ACTA SESSIÓ DE PLE
Número:
Caràcter:
Data:
Constitució:
Aixecament:

2017000010
Ordinària
27 de juliol de 2017
19:38
21:05

RELACIÓ DE MEMBRES CORPORATIUS
Assistents
Elisabeth Oliveras i Jorba
Albert Falgueras Cuatrecasas
Anna Canes i Urbano
Àlex Brossa Enrique
David Caminal Caparrós
Elena Sabater Sánchez
Francesc Fernandez Lugo
Maria Domingo Soler
Montserrat Mundi i Mas
Mercè Vallès Corominas
Miriam Casaramona Massana
Josep Antoni Delgado Rivera
Sílvia Peralta i Valdívia
Carles Gilabert Cardona
David Sánchez Mancebo
Luís Villa Carbó
Marta Baldrich Caselles

JUNTS-AM
JUNTS-AM
JUNTS-AM
JUNTS-AM
JUNTS-AM
JUNTS-AM
JUNTS-AM
JUNTS-AM
CIU
CIU
CIU
CIU
PSC-CP
PSC-CP
C'S
C'S
ICV

Absents sense justificació
Cap
Absents amb justificació
Cap
PRESIDENTA
Elisabeth Oliveras i Jorba.

PACSQ-00e

1/53

SECRETARIA
Helena Muñoz Amorós.
QUÒRUM
Es verifica afirmativament el quòrum d’assistència a l’inici de la sessió i es manté durant
el seu transcurs.
CONVOCATÒRIA
Primera.
ASSUMPTES CONEGUTS
1. Informes de Presidència
Durant el mes de juliol, com ja és tradicional s’han celebrat diferents actes i en tot cas el
que volem és agrair a les entitats que els organitzen i a la gent que hi participa doncs la
seva acció.
Ja sigui l’Ateneu per la Festa Cubana, la 22a Festa Cubana i la recaptació que van
aconseguir doncs per treballar amb Cooperació.
Tots els veïns i veïnes que van participar a l’acte de Mulla’t per l’esclerosi.
I també volíem donar un agraïment especial als grups esportius i entitats de l’esport
federat i la gent que no fa esport federat, però que fidelitza la seva activitat diària,
persones grans que tenen claríssims els valors de l’esport, que treballen amb constància i
fan l’esforç d’anar al complex esportiu i especialment també als grups esportius femenins
d’aquest poble i a les dones d’aquest poble que fan esport, que enguany han estat les
que s’han endut molt amunt el món de Sant Quirze per tant doncs també agrair també la
presència a l’acte i felicitar-los a tots.
També vam celebrar la segona Festa Occitana a Can Barra, un santquirzetenc com és el
Marcel Girbau ens va fer una glossa sumant tot el treball que s’està fent amb Occitània i
la llengua i després uns restauradors del municipi ens van oferir un bon sopar.
Aquest dimarts la Societat Coral Il·lustració Artística ens va ofertar un concert amb 2
grups: un de Dublín i un altre de Toronto, on vam poder gaudir d’una música excel·lent,
per tant doncs donar-los les gràcies per aquesta vida cultural que ens ofereixen.
Dir-vos també que està tot enllestit per la Festa Major, serà la propera trobada que
tindrem, un cop hagi passat el període de vacances i dir-vos que especialment enguany
ens hem preparat molt, sembla que tots els pobles malauradament ho han hagut de fer,
per poder tenir unes festes lliures d’assetjament sexuals, s’ha format a les entitats, a la
Policia, als membres de Cultura, a la Brigada, als conserges, a Protecció Civil, doncs per
poder tothom donar un bon acompanyament a qualsevol persona, hi haurà 2 punts de
referència i per tant doncs destacar aquesta acció com una acció per poder donar llibertat
a tothom per poder gaudir sense patir cap mena d’agressió.
I desitjar-vos a tots i totes unes bones vacances, que descanseu i que torneu tots ben
sencers.

2. Donar compte de decrets
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Es dóna compte al Ple dels decrets realitzats durant el mes de juny de 2017, que van del
núm. 20171440 al núm. 20171805.
Deliberacions
La senyora Míriam Casaramona Massana declara:
Jo el que m’agradaria per correu, perquè el mes passat no els vaig demanar, se’m va
oblidar, però aquest mes els demanaré per correu.

3. Informes segon 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.
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.
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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 segon 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 20,58 dies.
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Deliberacions
El senyor Albert Falgueras Cuatrecasas declara:
Bon vespre a tothom.
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 finalitzat.
Aquests informes són emesos per la Intervenció i la Tresoreria de l’Ajuntament en format
de 3 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 i el que portem d’enguany no
n’hem tingut cap.
En el segon quadre s’expliquen les factures o documents justificatius pendents de
pagament a 30 de juny, amb un total de 481 operacions que sumàvem en números
rodons 475.000€, dels quals 388.000 estaven dins del període legal de pagament i només
87.000 fora d’ell.
I en el tercer quadre, es fa referència als pagaments realitzats en el trimestre. Es van fer
efectius 1125 pagaments en un període mig de 50,74 dies, i que sumaven en números
rodons 2.500.000€, dels quals 2.012.000€ van estar dins del període legal de pagament i
519.000 fora d’ell.
També es dóna compte al Ple el càlcul del rati del període mig de pagament determinant
per a la classificació de l’entitat en prudència financera i calculat segons el previst en el
Real Decret 635/2014, de 25 de juliol.
En aquest segon trimestre ha quedat fixat en 20,58 dies.

ADNSQ-03b
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4. Ratificar el Decret d’Alcaldia núm. 20171682 de data 23 de juny de 2017
ANTECEDENTS DE FET
Amb data 2 de maig de 2017, registre d’entrada núm. 2017005734, el Departament
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya ha sol·licitat llicència d’obres per la
reforma de la coberta, substitució de fibrociment a l’escola El Turonet, situat al c. Lleida 3.
Amb data 12 de maig de 2017, registre d’entrada núm. 2017006340, el Departament
d’Ensenyament ha sol·licitat llicència d’obres per l’adequació d’espais, ascensor,
tancament escala exterior i adequació aules a l’Institut Salas i Xandri, situat a la ronda
Arraona s/n.
Altrament, en ambdues sol·licituds es demana que les obres siguin declarades d’interès
general o d’utilitat pública per tal de gaudir de les exempcions i bonificacions de les taxes
i de l’impost sobre la construcció. La previsió d’execució de les obres serà els mesos de
juliol i agost de 2017.
Atès el decret d’alcaldia núm. 20171682 de data 23 de juny de 2017.
FONAMENTS DE DRET
-

Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la
Llei Reguladora de les Hisendes Locals
Ordenança Fiscal 2.5. Impost sobre construccions, Instal·lacions i Obres
Ordenança Fiscal 4.2. Taxa sobre concessions de plaques, patents i altres
distintius
Ordenança Fiscal 4.3. taxa per llicències o la comprovació d’activitats
comunicades en matèria d’urbanisme.
Article 21.1.k. de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases del Règim Local, segons el
qual l’alcaldessa té l’atribució de l’exercici de les accions judicials i administratives
i la defensa de l’ajuntament en les matèries de la seva competència, inclús quan
les hagués derivat a un altre òrgan, i, en cas d’urgència, en matèries de la
competència del Ple, en aquest supòsit donant compte al mateix en la primera
sessió que celebri per a la seva ratificació.

DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer .- Ratificar el decret d’alcaldia núm. 20171682 de data 23 de juny de 2017, que
literalment diu:
“ANTECEDENTS
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Amb data 2 de maig de 2017, registre d’entrada núm. 2017005734, el Departament
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya ha sol·licitat llicència d’obres per la
reforma de la coberta, substitució de fibrociment a l’escola El Turonet, situat al c. Lleida 3.
Amb data 12 de maig de 2017, registre d’entrada núm. 2017006340, el Departament
d’Ensenyament ha sol·licitat llicència d’obres per l’adequació d’espais, ascensor,
tancament escala exterior i adequació aules a l’Institut Salas i Xandri, situat a la ronda
Arraona s/n.
Altrament, en ambdues sol·licituds es demana que les obres siguin declarades d’interès
general o d’utilitat pública per tal de gaudir de les exempcions i bonificacions de les taxes
i de l’impost sobre la construcció. La previsió d’execució de les obres serà els mesos de
juliol i agost de 2017.
Considerant l’informe de l’arquitecte municipal de data 29 de maig de 2017, segons el
qual les actuacions a realitzar a l’escola El Turonet s’ajusten a la normativa urbanística de
la zona i a la normativa tècnica d’aplicació, així com a les prescripcions tècniques que hi
són aplicables, i reuneix alhora tots els documents fixats en la normativa. Es pot aprovar
el projecte esmentat, de tal manera que abans de l’inici de les obres s’incorporin els
documents de l’assumeix de la direcció de l’obra i la coordinació de seguretat.
Considerant l’informe de l’arquitecte municipal de data 15 de juny de 2017, segons el qual
les actuacions a realitzar a l’Institut Salas i Xandri, s’ajusten a la normativa urbanística de
la zona i a la normativa tècnica d’aplicació, així com a les prescripcions tècniques que hi
són aplicables, i reuneix alhora tots els documents fixats a la normativa.
D’acord amb l’informe d’Intervenció 44-2017 de data 13 de juny de 2017, en relació a la
concessió de beneficis fiscals als tributs municipals meritats per les obres esmentades,
següent:
“Primer.- Respecte a la declaració d’interès general o d’utilitat pública, el Reial Decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març pel qual s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les
Hisendes Local preveu en el seu article 103.2.a):
2. Les ordenances fiscals podran regular les següents bonificacions sobre la
quota de l’impost:
a)Una bonificació de fins al 95% a favor de les construccions, instal·lacions o
obres que siguin declarades d’especial interès o utilitat municipal per concórrer
circumstàncies socials, culturals, històric artístiques o de foment de l’ocupació
que justifiquin tal declaració. Correspon aquesta declaració al Ple de la
Corporació i s’acordarà, prèvia sol·licitud del subjecte passiu, per vot favorable
de la majoria simple dels seus membres.
Segon.- Respecte a la declaració d’interès general o d’utilitat pública, les Ordenances
Fiscals de l’ajuntament vigents per a l’exercici 2017, Ordenança Fiscal número 2.5.Impost
sobre construccions, instal·lacions i obres, al seu article 6.1.2., referent a les
Bonificacions Fiscals d’aplicació potestativa, indica:
1.2. Quan no siguin habitatge
Bonificació de fins al 95%,previ informe tècnic. La declaració d’especial interès
o utilitat municipal correspondrà al Ple i s’acordarà, prèvia sol·licitud del
subjecte passiu, per vot favorable de la majoria simple dels seus membres.
La declaració d’especial interès o utilitat municipal correspondrà al Ple municipal.
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Tercer.- L’Ordenança Fiscal número 4.3. Taxa per llicències o la comprovació d’activitats
comunicades en matèria d’urbanisme, al seu article 2.4 preveu l’exempció de les obres de
construcció:
4. Resten exemptes les obres de construcció dels centres escolars fetes per
altres Administracions en l’exercici de les seves competències.
Quart.- Respecte a la declaració d’interès general o d’utilitat pública, les Ordenances
Fiscals de l’Ajuntament vigents per a l’exercici 2017, Ordenança Fiscal número 4.2. Taxa
sobre concessions de plaques, patents i altres distintius, no preveu en el seu articulat cap
bonificació en aquest concepte.
Conclusions
Primera.- Procedeix, atesa la finalitat de les obres i la seva ubicació, poder declarar
d’interès general dites obres, estimant així la sol·licitud presentada pel Departament
d’ensenyament de la Generalitat de Catalunya. Això no obstant, correspon al Ple
l’aprovació d’aquest declaració.
Segona.- De l’anàlisi de la situació tributària del sol·licitant, s’han detectat l’existència de
deutes tributaris pendents, pel que s’aconsella que el redactat d’aquest tipus de beneficis
fiscals potestatius quedin condicionats a la regularització de l’estat tributari del
sol·licitant.”

FONAMENTS DE DRET
-

Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la
Llei Reguladora de les Hisendes Locals
Ordenança Fiscal 2.5. Impost sobre construccions, Instal·lacions i Obres
Ordenança Fiscal 4.2. Taxa sobre concessions de plaques, patents i altres
distintius
Ordenança Fiscal 4.3. taxa per llicències o la comprovació d’activitats
comunicades en matèria d’urbanisme.
Article 21.1.k. de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases del Règim Local, segons el
qual l’alcaldessa té l’atribució de l’exercici de les accions judicials i administratives
i la defensa de l’ajuntament en les matèries de la seva competència, inclús quan
les hagués derivat a un altre òrgan, i, en cas d’urgència, en matèries de la
competència del Ple, en aquest supòsit donant compte al mateix en la primera
sessió que celebri per a la seva ratificació.

DISPOSICIÓ
L’alcaldessa resol:
Primer.- Declarar la urgència en la tramitació al tractar-se d’unes obres que cal iniciar a
principis de juliol perquè coincideix amb el període de vacances escolars.
Segon.- Declarar d’especial interès o utilitat municipal les obres de reforma de la coberta,
substitució de fibrociment de l’escola El Turonet (OMA2017/000021) situat al c. de Lleida
3, i les obres d’adequació d’espais, ascensor, tancament escala exterior i adequació
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aules de l’Institut Salas i Xandri (OMA2017/000023) situat a la ronda d’Arraona s/n, per
concórrer-hi circumstàncies socials i culturals, promogudes pel Departament
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.
Tercer.- Bonificar el 95% de la quota de l’impost sobre Construccions, Instal·lacions i
Obres, Ordenança fiscal 2.5, corresponent a les obres esmentades.
Quart.- Donar compte al proper Ple per a la seva ratificació.
Cinquè.- Notificar als interessats.”
Deliberacions
La senyora Elisabeth Oliveras i Jorba declara:
Amb data 2 de maig, per Registre d’Entrada, el Departament d’Ensenyament de la
Generalitat de Catalunya ens ha sol·licitat llicència d’obres per a la reforma de la coberta i
substitució de fibrociment de l’escola El Turonet que està situada al C. Lleida.
I també el 12 del maig del 2017, també per Registre d’Entrada, el Departament
d’Ensenyament va sol·licitar llicència d’obres per adequació dels espais, ascensor,
tancament de l’escala exterior i adequació d’aules a l’Institut Salas i Xandri, situat a la
ronda Arraona.
Com tot saben, El Turonet és una escola que és antiga i que la seva teulada és de
fibrociment i per fi hem aconseguit que aquest fibrociment desaparegui.
I per l’altra banda també sabem que l’escola Purificació Salas, allà dins està naixent
l’institut Salas Xandri, que per fer aquest procés necessitem que hi hagi una ampliació
d’aules i que per tant urgeix a als estius es puguin fer les obres.
En tot cas, en la presentació un cop van estar fets els informes, i per estimar la urgència
que poguessin començar al juliol, primer vam declarar la urgència en la tramitació en
tractar-se d’unes obres que cal iniciar a principi de juliol, perquè coincideix amb el període
de vacances escolars. Declarar d’especial interès o d’utilitat municipal les obres de
reforma de la coberta de substitució de fibrociment situada al Turonet i les obres
d’adequació dels espais, ascensor, tancament i tal a la ronda Arraona, de l’escola
Purificació Salas, més ben dit de l’Institut Salas Xandri.
Com saben és habitual en el nostre Ajuntament les obres que declarem d’especial
interès, passen a tenir la bonificació del 95%, sobre l’impost de construccions,
instal·lacions i obres, que és l’Ordenança 2.5, corresponent a les obres esmentades.
Per tant bonificar aquest ICIO amb el 95% i donar compte en el proper Ple, perquè aquest
decret es va signar a posteriori del Ple de juny, per poder accelerar la llicència d’obres i
que en aquest moment ja s’estan duent a terme les obres que es necessitaven.
Per tant doncs en aquest moment els hi donem compte, perquè tinguin a bé la ratificació
del decret.

