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SECRETARIA
Helena Muñoz Amorós.
QUÒRUM
Es verifica afirmativament el quòrum d’assistència a l’inici de la sessió i es manté durant
el seu transcurs.
El Sr. David Sánchez, s’incorpora a la sessió a les 19:15 hores, durant el punt dels
Informes de Presidència.
CONVOCATÒRIA
Primera.
ASSUMPTES CONEGUTS
1. Aprovació acta
S’aprova l’acta de la sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament de 27 de març de 2014.

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

2. Informes de Presidència
Molt bona tarda veïns i veïnes que ens acompanyeu i regidors i regidores.
Dins dels informes de presidència d'avui, vull tractar temes que considero que són molt
importants i dels quals hem de sentir un fort orgull.
En primer lloc, us parlaré de la nostra policia local. Com alcaldessa m'haureu sentit dir
moltes vegades que tenim un gran cos de policia local. Professional, motivada, preparada
i formada... Una policia local de primera. Els regidors i regidores que hi participeu en la
comissió de presidència i seguretat ciutadana teniu ocasió de comprovar-lo amb la
informació que cada mes us ofereix el tinent d'alcaldia i l'inspector.
Com alcaldessa i com a santquirzenca sempre he cregut que la seguretat ciutadana és
imprescindible. Sense seguretat, no hi ha benestar ni llibertat. No hi ha qualitat de vida.
Per això, tant jo mateixa com tots els membres del govern municipal sempre hem apostat
per dotar la policia local dels recursos que els hi fa falta i també la carrera professional, la
confiança i la formació, igual que ho hem fet i ho estem fent amb al resta de treballadors i
treballadores municipals.
La policia és un servei que es requereix sempre en moments complexos, que la
ciutadania utilitza quan té problemes, i que està operatiu les 24 hores del dia i els 365
dies de l'any. Per això, era molt important establir un model de policia local nou, basat en
la proximitat i en la professionalitat, perfectament integrat en el sistema de policia de
Catalunya, i constantment obert al diàleg amb la ciutadania. Per això vam treballar per
crear comandaments, per això vam dotar la plantilla dels membres necessaris, per això
vam signar convenis i hem participat amb la Conselleria d'Interior per formar-ne part de
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les eines globals de què està dotada la policia de Catalunya, com és la Xarxa Rescat o
l'accés a les bases de dades policials. Per això també, vam renovar la prefectura, creant
també una sala d'emergències, i vam pressupostar compres i rèntings de vehicles:
turismes, 4x4, scooters i motos. I els hem anat renovant de forma constant, sovint sense
ni tan sols fer la foto o nota de rigor, perquè pensem que la policia local necessita suport
real i no publicitat. Per això hem obert la nostra policia al món educatiu, participant
activament amb la comunitat escolar, i donant sempre consells. De circulació i trànsit, o
de l'ús d'internet i de les xarxes socials. Per això s'han establert nous quadrants, s'han
potenciat les relacions amb la resta de policies (policia de Catalunya com són els mossos
o la policia local de Sabadell, Rubí i Terrassa, i les forces i cossos de seguretat de l'Estat
com és la policia nacional o la guàrdia civil). I per això també hem innovat amb grups com
la unitat de convivència, un autèntic model per moltes altres policies.
Doncs bé, tot això ho dic perquè em sento, ens sentim, i ens hem de sentir orgullosos
d’aquest cos policial. Aquest mes d'abril, la Regió Metropolitana Nord on estem encabits
va fer-ne un agraïment i reconeixement especial a la policia local de Sant Quirze del
Vallès en l'acte que es va celebrar a Sant Cugat, amb presència del Conseller i el Director
General, així com de molts alcaldes i alcaldesses de la regió policial.
Un veritable orgull pels santquirzencs i les santquirzenques. I un veritable orgull per
aquest equip de govern, i per mi mateixa com alcaldessa, que hem treballat i treballem
per una organització municipal moderna, professional, eficient i capdavantera.
I aquest mateix mes d'abril, en el dia de les esquadres de l'Àrea Bàsica Policial de
Sabadell, celebrat a Sabadell, el nostre sergent Andreu Tàpia també ha estat reconegut
per la seva implicació, col·laboració i professionalitat.
També un orgull per nosaltres.
Des d'aquí vull aprofitar aquest ple per fer constar en acta el nostre agraïment a la policia
local de Sant Quirze del Vallès per la seva professionalitat. Són un exemple per moltes
altres policies, i un orgull per Sant Quirze.
Parlant d’altres temes. A Sant Quirze podem també estar orgullosos de la nostra policia,
però també de moltes altres coses, perquè estem fent de Sant Quirze un veritable model
de municipi.
Ara passaré al tema de l'educació.
L'educació i la formació són la base sobre la qual s'edifica el benestar, la qualitat de vida i
la llibertat. Sense educació no hi ha bones opcions professionals, sense educació és molt
més difícil i diria que gairebé impossible bastir un projecte de vida, i sense educació i
formació som menys lliures per poder argumentar, contrastar, opinar i decidir.
I podem dir ben alt i amb orgull que el sistema educatiu de Sant Quirze és un model
d'èxit. I ho és gràcies a tots i a totes. A la comunitat educativa, vocacional i preparada. Als
pares i mares, implicats i corresponsables. Als alumnes, que amb esforç i atenció
aprofiten les eines que se'ls hi dóna. A la Generalitat, que amb més o menys recursos
disponibles intenta donar resposta a les nostres demandes.
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I, deixeu-m'ho dir, també a l'Ajuntament. El format actualment però també els anteriors.
Perquè més enllà de colors i ideologies tots els equips de govern que han anat passant
en la història democràtica del nostre poble, sempre es van mostrar absolutament
implicats i hi van i hem anat dedicant recursos molt per sobre de les obligacions
competencials.
El compromís municipal amb la comunitat educativa de Sant Quirze és total. I per això
som enormement feliços de veure com un mes i un altre també diferents alumnes i
escoles del municipi reben reconeixements més enllà de Sant Quirze.
Avui mateix, per posar un exemple, hem signat un conveni amb una escola d'anglès de
Sant Quirze per col·laborar amb les classes de conversa a la biblioteca, que ja en teníem
d’altres signats amb altres escoles, hem signat les subvencions a les escoles, hem tingut
la trobada de la comunitat educativa en què es fa el reconeixement a molts professionals
que han dedicat bona part de la seva vida a ensenyar i educar els nostres infants i joves, i
finalment aquest dissabte atorgarem per unanimitat de tots els grups el Premi Mussol de
Sant Quirze del Vallès 2014 a l'IES Sant Quirze.
I per acabar aquests informes de presidència, vull parlar-vos d'activitat, compromís,
identitat i sentiment.
Això és el que desprenen totes les activitats d'aquest proper cap de setmana. Celebrem
la primera fira d'entitats de Sant Quirze del Vallès. Moltes entitats i associacions es
mostraran durant aquest cap de setmana, ensenyant la seva activitat, mostrant-se tal com
són, engrescant més la ciutadania a participar activament amb elles, i fent de Sant Quirze
un poble viu i ben viu. N'hi ha qui s'omple la boca dient que Sant Quirze és una ciutat
dormitori. I s'equivoca doblement. Primer, perquè no som ciutat, som un poble. I segon,
perquè Sant Quirze és un poble cada dia més viu i dinàmic.
Gairebé cinquanta entitats participaran aquest cap de setmana de la primera fira
d'entitats, en un marc fantàstic com és el Parc de les Morisques. I en un cap de setmana
que es veurà complementat amb el dia de la Dansa, i amb la 22ena Aplec del Mussol.
Aquesta és la primera fira d'entitats. La vam començar a treballar ja des del setembre
passat. S'han celebrat diferents reunions i, de forma participativa, s'ha configurat un
programa entre tots i totes. I estic convençuda que serà un gran èxit i, en el futur, la seva
continuïtat la convertirà gairebé en una petita festa major de primavera. Per això, i ja per
avançat, vull felicitar totes les persones que s'hi han implicat de bon començament i l'han
feta possible: en primer lloc, les entitats i associacions de Sant Quirze, que amb la seva
participació li donen vida. En segon lloc, el personal municipal de totes les àrees, que des
del primer moment hi van creure moltíssim que Sant Quirze del Vallès tenia suficient vida
associativa per tirar endavant una iniciativa com aquesta. I en tercer lloc, la ciutadania de
Sant Quirze. Amb el seu escalf, la seva participació i el seu gaudi, faran que aquesta fira
esdevingui una cita anual que ningú es voldrà perdre.
Us convido a assistir-hi i participar activament, a ajudar-nos a fer d'aquest proper cap de
setmana sigui una autèntica mostra d'activitat, compromís, identitat i sobretot sentiment
santquirzenc.

3. Informes primer trimestre de 2014, 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
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Atès que 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 l’article cinquè punt 4 de la mateixa Llei estableix
“La Intervenció o òrgan de l’entitat local que tingui atribuïda la funció de comptabilitat ha
d’incorporar a l’informe trimestral al ple que regula l’article anterior una relació de les
factures o els documents justificatius respecte als quals hagin transcorregut més de tres
mesos des de la seva anotació en el dit registre i no s’hagin tramitat els corresponents
expedients de reconeixement de l’obligació o l’òrgan gestor n’hagi justificat l’absència de
tramitació. El ple, en el termini de 15 dies comptats des del dia de la reunió en la qual
tingui coneixement d’aquesta informació, ha de publicar un informe agregat de la relació
de factures i documents que se li hagin presentat agrupant-los segons l’estat de
tramitació.”
Atesa l’obligació de remetre la informació d’aquests informes al Ministeri d’Economia i
Hisenda es va procedir a aprovar uns models genèrics per facilitar el tractament de dades
massives.
Atesos 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
primer trimestre de l’any.
DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Únic.- Prendre coneixement de la informació lliurada en aquests informes sobre el
compliment de la Llei 15/2010 referits al primer trimestre de l’exercici 2014.

Deliberacions
El senyor Josep Antoni Delgado Rivera declara:
Moltes gràcies Sra. alcaldessa.
Bona tarda a tothom.
Com fem una vegada cada trimestre, us informem de l’evolució del flux de pagaments del
deute que va tenint l’Ajuntament. Com a resum us diré, que es va escurçant aquest
termini, cada vegada paguem amb un període de temps més curt, ajustant-nos, encara
no arribem, però ajustant-nos progressivament al que diu la legalitat.
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Tot i així, he de dir que pel que fa als interessos pagats, reclamats pels proveïdors,
subministradors i a qui hem de fer pagaments, són molt baixos, aquests interessos que
s’han pagat aquest trimestre han estat de 6,52€.
És deu bàsicament a què no es reclamen, i quan reclamen i ens hem excedit del període
legal de pagament, doncs ho reconeixem i ho paguem i és aquesta quantitat baixa, la
reclamada que deia de 6,52€.
Pel que fa als pagaments realitzats en aquest trimestre, s’han dut a terme amb una
demora de 53..., una demora mitjana de 53,92 dies. Si recordeu, si comparem amb les
xifres de l’últim informe que us vam oferir, veiem que es fa palès aquesta reducció de
terminis.
Pel que fa a les factures, o documents de pagament, pendents de pagament al final del
primer trimestre d’aquest exercici, els pendents de pagament. Hem de dir que
corresponen als que estan pendents de pagament i encara estaríem dins del termini legal
per fer-ho, corresponen a 189 operacions per un import total de 637.000 i escaig euros.
I també tenim pendent de pagament, l’import corresponent a 690 operacions, que ja han
excedit el període legal de pagament i que tenen un volum 1,8 milions d’euros, 1.862.000
i escaig euros.
Això és el que està pendent de pagament, deia, a data 31 de març.
Pel que fa al que hem pagat aquest trimestre, de gener a març del 2014, hem de dir que
hem fet pagaments de 149 operacions, dins encara del termini legal de pagament i totes
elles, tots aquests pagaments han comportat un muntat d’1.112.000 i escaig euros. I hem
fet el pagament també de 704 operacions, que ja estaven fora del termini legal de
pagament i que conjuntament han pujat a 1.667.000 i escaig euros.
Això és la informació que periòdicament elaborem i us oferim, si després hi ha alguna
concreció, o algun detall, o alguna explicació més específica, el Sr. Interventor que ens
acompanya ens la podrà donar també.
Moltes gràcies.

