hi havia al mig, perquè en realitat
allà el que feia falta era un camí pels vianants, no era per una altra cosa. I a més a més
una cosa molt curiosa, es van posar a fer un camí, es van trobar un arbre al mig i el van
tallar. Clar a mi no me’n deixaven tallar ni un i quan en tallava un havia de donar
explicacions a tothom.
Llavors clar, qui és la persona que ha plantejat fer-ho d’aquesta manera? Quan parlen
vostès d’eliminar barreres arquitectòniques les eliminen a ras, perquè clar fan, no pensen,
no posen, dissenyen una vorera que no té res a veure amb res del que hi ha en aquest
municipi, si troben un arbre al mig el tallen i el fanal no sé que n’han fet, perquè també hi
era. Per tant això una.
I l’altra el fet de què en el pont, és evident que s’estava descalçant, per la pluja, el pont
també era a l’Av. Can Barra, que s’estava descalçant per la pluja i tal, home segur que hi
haurà empreses que també vetllaran per l’impacte ambiental que pugui tenir el que pugui
posar allà, perquè allà s’ha tirat una carretada de ciment, crec que és que no ho heu ni
vist. Perquè bé segur que hi ha materials de contenció pels murs, seguríssim i això ha
queda horrorós i la gent ho diu, clar és que allà és una de les entrades principals de Sant
Quirze, evidentment hi passo jo, però ho dic no perquè sigui jo evidentment només
faltaria, però és una de les principals entrades de Sant Quirze i en un mes vostès els hi
han canviat evidentment tot l’aspecte, o sigui una muntanya de ciment per aguantar un
talús a sota el pont i metres de ciment lineal perquè la gent hi passi. I pregunto calia fer
una vorera així? Ho fem per la gent que vol anar caminant fins a Can Barra, fins l’estació,
o la fem per aquella persona que baixa de cotxe i posa el peu a la gespa, perquè sinó és
que no ho puc entendre, perquè bé hi ha un camí a baix en el pla davant de l’estació i no
es va posar ni rajola, ni un color que està més que obsolet, bé es va fer d’una manera
integrada al paisatge urbà i d’una manera molt més visualment, més bonica. Per tant les
preguntes són: quant ha costat aquesta obra? qui ha decidit fer-ho així? Per què s’ha fet
així? I també evidentment qui és qui ha decidit posar aquesta carretada de ciment en el
pont amb aquest tant mal gust, horrorós i sense tenir en compte el paisatge urbà.
La senyora Elisabeth Oliveras i Jorba declara:
Com saben el mes passat no els hi vam contestar a les preguntes i el que farem és que
farem una lectura molt ràpida d’elles, perquè vam dir que faríem explicació, no les
podrem penjar en aquest moment perquè els documents que els hi hem passat a vostès
tenen dades personals que sí que es poden donar als regidors, però hi ha noms i tal i per
poder-ho penjar, pels veïns que segueixen el Ple i tenen interès en saber el literal de la
resposta, no els hi llegirem tot això perquè és molt llarg, primer veuran que hi haurà coses
que quedaran tapades, perquè quan parlem de persones o nom s’han de treure. A vostès
els hi hem donat amb tota la informació, però que evidentment s’ha de fer una revisió de
protecció de dades.
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El que farem ara és una lectura molt ràpida per les persones que han seguit i que
sàpiguen que durant la setmana vinent tindran tots els annexes que vostès han rebut,
però sense dades personals.
Hi ha alguna pregunta que el grup de C’s ens la repeteix, com és la pregunta relativa al
repartiment de títols de bus, això ja ens ho van preguntar al mes de març i els hi vam dir
que estem explorant i treballant per fer-ho possible, que bàsicament la qüestió que com
els busos són interurbans, que un depèn de la concessió de Terrassa i l’altra de Sabadell
i que amb Terrassa s’està arribant a un acord per la possibilitat d’expedir títols i que per
tant els veïns i veïnes de Les Fonts podrien començar a gaudir-ne a partir del 4t trimestre
del 2017. I amb Sabadell estem en converses.