Votació
Sotmesa a votació la proposta dalt transcrita, s’aprova per unanimitat.
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5. Festes Locals 2018
ANTECEDENTS DE FET
Al DOGC núm. 7381, de 31 de maig de 2017, s’hi publica l’Ordre de la Consellera de
Treball, Afers Socials i Famílies (TSF/101/2017, de 25 de maig), per la qual s’estableix el
calendari oficial de festes laborals a Catalunya per a l’any 2018.
Tanmateix, l’esmentada Ordre, disposa que la Consellera fixarà dues festes de caràcter
local, ambdues de caràcter retribuït i no recuperable, a proposta dels municipis
respectius.
FONAMENTS DE DRET
Per tot això, d’acord amb el que estableix la legislació bàsica laboral i el Text refós de la
Llei municipal i de règim local de Catalunya, respecte a les competències dels òrgans
municipals.
DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer. Proposar com a festes laborals de caràcter local, retribuïdes i no recuperables,
per a l’any 2018, els dies següents:



14 de maig – Aplec de la Salut
3 de setembre – Festa Major

Segon. Comunicar aquest acord a la Conselleria de Treball, Afers Socials i Famílies als
efectes que preveu l’Ordre TSF/101/2017, de 25 de maig.

Deliberacions
La senyora Elisabeth Oliveras i Jorba declara:
Com cada any ens toca dir quins dies són festa a Sant Quirze i continuem amb les festes
tradicionals, els dies de festa local de l’any vinent, del 2018, seran el dia 14 de maig que
és l’Aplec de la Salut i el 3 de setembre que serà la Festa Major, que és dilluns, els dos
dies són dilluns.
Us proposem l’aprovació d’aquests dies per poder fer-ho arribar a la Conselleria de
Treball i Afers Socials i Famílies per poder incorporar-ho al calendari laboral.

Votació
Sotmesa a votació la proposta dalt transcrita, s’aprova per unanimitat.
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6. Modificació pressupostària 10/2017 mitjançant crèdit extraordinari
ANTECEDENTS DE FET
Primer.- Des del servei de feminisme i LGTBI s’ha instat la necessitat de iniciar un nou
projecte d’atenció a la diversitat sexual i de gènere, tot motivat pel compliment del que
estableix la Llei 11/2014, de 10 d’octubre de 2014, dels Drets de les persones gais,
lesbianes, bisexuals i transsexuals i per l’eradicació de l’homofòbia, lesbofòbia i la
transfòbia i per la pertinença a la Xarxa de Municipis LGTBI.
Aquest nou projecte està identificat amb el nom “M’entens? Punt d’Atenció a la Diversitat
Sexual i de Gènere” i requereix d’una dotació econòmica de 2.000 euros.
Segon.- Consultades les dotacions pressupostàries de la unitat administrativa de
feminisme i LGTBI es posa de manifest la necessitat de crear una nova partida, atès que
malgrat existeixen partides que podrien ser adients per classificació s’han de descartar
perquè les seves definicions fan referència a altres projectes identificats nominativament,
que res tenen a veure amb el projecte que ara es vol iniciar.
Tercer.- El finançament d’aquesta nova partida es proposa fer-lo efectiu mitjançant la
baixa parcial de la partida 1900/2313/2279900, corresponent al servei d’atenció
psicològica.
Quart.- Vist l’informe d’Intervenció.
FONAMENTS DE DRET
-

Article 175, 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 42 del Reial Decret 500/1990.

-

Article 10 i 12 i 16 de les Bases d’Execució del Pressupost.

-

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

DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer.- Declarar la baixa parcial de la partida (doc RC_MOD 12017000010988):
PARTIDA
1900/2313/2279900

CONCEPTE
Servei psicològic a la dona

IMPORT
2.000,00€

Segon.- Aprovar el crèdit extraordinari (doc EXT 12017000011032):
PARTIDA
1900/2313/2279902

CONCEPTE
IMPORT
Projecte M’Entens?, Punt d’Atenció a la 2.000,00€
Diversitat Sexual i de Gènere
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Aquest crèdit es troba finançat mitjançant la baixa aprovada en el punt primer.

Deliberacions
El senyor Albert Falgueras Cuatrecasas declara:
Des del servei de Feminisme i LGTBI s’ha instat la necessitat d’iniciar un nou projecte
que està identificat amb el nom “M’Entens?, Punt d’Atenció a la Diversitat Sexual i de
Gènere” i requereix d’una dotació econòmica de 2.000€.
Com què és una partida no prevista inicialment per aquest exercici, portem a consideració
del Ple la seva creació mitjançant crèdit extraordinari, es proposa fer-ho mitjançant la
baixa parcial de la partida 1900/2313/2279900, corresponent al servei d’atenció
psicològica, partida vinculada a la que es crea.
Per tant sol·licitem la validació d’aquesta modificació.

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

7. Aprovació tarifes de l'Escola Bressol Municipal, per al curs 2017-2018
ANTECEDENTS DE FET
1. El Ple de l’Ajuntament en sessió ordinària núm. 2013000005, de data 25 d’abril de
2013, va adjudicar el contracte de gestió del servei de l'Escola Bressol Municipal "El
Patufet", mitjançant concessió administrativa, a favor de CLECE, SA.
2. El Plec de clàusules administratives particulars de la concessió de servei públic per a
la gestió de l’escola bressol en la seva clàusula 22 del Plec, indica que: Les tarifes que
s’aplicaran durant els cursos acadèmics posteriors es fixaran a partir del projecte de
tarifes que el concessionari presentarà dins de la segona quinzena del mes de maig
del curs acadèmic immediatament anterior. Si el concessionari no presentés aquestes
tarifes, l’Ajuntament elaborarà d’ofici el projecte.”
3. Atès que l’empresa concessionària no ha presentat, dins de la segona quinzena del
mes de maig de 2017 la proposta de tarifes, d’acord amb la clàusula 22 del Plec
l’Ajuntament proposa mantenir les tarifes del curs 2016-2017, sent les següents:
Tarifes ordinàries curs 2016-2017:
Servei escolarització

Preu unitari

Matrícula infants nous

125,00

Mesos
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Jornada 5 hores

175,00

11

Jornada 6 hores

185,00

11

Jornada 7 hores

190,00

11

Jornada 8 hores

195,00

11

Jornada 9 hores

210,00

11

Serveis complementaris

Preu unitari

Menjador fix (dinar+ berenar)

120,00

Menjadors esporàdics

6,50

Berenar a facturar

1,20

Acollida de matí i tarda

0,50

Hores complementàries

1,75

Retorns

Preu unitari

Menjador justificat

1,84

Berenars justificats

0,30

Bonificacions que s’aplicaran sobre la quota mensual en concepte tarifa
social:
Bonificacions a aplicar sobre les quotes
mensuals
Membres
Unitat
Familiar

RENDES FAMILIARS
Fins a
23903

Entre 23903,01 i
31870,00

Entre 31870,01 i
39838,00

Entre 39838,01 i
47806,00

2 membres

5%

0

0

0

3 membres

10%

5%

0

0

4 membres

15%

10%

5%

0

5 membres

20%

15%

10%

5%

6 membres

25%

20%

15%

10%
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Mes de
membres

6

30%

25%

20%

15%

Bonificacions que s’aplicaran sobre la quota mensual en concepte de tarifa
específica:
Per optar a aquests ajuts s’haurà d’acreditar que la família es troba en els casos
següents:
En cas de família nombrosa o monoparental
L'import dels ajuts, per infant i mes, serà del 20 % de l’import de la quota mensual.
Alumnes amb discapacitat
L’import dels ajuts serà del 20% de l’import de la quota mensual, pels alumnes que
documentin una discapacitat reconeguda.
En cas de tenir més d’un fill al centre.
L'import dels ajuts, pel segon o més fills, serà del 50% de l’import de la quota
mensual.
L’import total de les bonificacions mensuals aplicades en concepte d’ajuts generals
i/o específiques no podrà excedir del 50% de la quota mensual corresponent.
FONAMENTS DE DRET






Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les
Administracions Públiques.
Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que aprova el Text refós de la
Llei de contractes del sector públic.
Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, que desenvolupa parcialment la Llei
30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic i Reial Decret
1098/2001, de 12 d’octubre, que aprova el Reglament General de la Llei de
contractes de les administracions públiques, en tot allò que no contradiguin el Text
refós de la Llei de Contractes del Sector Públic.
El Plec de clàusules administratives particulars de la concessió de servei públic
per la gestió de l’escola bressol.

DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer.- Aprovar de les tarifes de l’Escola Bressol Municipal, El Patufet, per al curs 20172018, següents:
Tarifes ordinàries:
Servei escolarització

Preu unitari

Mesos
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Matrícula infants nous

125,00

Jornada 5 hores

175,00

11

Jornada 6 hores

185,00

11

Jornada 7 hores

190,00

11

Jornada 8 hores

195,00

11

Jornada 9 hores

210,00

11

Serveis
complementaris

Preu unitari

Menjador
berenar)

fix

(dinar+

120,00

Menjadors esporàdics

6,50

Berenar a facturar

1,20

Acollida de matí i tarda

0,50

Hores complementàries

1,75

Retorns

Preu unitari

Menjador justificat

1,84

Berenars justificats

0,30

Bonificacions que s’aplicaran sobre la quota mensual en concepte tarifa
social:
Bonificacions a aplicar sobre les quotes
mensuals
Membres
Unitat
Familiar

RENDES FAMILIARS
Fins a
23903

Entre 23903,01 i
31870,00

Entre 31870,01 i Entre 39838,01 i
39838,00
47806,00

2 membres

5%

0

0

0

3 membres

10%

5%

0

0

4 membres

15%

10%

5%

0

5 membres

20%

15%

10%

5%
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6 membres

25%

20%

15%

10%

Mes de 6
membres

30%

25%

20%

15%

Bonificacions que s’aplicaran sobre la quota mensual en concepte de tarifa
específica:
Per optar a aquests ajuts s’haurà d’acreditar que la família es troba en els casos
següents:
En cas de família nombrosa o monoparental
L'import dels ajuts, per infant i mes, serà del 20 % de l’import de la quota mensual.
Alumnes amb discapacitat
L’import dels ajuts serà del 20% de l’import de la quota mensual, pels alumnes que
documentin una discapacitat reconeguda.
En cas de tenir més d’un fill al centre.
L'import dels ajuts, pel segon o més fills, serà del 50% de l’import de la quota
mensual.
L’import total de les bonificacions mensuals aplicades en concepte d’ajuts generals
i/o específiques no podrà excedir del 50% de la quota mensual corresponent.
Segon .- Notificar el present acord a l’empresa concessionària i procedir a l’exposició
d’aquestes tarifes al taulell d’anuncis de l’Ajuntament.

Deliberacions
La senyora Maria Domingo Soler declara:
Bon vespre.
En el Ple de l’Ajuntament de l’abril del 2013 es va adjudicar el contracte de gestió de
servei de l’Escola Bressol Municipal El Patufet mitjançant concessió administrativa a favor
Clece SA, d’acord amb la clàusula 22 del Ple, l’Ajuntament proposa mantenir les tarifes
del concurs 2016-2017 per aquest proper curs.
És per això que proposem al Ple que adopti l’acord següent:
Primer.- Aprovar les tarifes de l’Escola Bressol Municipal El Patufet, pel curs 2017-2018,
igual que les del curs anterior.
Segon.- Notificar el present acord a l’empresa concessionària i procedir a l’exposició
d’aquestes tarifes al taulell d’anuncis de l’Ajuntament.
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La senyora Mercè Vallès Corominas declara:
Bon vespre.
El nostre grup votarà abstenció en aquest punt, és cert que són uns preus que es van
aprovar ja quan nosaltres estàvem a l’equip de govern, però entenem també que els
temps canvien i bé és un argument que nosaltres ja els hi vam dir quan vam fer el
tancament i havien sobrat doncs els diners que van sobrar, més de 700.000€ i entenem
doncs que potser, d’acord que es fan 600, 700, sí vam tenir aquest debat en un ple que
vam comentar els romanents que havien hagut d’acord.
No, no, de l’Escola Bressol no, diguem que de l’escola bressol no, del pressupost el
romanent que havia sobrat, de 600 o 700 mil euros aproximadament, ja vam tenir aquest
debat en el seu moment i vostès ja ens van dir el que però nosaltres continuem pensant
doncs que tancant exercicis amb aquest romanent probablement doncs també podríem
plantejar-nos una rebaixa, perquè no, dels preus de l’escola bressol, o simplement posarho damunt de la taula, d’acord que ja hi ha una tarifació social, abans existien ajuts, ara hi
ha tarifació, doncs perquè no, també podríem posar damunt de la taula i veure si hauria
la possibilitat de canviar-ho o no.
Per tant simplement votem abstenció en pro de posar-ho damunt de la taula i de cara a
l’any vinent plantejar algun canvi o si més no, intentar arribar a rebaixar encara més el
preu a aquelles famílies que ho puguin necessitar més.

La senyora Elisabeth Oliveras i Jorba declara:
A la comissió de seguiment vam expressar quina era la voluntat d’intentar treballar de
cara a l’any vinent i evidentment això, si arribem també millorarà o farà que puguem
arribar a millorar les propostes, però en tot cas, en podem parlar tranquil·lament quan
estiguem regulant, durant el pressupost de l’any vinent tenir-ho en compte i poder-ho
aplicar.