La senyora Marta Baldrich Caselles declara:
Bona nit a tots i a totes.
A veure, hi ha poca cosa a dir, perquè sempre ens anirem reiterant tots en el mateix, que
sí, que potser és veritat, que anem escurçant, però ja com vaig dir una vegada, de 2
punts en 2 punts, així ens hi podem eternitzar, ens jubilarem i encara no haurem arribat al
tant per cent que ens demana la llei.
I constatar evidentment, que complir amb aquella fita que ens han marcat, des d’aquell
estat que tenim proper, de veí, doncs és difícil, per no dir gairebé impossible, sí que és
veritat que hem d’anar fent l’esforç, els hi prego, d’anar escurçant aquests temps de
demora, però és veritat, és difícil.
Sols constatar això, no podem dir res més.

El senyor Àlex Brossa i Enrique declara:
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Sí, remarcar un parell d’idees que ja anem dient d’una o altra manera, més o menys cada
3 mesos.
La primera és aquesta: sumar-nos a què hem de complir els terminis de 30 dies, el Sr.
Delgado ha dit que el conjunt d’interessos, si no m’equivoco, ha estat de 6€ d’interessos
de demora. Però si ho mirem a l’inrevés. Si el ciutadà paga un dia més tard el rebut,
segur que amb un sol ciutadà, ja se li apliquen més de 6€ d’increment.
Per tant, doncs, hem de ser curosos i hem de complir la llei al més aviat possible.
L’altre és la denúncia, l’enèsima denúncia a l’Estat espanyol, que aquest punt en concret
forma part d’aquesta ofensiva, recentralitzadora, que estem patint el món local, arreu de
l’estat, no tant sols a Catalunya, sinó arreu de l’Estat, que ens fa ensenyar els números,
que ens fixa el centre de l’huracà, limitant-nos a moltíssimes coses, quan en realitat
doncs els ajuntaments som l’administració, del conjunt d’administracions, menys
endeutades i ho volíem també recordar.

4. Iniciar procediment creació Ordenança de Publicitat i Instal·lacions Publicitàries
ANTECEDENTS DE FET
Atès que el govern local té, entre d’altres atribucions genèriques, la potestat d’elaborar la
normativa necessària que permeti ponderar l’activitat econòmica i el paisatge urbà per
garantir l’adequada qualitat de vida dels ciutadans de Sant Quirze del Vallès.
Atesa la necessitat concreta de regular les instal·lacions i les activitats publicitàries,
emplaçades o realitzades en el domini públic o visibles des del domini públic, en el terme
municipal de Sant Quirze del Vallès, ja sigui publicitat estàtica o dinàmica.
FONAMENTS DE DRET
Atès l’article 60 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals.
DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer.- Iniciar d’ofici el procediment administratiu per a la creació de l’Ordenança de
Publicitat i Instal·lacions Publicitàries.
Segon.- Establir que la composició de la Comissió d’estudi encarregada de la redacció
del projecte d’ordenança indicada serà la següent:
- L’alcaldessa, qui la presidirà.
- 2 regidors del grup municipal de CiU, 2 regidors del grup municipal de Junts per Sant
Quirze-AM, 1 regidor del grup municipal del PSC-PM, 1 regidor del grup municipal de
PPC i 1 regidor del grup municipal de ICV-EUiA-EPM. El nom del regidor designat serà
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comunicat a la Secretaria General de l’Ajuntament mitjançant correu electrònic en el
termini de 10 dies des de l’endemà de l’adopció del present acord.
Podrà assistir a les reunions de la Comissió, com a suplent, qualsevol regidor del mateix
grup municipal, prèvia comunicació per correu electrònic al Servei de Secretaria General.
- Els tècnics municipals següents:
- Carme Lopez Garcia, TAG de l’Àrea de Desenvolupament Urbà i Sostenibilitat.
- Carme Mendia Fernandez, Cap de Serveis de l’Àrea de Desenvolupament Urbà i
Sostenibilitat.
- Jordi Sunyer i Pujol, Enginyer Municipal.
- Pilar Torres Iglesias, Arquitecta Tècnica Municipal.
- Felip Ramon Mancilla, Tècnic de Gestió Tributaria.
- Andreu Tapia Montiel, Sergent de la Policia Local.
- Lluïsa Codorniu i Tomàs, Tècnica Gestió Secretaria General
- Pere Gallego Cañizares, Tècnic Gestió Secretaria General.
Actuarà com a secretària de la Comissió, la secretària municipal, o persona en qui
delegui.
Tercer.- Establir que una vegada concretada la composició de la Comissió, es convocarà
als seus membres mitjançant decret d’Alcaldia a una reunió de treball, i que juntament
amb la notificació de la convocatòria es lliurarà la proposta d’ordenança elaborada pels
serveis tècnics de la Corporació.

Deliberacions
La senyora alcaldessa declara:
Tal com els hi vaig explicar a la comissió de presidència i atès que el govern local, entre
d’altres atribucions, té la potestat d’elaborar una normativa necessària que permeti
ponderar l’activitat en el paisatge urbà, per garantir l’adequada qualitat de la vida dels
ciutadans de Sant Quirze del Vallès.
Proposem iniciar un procediment administratiu, per a la creació d’una ordenança de
publicitat i instal·lacions publicitàries.

La senyora Elisabeth Oliveras i Jorba declara:
Bé, aprofitem per dir els membres del nostre grup que formaran part, que són: l’Anna
Canes i jo mateixa. En tots cas ens substituiran algun dels altres membres si no hi podem
ser.

La senyora alcaldessa declara:
Sra. Baldrich, vostè sap qui hi haurà?

La senyora Marta Baldrich Caselles declara:
No, ens ho hem de jugar.
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La senyora alcaldessa declara:
Bé doncs ja ho passaran a Secretaria.

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

5. Aprovació del Pacte local pel desplegament de les infraestructures de telefonia
mòbil a Sant Quirze del Vallès
ANTECEDENTS DE FET
Amb data 16 de maig de 2011 es va signar un conveni de col·laboració entre l’Ajuntament
de Sant Quirze del Vallès i la Fundació per als Estudis de Prevenció i Seguretat integtral
de la Universitat Autònoma de Barcelona. Aquest conveni tenia per objecte establir una
col·laboració per dur a terme la prova pilot GECODIT-II (Generació de Consens Social en
el desplegament de les infraestructures de telecomunicació), en el municipi de Sant
Quirze del Vallès, en aplicació de l’informe de recerca “Metodologia per a la generació de
consens social en el desplegament de les infraestructures de telefonia mòbil a
Catalunya”.
El desenvolupament de la societat de la informació i el coneixement suposa la necessitat
d’implantar les infraestructures de telecomunicacions que permeten prestar els serveis
que la fan possible i que sol·liciten els ciutadans. Els operadors han de desplegar una
xarxa d’estacions base en tot el territori.
El desplegament d’estacions base en el territori ha comportat diversos obstacles
associats a la construcció social de riscos tecnològics i concretament la manca de
consens entre els agents implicats.
El pacte local pel desplegament de les infraestructures de telefonia mòbil a Sant Quirze
del Vallès, és la culminació d’un procés participatiu emmarcat dins de GECODIT,
desenvolupat pel GRISC (Centre de Recerca en Governança dels Risc), vinculat a la
Universitat Autònoma de Barcelona .
GECODIT és un procés participatiu iniciat el 2010, on s’ha intentat mitjançant el diàleg i la
participació posar d’acord les diferents parts implicades en les infraestructures de
telefonia mòbil a Sant Quirze del Vallès. Al llarg de tot el procés s’ha mirat d’arribar al
màxim de consens, respectant la major cobertura de la xarxa existent i emplaçant les
futures instal·lacions a unes zones en concret.
El projecte GECODIT ha contribuït a la identificació dels interessos rellevants dels actors
socials amb un paper preponderant en el procés de generació de consens social associat
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al desplegament d’Infraestructures de Telefonia Mòbil per tal d’assolir un desplegament
eficient, raonable i consensuat d’aquestes al municipi de Sant Quirze del Vallès.
Aquest conveni té per objecte establir les condicions general sota les quals s’establirà la
col·laboració entre l’ajuntament de Sant Quirze del Vallès i els operadors de
telecomunicacions, amb l’objectiu final de garantir la cobertura del servei de telefonia
mòbil, harmonitzant-lo amb els procediments de legalització de les instal·lacions de
telecomunicacions en el municipi.
Considerant l’informe tècnic de l’enginyer municipal de data 11 d’octubre de 2013.
Considerant l’informe jurídic favorable de data 11 d’abril de 2014.
Considerant l’informe tècnic complementari de l’enginyer municipal de data 15 d’abril de
2014.
FONAMENTS DE DRET
-

Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats.

-

Llei 12/2012, de 26 de desembre, de mesures urgents de liberalització del comerç.

-

Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, modificada per la
Llei 57/2003, de 16 de desembre, de mesures per a la modernització del govern
local.

-

Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions
Públiques i del Procediment Administratiu Comú.

-

Ordenança Municipal Reguladora de l’Obertura d’Establiments i Control
d’Activitats, Serveis i Instal·lacions

-

Pla General d’Ordenació de Sant Quirze del Vallès

DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer .- Aprovar el contingut del Pacte local pel desplegament de les infraestructures
de telefonia mòbil a Sant Quirze del Vallès, següent:
“PACTE LOCAL PEL DESPLEGAMENT DE LES INFRAESTRUCTURES
TELEFONIA MÒBIL DE LA CIUTAT DE SANT QUIRZE DEL VALLÈS

DE

A Barcelona ,xxxxxx de 2014
REUNITS
D’una part, la Il·lustríssima senyora Montserrat Mundi i Mas , Alcaldessa de Sant Quirze
del Vallès la qual actua en la seva qualitat d’alcalde que ostenta en virtut del nomenament
acordat pel ple municipal de 11 de juny de 2011 i de conformitat amb l’article 21.1.b de la
Llei 7/1985 del 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local.
D’altra part, TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA S.A., amb CIF A78923125, domiciliada
socialment a la Ronda de la Comunicación s/n, Districte C, Edifici Sud 3, 28050 de
Madrid, constituïda per temps indefinit en escriptura autoritzada pel Notari de Madrid,
senyor Miguel Mestanza Fraguero en data 11 d’octubre de 1988, sota el número 3.867
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del seu protocol i refosos els seus Estatuts Socials mitjançant escriptura autoritzada pel
Notari de Madrid senyor Antonio Crespo Monerri en data 30 de maig de 1997 sota el
número de protocol 2.103. En el seu nom i representació la senyora Concepción Pérez
Pueyo, amb DNI número 17158525L, en la seva condició de Secretaria Territorial de
Catalunya, amb domicili professional a la Plaça Ernest Lluch i Martín 5, 16ena planta,
08019 de Barcelona.
D’altra part, VODAFONE ESPAÑA S.A.U.., amb CIF A-80907397 i domicili social a l’
Avenida de América 115 , 28042 (Madrid). Constituïda per temps indefinit en escriptura
autoritzada pel Notari de Madrid, Sr. Angel Benítez Donoso. en data 27 de maig de 1994,
sota el número 1698 del seu protocol i inscrita al Registre Mercantil de Madrid. al Tom
8156, foli 61, Secció 8., fulla M-131.512., inscripció 1ª.. En el seu nom i representació la
senyora María de la Providencia Bartolomé Troncoso , amb DNI número 28747481B,
amb domicili a l'Avinguda 123, 1era planta, 08005 de Barcelona.
D’altra part, FRANCE TELECOM ESPAÑA S.A.U., amb CIF núm. A- 82.009.812 i amb
domicili social a Pozuelo de Alarcón (Madrid), Parque Empresarial “La Finca”, Paseo del
Club Deportivo nº 1, Edificio 8, constituïda a temps indefinit en escriptura autoritzada pel
notari de Madrid Don José María Peña y Bernaldo de Quirós el 13 de maig de 1998, sota
el numero 1.249 del seu protocol i inscrita al Registre mercantil de Madrid, al tom 13.183,
foli 129, fulla M-213.468, inscripció 1ª. En el seu nom i representació, el senyor D. Josep
Maria Rabés Cabús, amb DNI número 43724627-V, segons escriptura de poder otorgada
en data 21 de març de 2012 pel notari de Madrid, D. José Antonio Bernal González amb
el numero 574 del seu protocol.
D’altra part, XFERA MÓVILES, S.A., amb CIF número A-82/528548 i amb domicili social
a Alcobendas (Madrid), Avinguda de la Vega 15, constituïda per temps indefinit en
escriptura autoritzada pel notari de Madrid, Don Juan Alvarez-Sala Walther en data 4 de
gener de 2000 amb número de protocol 30 i inscrita al Registre de Madrid al tom 14.805,
foli 140, Secció 8ena, fulla M-246 116, inscripció 1ª. En el seu nom i representació, el Sr.
José María Torronteras Pascua, amb NIF número 52478214 – B, amb domicili
professional a Avenida de la Vega 15, 28100 Alcobendas (Madrid).
ACTUEN
La Sra. Montserrat Mundi i Mas, en la seva condició d’alcaldessa de Sant Quirze del
Vallès, en exercici de les funcions que li atorga la legislació de règim local vigent i facultat
per a aquest acte per acord unànime de Ple de la Corporació de data 11 de juny de 2011
que va aprovar els termes del present pacte i assistit per la secretaria de la Corporació,
Sra. Helena Muñoz Amorós.
El Sr. Antonio José Medina Garcia, en la seva condició de Director d’ Ubicacions, actua
en nom i representació de TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA S.A., facultat per aquest
acte segons l’escriptura atorgada davant Notari de Madrid DÑA. MILAGROS ANASTASIA
CASERO NUÑO, el dia 30 d’ abril de 2009, amb el número 611 del seu protocol.
Als efectes del present pacte, aquesta part es denomina operador TELEFONICA
MÓVILES ESPAÑA, S.A.
La Sra. María de la Providencia Bartolomé Troncoso , actua en nom i representació de la
societat VODAFONE ESPAÑA S.AU., facultada per aquest acte en virtut de l'escriptura
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d'apoderament autoritzada pel Notari de Madrid, Sr. Manuel Rodríguez Marín, en data 12
de setembre de 2013, amb el número 2042 del seu protocol.
Als efectes del present pacte, aquesta part es denomina operador VODAFONE.
El Sr. D. Josep Maria Rabés Cabús actua en nom i representació de la societat ORANGE
ESPAGNE S.A.U facultat per aquest acte segons poders notarials resultants de
l’escriptura pública autoritzada davant del Notari de Pozuelo de Alarcón (Madrid) D. José
Antonio Bernal González el 21 de marc de 2012, sota el número 574 del seu protocol ,
degudament inscrita en el Registre de Madrid , el 28 de marc de 2012.
Als efectes del present pacte, aquesta part es denomina operador ORANGE.
El Sr. Jose María Torronteras Pascua actua en nom i representació de XFERA
MÓVILES, S.A. en virtut de l’escriptura d’apoderament autoritzada pel notari de l’Il·lustre
Col·legi de Madrid Don Cruz Gonzalo López-Muller Góemz, sota el número de protocol
828, en data 29 de març de 2007.
Als efectes del present pacte, aquesta part es denomina operador YOIGO.
Els compareixents, en la representació amb la qual actuen, ES RECONEIXEN plena
capacitat pel present pacte i obligar-se i, en particular, per a la signatura del present
document, i responent cadascú de la vigència, validesa i suficiència dels apoderaments
esmentats.