Amb els passos de vianants entre el C. Noguera, el C. Garraf i l’Av. Egara, ens
preguntava la perillositat de la parada del bus i els hi hem dit el que ens ha contestat el
cap de Via Pública, que no s’observa perillositat perquè el bus pari entre els dos passos
de vianants, ja que segons les consideracions del Servei de Via Pública estan
suficientment separats. És més els veïns i veïnes, i així ha estat, ens han demanat més
passos de vianants en aquella zona perquè garantir el traspàs d’un cantó a l’altra.
Els efectes de la contaminació ambiental i acústica, veuran que hi ha una pila d’annexes,
hi ha 3 informes diferents: un de l’arquitecte tècnic de l’Ajuntament, el de l’enginyer tècnic
i del tècnic de Medi Ambient i les consideracions que es traslladaran a la Generalitat pel
que es considera que afecta.
Sobre les obres d’inici de la millora de la C-1413, també els hem annexat l’informe del
cap de Via Pública en el que doncs ens fa saber que per qüestions climatològiques es
traslladaran fins el següent trimestre, o ara durant aquests dies, quan s’hi acosti més.
I ja ens preguntaven per la zona blava, l’únic que els hi vam dir és que ho traslladaríem a
l’Associació de Comerciants perquè en tots els projectes de Pressupostos Participatius
els ha presentat una entitat o un col·lectiu determinat i han pogut tenir un debat de com,
quan i com ho podien posar. En aquest cas el col·lectiu que va presentar aquesta
proposta ja no existeix i el que més s’assembla és l’Associació de Comerciants. Per tant
és un debat que amb un dinar que fem mensual amb la Junta de l’Associació, els hi vam
dir que els hi traslladaríem, durant el mes de maig convocarem amb els associats i
evidentment es debatrà, més que debatre han de decidir: on? Fins a on? Amb quins
horaris? Que és el que hauríem hagut de poder decidir amb l’entitat que ho va presentar
que ja no hi és. Per tant no tenim interlocutor perquè no hi són, per tant hem anat a
agafar la següent entitat que s’assembla més a la que ho va proposar. Ja està, està
aprovat, s’ha de fer, però evidentment s’ha de fer amb els consens dels comerciants, en
aquest cas qui ho va presentar no hi és, doncs haurem de parlar amb els següents.
Sobre l’aparcament de vehicles els hi contestem també que evidentment regular-ho en
aquest cas és difícil però que entenem que si s’estableixen zones blaves o arribem al
consens de fer algun altre tipus de zona, doncs probablement podrem alliberar places
d’aparcament amb els veïns, o la zona del pàrquing més oberta, la gestionada per
Ferrocarrils, no la tancada com el de Sabadell que sí que fa pagar. Per tant la gent arriba
i aparca a Sant Quirze.
No ens consta que fem cap mena de subvenció en una entitat que es digui “L’Esbarzer”
des de l’Ajuntament.
Al PSC que ens preguntava sobre l’actuació realitzada al barri de Poble de Sec de neteja,
els hi hem fet un informe de Medi Ambient que explica que és el que va fer en aquest
procés la companyia elèctrica.
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Si després tenen algun dubte sobre els informes ja ens ho faran arribar i mirarem
d’aclarir-lo.
En el tema de les plagues dels plataners, també hi ha l’informe del cap de Via Pública
que explica les actuacions que s’han fet, quin tipus de mosquit hi ha, perquè aquests
plataners tenen 2 tipus de malalties, que això durant els anys que he estat regidor el cap
de Via Pública ens ha fet cursos accelerats i que realment ens ha servit perquè hem
après, des de què si s’esporguen massa després en tenen més, etc. Bé en aquest cas els
hi contesta.
La pregunta sobre la Ràdio Municipal en relació als canvis en la graella que s’han produït
per els efectes en la programació, els hi llegeixo: “En relació a aquesta pregunta
simplement comentar que l’equip de govern reitera el seu compromís en la llibertat de
gestió de les entitats, les qüestions mencionades en la formulació d’aquesta pregunta no
tenen res a veure amb la gestió tècnica de la Ràdio, per tant animem a qui necessiti algun
aclariment parlar amb els membres de l’entitat. Per la nostra part simplement agrair als
voluntaris i voluntàries de la Ràdio la seva dedicació que permet que l’entitat funcioni.”