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

8. Proposta d'oferta formativa, programes i preus públics per al curs 2017-2018 de
l'Escola Municipal d'Adults
ANTECEDENTS DE FET
1. Vista la proposta d’oferta formativa presentada per l’Escola d’Adults i que l’oferta i
preus públics de cursos anteriors és la de mantenir els preus per al curs 20172018.
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2. Atès les dotacions pressupostàries municipals per l’exercici 2017 i donades les
previsions de subvencions a la formació d’adults per part del Departament
d’Educació de la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Barcelona.
3. A efectes que l’assegurança s’imputi una sola vegada es proposa aprovar els
preus dels programes més l’assegurança de 2 euros per separat, per tal que els
alumnes matriculats en 2 assignatures solament paguessin l’assegurança una
vegada.
FONAMENTS DE DRET
-

-

D’acord amb la Llei 3/1991, de 18 de març, de Formació d'Adults.
D’acord amb el Decret 213/2002, d'1 d'agost, d’ordenació curricular de la formació
bàsica de les persones adultes.
Atès la Resolució de 7 de maig de 2010 i la Resolució de 14 de maig de 2007, per
la qual s’estableixen els objectius i continguts dels ensenyaments inicials i bàsics i
de les competències per a la societat de la informació, d’aplicació a la xarxa de
centres i aules de formació de persones adultes, de titularitat de la Generalitat de
Catalunya.
Ordenança fiscal 5.3 sobre preu públic per la prestació de cursos, tallers i
activitats.
Conveni entre la Diputació i l’Ajuntament de Mesures formatives per lluitar contra
la crisi: Curs de Preparació per a les proves d’accés a Cicles Formatius de
Formació Professional de Grau Mitjà

DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer.- Declarar l’activitat del Centre de Formació d’Adults Municipal l’Olivera d’interès
general.
Segon.- Aprovar els preus públics dels programes de l’Escola Municipal d’Adults
“L’Olivera”, d’acord amb l’annex I.
ANNEX I.
PROPOSTA D’OFERTA FORMATIVA, PROGRAMES I TARIFES DEL CURS 2016-17
DE L’ESCOLA MUNICIPAL D’ADULTS “L’OLIVERA”
Bloc

FORMACIÓ
BÀSICA

Curs

Preus(1)

Assegurança(3)

1

230

8

35

2

1

105

8

35

2

1

105

3

35

2

1

105

3

35

2

Lloc

Grups

FORMACIÓ
INSTRUMENTAL

SQ

GES

SQ

CATALÀ/CASTELLÀ
LF/SQ
A1
CASTELLÀ B1

SQ

Hores

Hores
setmana

Programa Formatiu
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PREPARACIÓ
PER A LES
PROVES DE
CICLES
FORMATIUS
TRACTAMENT
DE LA
INFORMACIÓ I
LA
COMUNICACIÓ

TECNIQUES I
HABILITATS
D’ESTUDI(2)

TALLERS I
ALTRES
ACCIONS
FORMATIVES

LF= Les Fonts

ANGLÈS 1

SQ

1

105

3

35

2

ANGLÈS 2

SQ

1

105

3

105

2

ANGLÈS 3

SQ

2

105

3

105

2

FRANCÈS 2

SQ

1

105

3

105

2

GRAU MITJÀ

SQ

1

330

12

50

2

GRAU SUPERIOR

SQ

300

10

60

2

COMPETIC INICIAL

SQ

1

105

1,5

60

2

COMPETIC 2

SQ

1

105

3

105

2

COMPETIC 3
COMPETIC
PROJECTES

SQ

4

105

1,5

105

2

SQ

1

105

1,5

105

2

SQ

1

30

1

35

2

TALLER DE
TÈCNIQUES
D’ESTUDI

Al llarg del curs
l’Escola podrà acollir
Preus segons Ordenança fiscal 5.3 sobre preu
altres activitats
públic per la prestació de cursos, tallers i activitats
formatives.

SQ= nucli de Sant Quirze

1

Els Preus no inclouen material

2

En no tractar-se d’un curs bàsic de l’oferta formativa, es realitzarà en funció de la
demanda de places i de la disponibilitat de personal docent.
3

L’assegurança es pagarà per alumnes matriculat.

Tercer .- Realitzar qualsevol altra acció formativa (cursos, tallers, conferències, etc.) en
funció de la disponibilitat d’espais i de la demanda dels corresponents serveis municipals.
Quart .-

Notificar a l’Escola Municipal d’Adults i a Serveis Econòmics.

Deliberacions
La senyora Maria Domingo Soler declara:
Bon vespre.
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Ateses les dotacions pressupostàries municipals per a l’exercici 2017 i donades les
previsions de subvencions a la formació d’adults per part del Departament d’Educació de
la Generalitat de Catalunya i de la Diputació de Barcelona i vista la proposta d’oferta
formativa presentada per l’Escola d’Adults, es proposa mantenir els preus pel curs 20172018, així doncs proposem al Ple que adopti els acords següents:
Primer.- Declarar l’activitat del Centre de Formació d’Adults Municipal l’Olivera d’interès
general.
Segon.- Aprovar els preus públics dels programes de l’Escola Municipal d’Adults
“L’Olivera”.
Tercer.- Realitzar qualsevol altra acció formativa (cursos, tallers, conferències, etc.) en
funció de la disponibilitat d’espais i de la demanda dels corresponents serveis municipals.
Quart.- Notificar a l’Escola Municipal d’Adults i a Serveis Econòmics.

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

9. Aprovació del Pla Local de Joventut 2017-2020
ANTECEDENTS DE FET
1.

La vigència del Pla Local de Joventut 2013-2016 finalitzava el passat 31 de
desembre de 2016.

2.

El passat 27 d’abril del present es va ampliar la seva vigència fins a l’aprovació del
Pla Local de Joventut 2017-2020.

3.

Davant la necessitat de poder disposar d’un nou Pla Local de Joventut, actualitzat i
concorde a la nova realitat i conjuntura en l’àmbit de les polítiques de joventut
municipals, autonòmiques i europees, l’ajuntament de Sant Quirze, a través de la
regidoria de Joventut, ha impulsat la redacció del seu nou Pla Local de Joventut
(PLJ), aquell que establirà les actuacions de l’ajuntament durant els propers 4 anys.

4.

Considerant l’informe tècnic amb data 29 de setembre de 2016 on un cop estudiades
totes les ofertes que es van presentar en quant a metodologia, experiència i
pressupostos, es va aprovar la contractació mitjançant decret de l’empresa Índic
(Iniciatives i dinàmiques comunitàries, S.L.).

5.

El procés d’elaboració del Pla es va iniciar l’any 2016 amb l’actualització de la
diagnosi de la realitat juvenil i, conjuntament amb la fase de disseny, ha contemplat
diferents elements estratègics.
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6.

El Pla 2017-2020 pretén posar a l’abast del jovent de Sant Quirze els diferents
recursos presents en el seu entorn promovent la seva autonomia i participació en la
societat de la qual formen part, per tal que puguin escollir i construir en llibertat i
igualtat d'oportunitats el seu propi projecte personal i col·lectiu.

7.

Tant en la fase de diagnosi com en la de disseny, s’ha comptat amb la implicació de
tota l’organització municipal, dels agents socials i dels propis joves, per intentar
adequar les actuacions a les seves necessitats i possibilitats, però també per vetllar
per la seva coresponsabilització.

8.

Així, la metodologia d’elaboració ha partit d’una anàlisi de la realitat juvenil (tant
quantitativa com qualitativa de la situació dels i de les joves), una identificació i
avaluació dels recursos existents al municipi destinats al jovent, i un procés de
reflexió col·lectiva on han participat diferents agents: polítics, tècnics, agents socials
i jovent.

9.

El resultat és un document que prioritza i ordena les actuacions que es volen dur a
terme els propers quatre anys, i que tenen com a finalitat última millorar el benestar
de dels i les joves de Sant Quirze del Vallès.

10. Així doncs, el procés ha constat de dues primeres grans fases: Fase de diagnosi de
la realitat juvenil i la Fase de definició i disseny del Pla. La tercera, la Fase
d’implementació i avaluació és la que s’iniciarà un cop aprovat pel PLE aquest Pla
Local de Joventut 2017-2020.
11. L’orientació de la qual va partir la diagnosi i que ha marcat de manera estratègica el
disseny d’aquest document, ha estat basada en 4 àmbits principals:

- Els processos de formació i inserció: Es vol treballar per afavorir la
inserció real dels i de les joves, tenint en compte també a aquelles persones
que tenen necessitats específiques. Aquesta estratègia de millora hauria de
donar resposta a les necessitats d’acompanyament en temes d’ocupació,
sobretot de les persones que estan fora dels circuïts laborals i formatius, a
partir de l’establiment d’uns itineraris integrals.
- Els usos del temps de lleure i la salut juvenil: Es fa necessari dissenyar
una estratègia de salut juvenil integral que vagi més enllà de les polítiques
puntuals que es duen a terme a l’actualitat. Així mateix cal veure com
impulsar un projecte de creació juvenil que doni resposta a les necessitats
d’espais i de recursos de les entitats que tinguin motivació per implicar-se en
activitats artístiques i creatives.
- La participació dels i de les joves: Definir un model de participació que
permeti establir els límits i els temes sobre els quals es vol promoure la
participació i que permeti dur a terme un treball pedagògic per educar en la
participació juvenil. Treballar per anar consolidant dinàmiques de participació
que puguin abocar en la futura creació d’un Consell de Joves, que permetria
visualitzar-los, canalitzar la seva participació i millorar la interlocució amb
l’ajuntament.
- El servei de joventut i el treball transversal: Analitzar de quina manera es
pot promoure una major transversalitat entre els departaments de
l’ajuntament i dissenyar una metodologia de treball que abordi les polítiques
adreçades al jovent de manera conjunta.
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12.

A partir d’aquests 4 àmbits principals, el PLJ 2017-2020 s’organitza en 3 eixos
d’actuació i 6 àmbits d’intervenció, dels quals penjaran diferents objectius i es
concretaran respectives accions, accions que s’han recollit al document final a
través de fitxes
 Eix “Viure a Sant Quirze”:
o Àmbits: educació/formació i el treball
 Eix “Gaudir a Sant Quirze”:
o Àmbits: el temps de lleure i la salut
 Eix “Participar a Sant Quirze”:
o Àmbits: la informació i la participació

FONAMENTS DE DRET
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.
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.
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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).
DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer.- Aprovar el “Pla Local de Joventut 2017-2020” que s’annexa i el seu calendari
d’implementació.
Segon.- Notificar el present acord a la Direcció General de Joventut de la Generalitat de
Catalunya, l’Oficina del Pla Jove de la Diputació de Barcelona i el Consell Comarcal del
Vallès Occidental.

Deliberacions
La senyora Anna Canes Urbano declara:
Bon vespre a tots i totes.
Com bé ha dit l’alcaldessa, avui portem a Ple l’aprovació del Pla Local de Joventut 20172020, és un document que recull les línies de treball i les actuacions a desenvolupar
durant aquests anys, un Pla adequat i actualitzat a la nova realitat i conjuntura en l’àmbit
de les polítiques de joventut.
El procés d’elaboració d’aquest Pla, ha comptat amb dues fases: una fase de diagnosi,
amb un anàlisis de la realitat juvenil i de les polítiques de joventut a Sant Quirze. Que ha
comptat amb diferents sessions amb l’equip de joventut, polítics, tècnics i tècniques
municipals, AMPAs, instituts i òbviament el jovent. I la fase de disseny del Pla, on igual
que a la fase de diagnosi, s’ha comptat amb la implicació de l’organització municipals,
dels agents socials i de les pròpies joves.
Fruit d’aquest treball ha resultat aquest document que portem avui a aprovació, que
prioritza i ordena les actuacions.
El Pla s’organitza en 3 eixos: “Viure Sant Quirze”, dintre d’aquest eix el que es pretén és
orientar i acompanyar en el procés educatiu, ampliar l’oferta formativa i donar resposta a
les diferents necessitats socioeducatives, millorar la coordinació, millorar els processos
per trobar feina, orientar i acompanyar les famílies i millorar la mobilitat dels i les joves.
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L’altra és “Gaudir a Sant Quirze”, dintre d’aquest eix hi ha espais i equipaments per joves,
millorar l’oferta d’activitats de lleure, promoure l’esport per a una vida saludable i
promoure hàbits saludables per prevenir conductes de risc.
I l’últim és “Participar a Sant Quirze”, dintre d’aquest eix els punts claus són informar
sobre els recursos i serveis adreçats a les joves, fomentar la participació i promoure les
diverses formes de participació i organització col·lectiva del jovent i millorar la
comunicació entre el jovent i l’Ajuntament.
S’ha intentat que fos un pla transversal, realista, participatiu i coherent amb la realitat i els
recursos que tenim i que en definitiva el que busca, el que totes i tots crec que volem, que
és intentar adequar i millorar les necessitats de les nostres joves.
Un cop passi aquest ple i després de l’aprovació d’aquest Pla, començarà la fase
d’implementació i avaluació d’aquest Pla, partint dels criteris de qualitat, transformació i
transversalitat i participació.
Per tot això els hi demanaria el seu vot favorable, ja que no és un pla polític, és un Pla
que dura 4 anys, com bé he dit el que pretén és donar resposta i millorar les necessitats
de les nostres joves i és per tot això que els hi demanaria el seu vot favorable.

El senyor David Sánchez Mancebo declara:
Bona tarda a tothom.
Be de tot el que vostè ha dit Sra. Canes com a regidora de Joventut, compartim tot, no
compartim que vostè digui que no és un Pla polític, perquè òbviament ho és, no podia ser
d’una altra manera, però que això en cap cas ho hem de veure els polítics amb una
connotació negativa, és a dir és un Pla que presenta un govern i que a més, com vostè
ens ha demanat el vot favorable, imaginis el tindrà, vull dir que imaginis que el complexa
per part nostre no existeix, però no es pot amagar la realitat o com a vegades en política
estem acostumats a disfressar entre uns i altres la realitat, que a vegades és ben òbvia.
Agraïm també doncs que se’ns presentés en temps i forma durant diferents sessions,
llargues sessions podem dir, inclús aquí de manera molt participativa, per tant això
sempre és motiu de donar les gràcies i felicitar el seu equip perquè es va fer d’aquesta
manera.
I sí que ens agradaria des del grup municipal de C’s puntualitzar que com bé sabem el
municipi a vegades les persones que es deixen veure i que participen són a vegades les
mateixes i a vegades sense donar-nos compte deixem a banda, a part del poble, que per
diferents causes no els podem preguntar que els hi sembla allò que s’està engegant o
que s’està posant en marxa o que funciona o no funciona.
Amb aquest comentari final el que volem destacar és que no ens centrem en un jovent de
moda, amb un jovent de moda que no per això i perquè sigui molt participatiu, nosaltres
ho criticarem, ans al contrari, cal fomentar aquesta participació, però d’altra tipus de
jovent que potser la seva diversió o la seva, bé està fora del municipi, o no troba el lloc
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que hauria de tenir també al poble, doncs que no l’evitem o no posem pals a les rodes
entre tots nosaltres.
Potser el que cal és que doncs busquem aquell atractiu, per intentar facilitar aquesta
participació.
En qualsevol cas felicitar el treball fet fins ara i esperar que això continuï endavant amb
molt més èxit.