EXPOSEN
I.- Que el desenvolupament de la societat de la informació i el coneixement suposa la
necessitat d’implantar les infraestructures de telecomunicacions que permeten prestar els
serveis que la fan possible i que sol·liciten els ciutadans.
El sistema de telefonia mòbil comprèn elements fonamentals com són el propi terminal i
les estacions base composades per antenes receptores o transmissores de les senyals
de radio i equips electrònics transmissors i receptors, així com equips electrònics auxiliars
per a la seva interconnexió a la xarxa.
Per a poder prestar el servei amb la qualitat adequada i així satisfer les demandes dels
usuaris, els operadors han de desplegar una xarxa d’estacions base en tot el territori. Per
a que la comunicació entre dos terminals sigui possible és imprescindible que existeixi la
infraestructura que porta a terme les connexions.
II.- Que el creixement progressiu en el número d’usuaris de telefonia mòbil, especialment
on la densitat de la població és major, comporta el creixement de la densitat en el tràfic
de trucades, motiu pel qual, per poder tenir un servei de qualitat, és necessari augmentar
el número d’estacions base per a poder donar cobertura i capacitat al territori.
III.- Que el desplegament d’estacions base en el territori ha comportat diversos obstacles
associats a la construcció social de riscos tecnològics i concretament la manca de
consens entre els agents implicats (governs locals, operadors de telefonia mòbil i
ciutadania) segons les conclusions de l’informe final de la primera fase pilot del projecte
GECODIT (Generació de Consens Social en el desplegament de les infraestructures de
telecomunicació) desenvolupat pel GRISC (Centre de Recerca en Governança del Risc)
vinculat a la Universitat Autònoma de Barcelona i en aplicació de l’informe de recerca
elaborat pel GRISC (Centre de Recerca en Governança del Risc) 1

1

“Metodologia per a la generació de consens social en el desplegament de les infraestructures de telefonia
mòbil a Catalunya”. Informe de recerca. Febrer 2008.
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IV.- Les parts compareixents consideren imprescindible portar a terme les actuacions
escaients per superar aquests obstacles i establir les condicions generals i particulars per
a garantir un correcte funcionament del servei al terme municipal així com per a legalitzar
les instal·lacions i infraestructures que li són pròpies.
V.- Que els estudis globals sobre les necessitats presents i futures per a garantir la
correcta prestació del servei són la base per a planificar el correcte desenvolupament de
la xarxa així com garantir la legalitat de les infraestructures del servei fet essencial atès
que només si les infraestructures tenen l’autorització i se sotmeten als controls
administratius preceptius queda garantida la seguretat jurídica.
VI.- Que l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès té entre els seus objectius estratègics
impulsar activitats en l’àmbit de la generació de consens social, especialment els
vinculats a la governança local dels riscos.
VII.- Que a la ciutat de Sant Quirze del Vallès nombroses instal·lacions preexistents
implantades sense legalització o amb llicències d’obres prèvies al Pla General
d’Ordenació, aprovat definitivament per resolució de la Comissió d’Urbanisme de
Barcelona del 22 de març de 2000 han tingut dificultats per obtenir certificat de
compatibilitat urbanística i la llicència ambiental en el seu moment per estar ubicades en
espais que ara s’interpreten com a serveis tècnics i per estar sotmeses també a les
servituds aèries.
VIII.- Que atenent les necessitats descrites en els apartats anteriors l’Ajuntament de Sant
Quirze del Vallès i la Generalitat de Catalunya donen suport a la segona fase del projecte
pilot GECODIT (Generació de Consens en el Desplegament d’Infraestructures de
Telefonia Mòbil), desenvolupat pel GRISC (Centre de Recerca en Governança del Risc)
vinculat a la Universitat Autònoma de Barcelona.
VIII.- Que el projecte GECODIT ha contribuït a la identificació dels interessos rellevants
dels actors socials amb un paper preponderant en el procés de generació de consens
social associat al desplegament d’ Infraestructures de Telefonia Mòbil (en endavant ITM)
per tal d’assolir un desplegament eficient, raonable i consensuat d’aquestes al municipi
de Sant Quirze del Vallès.
Per tot el que s’ha exposat, les parts subscriuen el present pacte local que es regularà
pels següents

ACORDS
PRIMER.- OBJECTE
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Aquest conveni té per objecte establir les condicions generals sota les quals s’establirà la
col·laboració entre l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès i els operadors de
telecomunicacions, amb l’objectiu final de garantir la cobertura del servei de telefonia
mòbil, harmonitzant-lo amb els procediments de legalització de les instal·lacions de
telecomunicacions en el dit municipi de Sant Quirze del Vallès.

SEGON.- DESPLEGAMENT D’ ITM CONSENSUAT
Les parts es comprometen a garantir la millor solució de cobertura de tot el nucli urbà del
municipi mitjançant el següent desplegament, que inclou noves estacions en domini
públic i domini privat així com noves comparticions a estacions ja existents.
Els nous emplaçaments de domini públic previstos en aquest pacte són:
‐
‐
‐
‐

Dipòsit d’aigua de Casablanques
Dipòsit d’aigua de la deixallaria
Dipòsit d’aigua del carrer Guilleries
Dipòsit d’aigua de Pompeu Fabra

TERCER.- OPERATIVA
Per tal de garantir la viabilitat de l’acord anterior les parts acorden la següent operativa
que també – de manera general - es comprometen a respectar en futurs emplaçaments:
1.- Els operadors desenvoluparan un estudi d’impacte visual per tal que les noves
estacions quedin integrades amb l’entorn. La mimetització i la integració visual amb
l’entorn s’estudiarà i potenciarà en tots els casos i haurà de ser aprovada per
l’Ajuntament. Les característiques dels equips, estacions base i, en general, qualsevol de
les instal·lacions previstes hauran de respondre als criteris de mimetització adequats
previstos en la normativa d’aplicació vigent, garantint la màxima reducció d’impacte visual
amb l’adequada integració amb l’entorn.
2.- Els operadors actuaran de conformitat a la legalitat vigent en ordre a obtenir i/o
gestionar aquelles autoritzacions i/o llicències que resultin preceptives, en el seu cas, les
declaracions de responsables o comunicacions prèvies necessàries per a l’exercici de la
seva activitat, de tal forma que es respecti i garanteixi el compliment de la normativa de
qualsevol rang que resulti d´aplicació.
L´Ajuntament es responsabilitza de gestionar amb el màxim respecte i compliment de la
normativa vigent, en concret, es compromet a desenvolupar i adaptar la seva normativa
en funció de les previsions contingudes a la Llei 12/2012 de 26 de desembre, de mesures
urgents de liberalització del comerç i de determinats serveis.
3.- Per la seva part, l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès i els operadors han
consensuat igualment el contingut del conveni que instrumentarà el règim jurídic que ha
de regular la cessió d’espai públic tot i que la seva redacció final queda pendent.
4.- Les estacions base de l’anterior Acord SEGON seran compartides pels operadors en
funció de les seves necessitats. En aquest sentit, s’han de tenir en compte els acords
entre els diferents operadors.
Aquests pacte no exclou la possibilitat de que futurs operadors de radiocomunicacions
així com possibles instal·lacions municipals i privades puguin afegir-s’hi, sempre que sigui
viable tècnica, legal i contractualment.
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5.- Els operadors informaran a l’Ajuntament abans de desenvolupar una nova estació
base o fer modificacions substancials de les existents, respectant la transparència i la
legalitat vigent. Així mateix hauran de tramitar les corresponents llicència i/o
autoritzacions que resultin preceptives.
Per a l’apreciació d’un canvi com a substancial s’aplicaran els criteris definits en els
reglaments vigents.
6.- Els operadors es comprometen a complir la normativa ambiental vigent en tot moment
respectant les mesures de control i prevenció regulades a la citada normativa,
especialment en relació als nivells màxims permesos d’exposició de camp
electromagnètic i a les mesures de control i prevenció regulades a la normativa
d’aplicació. L’Ajuntament, per la seva part, farà seguiment i control del compliment
d’aquest acord.
7.- L’Ajuntament podrà remetre la informació i projectes tècnics de les noves instal·lacions
a la Direcció General de Telecomunicacions i Societat de la Informació, per a la seva
supervisió, paral·lelament a la tramitació administrativa corresponent.
8.- Per poder satisfer la comunicació necessària per tal de supervisar la legalitat i
transparència del desplegament per totes les parts, aquestes acorden concretar els seus
interlocutors.
•

Per part de l’Ajuntament, el Sr. Toni Rueda i Fernández Regidor de Medi Ambient i
Activitats i Promoció Econòmica.

•

Per part de la companyia Vodafone, la Sra. Mª Pilar Duque Cuesta, Responsable
Departament Ordenació d’Infraestructures.

•

Per part de la companyia Telefònica Móviles España S.A., el Sr. Antoni Navas
Navarro, cap d’Àrea Ràdio de zona Barcelona Província del Departament
d’Operacions Locals a Catalunya.

•

Per part de la companyia Orange, la Sra. Mª Del Mar Garcia Muñoz, Tècnica del
Departament de Site Management Zona 2.

•

Per part de la companyia XFERA MÓVILES, S.A., el Sr. José María Torronteras
Pascua, Gerent d’Adquisicions i llicències.

•

Per part dels representants de ciutadania, els ciutadans membres de la Comissió
de Seguiment nomenats en l’acord vuitè del present Pacte.

Totes les parts es comprometen a comunicar qualsevol canvi dels interlocutors ara
designats.