Perquè realment doncs no entenien massa el que, i com que no hi havia cap tècnic, ningú
que hagués fet res, doncs el que continuem defensant és la llibertat de gestió de cada
entitat amb el que cregui convenient.
Sobre la pregunta relativa sobre la revocació parcial, ja els hi aclarim que és la diferència
als 3.250€ és la diferència de costos del capítol d’inversió, amb la compra de les
bicicletes que va ser inferior al que ens van donar, per tant si no ens vam gastar aquells
diners s’han de tornar.
Els hem adjuntat l’annex amb tota la documentació d’Antifrau.
La pregunta relativa als beneficiaris de la targeta d’aliments, que en casos de tenir algun
comerç els hi podem garantir que des de Benestar Social les persones que beneficiàries
de la tarja d’aliments compleixen els barems d’accés a l’ajut.
Des de Convergència, sobre una relació dels obstacles o elements en el jardí que minven
visió en les cruïlles, aquesta qüestió es gestiona pel servei de Via Pública, de forma
general els elements vegetatius que puguin suposar un perill per a la seguretat viària són
tractat amb conseqüència, s’ha traslladat al Servei el cas en concret d’element vegetatiu
de la rotonda davant del Purificació, tot i que des de fa anys cada temporada ens han
explicat que és esporgat convenientment.
Val la pena esmentar que recentment s’ha adjudicat en el projecte de senyalització, que
suposarà una millora qualitativa en relació a la senyalització vertical i horitzontal i tampoc
està demés a apuntar que tota actuació per part de Via Pública doncs evidentment es té
en compte la seguretat viària i la mobilitat.
Pregunta relativa a la tala d’arbres, també dels terrenys municipals a l’Av. Egara, veuran
que hi havia uns arbres que estaven malalts, alguns inclinats cap a la via pública, hi havia
algun que estava mort, hi ha un informe detallat sobre tot això.
La pregunta de l’acte del dia 3 de març i la del 4 d’abril, l’hem traslladat al Servei perquè
revisin si és va fer una copiada no correcte, és a dir que la revisaran.
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Sobre el suposat creixement dels horts al barri de Los Rosales, també s’ha adjuntat
l’informe del tècnic de Medi Ambient amb les fotos de les ubicacions i els metres que
tenen.
La sol·licitud de decrets de majors funcions atorgats des del 14.06.2015 no hi ha cap. Des
d’aquesta data no hi ha cap, 14.06.2015 que és la data que se’ns va dir no hi ha cap
informe de majors funcions.
La sol·licitud de decret d’assignació de funcions també els hi hem fet arribar.
El d’atenció a usuàries d’un servei per part d’una policia local també el tenen.
Els informes sobre la situació de 2 treballadors de l’Ajuntament que se’ls hi ha renovat el
contracte també ho tenen tot.
La informació detallada del requeriment de l’Oficina també l’han rebut.
I l’expedient, sobre la informació han rebut, el que era la caducitat i durant la setmana
vinent els hi farem arribar un resum que està preparant Secretaria, per una qüestió
cronològica perquè tothom sigui conscient de quan va començar perquè hi érem de fa
temps tothom sabem més o menys però les dates exactes no. I ens falta alguna
informació que ha fer arribar algun procurador que no hem rebut. Cal dir-los que és un
procés que es va començar al 2010 el de les servituds aeronàutiques. Està mig preparat
però faltes algunes dades, ja els hi farem arribar i el publicarem en aquell moment perquè
tothom tingui la informació que correspon.
Pels veïns que ens segueixen, ja sigui seguint el Ple en streamming o per la ràdio,
sàpiguen que les penjarem la setmana vinent un hagin passat per la comissió de control
de dades perquè no publiquem res que afecti a dades personals.
Abans d’acabar el Ple voldria desitjar al Sr. Poyato molta sort, que la natació i l’entorn de
l’aigua li sigui molt favorable, que porti el nom de la ciutat on jo vaig néixer ben lluny i que
sobretot gaudeixi molt d’allò que farà, defensant el nostre país que estic ben segura que
també ho farà, i donar-li les gràcies de tot l’equip de govern per aquest temps, pel plaer
que ha estat treballar junts i esperem poder-nos anar veient.

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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