La senyora Sílvia Peralta Valdívia declara:
Bona tarda a tots i totes.
Nosaltres gairebé subscriuríem el 100% de les paraules que ha dit el regidor David
Sánchez. A veure nosaltres volem donar les gràcies també al Pla anterior, al Pla del
govern anterior, que crec que ha tingut una bona implementació i totes les mesures, de
fet moltes de les mesures que es contemplen en el Pla actual són mesures de continuïtat
del Pla anterior i per tant com dic, creiem que ha estat molt positiu i celebrem com dic que
aquestes mesures també moltes d’aquestes continuïn.
Una mica en la línia del que deia el Sr. Sánchez, trobem a faltar aquesta participació, no
diríem massiva però si una participació potser més representativa del jovent del poble,
això sempre és desitjable, no passa només a nivell de jovent, sinó que passa també en
altres àmbits del poble.
Però sí ens agradaria trobar la manera, ja ho vam estar discutint, també debatent l’altre
dia, trobar la manera, buscar els recursos, o els instruments necessaris per buscar
aquesta complicitat amb els joves del poble i com dic que puguin més representatius i
tothom que tingui alguna cosa a dir doncs trobi la manera de poder-ho dir.
El Pla, hem de dir que votarem a favor, les mesures que s’han plantejat nosaltres estem
totalment d’acord, esperem que sigui un èxit, perquè si es poden aplicar realment totes
les mesures que contempla el Pla serà un èxit de tots i de totes.
I sí que volíem fer menció de dues qüestions, a part lògicament de què el Pla ha de
contenir totes aquelles mesures necessàries per donar coberta, com deia la regidora, a
les necessitats del jovent, i donar-li sobretot oportunitats de futur, que és el que creiem
nosaltres que realment ha de ser l’objectiu bàsic.
Sí que ens agradaria que s’incidís en 2 temes fonamentals i dels quals crec que tenim un
problema específic a Sant Quirze, no és que tinguem un problema diferent a la resta de
municipis, però sí que de la diagnosi algunes coses ens han sorprès negativament i ja ho
vam manifestar en el seu dia.
Creiem que hem de fer un esforç afegit en dos àmbits: en el tema dels hàbits saludables
relacionats directament amb la salut emocional, dels joves i de les famílies, aquí voldria
dir que no només les mesures han d’anar adreçades al jovent, sinó que aquesta
conscienciació i sensibilització ha d’anar a tot l’entorn i sobretot a l’entorn familiar. I una
lluita específica contra el consum de drogues a Sant Quirze, i això també com dic ha
d’anar amb unes campanyes de sensibilització i de conscienciació, tant als joves com a
les famílies. Perquè dir que són, no és que siguem diferents a altres municipis, però sí
que a resultats de la diagnosi, doncs han donat uns resultats que creiem que hem de ferhi front, hem de fer-hi front amb mesures contundents en aquest sentit.
Com dic per la resta totalment d’acord i nosaltres votarem a favor del Pla.
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La senyora Míriam Casaramona Massana declara:
Bon vespre.
El nostre grup s’abstindrà en aquest punt. De fet Sra. Canes el dia que es va presentar el
Pla Local de Joventut. El Pla Local de Joventut perquè tots en tinguem constància és la
part més important d’aquesta Regidoria, és la seva elaboració, és la seva presentació i és
la seva posta en marxa. Anem endarrerits, vam fer una pròrroga de l’antic Pla i a més a
més vam dir que necessitaven, com a polítics necessitàvem que la política, les
referències que seguirà el regidor de Joventut, ens presentés el Pla.
Bé no va estar així perquè malauradament la regidora no hi era aquell dia, vam trobar a
faltar un intercanvi polític Sra. Canes, igual que jo vaig fer-ho en el seu dia, hagués estat
bé que vostè també hagués tingut aquesta consideració.
Quant a qualitat, transversalitat i participació, també fem referència que vam parlar de
transversalitat, que una de les parts més importants també era l’educació. Doncs bé la
regidora d’Educació tampoc hi era el dia de la presentació del Pla. Llavors ens vam trobar
que quedava una mica com fluix.
Penso que el Pla Local de Joventut és la part més important, ja ho he dit, és la part més
important, és la que ens diu com volem que siguin els nostres joves d’aquí Sant Quirze.
Miri, perdoni, jo discrepo una mica amb el Sr. Sánchez perquè sí tots els polítics tenim
que dir, per alguna cosa vam ser escollits i tenim que definir quines directrius volem, si o
no Sra. Canes?
Llavors penso parlar de participació amb la boda gran, quan no arribem al 3% de la
participació amb tots els joves que tenim a Sant Quirze, que és el gruix principal, doncs
bé penso que aquí sí que caldria una reflexió, caldria una reflexió de com fem participar
més joves. Ho sé que sempre busquem diferents opcions i diferents estratègies perquè
tots els joves hi participin, ho sé sóc coneixedora i en sóc conscient, però ens quedem
curs perquè el 3% és un nombre molt baix.

La senyora Elisabeth Oliveras i Jorba declara:
Abans que la regidora contesti, donat que jo sí que hi era el dia de la presentació, els hi
contestaré jo.
D’entrada aquesta regidora és una regidora jove, que pateix allò que malauradament el
mercat laboral infringeix a molta gent, que és que si plegues de treballar, doncs pot plegar
i no tornar. Que malauradament això doncs és un dret que no està reconegut a tot arreu i
per tant es va quedar defensant el seu lloc de feina i així es va explicar.
I la Sra. Domingo també treballa en un espai que a vegades, malauradament el
Departament i això estic convençuda que algun company sí que ho sap, no és tant
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generós tot i ser el Departament de la Generalitat i reconèixer els drets de representació
democràtica que tenen. I per tant hi ha moments que un s’ha de quedar.
Els hi haig de dir que jo sí que hi era i com jo la resta de regidors i tal com ha dit el Sr.
Sánchez a la Sra. Peralta, aquest Pla ha estat extensament expressat, presentat, l’hem
treballat i l’hem viscut, cosa que d’altres no.
I miri com què vostè ens ho diu, li puc dir que aquest Pla s’ha prorrogat, però no per
salvar una subvenció, sinó que s’ha prorrogat per poder-lo fer ben fet.
I ara els hi llegiré un correu que vostès segur que l’entenen perfectament, és algú que
diu: “Miri entenc que el que es tracta és de passar-vos la factura de l’encàrrec del Pla de
Joventut amb data setembre per poder justificar la subvenció de la Diputació. Us l’adjunto
amb les dates fiscals que suposo que correspon, sinó aviseu i les canvio. D’altra banda,
us adjunto de nou la proposta que en el seu moment vaig fer per enviar l’encàrrec. Per
cert encara no he rebut cap full d’encàrrec formal, per això tampoc no sé exactament si
calia posar cap número de comanda a la factura. Si no és així diguem-ho de seguida
perquè aquesta setmana cal tancar la facturació.”
Jo després d’això, que és el Pla que teníem fins ara, què vol que li digui? És a dir vostè
ens acaba de fer una lliçó de modes. Doncs miri vostès van fer un Pla Local de Joventut,
van demanar una pròrroga per no perdre una subvenció, no perquè es quedessin al Pla
Local, és un correu oficial de l’Ajuntament.
Sap què passa? El problema de ser una rateta i d’anar a mirar expedient i de passar-se
hores a l’Ajuntament, com deia la Sra. Peralta a l’antiga, fa que a dins dels expedients hi
trobis coses i les guardis i jo com què fa anys que faig de regidora, doncs miri em molesta
que es posi amb la presència o no dels regidors, quan l’equip de govern estava
representat i el més important hi havia la tècnica de Joventut. Estic convençuda que a la
Sra. Canes li va fer més ràbia que a ningú no poder-hi ser, perquè se l’ha treballat molt,
de la mateixa manera que la Sra. Domingo.
És a dir, valorar l’esforç tècnic, valorar la consciència, el treball, la dedicació, les ganes de
fer les coses, per una presència o no, escolti els hi podíem haver dit durant 8 anys, vaginse a casa, perquè jo he fet comissions i comissions i comissions des de l’oposició sola,
amb el marit de la Sra. Baldric, el Sr. Gasull i després amb ella, semblàvem el Duo
Dinàmico. Comissions de l’Escola de Música, de l’Escola Bressol, sols perquè no hi havia
ningú, estàvem allà, i algun dia venia la Sra. Peralta que era la que vèiem més de l’equip
de govern, la resta, sí és veritat, Sra. Peralta em refereixo a les comissions de música i
de l’Escola Bressol, molts cops vostè ens acompanyava però no hi havia ningú més i no
eren els titulars. I no per això enteníem que no els interessés, hi havia altres coses.
Per tant doni’m un argumentari bo, agafi’m el Pla, doni-li la volta, doni voltes a les
propostes que li hem fet, digui’ns que no li agrada, què faria vostè? I parlarem. Però
valorar les presències per abstenir-se, ostres quin greu! Ho trobo molt trist, és a dir si
haguéssim hagut de valorar per les seves presències, les seves accions i votar-les,
ostres! Encara estaríem al primer Ple del mandat 2007.
Per tant miri ho sento, he estalviat a la Sra. Canes dir-li perquè ho he trobat bastant lleig
per part seva. Retreure la no presència quan saben perfectament que es van excusar les
presències perquè era per un problema laboral, com hem fet amb tothom sempre, quan
algú no pot ser-hi per qüestions laborals, no hi pot ser, i ja està, no hi podem fer res més.

La senyora Míriam Casaramona Massana declara:
Bon vespre.
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Primer de tot, jo no li he retret que no hi pogués ser, vam posar, he dit que no hi era,
però vam proposar qualsevol altra data, jo estava obert a qualsevol cosa.
Miri Sra. Oliveras jo també treballo, m’entén? I també puc tenir els mateixos problemes
que pot tenir la Sra. Canes, és que tothom, tots els que estem aquí en aquesta taula
assentats tenim una altra feina, m’entén? I llavors podríem bascar una altra data, una
altra data i una altra hora.
Però bé, si vostè es vol posar, entossuda en què no, miri Sra. Oliveras vostè és
l’alcaldessa.

La senyora Anna Canes i Urbano declara:
Comentar només que el Pla l’havia d’explicar jo a la comissió informativa que tenim,
després vostès van demanar que vingués l’equip que l’havia fet, cosa que recordant i
tirant enrere el Pla de l’any passat, l’equip que va redactar el Pla no ens ho va presentar,
va ser vostè i la tècnica i tirant 4 anys enrere passa el mateix. Des què sóc regidora de
l’oposició i he participat tant com a regidora, com a jove, en els plans, l’empresa no ha
vingut a presentar-lo i per deferència a vosaltres, perdó a vostès, se li va demanar a
l’empresa que vingués, i per qüestions d’agendes, per no moure-ho entre tots i totes,
quan tots hi podien ser era el dia de la comissió informativa.
El dia de la comissió informativa de ple jo havia de venir i per la feina, com molt bé ha dit
la Sra. Alcaldessa, no vaig poder assistir i ja està. No és cap lleig cap a vostès, ni cap el
Pla, ni cap els joves, ni cap a ningú. Simplement les coses van anar així i ja està.
Llavors també agrair al Sr. Sánchez i a la Sra. Peralta el vot favorable. Dir que sí que és
veritat que costa que els joves que no estan activament implicats participin, ... que
s’intenta per tots els mitjans ...

La senyora Mercè Vallès Corominas declara:
Bon vespre.
Primer de tot agrair el to a la Sra. Canes... anàvem a un bon ritme, però li ha sortit una
mica la vena d’escola bressol, però bé deixem-ho estar.
Jo simplement recalcar-li que ens hem abstingut també i la Sra. Casaramona ho ha dit
molt bé, per un tema de participació, perquè hi ha hagut un 3% dels joves i això a la
informativa i a la comissió nosaltres ja ho vam dir i vam recalcar que realment és un
problema, entenem que és un problema arribar als joves, però ho vam comentar, ho vam
dir.
Per tant era també un dels motius evidentment.
I escolti, deixi que li digui també, que quan vostè ha començat a parlar d’abans, abans,
perquè era un clàssic. Per al·lusions perquè ha dit que s’havia trobat sola a les
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comissions de l’Escola Bressol, doncs miri sap què passa? Que ella tenia feina i jo estava
de baixa per maternitat.
Per tant, les coses clares, perquè sinó sembla que un passi de tot, de baixa no hi vaig
estar mai perquè recordaran que una vegada vaig portar el meu fill al ple, perquè passa el
que passa, que els que ens dediquem a la política no som professionals i hem de fer
mànigues i mànigues, per tant alhora de tirar enrere no ho faci gratuïtament i tingui en
compte segons quines coses, un és per motius laborals i l’altre és perquè som mares ...

La senyora Elisabeth Oliveras i Jorba declara:
Miri li haig de dir que el to d’escola bressol no, perquè normalment a les escoles bressol
no es crida, es parla molt fluixet i quan els infants estan esverats s’intenta que es calmin.
El mal humor surt per quan vostès utilitzen arguments que no són sostenibles perquè
com vostè diu, la gent treballa i hi ha situacions.
En tot cas de comissions hi havia moltes i si repassem les actes, ara m’ho recordava la
Sra. Baldrich més d’un cop al començar l’acte els hi dèiem: “volem que consti que el
quòrum el dóna l’oposició”. Perquè molts cops érem nosaltres els que fèiem que hi
hagués prou gent per començar ... i mai vam desestimar o vam deixar de fer coses.
La participació? Miri jo recordo, no voldria mentir-li, però quan vam aprovar el darrer Pla
de Joventut, que em corregeixi la Sra. Canes, que em sembla que no arribàvem a 30
persones les que van participar, 27 o menys van ser les que van participar d’aquell Pla de
Joventut, perquè ho vam preguntar, i ens vam dir: “no, són els usuaris, ho vam demanar”,
tampoc hi havia tanta facilitat per arribar a la informació, però no arribàvem als 30, ens ho
vam apuntar. Aquesta vegada hem arribat a un 3%, considerem que hi ha molt més que
fa 4 anys enrere, perquè clar van creixent i hi ha molts més, per tant són molts més joves
que van participar i aquest Pla mateix busca sobretot això, la implicació, anar-los a
buscar, trobar-los, amb tots aquests problemes que ens han diagnosticat, que ens vam
preocupar, tots vam fer cara d’amoïnats, tot el Consistori vam prendre consciència
d’alguna cosa que potser intuíem però que el Pla ens va fer una diagnosi i ens ho deixava
molt clar.
Però evidentment doncs venim d’on venim, d’uns joves que no estan organitzats o que
estan organitzats a temporades i els hem d’anar acostumant a crear espais on ells vagin,
ja sigui a través de delegats, avançar sobre el Consell de Joves, consell d’infants que
s’anirà construint, tots aquests espais perquè ells vagin trobant llocs on parlar i no només
a través de les seves pròpies assemblees, però sí és veritat la participació dels joves és
la que més costa ... Probablement també perquè sovint no deu entendre el que els estem
demanant ...