QUART.- ITM EXISTENTS
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En quant a les instal•lacions actualment existents, s’acorda regularitzar totes aquelles que
compleixen amb la interpretació del planejament urbanístic general que estan ubicats en
espais dedicats a serveis tècnics o assimilables. Es pot procedir, en cas que sigui oportú,
a la regularització de les llicències d’aquelles que o bé no s’ha instat el procés de
legalització o que està encara en procés de resolució administrativa, sempre i quan no
tinguin problemes de servituds aeronàutiques i el planejament urbanístic contempli l’ús de
servei tècnic o es pugui assimilar, segons l’art. 126.9 del PGO de Sant Quirze del Vallès,
de les següents antenes:
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Via Verda de FGC (Telefónica Móviles España, S.A.)
Miquel Crusafont i Pairo, 16 (Vodafone, Telefónica Móviles España, S.A., Yoigo)
Pintor Vila Puig, 85 (Orange, Vodafone, Yoigo)
Antoni Gaudi, 59 (Telefónica Móviles España, S.A.,)
Cerdanya, 26 (Orange)
Montseny, 6-7 (Telefónica Móviles España, S.A.)
Estació FGC (Telefónica Móviles España, S.A.)
Pintor Vila Puig, 62 (Orange)
Toysarus: Autopista C-58 Sortida Sant Quirze (Vodafone, Telefónica Móviles
España, Orange )
Carretera de Molins de Rei Km. 17.500 (Vodafone, Telefónica Móviles España,
Orange )
Esglèsia de Sant Quirze: Plaça de la Vila, 2. (Vodafone)

CINQUÈ.- IMPOSSIBILITATS TÈCNIQUES IMPREVISTES
En el cas de que sorgeixin impossibilitats o deficiències tècniques imprevistes en el
present pacte que impossibilitin la instal·lació als emplaçaments descrits, l’Ajuntament es
compromet, dins les seves possibilitats, a cercar nous emplaçaments, - preferiblement de
titularitat pública per tal de garantir el desplegament que respongui satisfactòriament a les
necessitats de cobertura.

SISÈ.- CONTROL DE RADIACIONS ELECTROMAGNÈTIQUES
Els operadors es comprometen a garantir el compliment de la normativa vigent amb
independència de la seva tecnologia, potència i banda de freqüències.
Per tal de facilitar el control per part de l’Ajuntament, els operadors es comprometen a
portar a terme les actes de control i revisions corresponents indicades en la normativa
vigent
L’Ajuntament es compromet a portar a terme les mesures necessàries per realitzar el
control d’emissions d’ones de les antenes ITM, per tal de vetllar pel compliment de la
normativa vigent respecte els límits d’emissions.
Es garantirà l’accés a la informació en relació a les emissions de forma coordinada amb
el projecte de Governança Radioelèctrica impulsat pel Departament d’Empresa i
Ocupació de la Generalitat de Catalunya.
La ciutadania podrà sol·licitar a l’Ajuntament que s’efectuïn mesures del nivell d’immissió
de camp electromagnètic de qualsevol de les antenes existents. L’Ajuntament podrà,
contractar aquest servei a través del canals actualment vigents.

SETÈ .- CRITERIS CONSENSUATS PER LA CIUTADANIA
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Els representants de la ciutadania participants en el procés han consensuat una sèrie de
criteris a incorporar en qualsevol desplegament planificat. Els acords aquí inclosos sobre
la legalització de la xarxa existent i el desplegament de noves estacions acordades,
incorporen aquests criteris:
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Racionalització del desplegament de ITM
Priorització de l’emplaçament en titularitat municipal.
Compliment de les distàncies mínimes a les zones sensibles.
Màxima compartició entre les operadores mòbil en una mateixa estructura.
Minimitzar el número d’estructures.
Que l’Ajuntament controli periòdicament les emissions radioelèctriques amb la
sonda SMRF.
Transparència en l’actuació per part d’operadors en la ubicació i funcionament de
les ITM.
Comunicació a la comissió de seguiment de qualsevol incidència
Comunicació dels desplegaments d’ITM a la ciutadania.
Integració en el paisatge de les ITM.

VUITÈ.- SEGUIMENT DEL PACTE LOCAL
El desplegament dels emplaçaments previstos en el present Pacte es durà a terme durant
el termini de cinc anys a partir de la data de la signatura del pacte.
Per tal de supervisar, controlar i vigilar el degut seguiment d’aquest PACTE LOCAL PER
AL DESPLEGAMENT D’ ITM, les parts acorden nomenar una COMISSIÓ DE
SEGUIMENT que tindrà una composició mixta.
Per part de l’Ajuntament es nomena al Regidor de Medi Ambient i Activitats. Així mateix
hi participaran els tècnics en la matèria de l’ajuntament, els representants de la ciutadania
i els de les companyies operadores signants del present Pacte.
La comissió vetllarà pel compliment del present pacte així com del futur desplegament
quan les necessitats variïn i sigui necessari arribar a un nou consens.
Com a representants de la ciutadania s’incorporen a la Comissió de Seguiment els
següents ciutadans que han participat del procés de generació de consens:
XXXXXXXXXXXXXXXX
La comissió es reunirà a suggeriment de l’Ajuntament, o de dos membres de la
ciutadania o una de les companyies operadores.
La comissió de seguiment serà informada de les noves instal·lacions, processos de
legalització, projectes de mimetització i mecanismes de control aplicats en tota la xarxa
del municipi.
Els integrants de la Comissió de Seguiment es comprometen a informar a la pròpia
Comissió en casi que es doni un canvi en la designació del representant
NOVÈ.- RESOLUCIÓ DE DIFERÈNCIES
Aquest pacte té naturalesa administrativa i està sotmès a l’ordenament jurídic
administratiu pel que fa a la seva interpretació i al seu desenvolupament. Els conflictes
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que puguin sorgir durant la seva vigència donaran lloc a una convocatòria de la Comissió
de Seguiment a la que es convocarà a la Direcció General de Telecomunicacions i
Societat de la Informació de la Generalitat de Catalunya per la seva intermediació. Si no
es pot resoldre de mutu acord de les parts, la jurisdicció per resoldre qualsevol qüestió
litigiosa que es pugui plantejar correspondrà a la contenciosa administrativa.
DESÈ.- PUBLICACIÓ DEL PRESENT PACTE

I perquè consti, en prova de total conformitat, en el lloc i data més amunt indicats, signen
el present pacte en nou exemplars i a un sol efecte en el lloc i data de
l'encapçalament davant el Director General de Telecomunicacions i Societat de la
Informació Sr. Jordi Puigneró I Ferrer “
Segon .-

Notificar l’acord als interessats.

Deliberacions
El senyor Antoni Rueda Fernández declara:
Si, gràcies bona tarda.
Bé el punt que portem a aprovació aquesta tarda en aquest Ple, és el conveni que han
assolit l’Ajuntament i les operadores de telefonia mòbil, amb el que volem establir les
bases que regiran en el desplegament de les infraestructures de telefonia mòbil a Sant
Quirze del Vallès.
Generant d’aquesta manera consens social en aquesta matèria.
L’objectiu és minimitzar els inconvenients i obstacles que el desplegament d’estacions
base genera normalment entre els operadors, el govern local i la ciutadania.
Val a dir que el pacte el signen l’Ajuntament i les principals operadores, que són totes les
que donen servei al municipi, en aquest cas: Moviestar, Vodafone, France Telecom i
Xfera Móviles, que és més coneguda com Yoigo.
El pacte s’ha estat treballant durant força temps i durant aquest temps hem comptat amb
l’assessorament del Centre de Recerca en Governança del Risc, que és un centre
vinculat a la UAB, la missió del qual és contribuir a la comprensió i gestió de riscs
emergents que tenen un impacte en la societat i ho estudien en diversos àmbits: la salut,
el medi, l’alimentació, l’educació, la mobilitat, la seguretat, l’economia o en el cas que ens
afecta, les tecnologies.
També hem comptat amb la participació directe dels serveis tècnics de diverses àrees de
l’Ajuntament. A tots ells voldria agrair la feina feta.
El pacte que portem a aprovació, és el resultat també d’un procés d’anàlisis de la situació
actual i les necessitats futures. Tenint en compta que a moltes zones de Sant Quirze,
actualment la cobertura de telefonia mòbil és bastant deficitària, haurem d’iniciar un
procés de desplegament de noves estacions base per garantir una millor cobertura i el
desplegament del servei 4G.
El pacte també és resultat d’un procés de participació ciutadana, obert a la ciutadania.
Aquest procés de participació s’ha canalitzat mitjançant la celebració de diverses
reunions, en les quals s’han recollit les aportacions i demandes que els veïns han
plantejat.
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A partir d’aquestes aportacions, s’han generat uns criteris consensuats per la ciutadania,
que s’han incorporat íntegrament al pacte.
Amb la signatura de l’acord, les parts es comprometen a garantir la millor cobertura de tot
el nucli urbà del municipi, això es farà mitjançant la instal·lació de noves estacions base i
l’ampliació d’estacions ja existents.
Les noves estacions s’instal·laran preferentment als següents emplaçaments: al dipòsit
d’aigua de Can Casablancas, a la deixalleria, al dipòsit d’aigua del C. Guilleries i al dipòsit
d’aigua del C. Pompeu Fabra.
Les estacions que tenim actualment es mantenen i aquelles que no estiguin legalitzades,
hauran de regularitzar la seva situació, d’acord amb la normativa municipal.
Quant al control de radiacions electromagnètiques, el pacte també estableix l’obligació de
les operadores de garantir el compliment de la normativa vigent i mantenir el nivell de
radiacions electromagnètiques en els mínims actuals.
En aquest sentit voldria destacar, que en l’actualitat els nivells de radiacions
electromagnètiques procedents d’infraestructures de telecomunicacions a Sant Quirze és
molt baix.
Durant varis mesos hem realitzat controls de radicacions, tant amb les dues sondes fixes
de què disposem: una instal·lada a l’Ajuntament i l’altre instal·lada al CAP i amb una
sonda mòbil.
S’han fet més de 160 mesures, tant en espais públics com podien ser l’institut, parcs
infantils, escoles, com també als domicilis privats que ho han demanat.
En tots els casos, el resultat de les mesures ha estat molt per sota del límit màxim
permès, que és de 28 volts per metre. Els resultats d’aquestes mesures es podem
consultar a l’apartat de governança radioelèctrica de la web de la Generalitat. On hi ha un
apartat que buscant el municipi de Sant Quirze, permet veure totes les mesures que
s’han fet.
Quant als criteris consensuats per la ciutadania, dins del procés participatiu i que estan,
com he dit abans, incorporats íntegrament al pacte són: la racionalització del
desplegament d’instal·lacions de telefonia mòbil, la priorització de l’emplaçament en
titularitat municipal, el compliment de les distàncies mínimes a les zones sensibles, la
màxima compartició entre les operadores de mòbil en una mateixa estructura, això vol dir,
que si en una zona hi ha d’haver 4 antenes perquè hi ha 4 operadores, no hi haurà 4
infraestructures sinó que amb una sola infraestructura s’instal·laran totes les antenes
emissores.
Minimitzar el número d’estructures, això té relació amb el punt que comentava ara, control
periòdic per part de l’Ajuntament de les emissions radioelèctriques, transparència de
l’actuació per part dels operadors, comunicació a la comissió de seguiment de qualsevol
incidència, comunicació dels desplegaments d’infraestructures de telefonia a la ciutadania
i integració en el paisatge de les instal·lacions de telefonia mòbil.
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Com deia abans, tots aquests criteris han estat incorporats íntegrament al pacte i per tant
han estat acceptats per les operadores.
Si finalment aquest Ple aprova avui aquest pacte, la signatura del mateix es farà el proper
28 de maig. Creiem que és una bona eina per iniciar un procés d’ordenació de les
infraestructures de telefonia mòbil al nostre municipi, que servirà per assolir 4 objectius: el
primer és legalització de les antenes ja existents, que moltes es van instal·lar de forma
irregular, consens sobre els emplaçaments de noves antenes (d’on aniran les antenes
futures), l’ampliació de la cobertura de telefonia mòbil que en aquest moment és molt
deficitària i el control de radiacions electromagnètiques.
Llavors per tot això demano als diferents grups municipals el seu vot favorable.