La senyora Montserrat Mundi i Mas declara:
Bon vespre a tothom.
De veritat que no volia intervenir. Intentaré posar pau en aquesta trifulga que s’ha muntat
aquí, de bon rotllo alcaldessa.
Però clar és que diu unes coses, que a mi em sembla fantàstic, que és la seva opinió,
però és que clar diu, parla de quòrum, de quan vostè estava a l’oposició que l’oposició
donava el quòrum ... nosaltres creiem el que creiem, en cap cas hem dit que estava mal
treballat, almenys jo no ho penso, simplement hem dit que creiem que un 3% no és
suficient perquè sigui significatiu i ja està.
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Llavors jo li pregunto a vostè: quan governàvem nosaltres quants plans de joventut ens
van aprovar? Jo crec que vostès hi votaven en contra. I jo en cap cas vaig començar a
parlar de vostè que quan era alcaldessa al 2007.
Per tant escolta, o sigui aquí estem debatent punts de ple, i a mi m’agradaria que quan a
vostè no se li aprova un ple i no se li aprova un punt que a més a més no li votem en
contra, simplement ens abstenim, jo crec que és prou raonable i per tant és la nostra
opinió, en cap cas ... tot i que vull anar de bon rotllo ... excusa el fet que no pot venir
perquè està treballant, estic d’acord amb tot perquè jo algun dia tampoc he pogut venir
perquè he tingut altres coses, i entenc Sra. Canes la problemàtica que té perquè la té
molta gent .
Dit això, és una conversa que hem tingut moltes vegades i que jo no la utilitzaré per fer
política, perquè no, perquè ho entenc. Ara l’altre dia el quòrum que vam donar nosaltres a
la informativa d’òrgans de govern, va ser nostra, perquè de vostès aquell dia una feblesa
absoluta, faltava moltíssima gent ... entenc la problemàtica de cada un i entenc que
cadascú té la seva oportunitat o no de poder plegar de la feina i venir. Per tant no
s’enfadi, no ens retregui, després hi ha una cosa que a mi personalment no m’ha agradat
gaire, s’ha posat a llegir un correu i ha donat per sabut que és d’una persona, home!
Vigili, perquè aquestes coses ... això són mails que vam dirigits a una persona i no s’han
d’utilitzar. Fem-ho bé, fent-ho amb bona harmonia intentant d’entendre’ns ... per tant jo li
demano que no s’enfadi, i a mi no m’aprovaven mai res i jo no m’enfadava, jo entenc que
vostès estan aquí ara per fer-ho millor, que jo ho vaig fer molt malament.

La senyora Elisabeth Oliveras i Jorba declara:
Bé ja saben que jo m’enfado molt poc, puc fer el to, però d’enfado personal no en tinc cap
ni un.
En tot cas quan els documents estan als expedients són llegibles, però el que no es pot
fer és utilitzar un mail ... perquè molts cops hi ha correus dins dels expedients. En tot cas
ho deixarem aquí.
És veritat que a la informativa aquest mes hi havia menys membres, la Sra. Baldrich
estava en una reunió de Benestar Social i havia regidors que estaven o de viatge de feina
o estaven que no podien venir ... per primera vegada el quòrum per fer una reunió ens els
va donar l’oposició ...

La senyora Montserrat Mundi i Mas declara:
... i no vam dir res, després sap què passa? Que a vegades penso que quan algú es
passa una mica, demanar disculpes no costa gens i el to que utilitza, clar, escolti, és que
som grandets. A veure jo ho entenc que a vostè no li agradi, jo ho entenc, però clar.
També podria dir “escolta teniu raó m’he esverat un punt i accepto ...
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La senyora Elisabeth Oliveras i Jorba declara:
Jo és que els vots els he respectat sempre, és una qüestió de, cadascú vota lliurement el
que creu que ha de votar i a vegades votem amb consciència i a vegades votes per
obligació, com fèiem a vegades amb els informes trimestrals. Per tant no, no, no és un
problema.
En tot cas li he contestat perquè em sabia molt greu realment el que li han dit a les dues
regidores.

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

10. Increment de l'1% de les retribucions del personal al servei de l'Ajuntament de
Sant Quirze del Vallès.
ANTECEDENTS DE FET
1. Llei 3/2017, de 27 de juny, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any
2017, publicada al BOE de data 28 de juny,
La Llei 3/2017, de 27 de juny, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2017,
publicada al BOE de data 28 de juny, preveu en el seu article 18. DOS, que per a l’any
2017, les retribucions del personal al servei del sector públic no podran experimentar un
increment global superior a l’1 per cent respecte a les vigents a 31 de desembre de 2016,
en termes d’homogeneïtat per als dos períodes de la comparació, tant pel que fa a
efectius de personal com a l’antiguitat del mateix.
2. L’increment de l’1 per cent de la massa salarial de les retribucions previstes
al Capítol I del Pressupost Municipal per a l’any 2017, no vulnera la limitació
prevista a l’article 18. Dos de la Llei 3/2017, de 17 de juny, de Pressupostos
Generals de l’Estat per a l’any 2017.
El Ple de l’Ajuntament, en sessió extraordinària de data 9 de febrer de 2017, va aprovar
definitivament els Pressupostos Municipals per a l’exercici 2017 (BOPB de 27 de febrer
de 2017).
La consignació pressupostària al Capítol 1 per a l’exercici 2017 és de 8.006.524,34 euros,
és a dir, ha experimentat una variació del -2,33% respecte a l’exercici 2016. S’ha de tenir
en compte, però, que aquesta disminució ha està pràcticament causada per la disminució
de l’import de la paga extra del 2012 que estava consignada al 2016. De tal manera que,
sense tenir en compte la paga extra de 2012, la variació que experimenta el Capítol I per
a l’any 2017 és del -0,14% respecte a l’any 2016, pels mateixos conceptes, segons el
desglossament de les tables següents, per conceptes en global i per conceptes retributius
i costos a la Seguretat Social.
COMPARATIVA
PER
CONCEPTES
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2016

2017

Variació

%

Masa Salarial

7.482.782,81

7.482.292,47

-490,34

-0,01%

Òrgans de Govern
Altres Conceptes No
Salarials
Seguretat Social Plans
Ocupació

53.486,25

53.486,25

0,00

0,00%

324.193,81

361.799,02

37.605,21

11,60%

20.654,49

28.608,82

7.954,33

38,51%

SUBTOTAL 1:

7.881.117,36

7.926.186,57

45.069,20

0,57%

Plans d'Ocupació

66.404,69

17.278,05

-49.126,64

-73,98%

Personal Subvencionat

70.191,87

63.059,69

-7.132,18

100,00%

SUBTOTAL 2:

8.017.713,92

8.006.524,30

-11.189,62

-0,14%

Paga Extra 2012

180.000,00

0,00

-180.000,00

-100,00%

SUBTOTAL 3:

8.197.713,92

8.006.524,30

-191.189,62

-2,33%

Segons s’aprecia en la tabla, l’import de la massa salarial és de 7.482.292,47€, que
representa una variació del -0,01% respecte a la mateixa corresponent a l’exercici 2016.
Per tant, l’aplicació de l’increment de l’1%, a les retribucions inicialment pressupostades
per a l’any 2017, no vulnera la limitació prevista a l’article 18. Dos de la Llei 3/2017, de 17
de juny, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2017, segons el qual aquestes
no podran experimentar un increment global superior a l’1% respecte de les vigents a 31
de desembre de 2016
L’1% de l’import (8.006.524,34€) de Capítol I del Pressupost municipal de 2017, un
increment pressupostari de 80.065,24€.
Aquest import ha d’anar a càrrec de l’estalvi de les partides de Capítol I, que a data actual
no s’ha utilitzat el crèdit. No cal fer cap document comptable ja que l’estalvi es produeix
de les partides dotades i no ocupades, incloses en el document comptable de RC aprovat
al mes de febrer d’enguany, per un import de 5.603.817,48 €.
3. De les despeses de personal regulades en la LGPE per a l’any 2017
a) Quant al sou i als triennis: L’article 18.Cinco de la LGPE per a l’any 2017,
estableix que els funcionaris als quals els resulta d’aplicació l’article 76 del
TREBEP, i inclosos en l’àmbit d’aplicació de la Llei 30/1984, de 2 d’agost, de
mesures per a la reforma de la Funció Pública, percebran en concepte de sou i
triennis, en les nòmines ordinàries de gener a desembre de 2017, les quantitats
referides a dotze mensualitats, més les pagues extraordinàries dels mesos de juny
i desembre que s’hi detallen en el mateix precepte.
b) De conformitat amb allò que estableix l’apartat set, les retribucions que
s’especifiquen en els apartats anteriors, s’ha d’entendre sense perjuici de les
adequacions retributives que, amb caràcter singular y excepcional, resultin
imprescindibles per al 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.
c) Les despeses d’acció social, en termes globals, no podran experimentar cap
increment a l’any 2017 respecte a l’any 2016.
4. Del règim retributiu dels funcionaris per a l’any 2017
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La Llei 30/1984, de 2 d’agost, de mesures per a la reforma de la Funció Pública, regula
els conceptes que compren el sistema retributiu dels funcionaris, així com els criteris
generals per a la determinació de la seva quantia.
Aquests preceptes tenen la consideració de bases del règim estatutari dels funcionaris
públics, i en conseqüència són aplicables a totes les Administracions Públiques de
conformitat amb allò que estableix el seu article 1.3.
Així mateix, l’article 93 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim
Local, estableix que les retribucions bàsiques dels funcionaris tindran la mateixa
estructura i quantia que les establertes amb caràcter general per a tota la Funció Pública,
i queles retribucions complementàries s’atendran a l’estructura i criteris de valoració
objectiva de la resta dels funcionaris públics, no obstant la seva quantia global serà fixada
pel Ple de la Corporació, dins els límits màxims i mínims que es fixin per l’Estat.
L’article 22 de la LGPE estableix les retribucions dels funcionaris de l’Estat per a l’any
2017, següents:
a) Quant al complement de destinació: L’article 22. Uno. C) estableix les quanties
del complement de destinació referit a dotze mensualitats que han de percebre
els funcionaris durant l’any 2014.
b) Pel que fa al complement específic, l’apartat D) del mateix preceptes estableix,
que la quantia anual que estigui assignada a cada lloc, s’incrementarà un 1
per cent respecte de la vigent a 31 de desembre de 2016.
c) Les gratificacions per serveis extraordinaris experimentaran un increment
màxim anual de l’1 per cent respecte als assignats a 31 de desembre de 2016.
FONAMENTS DE DRET
— Llei 30/1984, de 2 d’agost, de mesures per a la reforma de la Funció Pública.
— Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local.
—Llei 3/2017, de 27 de juny, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2017.
DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer.- APLICAR un increment de l’1 per cent en les retribucions bàsiques (sou, triennis
i pagues extraordinàries) i en les complementàries (CD i CE), i pel concepte de
gratificacions per serveis extraordinaris, previstes per a l’any 2017, del personal al servei
de l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès.
Segon.- APROVAR els annexos I, II i III, que formen part integrant d’aquest acord,
corresponents a les retribucions aplicables de l’1 de gener a 31 de desembre de 2017, en
concepte de sou, triennis, complement de destinació, complement específic, i
gratificacions per serveis extraordinaris (en preu unitat hora), al personal al servei de
l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès.

ANNEX I
Sou i Triennis referits a dotze mensualitats
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Grup/Subgrup EBEP

Sou (euros)

Triennis (euros)

A1
A2
B
C1
C2
E (LLEI 30/1984) i GP

13.576,32
11.739,12
10.261,56
8.814,12
7.335,72
6.714,00

522,24
425,76
373,68
322,20
219,24
165,00

Pagues extraordinàries dels mesos de juny i desembre de 2017
Grup/Subgrup EBEP

Sou (euros)

Triennis (euros)

A1
A2
B
C1
C2
E (LLEI 30/1984) i GP

698,13
713,45
739,07
634,82
605,73
559,50

26,85
25,87
26,92
23,19
18,09
13,75

ANNEX II
CD referit a dotze mensualitats

CE referit a dotze mensualitats

Nivell

Nivell

Import

1
2
3
3b
3c
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

7.544,74
8.000,24
8.296,95
8.375,53
8.504,85
8.826,15
8.841,69
9.055,31
9.388,14
9.398,67
9.741,93
9.861,27
10.194,60
10.831,38
10.869,33
11.040,10
11.449,64
11.522,39
11.913,01
12.071,29
12.181,34
12.255,89
12.392,13

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Import
1.123,20
1.329,12
1.535,40
1.740,96
1.947,00
2.084,40
2.221,92
2.359,08
2.496,96
2.634,36
2.908,80
3.183,72
3.458,64
3.733,92
4.008,36
4.283,64
4.557,96
4.832,76
5.107,80
5.382,60
5.794,56
6.241,08
6.688,80
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24
25
26
27
28
29
30

7.135,68
7.583,16
8.547,00
9.742,20
10.189,68
10.636,80
11.858,76

22
23
24
25
25a
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

12.671,96
12.823,76
12.932,30
13.272,16
13.880,07
14.096,84
14.189,87
15.109,32
16.406,51
16.725,66
17.228,56
18.418,78
18.578,96
18.550,07
19.233,85
19.946,91
21.352,08
21.814,06
21.937,69
23.462,28
25.572,48
25.584,72
37.661,06

ANNEX III

2017
hores normals

hores festives/nit

AGENT DE POLICIA

25,68

30,82

AUX. ADM.2

18,04

21,63

CAPORAL POLICIA LOCAL

29,41

35,30

COORD ESP/TEC AUX2/ADM2/OAC

22,61

27,14

ENCARREGAT BO

25,91

31,10

OFICIAL 1ª BO

19,00

22,80

OFICIAL 2ª BO

17,75

21,29

PEONS

16,70

20,04

SERGENT

33,58

40,35

SUBALTERNS

16,19

19,43

TEC AUX 1/ ADM1

19,57

23,48

TECNIC 22

26,72

32,08

TÈCNIC 24

28,80

34,55
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TECNIC 26

30,09

36,11

AUX. ADM.1

16,77

20,12

Deliberacions
El senyor Albert Falgueras Cuatrecasas declara:
Com és sabut la Llei 3/2017, de 27 de juny, de pressupostos generals de l’Estat per a
l’any 2017, publicada al BOE de data 28 de juny, preveu en el seu article 18.2, que per
l’any 2017 les retribucions del personal al servei del sector públic no podran experimentar
un increment global superior a l’1% respecte a les vigents a 31 de desembre de 2016, en
termes d’homogeneïtat per als dos períodes de les comparació, tant pel que fa a efectius
de personal com a l’antiguitat del mateix.
Amb anterioritat, marcant prioritats amb aquesta Llei esmentada, el Ple de l’Ajuntament,
en sessió extraordinària de data 9 de febrer de 2017, ja havia aprovat definitivament els
pressupostos municipals per a l’exercici 2017 i publicat al BOP de 27 de febrer.
Per tant proposem aplicar un increment de l’1% en les retribucions bàsiques (sou, triennis
i pagues extraordinàries) i en les complementàries (CD i CE), i pel concepte de
gratificacions pels serveis extraordinaris, previstes per a l’any 2017, del personal al servei
de l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès.
I aprovar els annexos I, II i III, que formen part integrant d’aquest acord, corresponents a
les retribucions aplicables de l’1 de gener a 31 de desembre de 2017, en concepte de
sou, triennis, complement de destinació, complement específic i gratificacions per serveis
extraordinaris (en preu unitat hora), al personal al servei de l’Ajuntament de Sant Quirze
del Vallès.
L’1% de l’import, 8.006.524,34€ del Capítol I del pressupost municipalde 2017, representa
un increment pressupostari de 80.065,24€.
Aquest import anirà a càrrec de l’estalvi de les partides de Capítol I, que a data actual no
s’ha utilitzat el crèdit . Per tant no cal fer cap document comptable, ja que l’estalvi es
produeix de les partides dotades i no ocupades.
Així doncs proposem al Ple la corresponent aprovació.

El senyor Luís Villa Carbó declara:
Dir que des del nostre grup municipal de C’s, aquest punt de Ple el votarem a favor.
També recordar en el Ple de pressupostos del mes de febrer, aquest grup ja va deixar
constància ... que s’hauria d’aprovar durant l’any, igual que altres 4 punts, un ja es va
aprovar, es va fer una modificació pressupostària, ara aquest s’aprova ara i per nosaltres
ens faltarà encara 2 més, que potser haurem de fer modificacions pressupostàries... i
només repetir que en aquell Ple jo vaig dir que una vegada s’acabés l’anualitat del
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pressupost 2017, s’assemblaria més al nostre pressupost ... i torno a repetir, anem en
camí de fer-se realitat ...

La senyora Sílvia Peralta Valdívia declara:
Bona tarda.
Nosaltres anunciar el nostre vot favorable, però sí que voldríem fer una sèrie de
consideracions al respecte.
Nosaltres lògicament votarem a favor perquè no podem negar aquest dret als treballadors
i les treballadores públiques, però sí que manifestem la nostra absoluta disconformitat
amb aquest mínim increment.
Precisament aquests dies sortia un estudi en el qual es calculava que els treballadors i
les treballadores públiques en aquests últims 4 anys han perdut un 30% del seu poder
adquisitiu, en aquests 4 anys, degut a la pèrdua de les seves condicions laborals.
Recordem que ja vam patir la rebaixa del 5% del salari base, la congelació de les
nòmines, la supressió de la paga del 2012, que ens va costar suor i llàgrimes poder-la
recuperar i a més tota la pèrdua dels beneficis socials i la baixada de retribucions també
en els casos d’incapacitat temporal.
Per tant, com dic, aquest increment, aquest mínim increment el considerem lògicament
absolutament insuficient i més quan la previsió d’increment del PIB d’aquest any es situa
en el 3%, també va créixer en aquesta línia, en el 2015 i en el 2016 i a més a més l’any
passat, el 2016 va ser l’any que va batre rècords en la història en beneficis empresarials.
Per tant clar, parlar d’això i després arribar i dir, quasi com un favor, que pugen l’1% del
sou dels treballadors i les treballadores, doncs ens causa com a mínim indignació. I no
només pels treballadors i les treballadores públiques, això és aplicable a totes les
persones pensionistes, a totes les persones que estan cobrant prestacions socials i les
que no estan cobrant res pitjor encara i a tota la classe treballadora d’aquest país, que al
final és la que està pagant la crisis, aquesta crisis fictícia, que ha servit perquè els que
tenien, els rics s’enriqueixin encara més i els treballadors i treballadores sortim més
empobrits durant aquests anys.
Per tant ara que sembla que algun il·luminat o il·luminada del govern se li ha ocorregut dir
que és el moment de pujar sous, doncs escolti que els apugin, que no s’apugin un 1%,
sinó que els apugin com a mínim a recuperar aquest 30% en un any o en dos que és el
que haurien de fer.

El senyor Albert Falgueras Cuatrecasas declara:
Gràcies pel vot favorable, evidentment doncs a favor de tots els treballadors de
l’Ajuntament.
Evidentment tots coincidim amb vostè Sra. Peralta, tots voldríem que la pujada fos doncs
molt més alta i que s’adeqüés a la realitat. Però tots coneixem les limitacions i que per llei
només podem pujar aquest 1%.
El que deia abans el Sr. Villa també, no podíem fer el pressupost d’aquest increment
perquè no estava aprovat, vam fer el pressupost amb les dades que teníem en el seu
moment, sinó doncs el Sr. interventor em podrà corregir, i llavors un cop s’ha aprovat pels
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pressupostos generals de l’Estat, és quan hem pogut fer aquest augment i llavors doncs
dotar-ho. En aquest cas ho podem dotar amb l’estalvi que tenim i no ha fet falta fer cap
crèdit extraordinari.

La senyora Elisabeth Oliveras i Jorba declara:
Jo li tornaré a dir el que vaig dir aquell dia.
Vostès que tenen no sé si molta o poca influència en aquest govern que es dedica a
enviar la Guàrdia Civil constantment allà on li va bé. Doncs se’ls hi podrien haver suggerit
ja que van pactar l’aprovació de pressupostos, els hi podien haver suggerit que
l’increment fos millor.
Sap, perquè des d’aquí a Junts per Sant Quirze segur que no hi arribarem en lloc, des del
partit on milito encara menys, jo diria que no s’entenen pas gaire. Però com què veig que
vostès s’entenen, doncs miri potser doncs de bon rotllo els hi diu en els seus caps de
Madrid que a veure si es mullen una mica i resolem les coses.

El senyor Luís Villa Carbó declara:
Primer, és molt trist que per part d’una persona que es dedica a la política digui que ella
no es capaç, de ser capaç d’intentar canviar aquesta societat, jo la veritat ho trobo molt
trist.
D’altra banda, la Guàrdia Civil no l’envia cap polític, l’envia ... Tornem a estar en el mateix
punt d’abans, vull dir per què no vam aprovar l’1% d’increment? Perquè no podíem.
Doncs ara igual, ... l’ha enviat un jutjat i ja està.
I si vostès fan una cosa mal feta, Sra. Mundi vostè ho sap perfectament, si vostè fa una
coda mal feta, vindran els Mossos o la Guàrdia Civil, tingui-ho per descomptat això, i no
l’enviaré jo, l’enviarà el jutjat corresponent.

La senyora Elisabeth Oliveras i Jorba declara:
Sr. Villa jo diria que en aquest Ple tots els regidors que som aquí hi som perquè vivim en
la fe de què millorarem la societat amb el que fem, sinó la veritat és que les hores que les
nostres famílies perden de nosaltres, les hores que deixem de treballar i la nostra salut
que també se’n resenteix, no s’ho compensen. És a dir, l’esforç i la il·lusió de tots
nosaltres probablement si ens ho pregunten a tots, tots direm que pensem que la nostra
aportació és per millorar aquesta societat i per tant ja li puc ben dir que jo moriré en
aquest intent, en un altre no sé, però aquest segur.

La senyora Montserrat Mundi i Mas declara:
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Agrair l’aclariment del Sr. Villa, que no ho tenia gaire clar. Gràcies.

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

11. Suspensió de tramitacions i llicències àmbit Centre comercial Alcampo
ANTECEDENTS DE FET
I.- La Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona en data 22/3/2000 va aprovar
definitivament el Pla General d’Ordenació Urbana (PGOU) de Sant Quirze del Vallès. El
PGOU vigent fixa la seva vigència, així com les condicions que s’han de donar per a la
seva revisió, de tal manera que l’article 8 de les Normes Urbanístiques (NN.UU) estableix
una vigència de 12 anys dividit en tres períodes quadriennals, sense perjudici de la
revisió.
II.- Des de l’aprovació definitiva del PGO fins a l’actualitat, s’ha produït una etapa
d’importants reformes i/o actualitzacions de la legislació en matèria urbanística, de tal
manera que s’aprova la llei 2/2002 de 14 de març d’urbanisme, la llei 10/2004 de 24 de
setembre per al foment de l’habitatge, de la sostenibilitat i de l’autonomia local, el decret
1/2005 de 26 de juliol com a text refós de la llei d’urbanisme, el decret 305/2006 de 18 de
juliol pel qual s’aprova el reglament de la llei d’urbanisme, el decret legislatiu 1/2010 de 3
d’agost com a text refós de la llei d’urbanisme i la llei 3/2012 de 22 de febrer de
modificació del text refós de la llei d’urbanisme.
III.- El Ple de l’Ajuntament, en la sessió ordinària que va tenir lloc el dia 26 de novembre
de 2015, va adoptar l’acord d’encarregar als Serveis Tècnics Municipals, així com als
serveis jurídics, la redacció de la documentació necessària als efectes d’iniciar els treballs
de redacció del Pla d’Ordenació Urbana de Sant Quirze del Vallès.
IV.- De la Memòria tècnica de data 13/7/2017 elaborada per l’Arquitecte Municipal es
desprèn entre d’altres motius:
-Que a data d’avui l’ajuntament de Sant Quirze del Vallès ha començat la redacció del
nou POUM del municipi. La transformació de l’àrea de l’estació per convertir-la en zona
de centralitat del municipi és una de les actuacions previstes en l’actual PGO que no
s’han executat i que es recull entre les propostes prioritàries del nou POUM. Entre els
objectius que es fixa el vigent PGO hi figuren:
- potenciar la important accessibilitat derivada de l’estació de ferrocarril i la seva
funció intermodal, amb la dotació d’una amplia zona d’aparcament vinculada a
l’estació.
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- vincular els centres comercials existents ( clau 5c ) a la nova àrea de centralitat i
Mas Duran ( solars qualificats d’ordenació singular, clau 7 ), aproximant-les al centre
tradicional.
- introduir usos d’equipaments, comercials i terciaris.
-En aquest sentit es fa evident que l’àmbit inicial del PE de l’estació ha d’incorporar en la
seva proposta d’ordenació els àmbits de influència del centres comercials existents ( clau
5c ) i de Mas Duran ( solars qualificats d’ordenació singular, clau 7 ), i definir l’ordenació
de l’edificació amb una visió integradora i coherent del conjunt.
-L’objectiu de l’ajuntament és per tant garantir la integració de la proposta, que ja fixava el
PGO, i que el nou POUM recull com a idees força, amb la prioritat de convertir aquest
espai en una àrea de centralitat significativa en el nou projecte urbá de Sant Quirze del
Vallès, transformant l’àrea de l’estació i els seus voltants en un espai intermodal de
transport, integrant el ferrocarril, l’aparcament i una oferta d’equipaments i d’activitat
econòmica, comercial i de serveis associades, que representi per aquest àmbit un atractiu
per la població de Sant Quirze del Vallès i dels voltants.
-Un dels objectius fonamentals de la revisió del planejament i el projecte de POUM, tal i
com s’ha indicat en els objectius de la memòria, és com regular la transformació de l’àrea
de l’estació, lligada a la transformació de la C-1413a i la conversió en passeig del traçat
actual, el soterrament de la via del tren, la utilització de l’aparcament públic de l’Alcampo
com a aparcament de l’estació, la construcció d’equipaments, juntament amb usos
terciaris i comercials, i la definició de les volumetries de les edificacions i la seva
ordenació. El nou planejament haurà d’establir una ordenació coherent de les connexions
entre l’àmbit de l’estació i l’equipament comercial regulant i ordenant la ubicació de les
propostes de creixement de l’actuació edificatòria.
-Les propostes per l’aprovació inicial del POUM hauran d’incorporar en la seva proposta
d’ordenació els àmbits de influència del centres comercials existents ( clau 5c ) i de Mas
Duran ( solars qualificats d’ordenació singular, clau 7 ), definir l’ordenació de l’edificació
amb una visió integradora i coherent del conjunt. Haurà de contemplar també la mobilitat
generada per l’ús de l’estació de servei que forma part de l’aparcament públic, caldrà
redefinir la mobilitat generada per l’ús de la benzinera i de l’aparcament comercial en
relació també a la previsió d’us d’aquest aparcament públic, en relació a l’accessibilitat
derivada de l’estació de Ferrocarril, tal i com ja preveia el Pla Especial pel
desenvolupament de part de la xarxa viaria i ordinació volumètrica del polígon A del Pla
Parcial Sud-Oest (plànol I.06) per la instal·lació del centre comercial, i s’hauran de tenir
en compte les previsions del projecte d’obra de millora general de variant de Sant Quirze
del Vallès, carretera C-14132, inici PK 17+800 de la C-1413a, i final en la C-58 PK
13+000 de l’antiga A-18.
FONAMENTS DE DRET
- Text Refós de la Llei d’Urbanisme, aprovat per Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost
(TRLUC) :
*Article 73.- Suspensió de tramitacions i llicències.
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1.-Els òrgans competents per a l’aprovació inicial de les figures de planejament urbanístic
podran acordar, amb la finalitat d’estudiar la seva formació o reforma, suspendre la
tramitació de plans urbanístics derivats concrets i de projectes de gestió urbanística i
d’urbanització, així com l’atorgament de llicències de parcel·lació de terrenys, d’edificació,
reforma, rehabilitació o enderroc de construccions, d’instal·lació o ampliació d’activitats o
usos concrets i d’altres autoritzacions municipals connexes establertes a la legislació
sectorial.
L’apartat 2 del mateix article 73 determina que els acords de suspensió de tramitacions i
de llicències han de publicar-se en el butlletí oficial corresponent i han de referir-se a
àmbits identificats gràficament.
*Article 74.- Termini de suspensió de tramitacions i llicències.
L’apartat 1 determina que la suspensió de tramitacions i de llicències per àmbits
determinats en el cas de l’article 73.1 no pot durar més d’un any .
-Reglament de la Llei d’Urbanisme, aprovat per Decret 305/2006, de 18 de juliol :
*Articles 102 , 103 i 104, que desenvolupen els articles 73 i 74 de la Llei d’Urbanisme, en
relació amb la suspensió de tramitacions i llicències com actuació preparatòria de la
formulació del plans urbanístics municipals.
DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer.- Aprovar la suspensió durant termini d’un any de la tramitació de plans
urbanístics derivats i de projectes de gestió urbanística i d’urbanització, així com
l’atorgament de llicències i autoritzacions en tot l’àmbit del Centre Comercial Alcampo de
Sant Quirze del Vallès, delimitat gràficament a l’Annex d’aquest acord, a l’empara d’allò
establert a l’article 73.1 del TRLUC, atès que l’Ajuntament té previst estudiar l’ordenació
d’aquesta zona com que s’ha d’incloure en una modificació puntual del PGOU i
posteriorment en els treballs de revisió del PGO que han de conformar el nou POUM
d’aquest àmbit d’actuació.
Segon.- Determinar que aquesta suspensió no afectarà a les llicències d’obres relatives a
actuacions de reparació i/o manteniment que puguin plantejar-se en l’àmbit afectat ni a
les comunicacions relatives als canvis de titularitat d’activitats existents.
Tercer.- Publicar aquest acord en el BOPB, DOGC i en un diari de major circulació de la
província .
Quart.- Notificar aquest acord a tots els propietàries/aris afectats i altres interessats.
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Annex:

Deliberacions
El senyor Francesc Fernández Lugo declara:
Bona nit a tothom.
Com saben a Sant Quirze del Vallès estem ja en el procés de revisió del Pla general que
està vigent des de l’any 2000.
La transformació de l’àrea de l’estació per convertir-la o refermar-la com a zona de
centralitat del poble, és una de les actuacions que preveu el Pla actual i que fins ara no
s’ha executat.
Convé recordar que el POUM en vigor fixa uns objectius entre els quals hi ha potenciar
l’accessibilitat derivada de l’estació amb la dotació d’una zona d’aparcament vinculada, el
lligam del centre comercial existent a l’àrea de Mas Duran, tot acostant-los al centre i la
introducció d’usos d’equipaments, comercials i terciaris.
És evident que l’àmbit inicial del Pla especial de l’estació ha d’incorporar en la seva
proposta d’ordenació les zones d’influència del centre comercial i del Mas Duran i ordenar
l’edificació amb una visió que integri el conjunt i que el faci coherent.
L’objectiu municioal doncs, tal com ja reflecteix el Pla actual, és convertir tota aquesta
zona en un pol de centralitat de Sant Quirze.
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I un dels objectius de la revisió del planejament és com regular la transformació de la
zona de l’estació, comptant que per allà ens travessa la C-1413 i convertir el traçat actual
en passeig, soterrant la via del tren.
Un altre objectiu de la revisió és la definició de les volumetries de les edificacions en
aquest àmbit i la seva ordenació. En el planejament haurà de cohesionar les connexions
entre l’estació i l’equipament comercial, tot ordenant i regulant la ubicació de les
propostes de creixement edificatori. Caldrà contemplar també la mobilitat que genera la
benzinera, que forma part de l’aparcament públic del centre comercial, redefinint aquesta
mobilitat i fent-la compatible amb la que generen l’estació i el pàrquing.
Així doncs per poder tirar endavant els treballs de revisió del Pla general d’ordenació
urbanística, proposem al ple que aprovi suspendre durant un any la tramitació de plans
urbanístics derivats i de projectes de gestió urbanística i d’urbanització, així com
suspendre l’atorgament de llicències i autoritzacions en tot l’àmbit del centre comercial
Alcampo, atès que hi ha la intenció d’estudiar l’ordenació d’aquesta zona en els treballs
de revisió del POUM.
Cal especificar però, que aquesta suspensió no tindria caràcter retroactiu i tampoc no
afectaria a les llicències d’obra relatives a actuacions de reparació o manteniment que
puguin plantejar-se en l’àmbit afectat, ni tampoc a les comunicacions relatives als canvis
de titularitat en activitats ja existents.

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)
Vots en contra: 0
Abstencions: 8 (PDeCat, PSC-CP i C’s)
La senyora Elisabeth Oliveras i Jorba declara:
Donat que avui tant l’interventor com la Sra. Secretària ens han fet un informe conjunt
sobre una moció que ara és el punt que ve, demanaríem fer un minut de recés per poder
parlar els portaveus de si la mantenim o no i després continuem amb el Ple.
Continuem amb la sessió plenària.
La moció que els hi comentàvem és una moció que va presentar Junts i IC conjuntament i
consensuada amb el PDeCAt, perquè l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès s’adhereixi
al programa d’homogeneïtzació dels processos i mecanismes interns de tramitació dels
tributs i cotitzacions socials.
Com els hi comentava hem rebut un informe conjunt de Secretaria i d’Intervenció en el
que ens fan una sèrie d’advertiments, proposem de deixar-la sobre la taula, no la retirem,
la deixem sense tramitar, per veure com funciona durant el mes de setembre en altres
àmbits i decidirem després si la tornem a posar en el Ple.

12. Moció presentada per Junts-ERC-AM i ICV-EUiA-E, perquè l'Ajuntament de Sant
Quirze del Vallès s'adhereixi al programa d'homogeneïtzació dels processos i
mecanismes interns de tramitació dels tributs i cotitzacions socials
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Aquest punt de l’ordre del dia es deixa sobre la taula.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS
El desplegament de les competències de l’Agència Tributària de Catalunya (ATC) forma
part del Pla de Govern de l’XI Legislatura que preveu crear la hisenda pròpia de
Catalunya sota els paràmetres de l’administració tributària del segle XXI, amb un model
d’administració més propera i una relació de confiança entre administració i ciutadania.
Els darrers mesos, el Govern ha dotat l’ATC dels mecanismes que li han de permetre
assumir directament la gestió dels diferents tributs, propis i cedits, en totes les seves
fases, així com ampliar la col·laboració administrativa amb tots els ens locals i altres
entitats del sector públic que ho sol·licitin, segons el marc competencial vigent. Alhora, es
troba en tramitació al Parlament de Catalunya la Llei de l’Agència Catalana de Protecció
social, que ha de ser l’ens que gestioni en el futur el gran gruix de la protecció social que
sigui competència de la Generalitat de Catalunya en cada moment.
L’adequació de l’estructura organitzativa i el desplegament territorial de la hisenda
catalana i de l’Agència de Protecció Social de Catalunya permetran la seva consolidació
per adaptar-la als nous reptes i requeriments a què ha de fer front una administració
moderna.
En el marc de col·laboració entre administracions, el Govern està desenvolupant una
estratègia d’optimització, homogeneïtzació i simplificació dels processos de presentació i
pagament dels tributs estatals i les cotitzacions socials que les administracions públiques
de Catalunya han de satisfer a l’Agència Estatal d’Administració Tributària (AEAT) i a la
Tresoreria General de la seguretat Social (TGSS). L’objectiu principal és facilitar els
processos i millorar l’eficiència de tots els agents implicats en base al component
tecnològic i les economies d’escala que es poden assolir amb aquesta col·laboració.
Atès que la Generalitat ha creat el Programa d’homogeneïtzació dels processos i
mecanismes interns de tramitació dels tributs i les cotitzacions socials que ingressa el
sector públic de la Generalitat a l’Estat mitjançant Acord de Govern de 25 d’abril de 2017,
complementat per Acord del Govern de data 11 de juliol de 2017
Atès que segons l’article 2.1 f) de la Llei 7/2007, de 17 de juliol, de l’Agència Tributària, li
corresponen a l’ATC les funcions que li siguin atribuïdes per conveni administratiu, per
encàrrec de gestió o per qualsevol altra fórmula jurídica establerta per la normativa
vigent.
Atès que l’Agència Catalana de Protecció social serà l’encarregada de la tramitació de les
cotitzacions socials a la que es refereix el Programa. I que mentre no estigui creada
correspon a la Direcció General de Protecció Social del Departament de Treball, Afers
Socials i Famílies.
Atès que en el marc de Tributs de Catalunya s’està desplegant una intensa col·laboració
de l’administració tributària del Govern de la Generalitat i els conjunt de les
administracions locals del nostre país, amb la voluntat de prestar servei, de cercar
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economies d’escala i de millorar l’eficiència del conjunt de les administracions tributàries
catalanes.
Atès que el Programa d’homogeneïtzació dels processos i mecanismes interns de
tramitació dels tributs i les cotitzacions socials que ingressa el sector públic de la
Generalitat a l’Estat permet l’adhesió voluntària de tots els ens locals i les entitats del seu
sector públic que en vulguin formar part.
Per tots aquests motius els grups municipals de Junts per Sant Quirze-ERC-AM i d’ICV
proposen al Ple de l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Que l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès subscrigui amb l’Agència Tributària
de Catalunya el Conveni que s’adjunta com a annex I, per a l’homogeneïtzació dels
processos i mecanismes interns de tramitació dels tributs que ingressa el sector públic de
la Generalitat i altres ens públics de Catalunya a l’Agència Estatal de l’Administració
Tributària.
Segon.- Que l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès subscrigui amb el Departament de
Treball, Afers Socials i Famílies el Conveni que s’adjunta com a annex II, per a
l’homogeneïtzació dels processos i mecanismes interns de tramitació de les cotitzacions
socials que ingressa el sector públic de la Generalitat i altres ens públics de Catalunya a
la Tresoreria General de la Seguretat Social.
Tercer. Traslladar l’acord d’adhesió al programa a les entitats que depenen d’aquest ens
per impulsar la subscripció dels convenis per part seva: Organismes autònoms locals, les
entitats públiques empresarials locals, les societats mercantils locals i qualsevol altre ens
o entitat local amb personalitat jurídica pròpia que formi part del sector públic d’aquest
Ajuntament.
Quart. Comunicar a la Secretaria d’Hisenda de la Generalitat de Catalunya i a la
Secretaria General de Treball, Afers Socials i Famílies, així com a les entitats
municipalistes (Associació Catalana de Municipis i Associació de Municipis per la
Independència) l’aprovació de la present moció.

13. Prendre coneixement de la renúncia de la regidora Sra. Sílvia Peralta Valdívia
ANTECEDENTS DE FET
El dia 6 de juny de 2017, la Sra. Sílvia Peralta Valdívia va presentar la renúncia al càrrec
de regidora de l’Ajuntament, per mitjà d’escrit presentat al Registre General d’Entrades,
número 2017007386 i que aquesta es fes efectiva en el Ple ordinari del mes de juliol.
FONAMENTS DE DRET
D’acord amb el que disposen l’article 9 del RD 2568/1986, de 28 de novembre que
aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic dels ens locals, l’art. 182
de la Llei orgànica de règim electoral general així com la Instrucció de 10 de juliol de
2003, de la Junta Electoral Central.
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DISPOSICIÓ
L’alcaldessa proposa al Ple l’adopció de l’acord següent:
Primer. Prendre coneixement de la renúncia voluntària al càrrec de regidora que ha presentat
mitjançant escrit de 6 de juny de 2017, la Sra. Sílvia Peralta Valdívia, la qual serà efectiva a partir
del moment en què acabi la sessió.

Segon. Sol·licitar a la Junta Electoral Central, l’expedició de la credencial acreditativa de
condició d’electe per a substituir el respectiu càrrec cessant, que, en atenció als
components de la candidatura, es proposa que s’emeti a favor del Sr. Manuel Cáceres
Castaño, electe que els correspon, segons l’ordre de col·locació a la candidatura amb
que el PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA-CANDIDATURA DE PROGRÉS
(PSC-CP) va concórrer a les eleccions municipals de 2015.