La senyora Anna Tuà Santos declara:
Bona nit a tothom.
El nostre grup s’abstindrà en aquest punt, ja hem manifestat en les reunions que s’han
dut a terme en el procés participatiu, que trobàvem moltes mancances, sobretot pel que
fa la convocatòria, a la publicitat i la presència de veïns i veïnes a les reunions. En la
majoria d’elles, la presència de tècnics i representants polítics arribava a triplicar la
presència de veïns, vam trobar a faltar cartells, vam trobar a faltar publicitat en els mitjans
possibles de l’Ajuntament.
De fet ni nosaltres mateixos vam poder assistir a la reunió de presentació de les
conclusions, ja que se’ns va convocar a la mateixa hora i dia que el Consell Escolar
Municipal, quan les dues representants que participàvem del GECODIT, també érem del
Consell Escolar.
Estem totalment a favor que es consulti el poble, sobre on i com s’han d’instal·lar les
terminals de telefonia i les instal·lacions, però volem que el procés sigui realment
participatiu i no com s’ha dut a terme.
S’havien de regular les infraestructures i les instal·lacions ja fetes, d’acord, s’ha volgut
consensuar la ubicació de les noves, d’acord també, però el procés participatiu des del
nostre punt de vista, no ha estat a l’alçada.

La senyora Helena Cruz Gallach declara:
Si, bon vespre a tothom.
El nostre grup també s’abstindrà en aquest punt, bàsicament perquè considerem, que bé
vostès avui porten a aprovació d’aquest ple el pacte local, però aquest pacte local no ha
estat validat per la ciutadania i aquest procés, ha explicat el regidor, que va estar
acompanyat d’un procés de participació i de consens, però en canvi a la sessió que havia
d’aprovar aquest pacte, només hi havia un ciutadà, que va assistir a la reunió, tota la
resta érem càrrecs polítics o personal tècnic de l’Ajuntament.
Per tant, considerem que la ciutadania no ha validat aquest pacte, segurament hem
d’explicar les característiques que ha tingut aquest procés de participació, que apuntava
ara la Sra. Tuà, que ha tingut 4 reunions: la primera va ser al juny del 2012, la segona va
ser al juliol del 2012 i després va començar un decalatge en el temps que ha fet, suposo,
perdre el seguiment d’aquest procés, perquè tampoc s’ha continuat en la promoció com
apuntava la Sra. Tuà, on la publicitat de l’existència d’aquest suposat procés participatiu,
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perquè la següent reunió va ser al febrer del 2013 i no vam saber res més del GECODIT
fins l’abril del 2014, un any i dos mesos després.
Per tant el Sr. Rueda apuntava que aquests criteris han estat acceptats per les
operadores, sí malauradament han estat acceptats només per les operadores, perquè la
ciutadania no ha pogut fer, com apuntava abans, aquesta validació, aquesta aprovació,
del mateix pacte local i per tant tampoc podem dir que l’emplaçament de les noves
antenes hagi estat formulat amb consens, perquè la ciutadania no..., els mateixos
participants del procés de participació, els ciutadans que formaven part d’aquest procés
de participació, no han sigut coneixedors de l’emplaçament de les... no han pogut debatre
de l’emplaçament d’aquestes properes noves antenes.
I prova d’això n’és que el mateix pacte, neix amb uns quants punts suspensius, no? En la
configuració de la comissió de seguiment que estableix el mateix pacte, que aquesta
comissió ha d’estar formada per les diferents parts, doncs precisament els representants
de la ciutadania no hi poden ser perquè en la última reunió no hi havia ciutadans
presents.
Per tant, ens sembla que era necessari regular aquestes qüestions, però pel que fa a
l’acolliment per part de la ciutadania neix coix i precisament una vegada ja s’ha
consensuat amb les operadores l’emplaçament d’aquestes noves antenes, ens sembla
que a banda de comunicar-ho a la mateixa comissió, perdó en els mateixos assistents del
procés de participació, que com deia abans, només en la última ocasió hi havia un
ciutadà. Doncs també s’hauria d’haver fet una crida en els ciutadans que viuen a les
zones més properes d’aquestes pròximes ubicacions, perquè tenim coneixement que
alguns ciutadans s’han assabentat de la localització d’aquestes noves antenes pel boca
orella i aquests processos de comunicació creen sempre angoixes i preocupacions, que
potser són excessives, però que en tot cas, si per part de l’Ajuntament s’hagués fet una
comunicació i una convidada en els veïns propers dels emplaçaments, potser ens
estalviaríem situacions més o menys conflictes, o més o menys preocupants.
Per això ens abstindrem.

El senyor Antoni Rueda Fernández declara:
Sí bé, la Sra. Tuà comenta que el procés participatiu no ha estat el que ells haurien fet,
però jo no he sentit cap valoració del pacte i aquí el que estem aprovant és el pacte.
M’agradaria sentir una valoració del pacte en si, si consideren que és positiu o no.
Jo he dit en la meva exposició que és una eina inicial, per començar ja a treballar, per
buscar el consens en la instal·lació de les noves antenes.
Em diuen que s’abstindran, però no em fan cap valoració de pacte seu, si el consideren
positiu, si el consideren negatiu. Crec que si el consideren positiu, el fet de què el procés
participatiu hagi estat fet d’una manera o d’una altra, no ha de ser un obstacle per votarho a favor. De fet és un procés participatiu que va estar comunicat a la web municipal.
El que passa que clar, si després la gent no va seguint el web, doncs bé aquí es poden
fer de moltes maneres, però publicada la informació ho ha estat.
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De totes maneres, jo crec que aquí el que estem aprovant és el pacte i no he sentit cap
valoració del pacte.
Quant a la Sra. Cruz, em comenta... que sí, que els operadors han aprovat els criteris que
la ciutadania ha establert, però que només les operadores, no només les operadores,
també la ciutadania, si són criteris que han proposat la ciutadania, per tant ja estan també
aprovats per la ciutadania.
Quant a què s’han assabentat pel boca orella, entenc que com... dic el mateix que li deia
a la Sra. Tuà, és un procés que ha estat totalment comunicat a través de la web
municipal, a partir d’aquí s’han fet... i a més s’han fet les convocatòries, s’han fet de forma
directe als ciutadans que formaven part de la comissió del pacte, si en un moment donat
no han pogut assistir, doncs aquí sí que... no els podem obligar tampoc.

La senyora Anna Tuà Santos declara:
Bé, a veure, està clar que aquí, sempre topem amb el mateix, que és en la manera que
tenim d’entendre la participació, està clar que estaria anunciat al web municipal, com ho
estan totes les coses, el que passa que estem parlant de què si s’ha fet aquest procés
participatiu, si hi ha un grup d’experts que surt d’una universitat, que engega aquest tipus
de procés participatiu, per buscar consens. Aquesta paraula el Sr. Rueda l’ha fet servir en
les seves dues intervencions, és perquè és un tema sensible, molt sensible pel que fa a la
societat, la gent està preocupada, la gent desconeix, no sap quina és l’afectació real de
les zones de mòbil, ningú vol tenir la terminal al costat de casa, ni a dalt de casa. La gent
no sap que significa.
S’han acceptat les propostes de la ciutadania?
Si tu busques l’aprovació de qualsevol pla GECODIT d’altres municipis, veuràs que són
exactament els mateixos, perquè arribàvem, la gent ho desconeix i deia... però que
podem valorar del tema dels mòbils? Mira podeu valorar que estiguin a prop o lluny de les
escoles, podeu valorar que es facin mesures o no se’n facin.
Dos o tres veïns que hi havia van dir: sí que estiguin lluny de les escoles..., i mires
qualsevol dels punts de GECODIT, de qualsevol altres pobles i són exactament clavats,
són pactes i consensus exactament clavats al de Sant Quirze.
Ho podem donar per bo? Ho volem validar? Nosaltres ens ho creiem que això està
consensuat amb la població, doncs bé potser vostès s’ho creuen, nosaltres no ho creiem.
Que és positiu, per això ens estem abstenint, estem dient, jo li deia: totalment d’acord en
regular les instal·lacions que estaven irregulars fins ara. Totalment d’acord.
Discutir sobre on les posem, bé diguéssim que fins a un punt, ens preocupa més com a
veïnes, o podem estar més preocupades que no pel tema del conveni en si. Perquè aquí
el que estem valorant és si és positiu que s’hagi fet aquest conveni o no.
És positiu? Pel tema de què se’n parli i què es treballi conjuntament, però no ho és
perquè de consens no té res, perquè la part afectada directament, que són els veïns i
veïnes doncs no han tingut veu.
Hi ha alguns dels veïns que van participar a les primeres reunions, que no han estat
convocats a la darrera i precisament les dues representants, dues de les representants
que havíem anat a les primeres reunions, ens va coincidir, perquè som representants
d’una altra comissió, que és regular i a la que tampoc no podíem faltar. Llavors bé, jo no
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vaig poder sentir de viva veu les conclusions d’aquest pacte, ni jo ni cap veí, llavors fins a
quin punt puc valorar, bé doncs, fins aquí res més a dir.
Es basen en el tema de què entenem per consens i què entenem per participació.

La senyora Helena Cruz Gallach declara:
El nostre grup no ha valorat exhaustivament el contingut del pacte, perquè com deia la
Sra. Tuà, són tots iguals a excepció del llistat de criteris, que més del 50% també
coincideixen amb municipis com Tàrrega o altres punts de les comarques gironines, etc.
D’altra banda ens preguntem, perquè hem necessitat 2 anys per produir un document que
de partida, ja estava produït.
Entenem que en tot cas, el que ha estat necessari aquest temps ha sigut perquè vostès
pactessin amb les operadores la precisa localització d’aquestes antenes, que aquest és el
quid de la qüestió, no només el pacte, que són unes molt bones intencions, sinó que el
quid de la qüestió són on aniran les futures antenes.
Per això li he demanat abans i veig que s’ha oblidat de respondre’m: com és que no han
convocat o han fet una comunicació exhaustiva en el que serien els veïns propers de les
futures antenes? Perquè si vostè considera que aquest procés és legítim, té legitimitat en
el sentit de què ha estat acompanyat d’un procés de participació, doncs nosaltres tenim
certs dubtes, perquè clar en la primera reunió hi havia 7 veïns, a la segona hi havia 8, en
la tercera hi havia 11 i en la última hi havia 1.
Llavors que 7, 8, 11 i una persona, podem dir que han validat aquest procés de
formulació d’un pacte, ens causa certs dubtes.
Ja ho veurem, no cal ara fer hipòtesis o jugar-nos res, però en el futur, quan es comenci a
difondre la localització d’aquetes noves antenes, ja ho veurem si els veïns que hauran
d’acollir-les en les seves proximitats, demostraran gaire disponibilitat a rebre-les.
Precisament aquest procés de participació havia de servir per això, per evitar que la
pròxima localització de les instal·lacions fos conflictiva i pel que sabem ja s’estan produint
algunes inquietuds.
Per tant ens sap greu, que ha sigut una oportunitat perduda, una oportunitat més
perduda, que ha estat dilatada en el temps i que per tant no se n’ha tret el suc que se
n’hauria pogut treure.
Moltes gràcies.

El senyor Antoni Rueda Fernández declara:
Per acabar voldria dir que, creiem que és un pacte positiu, que és un conveni que..., és
una eina inicial que ens ajudarà a establir les bases per instal·lar les antenes al futur i que
més enllà que el procés participatiu pugui o no ser del seu grat, o hagin pogut venir o no
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hagin pogut venir, saben que han hagut altres moments en els quals hem pogut discutir
això. Bé per una sèrie de raons no es va poder, crec que bé l’oportunitat la perden vostès
de votar a favor un punt, que crec que és positiu en general per tota la ciutadania i si no
ho veuen bé, si creuen que és millor que continuem com ara, en el que arriben les
operadores i munten les antenes on volen, doncs bé ho mantenim així.

La senyora alcaldessa declara:
Per aclarir un tema, com que sóc, a part de l’alcaldessa, tinc la responsabilitat de la
participació i saben el meu tarannà i la meva manera de fer.
Li volia preguntar Sra. Cruz: vostè va saber que es feia el procés participatiu del nou
model esportiu de Sant Quirze?

La senyora Helena Cruz Gallach declara:
Sí, a través d’una comissió informativa a la qual van assistir els meus companys.

La senyora alcaldessa declara:
Vostè no sap que es van enviar no sé quants flayers al municipi?

La senyora Helena Cruz Gallach declara:
No.

La senyora alcaldessa declara:
Doncs es van enviar 7.000 flayers. Sap quanta gent va venir a la comissió, que va durar 2
dies? Que per cert, a vostè no li vaig veure.

La senyora Helena Cruz Gallach declara:
No fa falta aquí detallar els meus horaris laborals.