Deliberacions
La senyora Sílvia Peralta Valdívia declara:
Bona tarda de nou a tots i totes.
Intentaré ser breu perquè estem en època de vacances ja i crec que tenim ganes tots
d’agafar vacances que les necessitem, abans parlàvem de la salut emocional,
bàsicament per la salut física i emocional també i per agafar i recarregar piles.
Voldria agrair primer l’assistència dels veïns i les veïnes que avui ens acompanyen i
sobretot també dels companys i companyes de la nostra federació, que també estan aquí
acompanyant-nos en aquest dia.
El primer secretari de la nostra federació el Sr. Jimeno, a l’alcaldessa de Badia l’Eva
Menor i als companys de Montcada, companys de Sabadell i als companys de Sant
Quirze, perquè la veritat és que he de dir que, que he estat molt afortunada, he estat
sempre molt ben acompanyada per part de tota la nostra federació i la veritat és que això
és una satisfacció poder-ho dir.
I també vull agrair als grups municipals que estan avui aquí en el Ple, perquè van tenir la
deferència d’acordar en Junta de Portaveus que aquest punt fos l’últim, fos l’últim del Ple,
per tant avui no hi hauran precs i preguntes i com dic doncs això bé “es de bien nacidos
ser agradecidos” i això és una deferència que han tingut amb mi i per tant els hi agraeixo
de veritat.
Bé com vaig comentar a la carta de comiat que faig fer a l’Informem, han estat 10 anys
d’intensa vida política, una gran experiència que no canviaria per res, però a la vegada
també i abans ho parlàvem perfectament en temes de conciliació i en altres temes.
També ha estat un gran sacrifici, ha estat un gran sacrifici sobretot per la meva família, a
la qual li vull donar les gràcies pel seu suport incondicional i sense la qual hagués estat
impossible portar tota aquesta responsabilitat, sobretot als meus pares, al meu marit i a la
meva filla, que sempre, sempre han estat al meu costat.
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En el meu cas també aquest sacrifici malauradament, tal com ha dit la Sra. Alcaldessa no
és un punt grat, ha repercutit també en la meva salut, per això sabeu que sempre
reconeixeré i sempre defensaré la política local com el millor exponent de compromís
amb la ciutadania i sobretot defensaré i continuaré defensant la participació de les dones
en l’àmbit polític, en el qual encara tenim molt a dir i molt a fer. I no només en càrrecs de
representació pública, també hem tingut molts debats aquí en el Ple respecte a la
visualització de les dones, no només en càrrecs de representació pública on les dones
ens visualitzem, en els càrrecs de representació orgànica dins dels partits polítics, en el si
on es prenen realment les decisions estratègiques de la política, allà és on hem d’estar
també les dones.
La meva vida política no són aquests 10 anys com a regidora, la meva vida política
afortunadament va molt més enllà, des de jove he estat vinculada a moviments de
defensa dels drets humans, i en un moment convuls i crític a nivell polític, semblant al
d’ara, ja fa quasi 20 anys, vaig decidir donar un pas més i implicar-me en la vida política
afiliant-me al PSC, al partit que millor representa els meus valors i ideals personals:
igualtat, llibertat, solidaritat i justícia social.
Des del 2003 he assumit diferents càrrecs de responsabilitat orgànica i de representació
pública, al 2007 vaig tenir l’orgull de ser escollida regidora del PSC de Sant Quirze a les
eleccions municipals i vaig portar també la responsabilitat al nostre govern dels Serveis
Generals, Recursos Humans, Igualtat i Solidaritat, fins a les darreres eleccions del 2015
quan vam passar a l’oposició.
Tant quan estàvem a govern com ara a l’oposició, sempre hem intentat fer propostes amb
un esperit constructiu i en positiu.
El nostre interès sempre ha estat l’interès col·lectiu del poble, per sobre de qualsevol
interès partidista ni particular, ara bé aquest esperit constructiu no significa que
estiguéssim d’acord amb tot lògicament, ni al govern, i la Sra. Mundi ho sap molt bé, hem
debatut i hem après molt conjuntament de fer política i d’arribar a acords polítics, ni
tampoc a l’oposició, perquè precisament és en el debat polític i en el respecte a la
pluralitat d’idees on creiem fermament que rau la base de la democràcia, sense pluralitat
política no hi ha democràcia.
Hem mirat de treballar per Sant Quirze entenent la nostra responsabilitat com un
compromís envers la ciutadania, amb capacitat de treball i amb la màxima disponibilitat,
amb rigorositat en la gestió dels recursos públics i sobretot amb lleialtat a la nostra
Constitució, amb lleialtat al nostre Ajuntament, que no ens oblidem és la casa de tots i de
totes.
Avui vull agrair a totes les persones que durant aquests dies m’han fet arribar els seus
missatges d’agraïment i de suport, a totes les que durant tot aquest temps també m’han
donat el seu suport, m’han enriquit amb les seves crítiques constructives, m’han ajudat a
créixer com a persona, hem treballat en equip per intentar millorar la vida dels nostres
veïns i veïnes i en definitiva per intentar ajudar a fer una societat més justa i igualitària.
Agraeixo la gran tasca que desenvolupa el personal de l’Ajuntament de Sant Quirze, la
seva professionalitat i vocació de servei públic, agraeixo als meus companys i companyes
de Consistori, als que estan ara i també als que m’han acompanyat als anys precedents,
amb els que hem compartit govern i també amb els que hem compartit oposició. I vull
agrair molt especialment a totes les entitats i associacions del nostre poble, que són un
dels millors actius que tenim i sense les quals moltes de les actuacions que repercuteixen
a millorar la vida de les persones, no seria possible.
Com a regidora i portaveu municipal, espero haver representant dignament a la meva
agrupació, a l’agrupació del Partit Socialista de Sant Quirze i a la nostra federació, a la
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Federació del Vallès Occidental Sud, uns companys i companyes magnífics, que durant
aquests anys m’han donat la seva confiança i als veïns i veïnes que amb el seu vot van
confiar i continuen confiant en nosaltres. Espero també haver estat coherent amb els
nostres principis i valors. Com sempre estaré a disposició dels meus companys i
companyes per ajudar-los en tot el que calgui i per tornar a posicionar al PSC com a partit
de l’esquerra, el partit de les persones.
Aquestes són les premisses que estic segura continuaran vives en el nostre grup
municipal socialista amb el company Carles i amb el nou company que s’incorporarà el
Manuel Cáceres, al qual aprofito per donar-li la benvinguda i desitjar-li molts encerts i
bona feina, estic segura que així serà.
Per últim m’acomiado amb unes paraules que sempre dic i continuaré dient amb orgull:
sóc dona, sóc política i sóc socialista.
Gràcies i fins sempre.
La senyora Marta Baldrich Caselles declara:
Abans de res Sra. Peralta, a mi em costen molt els comiats, han sigut 6 anys, però bé
deixant de banda els formalismes que imposa el ple avui, et parlaré de tu.
Sílvia primer de tot agrair el teu tarannà conciliador que sempre has demostrat dia a dia,
estiguem a l’oposició o estiguem al govern, ja que has demostrat, ja que han anat sempre
més enllà de dels diferències polítiques, sempre has interposat les persones i això és
d’agrair i ens ho has demostrat.
Ha estat un plaer coneix-se’t tant a nivell polític com personal i et desitjo formalment el
millor, que de ben segur i que de ben segur ens anirem retrobant pel poble, segurament
en més d’una reunió, perquè no ho deixaràs això ja ho sabem.
I senzillament acabo aquí, gràcies per aquests anys de dedicació a Sant Quirze.
El senyor Luís Villa Carbó declara:
Agrair a la Sra. Peralta tota la tasca pública feta dins de Sant Quirze i a la comarca i al
país, i que quedi molt clar que jo que sóc un regidor nou, perquè vaig entrar fa 2 anys ara,
haig de dir que la seva tasca, la seva feina ha sigut per mi, on jo més he après per poder
fer la meva i això és una cosa que li ha de quedar molt clar i moltes gràcies Sílvia.
El senyor David Sánchez Mancebo declara:
Bé com a moment distés, emocionant, després de tants anys asseguts aquí amb la Sílvia
doncs costa, costa dir fins d’aquí una estona. Amb la Sílvia que fa anys que hem
compartit diferents mandats, no recordo exactament quants crec que 3, ja ens coneixíem
abans que coincidíem en bodes i tot. I també doncs són moments de distensió i que ens
van fer permetre que persones que militaven i que agafarien diferents posicions, ella
continua al mateix partit, jo no, jo sóc el que he canviat, però en qualsevol cas, sempre
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doncs amb el respecte i la cordialitat que persones com la Sílvia es pot conviure i viure,
conviure i viure.
Jo quan a vegades parlem entre nosaltres dels demés, que a vegades parlem un dels
altres, sempre quan m’he referit a la Sílvia sempre he dit el mateix, és una persona
treballadora, treballadora i compromesa. I això avui en dia és difícil i si a més li poses la
paraula lleial, encara és més. Per tant Sílvia molta sort.

El senyor Carles Gilabert Cardona declara:
Bé en aquest cas no només és una companya de Consistori, és una companya de partit,
una amiga i ha sigut un honor i un plaer treballar al seu costat. El dia que va comptar amb
mi perquè junt amb ella com a primera secretària ocupés la Secretaria d’Organització del
nostre partit, va ser per mi un honor.
Quan em va demanar que presentés la seva candidatura a l’Alcaldia de Sant Quirze
davant dels nostres companys va ser un honor i quan em va demanar que fos el número
2 de la seva candidatura encara més gran.
Per tot el que et dic Sílvia, gràcies.
La senyora Montserrat Mundi i Mas declara:
Ai, amb lo ploranera que sóc jo, mare de Déu.
Bé va, vaig a fer el cor fort, tot i que ja he dit abans que aquest Ple, era un Ple que per mi
no era agradable.
Jo ho he escrit perquè així intentaré mantenir la calma.
Diuen que un adéu, encara que sigui voluntari i sigui per millor sempre és una hora trista i
per nosaltres ho és, molt especialment perquè durant tots aquests anys hem col·laborat
molt estretament.
Des de les nostres diferències ideològiques en alguns temes clau, hem estat capaços
d’aconseguir un gran punt de trobada, en una qüestió que no és pas menor.
L’estimació per Sant Quirze i el treball per fer un poble millor per tots i cadascú dels
santquirzencs i santquirzetenques, però més enllà d’aquesta col·laboració política i en la
gestió de l’Ajuntament, aquests anys que hem col·laborat fent equip de govern, també
han servit per superar, superant els colors polítics, establint una molt bona amistat.
Com deia al començament, un adéu sempre és trist, avui Sant Quirze perd una gran
regidora, una persona honesta i compromesa, també molt treballadora, però mirem el
costat bo, avui la teva família, la teva filla i la teva parella et guanyen de nou, perquè els
hi podràs dedicar moltes hores i estones que fins ara dedicaves al teu poble.
I nosaltres et perdem com a regidora i companya de Consistori, en el Ple, però
mantindrem com a veïna i sobretot com a amiga.
Moltes gràcies pels anys i el treball que has dedicat a aquest poble, una tasca sovint no
prou agraïda, sempre m’heu sentit i sempre he dit i he cregut que la política és una
activitat molt noble i positiva per transformar i millorar la societat i en un moment on la
política sembla que és menystinguda i no està gens de moda, és una pena perdre
persones com tu, amb una forta voluntat de servei públic.
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Et trobarem a falta Sílvia, moltes gràcies i molta sort i que siguis molt feliç amb tots els
reptes i projectes que iniciïs. Gràcies de cor.
El senyor Àlex Brossa i Enrique declara:
Bona tarda a tothom.
La primer vegada que vaig conèixer la notícia em va venir una cosa al cab i ara la miraré
d’explicar breument. És una mica el que reflexa una cosa que vostè ha fet durant tota
aquesta etapa, vivim en un món sovint mancat d’ideologies i vostès ha reivindicat aquí
també doncs el paper de fer política, jo penso que durant tot aquest temps ho seguirà
fent, i ja ho ha fet abans, però jo en destacaria el que ha representat doncs a capa i
espasa i en el seu poble, el seu espai polític, sovint part d’aquesta agitació que hem
tingut, certs partits polítics addicionals arreu de l’Estat, a Catalunya, a tot arreu, doncs
una part també va de què, alguns partits van deixar ..., això ha fet doncs que trontollin els
partits tradicionals.
Vostè, insisteixo a nivell local, entenc que ha defensat els seu espai polític a capa i
espasa, això no vol dir doncs que òbviament el món que ambiciona i tots plegats anem
també evolucionant ideològicament, anem pivotant i ens anem adaptant, però jo
destacaria això, de no deixar orfes ... polítics, sinó tot el contrari, defensar-lo a nivell local
en tots els àmbits i és una tasca molt noble, que fa molta gent òbviament, però vostè en
especial. No sé si m’he acabat expressant del tot correcte perquè no ho portava escrit, i
segurament si ho hagués escrit ho hauria expressat millor, però suposo que ho entén i
enhorabona per tota aquesta trajectòria.
La senyora Elisabeth Oliveras i Jorba declara:
Abans de dir-li res faré una altra cosa.
Bé la planta és en nom de tots els companys de Consistori, simbolitza, és una planta motl
bonica, és molt forta, però s’ha de cuidar. Per tant la gent molt forta s’ha de cuidar molt
també, perquè sinó qualsevol pot acabar caient cada dia, arriba un moment que forada i
abans de què se’ns foradi cuidis molt, cuidi-la molt perquè això vol dir que també estaré
pendent de coses sanes i bones.
Jo és que després de tot el que han dit tots, només els hi puc dir que estic d’acord amb
tothom, fins i tot amb la Sra. Mundi i amb el Sr. Villa.
Bé Sra. Peralta jo també li haig de dir que, que dels molts regidors que he vist anar
passant, de les persones que em costa més dir-li adéu com a regidor és a vostè, diria que
la que més, per això que han dit tots els companys, perquè sempre, sempre, sempre, hi
ha un procés de construcció darrera de qualsevol debat, que millora allò que hem
preparat, allò que hem pensat, sempre hi ha un procés de sumar, d’anar a buscar la
conciliació i molts cops des de molt lluny, a vegades debatem coses que sabem que
estem molt lluny tots plegats d’aquell procés, d’altres no tant, pel que deia vostè, per la
recuperació dels espais d’esquerres, per tant aquí ens hi trobem més fàcilment, però a
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vegades en qüestions de país no, però bé que busquem allò que ens fa més fàcil
d’entendre’ns i no tant allò que no ens acompanya.
Per tant estic convençuda que l’espai de la dona a Sant Quirze continuarà molt ben
representat, que vostè vetllarà des de la distància, però segur que hi serem.
Penso que deixa molt bons hereus dels seus aprenentatges, ha estat una molt bona
mestra pel seu entorn i per tant doncs la gent segur que ha après molt que ha de fer. A
vegades hi ha gent que ens ensenya que no s’ha de fer, malauradament en política vostè
ha deixat clar que sí es pot fer per poder dedicar-nos a la política.
I el que deia la Sra. Mundi, tant vostè com la seva família es mereix tot aquest temps que
ara tindran, els que fan molts anys que ho fem sabem tot allò que no fem, hem donat,
quants dies hem arribat tard, quantes nits hem anat a fer un petó i estan dormint i fins
demà i quants dies no hem vist els fills o els companys perquè no havia temps, perquè
estàvem fent un treball col·lectiu.
Penso que la gent que fem política municipal estem una mica tocats, perquè realment és
important, és la representació més propera, però també és la més fàcil de cremar, és on
el veí pot venir i dir-nos directament “ho fas molt malament”, ha interpel·lar-te en
moments que estàs molt atabalat en qüestions personals i et venen a buscar i allà és molt
difícil a vegades tenir una resposta bona, perquè potser en aquest moment no comptes
ser aturat i que et diguin res.
Un cost també és que entenguin que estàs fent, i com li deia el Sr. Brossa, ha aconseguit
mantenir aquest espai digne, coherent, ja li puc ben dir que sí, que ha estat coherent amb
tots els seus ideals i amb la seva manera de treballar.
Estic convençuda que ha hagut de fer grans esforços en alguns moments, la gestió, per
poder empassar-se alguna gestió que ha fet, n’estic molt convençuda, perquè és això, la
convivència política ens porta aquí.
El llibre, no sé si l’ha llegit, a mi m’agrada molt llegir, em sembla que a vostè també, no he
tingut temps d’anar-li a buscar un quadre, també ser que pinta, però en aquest cas aquest
llibre és apassionant perquè t’arrossega endins i és interessant per passar una bona
estona i per fer una bona desconnexió.
Dir-li que sap que té l’Ajuntament obert, és a casa seva com la casa de tots els veïns, que
agrairem sobretot que ens avisi quan vegi que ens equivoquem molt, si és així. I que com
a veïna segur que la tenim, però que sempre, sempre, per nosaltres serà la Sílvia, aquella
persona que ha defensat durant molts anys aquesta tasca amb molta dignitat, i això, com
han dit tots, que siguin molt feliços amb tot aquest temps que ara recupera.
I desitjar-li Sr. Cáceres, quan ens arribi l’acta, li deixem el llistó molt alt eh Sr. Cáceres, ja
ho veu, difícil, difícil ho posem aquí, a més a més ara se’ns descompensa el món de les
dones al Ple i alguna cosa haurem de fer.
La senyora Sílvia Peralta Valdívia declara:
Simplement agrair a tots i totes les seves paraules i el seu carinyo perquè, bé jo no
m’emporta aquí només companys i companyes lògicament a nivell polític, sinó amics i
amigues, amics i amigues com diu la cançó, per sempre, i saben que podran comptar
amb mi amb el que faci falta.
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I sí els demano una cosa, m’ho estan demanant a mi, però jo els hi demano també a tots
vosaltres, que sigueu feliços, que sigueu feliços fent política i sobretot en la vostra vida
personal perquè us ho mereixeu. Gràcies.
La senyora Elisabeth Oliveras i Jorba declara:
Acabem el Ple recollint les paraules que ha dit la Sra. Peralta, una dona política,
socialista i recollint sobretot l’últim desig, el deixarem per tot Sant Quirze, que tothom
sigui molt feliç durant aquest mes d’agost, que ens trobarem per Festa Major, cuideu-vos
molt.

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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