La senyora alcaldessa declara:
No, no, jo no he dit res. Simplement ho constato de dir: escolta’m jo ja entenc que aquest
municipi és molt difícil i això és el problema que tenim sempre, jo no li dic pas, ho dic per
constatar-ho.
O sigui el primer dia em sembla que érem 12, la Sra. Oliveras hi era i la Sra. Canes, vam
comptar quants érem? Però nosaltres ja no comptem, som regidors, nosaltres ja diem: bé
com què és un tema que ja ens interessa prou, no ho comptem, però quants érem? El
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primer dia potser érem..., a vostè no la vaig veure Sra. Baldrich i a vostè Sra. Tuà
tampoc..., no esperi.

La senyora Marta Baldrich Caselles declara:
Tampoc li explicaré els meus horaris.

La senyora alcaldessa declara:
Esperi..., per això, esperi un moment. Però vull dir, a veure, el primer dia em sembla que
érem 20, sense comptar els regidors i el segon dia em sembla que érem 12.
Què tenim un problema? Clar que tenim un problema, però això no és sabut d’ara. Això
és un problema que tenim, que malauradament doncs aquí obres processos participatius,
els fas de 50 milions de maneres i a la gent li costa, bé doncs també se’ls hi ha de
respectar i una altra cosa, n’hi hagi un o n’hi hagi 20, si la reunió es convoca, es mereix
igual, mateix respecte, un sol ciutadà, que n’hi hagi 20, val? Vull dir que a veure, es pot
fer diferent? Sí. Però és que ho provem de 50 milions de maneres i no acabem de trobar
la manera, val?
Les reunions es van fer, a les persones que van anar el primer dia, se’ls ha convocat
sempre, ha estat un procés llarg, perquè no és un procés que només l’haguem fet
nosaltres, era un procés que es feia juntament amb la Generalitat també, no? Amb
GECODIT, que és l’empresa que feia... de la Universitat, bé clar aquesta gent tenen el
seu... marquen les seves pautes, a nosaltres potser ens hagués agradat més fer-ho més
ràpid, però de la primera reunió a la última.
A la primera, un tema sensible, que hi estic d’acord, és un tema sensible, és un tema que
la Sra. Tuà diu: tota la gent, no tota la gent tampoc Sra. Tuà, perquè hi ha gent que la té a
la comunitat de veïns i no la volen treure, serà per alguna cosa.
Per tant tots no tenen la mateixa sensibilitat, Anna, Anna, vull dir tampoc generalitzem i
reconec que és un tema que és sensible, val? Però a veure, el primer dia van haver-hi 11
persones, tenen tant dret d’opinar 11 persones, com si haguessin anat 50, 60 o 2.000.
Bé es van assabentar aquestes persones, és que si no arriba un moment que dius: bé
com ho hem de fer? Què hem d’anar picant a les portes? Depenent del tema que sigui,
hem d’anar picant a les portes i buscant veïns.
És que és molt complicat, bé el procés hi ha estat, ha estat positiu del tot? Potser no,
però el procés participatiu hi ha estat, no ens ha agradat com ha acabat, ni ens ha
agradat que hi hagi hagut tant poca gent que hi hagi participat, però bé, per tant és trist,
doncs una mica.

La senyora Helena Cruz Gallach declara:
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Bé vostè ho ha dit, no sé, potser caldria replantejar els processos de participació de la
casa, perquè clar si vostè diu que han provat de 50 mil maneres i cap funciona, no sé,
potser repartir flayers no és la manera, potser publicar a la pàgina web no és la manera,
jo n’hi he proposat una, per què no han convocat als veïns pròxims als emplaçaments
concrets on aniran les antenes, una vegada ja ho han sabut? Ho he preguntat, és la
tercera vegada que ho pregunto i no se m’ha respost.
Dos, legitimitat, escoltar als veïns tota, però tinguem clar que en el moment que s’havia
de validar el pacte, hi havia un veí a la sala i què en la comissió de seguiment no hem
pogut escriure qui en formarà part, perquè evidentment no hi havia qui triés, i no hi havia
candidats a presentar-se.
Crec que reconèixer això, crec que no només els faria quedar bé, sinó que seria honest.
No cal que hi tornem més, perquè aniríem dient tota l’estona el mateix des dels nostres 2
posicionaments, que crec que han quedat bastant evidents.
Moltes gràcies.

La senyora alcaldessa declara:
De tota manera també li dic que sempre parlem idiomes diferents.
Perquè jo ja ho reconec, però parlem idiomes diferents, vostè sempre dramatitza els
temes i sempre ho veu tot negre i tot “fomut” i tot ho fem malament i jo li he reconegut,
escolti’m no sé quin sistema hem d’agafar, no sé quin és, perquè els estem provant tots i
no ens funcionen.
Bé ja li he reconegut.

La senyora Elisabeth Oliveras i Jorba declara:
Per aclarir un tema dels flayers i perquè sentint que n’han repartit i què constatem
últimament hi ha un greu problema amb el repartirment, perquè no sé, aquesta setmana
hem tingut reunió de grup i la meitat del grup no havia rebut la convocatòria de la Fira
d’Entitats i vivim a diferents zones del poble i no l’hem rebut, de la mateixa manera que
no ens ha arribat aquesta convocatòria.
Per tant, potser sí que l’Ajuntament fa un esforç, però qui ho reparteix no ho reparteix ni
en forma ni manera.
I l’altre demanar-li que quan ens passen llista de quan i a quins actes anem, nosaltres des
de l’oposició, no passem llista de qui de govern hi participa o no. A vegades fins i tot no hi
ha el regidor de torn que li pertoca, però bé en aquest cas no crec que sigui de rebut
perquè cadascú té...però el mateix regidor m’està dient que ell no hi era present en el
procés participatiu on estàvem avaluant si la zona esportiva...
Per tant, per dir-li que no és massa just que qüestionem la presència, el nostre grup
estava absolutament representat, érem 3 persones del grup, per tant vam mostrar interès
i anem allà on podem, tantes hores com podem. Crec que tots fem el mateix, per tant no
crec que sigui de rebut que aquí ens passem llista de quan i a on som.
Només demanar-li això.
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La senyora alcaldessa declara:
Home, jo en cap cas Sra. Oliveras, li passo llista perquè sap com sóc, no li passo llista,
no li passo i vostè ho sap. El que passa que al moment de dir el que diuen, dic: home
doncs vam fer flayers i no la vaig veure. I ja està, ja sé que treballa i té un horari, faltaria
més, no li passo llista, és el punt.
L’altre que em comenta, home ho vam estar comentant l’altre dia al meu despatx vostè i
jo, ja ho sabem, a vostè també li passava quan era alcaldessa. Hi ha vegades que les
coses no arriben, les aniré a repartir jo doncs, perquè clar això ho vam parlar vostè i jo
l’altre dia al meu despatx.
Dic tenim un problema molt greu, perquè no hi ha manera de trobar una empresa que
reparteixi les coses correctament i ho vam estar parlant vostè i jo, no m’ho digui aquí ara,
perquè clar ja ho vam parlar. I vostè em va dir jo quan era alcaldessa també em passava.
Doncs un altre problema tenim, 2: el de la participació i el de la comunicació, que tot i que
l’Ajuntament, amb l’erari de tothom fa l’esforç, no acaba d’arribar a les cases, però bé no
sé, a lo millor em plantejo d’anar-hi jo.

Votació
Sotmesa a votació la proposta dalt transcrita, s’aprova per majoria absoluta amb el
resultat següent:
Vots a favor: 10 (CiU,PSC-PM i PP)
Vots en contra: 0
Abstencions: 7 (Junts-AM i ICV-EUiA-EPM)

6. Festius 2014 obertura autoritzada comerços
ANTECEDENTS DE FET
1. El 12 de febrer de 2014, el Parlament de Catalunya va aprovar la llei d’horaris
comercials d’acord amb l’informe del Consell de Garanties Estatutàries que va fixar
vuit dies festius d’obertura autoritzada durant l’any, més dos dies a proposta dels
Ajuntaments
2. Que els vuit dies festius d’obertura autoritzada per 2014 i 2015 ja estan establerts en
l’Ordre EMO/377/2012 de 16 de novembre de 2012
3. Que per establir els dos dies festius locals de lliure elecció, aquests han d’ésser
acordats per Ple, de manera que el dia festiu local ho sigui d’obertura comercial per a
tot el municipi, amb el vist-i.plau de la Generalitat, a qui l’Ajuntament ha de notificar
l’acord abans del 31 de maig de 2014
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FONAMENTS DE DRET
Per tot això d’acord amb el que estableix 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 festius d’obertura comercial autoritzada a Sant Quirze del
Vallès, els diumenges 7 i 14 de desembre de 2014 tenint em compte que són dos
diumenges propers a les Festes Nadalenques, període en el qual s’incentiva el consum.
Segon.- Comunicar aquest acord a la Conselleria d’Empresa i Ocupació de la Generalitat
de Catalunya (Direcció General de Comerç)
Tercer .-

Comunicar aquest acord al teixit comercial de Sant Quirze del Vallès

Deliberacions
La senyora Miriam Casaramona Massana declara:
Hola, bona nit alcaldessa, regidors i tots els veïns que ens acompanyeu avui aquí.
Com a regidora de Comerç, em correspon portar al ple el punt del calendari dels dies
festius en obertura de comerços.
El passat 12 de febrer, el Parlament de Catalunya va aprovar la Llei d’horaris comercials,
d’acord amb l’informe del Consell de Garanties Estatutàries, que va fixar 8 dies festius
d’obertura autoritzada durant l’any, més 2 dies a proposta dels ajuntaments.
Segons les valoracions fetes, en reunions amb els comerços del municipi i tenint en
compte que el mes de desembre és un mes on l’activitat comercial és més elevada per la
proximitat de les festes nadalenques, es proposa fixar com a dies festius d’obertura
autoritzada de lliure elecció a l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès del 2014, els
diumenges 7 i 14 de desembre.

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

7. Preus públics XIV Mostra Gastronòmica
ANTECEDENTS DE FET
1. Els dies 5,6 i 7 de juny de 2014 es preveu la celebració de la XIV Mostra Gastronòmica
a Sant Quirze del Vallès, d’acord amb l’aprovació de les bases que recullen el
procediment de participació, gestió i organització, aprovades per la Junta de Govern
Local d’abril de 2014.
2. De la reunió amb els establiments de restauració del municipi, interessats en participar
en la Mostra, es van recollir un seguit d’indicacions i propostes. Del recull de propostes
dels restauradors i de la previsió d’ingressos i despeses de l’esdeveniment, es proposen
els preus públics.
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3. D’acord amb l’informe de l’interventor municipal.
4. D’acord amb l’informe tècnic de l’Àrea d’Economia i Serveis Interns
DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer.- Aprovar els següents preus públics de la XIV Mostra Gastronòmica a Sant
Quirze del Vallès:
Els preus d’ocupació d’espais per a la instal·lació dels estants s’entenen per metres
quadrats i per tota la durada de la Mostra.
Lloguer de l’estant a la Masia Can Feliu:
- Establiment de Sant Quirze del Vallès

0 euros

- Bodegues i estants de vi i cava de fora de Sant Quirze del Vallès

200 euros

- Lloguer de l’espai a la Masia Can Barra:

0 euros

Consumicions:
Tast de vins i caves 5 de juny, Masia Can Barra:
Entrada tast (inclou copa de vidre i la degustacions dels vins,
caves escumosos i destil·lats que s’ofereixin al recinte): 6,00€
Consumició tapa:

1,00€

El preu de les entrades revertiran el 100 % a l’Ajuntament en concepte de despeses
d’organització, i el preu de la tapa directament a l’expositor.

Tast Gastronòmic els dies 6 i 7 de juny, Masia Can Feliu:
Plat (inclou: pa, safata, coberts, plat i tovalló)

6,00 euros

Entrant o Postres (inclou: pa, safata, coberts, plat i tovalló)

3,00 euros

Beguda (beguda gasosa, aigua)

1,50 euros

Cafè

0,50 euro
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Tast de vi o cava (3 tast i una copa de vidre)

4,00 euros

El pa, inclòs en el plat, és a càrrec del expositor.
L’expositor haurà de comprar i portar els plats compostables, i l’Ajuntament abonarà
0.08€ per cada entrant o postres, i 0,12€ per cada plat venut, en el moment de
realitzar la liquidació dels tiquets. Els coberts, les safates i la copa de vidre les
proporcionarà l’ajuntament al comprar el tiquet de la consumició.
Del total dels consums gastronòmics i de vi i cava realitzats, el 20% es destinarà a
l’Ajuntament de Sant Quirze en concepte de despeses d’organització de la Mostra
Gastronòmica, i el 80% restant es distribuirà entre els participants en funció de les
vendes efectuades per cada expositor, en un termini màxim de quinze dies hàbils a
partir de l’acabament de la Mostra.
Del total dels consums del bar el 35% es destinarà a l’ajuntament i l’altre 65% a
l’expositor.
En cas que l’expositor no assisteixi un dels dos dies sense motiu suficientment
justificat, se li abonarà només el 50% dels ingressos que li corresponguin pels tiquets
venuts.

Deliberacions
La senyora Miriam Casaramona Massana declara:
Bona nit de nou.
Avui portem al Ple la proposta de preus públics de la XIV Mostra Gastronòmica de Sant
Quirze del Vallès.
Aquesta mostra tindrà lloc els dies 5, 6 i 7 de juny a les masies de Can Barra i de Can
Feliu, d’acord amb l’aprovació de les bases que es recullen en el procediment de
participació, gestió i organització aprovades a la Junta de Govern del dia 8 d’abril.
Per a l’elaboració de la proposta dels preus públics d’enguany, s’ha comptat amb les
valoracions, així com les aportacions dels establiments de restauració de Sant Quirze,
que s’han mostrat interessats en participar en la Mostra i amb el Gremi d’Hosteleria de la
comarca del Vallès Occidental.
Cal fer especial esment que els preus es van reduir en l’edició de l’any passat. Un cop
acordades les aportacions amb els restauradors, els tècnics municipals de l’Àrea de
Serveis Econòmics han redactat, en data 9 d’abril, un informe en el qual es detallen els
preus públics d’ocupació d’espai, el manteniment dels preus de venda al públic de
consumicions, respecte de l’any passat, les obligacions dels participants i el repartiment
els ingressos entre els participants i el propi Ajuntament.
En aquest informe també es detallen tots els ingressos i les despeses previstos per a la
Mostra, així com la previsió de despesa per enguany, el 2014, oscil·la al voltant dels
30.500€ i la previsió d’ingressos al voltant dels 20.000.
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Per la seva banda, l’interventor municipal, en el seu informe del dia 9 d’abril, fa esment
que el cost de l’activitat, que se situa per sobre dels ingressos previstos en concepte de
preus.
És per això, que correspon al ple i a la Junta de Govern declarar que la mostra té un
caràcter d’interès públic i social.
És en aquest sentit que vull fer-los un parells de reflexions: La Mostra Gastronòmica de
Sant Quirze s’ha anat consolidant durant 14 anys com un esdeveniment dinamitzador de
l’oferta dels restauradors del municipi i per tant com una gran finestra de difusió del teixit
econòmic local entre els seus assistents. No existeix cap altra mostra a nivell comarcal de
característiques similars, que funcioni anualment i amb l’èxit de públic que té la Mostra.
Per tot això, fem la proposta de què aquesta Mostra sigui de nou considerada com un
esdeveniment d’interès públic i cultural. Com a reconeixement de l’esforç i la contribució
dels nostres restauradors a la xarxa social i a la consciència de pertinença del nostre
municipi.
Moltes gràcies.

La senyora Anna Tuà Santos declara:
Nosaltres en aquest punt, con hem fet en els darrers anys, votarem en contra, perquè es
mantenen uns preus iguals que els de l’any passat, quan l’economia i la situació de les
famílies no millora i en ocasions podríem dir fins i tot que és pitjor. Perquè creiem que el
preu del menú, per exemple, multiplicat per una família de 4, també ho dèiem l’any
passat, doncs surt molt car per tractar-se d’una activitat municipal.
Pensem que si es tracta d’una activitat que volem mantenir, perquè creiem que és
interessant, que dóna a conèixer els negocis de restauració local, etc., però si es tracta
per una altra banda, com ha explicat la regidora, d’una activitat poc sostenible, o fins i tot
deficitària, doncs hauríem de replantejar-la i canviar el model d’activitat, no deixar-la de
fer, però buscar un model més sostenible. Potser fer-la més amb tastets en lloc de menú,
una cosa que fos més econòmica. Però creiem que el preu no s’adiu pel que serien els
preus públics d’una activitat municipal.

La senyora Elisabeth Oliveras i Jorba declara:
El nostre grup s’abstindrà, com va fer l’any passat, entenem que l’Ajuntament en aquest
cas fa un esforç de...., per col·laborar..., vam votar a favor l’any passat? Tenim una
memòria molt malament doncs, perdoneu.
Hem decidit abstenir-nos perquè pensàvem que havíem fet l’abstenció. L’any passat
deuríem votar a favor perquè veu baixar els preus i aquest any..., sí, sí, es van baixar, es
mantenen...
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Bé la qüestió és que, també pensem que probablement amb el temps han de replantejar
la Mostra, tenim aquí el Sr. Interventor, a la comissió ja ens va advertir que era una
activitat deficitària i què..., és d’aquelles que ens empaitarà amb l’escombra si no
aconseguim que es converteixi en... sí els de Madrid.
Per tant ens abstindrem, desitjant que funcioni i que el Sr. Interventor no ens hagi de
renyar i els de Madrid estiguin molt contents i podem pagar molts impostos i s’enriqueixin
més encara.

La senyora Míriam Casaramona Massana declara:
Quant al que diu la Sra. Tuà, recollim les seves aportacions, l’any passat també ho va dir,
és cert, vam recollir les seves aportacions i els restauradors es van comprometre a fer
més plats, més barats, a aportar més diversitat en els plats de tastet de 3€.
Només recordava que l’any passat van votar a favor, vam baixar a un euro i aquest any
mantenim els preus.

Votació
Sotmesa a votació la proposta dalt transcrita, s’aprova per majoria absoluta amb el
resultat següent:
Vots a favor: 10 (CiU, PSC-PM i PP)
Vots en contra: 2 (ICV-EUiA-EPM)
Abstencions: 5 (Junts-AM)

8. Modificació pressupostària 06/14 mitjançant suplements de crèdit.
ANTECEDENTS DE FET
Primer.- El dinou de juliol de 2010 la Junta de Govern Local va acceptar la subvenció de
244.800,00 euros atorgada pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya
per al curs 2009 – 2010 de l’Escola Bressol, comptabilitzant-se el dret reconegut
corresponent.
D’aquest total, la Generalitat de Catalunya va ingressar una bestreta del 80% (195.840,00
euros) el 30 de novembre del mateix 2010, ingressant la resta (48.960,00 euros) el 28 de
febrer de 2011.
Quan a les despeses finançades amb aquesta subvenció, el 16 de desembre de 2010
l’Ajuntament va transferir a la concessionària SUARA SERVEIS S.C.C.L. – previ el
reconeixement de les obligacions amb càrrec a la partida 5103 3210 2279900 “Contracte
prestació servei” – la bestreta de 195.840,00 euros.
Segon.- El quatre d’octubre de 2011 la Junta de Govern Local va acceptar la subvenció
de 216.000,00 euros atorgada pel Departament d’Educació de la Generalitat de
Catalunya per al curs 2010 – 2011 de l’Escola Bressol, comptabilitzant-se el dret
reconegut corresponent. Aquesta aportació va ser ingressada per la Generalitat de
Catalunya el 17 d’abril de 2012.
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Quan a les despeses finançades amb aquesta subvenció, es van reconèixer les
obligacions pel total el mateix 2011, i el 14 de maig de 2012 l’Ajuntament va fer sengles
transferències a la concessionària SUARA SERVEIS S.C.C.L. de 108.000,00 euros
cadascuna.
Tercer.- Posteriorment, no s’ha reconegut cap dret ni obligació relatius a aquests
conceptes, restant pendent de transferir a la concessionària els 48.960,00 euros
ingressats per la Generalitat de Catalunya corresponents al darrer 20% de la subvenció
per al curs 2009 – 2010 de l’Escola Bressol.
Val a dir que la concessionària SUARA SERVEIS S.C.C.L. no va reclamar aquesta
quantitat fins el 6 de setembre de 2013 (encara que només 47.160,00 euros), quan al
empara del Reial Decret Llei 8/2013 de mesures contra la morositat, va requerir
l’Ajuntament el pagament d’una sèrie de deutes una sèrie de deutes. Malgrat aquesta
reclamació va ser denegada – en tots els casos per tractar-se d’imports ja pagats i en
aquest de la subvenció per no constar cap requeriment previ –, en les comprovacions
posteriors de la comptabilitat es va concloure la subsistència d’aquest deute de 48.960,00
euros.
Quart.- L’habilitació d’aquest crèdit pressupostari a la partida 5103 3210 48000000
“Contracte prestació servei” esdevé imprescindible per a portar a terme el tancament de
la concessió finalitzada el 2013.
Considerat també l’informe de l’Interventor
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.
- Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril.
- 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.- Aprovar el suplement de crèdit de la partida 5103 3210 48000000 “Contracte
prestació servei” de 48.960,00 euros finançats amb romanents de tresoreria per a
despeses generals provinents de la Liquidació de 2013.
Segon.- Publicar aquesta modificació al Butlletí Oficial de la Província i al tauler d’anuncis
de la Corporació una vegada sigui aprovada pel Ple municipal.

Deliberacions
El senyor Josep Antoni Delgado Rivera declara:
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En aplicació de les possibilitats que ofereix la Llei d’hisendes locals, que són mecanismes
de gestió habitual del pressupost i d’adequació a la realitat, de la mateixa manera que la
Llei general pressupostària, per altres àmbits de l’administració també té mecanismes
similars, fent servir el mecanisme d’un suplement de crèdit per cobrir les necessitats que
generen, això que us explicaré ara.
Us explicaré una història relativa, una història?, us explicaré una qüestió històrica, d’aquí
el terme històric. Una qüestió històrica, relativa a la subvenció que venia atorgant la
Generalitat de Catalunya a l’Escola Bressol Municipal.
Una subvenció com sabeu finalista i que anava destinada a abaratir el servei públic
educatiu en aquesta franja d’edat de 0 a 3 anys.
Pel que fa al curs 2009-2010, la Generalitat va atorgar una subvenció de 244.800€. Com
és habitual en la gestió d’aquesta subvenció, va fer un primer pagament d’una bestreta
del 80%, per import de 195.000 i escaig euros, aquesta bestreta que va rebre
l’Ajuntament, la va canalitzar cap el concessionari en aquells moments de l’Escola
Bressol, però el 20% restant, que correspon a 48.960€, la va rebre amb el retard
corresponent ja en aquelles dates de part del Departament d’Ensenyament, la va rebre
l’Ajuntament i des d’aquell moment, perquè no ho ha reclamat el concessionari i perquè
nosaltres no ho hem fet de mutu propi, no s’ha efectuat el pagament al concessionari,
repeteixo és per un import de 48.960€.
Al curs següent, al 2010-2011, també la Generalitat va atorgar una subvenció finalista pel
funcionament de l’Escola Bressol Municipal, per import de 216.000€, però aquesta també
es va rebre en 2 pagaments per part de la Generalitat, la va rebre l’Ajuntament i en 2
pagaments també per import de 108.000€ cada un d’ells, va ser liquidada, va ser
abonada, va ser pagada al concessionari.
De forma que ens trobem que queda pendent el 20%, la segona part del pagament que
va rebre l’Ajuntament de la Generalitat, corresponent a la subvenció per funcionament de
l’Escola Bressol Municipal durant el curs 2009-2010, per import, repeteixo, 48.960€.
El concessionari, no sabem perquè, no ho ha reclamat durant aquests anys que han
passat fins ara, els serveis municipals tampoc han detectat aquesta obligació pendent de
liquidar des de l’exercici, que tampoc és l’exercici corrent, al que corresponia la
subvenció, sinó des del moment en què la Generalitat va efectuar el pagament a
l’Ajuntament i així arribem a una data recent, el setembre del 2013, moment en què la
concessionària SUARA SERVEIS SCCL, la concessionària de l’Escola Bressol, a
l’empara del Reial Decret de mesures contra la morositat, va requerir a l’Ajuntament el
pagament d’aquest import. Però no de l’import que jo he dit: 48.960€, sinó d’un import
una mica diferent, una mica inferior, 47.160€, que els serveis municipals van comprovar
que no es corresponia amb la realitat, sinó que era una mica superior, era el de 48.960€.
Els exercicis pressupostaris des del moment de la meritació d’aquesta obligació, en vers
el concessionari s’han anat tancant, també s’ha tancat l’exercici pressupostari
corresponent a l’any 2013 i sobrevé i els serveis de la casa així ho comuniquen i ho
informem i ho justifiquen. Sobrevé aquesta necessitat i la manera de cobrir la necessitat,
és a dir la manera d’efectuar el pagament, és fent servir aquest mecanisme, ja dic de
gestió pressupostària habitual dels pressupostos públics, que és el suplement de crèdit i
ara es tracta d’habilitar un suplement de crèdit per import de 48.960€, que ens permeti
complir amb l’obligació que té l’Ajuntament en vers el concessionari de fer el pagament
d’aquest 20% de la subvenció corresponent a l’Escola Bressol Municipal, que pertany al
curs 2009-2010 i això és el que portem a Ple, perquè el suplement de crèdit és una figura
que la Llei d’hisendes locals preveu que ha de ser aprovada cada operació pel plenari de
l’Ajuntament.
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La senyora Anna Tuà Santos declara:
Aquest punt el votarem a favor, ja que si els Serveis Econòmics s’han adonat que teníem
aquest deute, doncs hem de fer efectiu el pagament a la cooperativa que gestionava
l’Escola Bressol fins el darrer curs.
Cal dir però, que cal estar molt atents al tancament del curs de l’antiga concessionària a
nivell econòmic, ja que si l’Ajuntament doncs estàs fent efectiu el deute, com és
preceptiu, doncs cal que ells també siguin rigorosos i transparents amb els seus números
i sobretot que quadrin, com sembla que està costant que facin.

El senyor Àlex Brossa i Enrique declara:
Bona tarda de nou.
Ja que l’alcaldessa ens ha dit fa una estona que parlem idiomes diferents, nosaltres ara
parlarem en l’idioma de Junts per Sant Quirze.
És un idioma que podem fer un petit exercici, abans de començar tots plegats, la
ciutadania que ens acompanya i nosaltres mateixos i jo ara estava pensant una mica.
Atès que la nostra llengua, no és una llengua que es trobi minoritzada, sinó que és una
llengua d’ús comú i volem fer un petit exemple per situar, a veure si cadascú doncs que
entengui quina llengua parla.
La pregunta és la següent, tots en la podem fer i veurem l’idioma que parlem: vostè és
alcalde o alcaldessa de Sant Quirze del Vallès, convoca un acte a la zona esportiva i el
regidor d’Esports no hi assisteix, ens trobem en el ple següent i es debat la participació
ciutadana, què feria vostè?
La resposta A és amagar el cap sota l’ala.
La resposta B és renyar als regidors de l’oposició que no hi són.
Amb aquesta il·lustrativa pregunta, que no vol defugir del punt en qüestió, és per il·lustrarlos una mica que en aquest punt, ens tornarem a entrebancar, penso, perquè a vegades
l’idioma de Junts per Sant Quirze, sí que és cert que no és ben bé el mateix.
Entrant en el punt en qüestió, el Sr. Delgado ha explicat molt bé el que anem a fer aquí,
nosaltres anunciar-los que votarem en contra i votarem en contra perquè està passant
una mica allò que ja els vam anunciar al Ple anterior.
Ja no ens comencem a entendre.
Quina és la nostra visió, o amb el nostre llenguatge, què és el que nosaltres entenem que
ha passat aquí? Nosaltres al mes de març vam aprovar la liquidació passada i en el qual
la liquidació presentava un estalvi net positiu de 32.000€ positius.
Nosaltres vam anunciar de dir pot ser que en un futur... perquè aquests 32.000€ és una
cosa molt i molt ajustada, pels veïns que ens acompanyen, explicar que l’estalvi net
negatiu, és un indicador, que el que fa diu aquella despesa corrent menys, aquells
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ingressos corrents menys aquella despesa corrent, més o menys resumint, menys els
préstecs, és a dir amb el teu funcionament ordinari, quadres caixa o no la quadres. Això
ha de ser sempre positiu, perquè què passa quan és negatiu? Que no podem demanar
préstecs a l’any següent, és a dir si ara tanquem 2013 i el tanquem amb l’estalvi net
negatiu, no podríem demanar préstecs aquest 2014.
Doncs això ho vam aprovar amb una xifra molt justeta, molt justeta i nosaltres com què
som molt mal pensats i parlem una llengua, doncs de vegades diferent, vam dir no fos
cas que això en un futur, en un altre ple, no hi hagi factures, no sé si al calaix o no, que
estiguin pendents de tramitació, o que ens trobem cosetes en un futur, perquè això és
molt i molt ajustat i això pot fer canviar el signe positiu o negatiu de la liquidació i ens van
dir no, no, no... això nosaltres amb tota la informació que tenim i això no passarà.
Però és que no ha passat, tant sols ha passat un ple, és a dir no ha passat cap ple
entremig, en el ple següent ens trobem amb aquest punt, que estem reconeixent un deute
que es remunta a l’inici, ja parla de l’any 2010 i que Suara reclama la factura del
setembre de l’any passat, per tant vostès d’això... no ho van tractar ... no van informar, ni
en el ple, ni en la informativa d’aquest punt, sinó que ens el trobem ara.
Aquest punt nosaltres entenem, que pel fet de produir-se el que fa és canviar de signe la
liquidació, per tant impossibilita que vostès demanin préstecs i per tant nosaltres entenem
que, aquí està passant allò que nosaltres ens mal imaginàvem, amb el nostre mal
pensament, fa un mes.
Nosaltres hem entrat un recurs al respecte, que el recurs el que diu és doncs de reajustar
això, recalcular de nou la liquidació i tornar-la a presentar, per tal de no desvirtuar la
liquidació del 2013.
Ja per acabar, només que tots els regidors i regidores que ens acompanyen, més enllà
de la seva adscripció, doncs que votin a consciència d’aquest punt, perquès és molt i
molt, entenc que rellevant.

El senyor Josep Antoni Delgado Rivera declara:
... No s’ha enregistrat la intervenció (01:04:04 a 01:09:43).

El senyor Javier Goytisolo, interventor municipal declara:
Bona nit.
Protagonista, inevitablement perquè la responsabilitat de la comptabilitat és de la
Intervenció, és a dir és meva. Per tant, al final, si s’han de demanar comptes, hauria de
ser jo, això la Llei ho diu clarament i no cal buscar massa.
La descripció dels fets històrics és correcte i en el tema de les factures al calaix, recordo
que al ple ja es va plantejar, clar vam dir en principi no. En principi no i en final tampoc,
perquè aquesta obligació ja formava part de la liquidació en tant que, formava part del
compte 413.
De fet, si no s’hagués comptabilitzat allà, ara no tindríem el mecanisme de finançar
aquesta obligació mitjançant romanents de tresoreria, per tant la pulcritud de l’operació és
total, una vegada reconegut que lo seu hagués estat reconèixer l’obligació l’any 2011.
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A part d’això, efectivament els signes no canvien, ni el resultat pressupostari hagués
canviat, perquè el resultat pressupostari ajustat hagués fet l’ajustament del finançament
mitjançant romanent de tresoreria per despeses generals, òbviament el romanent de
tresoreria, ni l’estalvi net, que és la figura aquí que podria ser més controvertida, perquè
si agafem literalment aquest article 53 que el regidor ha esmentat, és un article molt llarg,
fa un primer càlcul del romanent per diferències de capítols de despesa i d’ingrés i de fet
aquest romanent, calculat així, perdó aquest estalvi net, ja hagués estat negatiu al 2013.
El que passa que té la correcció d’un paràgraf que diu: “en el ahorro neto no se incluirán
las obligaciones reconocidas derivadas de modificaciones de créditos que hayan sido
financiadas con remante líquido de tesorería”.
De tal manera que nosaltres vam passar de 87.000€ negatius, en primera instància, a
32.000€ positius, perquè hem reconegut obligacions finançades amb aquest procediment
per import de 120.000€.
De tal manera que la inclusió d’aquests 48.000€ hagués tingut un efecte neutre.
Més enllà d’això, el que es pot afegir, és que una vegada, si el ple aprova aquesta
modificació i es reconeix l’obligació, doncs quan arribi la fiscalització, jo hauré d’entonar
una mica el “mea culpa” en el sentit de què diré: per una banda no dóna lloc a un
reconeixement extrajudicial de crèdit aquest expedient, perquè al 2011 hi havia saldo a la
partida, aquest és un tema important, no hi ha hagut cap incompliment contractual
tampoc, de la Llei de contractes, però sí hi haurà un trencament del principi d’anualitat.
Això sí que és veritat i aquesta observació la faré jo, diguem, reconeixent aquesta
qüestió, que formarà part del compte general també, a la part final de l’informe que es fa
cada any.

El senyor Àlex Brossa i Enrique declara:
Nosaltres no, Sr. Delgado, no volem enlletgir el comptes, sinó que volem que la fotografia
sigui el més fidedigne possible, sigui més o menys lletja, volem que sigui la fotografia que
pertoqui.
Si anem mirant informes de les liquidacions dels anys anteriors, sempre o sovint veiem
doncs que en algun punt es trenca el principi d’anualitat, encara que sigui, en alguns
casos, però sí que ens passa i a nosaltres doncs ens agrada que la foto sigui la més
fidedigne possible, si és d’Intervenció es considera que els signes no canvien, nosaltres
no hi tenim res a dir. El que sí que hi tenim a dir és, doncs que sobretot, que si es
produeix una modificació o un reconeixement extrajudicial, que provoqui aquest canvi de
signe, doncs a nosaltres ens agradaria que els comptes, que la liquidació si més no,
s’actualitzés amb el ben entès aquest, que no volem mostrar una foto bona o dolenta dels
seus comptes, sinó que volem mostrar la fotografia que pertoqui.
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Votació
Sotmesa a votació la proposta dalt transcrita, s’aprova per majoria absoluta amb el
resultat següent:
Vots a favor: 12 (CiU, PSC-PM, PP i ICV-EUiA-EPM)
Vots en contra: 5 (Junts-AM)
Abstencions: 0

9. Moció presentada per Junts per Sant Quirze-AM i consensuada amb CiU i ICVEUiA-EPM, en defensa de la declaració de sobirania anul·lada pel Tribunal
Constitucional
EXPOSICIONS PRÈVIES
El nostre Ajuntament, en diversos acords plenaris ha donat suport a les declaracions i
acords del Parlament de Catalunya respecte del Dret a decidir del poble de Catalunya i a
la Declaració de Sobirania de febrer de 2013 del propi Parlament nacional.
Aquests fets, es concreten per exemple amb els recents suports a la Resolució aprovada
al Parlament per presentar al Congrés la llei orgànica de delegació a la Generalitat de
Catalunya de la competència per autoritzar, convocar i celebrar un referèndum sobre el
futur polític de Catalunya (gener 2014) o bé amb l’adhesió al Pacte nacional pel Dret a
Decidir (juliol 2013).
Abans d’ahir, el Tribunal Constitucional del Regne d’Espanya va emetre sentència en el
que, precisament, declarava inconstitucional aquesta Declaració de Sobirania. Alhora, cal
afegir el trist paper jugat des de fa temps pel tribunal espanyol i els seus integrants
polititzats pel govern de torn, que l’han situat en un escenari perpetu de desprestigi.
Atès tot l’exposat anteriorment, el ple de l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès, acorda el
següent:
Primer.- Reiterar el suport en el compromís per fer efectiu l’exercici del dret a decidir per
tal que els ciutadans i les ciutadanes de Catalunya puguin decidir el seu futur polític
col·lectiu.
Segon.- El rebuig a la sentència del Tribunal Constitucional que estima parcialment la
impugnació d’aquesta declaració declarant inconstitucional i nul el principi de sobirania de
la resolució del Parlament de Catalunya.
Tercer.- La ferma convicció en el transcendental paper que està desenvolupant i ha de
continuar desenvolupant el món local català, en tot el procés que ha de permetre al
conjunt de catalans i catalanes a decidir lliurement el seu futur.

Deliberacions
La senyora Anna Canes Urbano declara:
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El nostre Ajuntament, en diversos acords plenaris ha donat suport a les declaracions i
acords del Parlament de Catalunya respecte del Dret a decidir del poble de Catalunya i a
la Declaració de Sobirania de febrer de 2013 del propi Parlament nacional.
Aquests fets, es concreten per exemple amb els recents suports a la Resolució aprovada
al Parlament per presentar al Congrés la llei orgànica de delegació a la Generalitat de
Catalunya de la competència per autoritzar, convocar i celebrar un referèndum sobre el
futur polític de Catalunya o bé amb l’adhesió al Pacte nacional pel Dret a Decidir.
El Tribunal Constitucional va emetre sentència en el que, precisament, declarava
inconstitucional aquesta Declaració de Sobirania. Alhora, cal afegir el trist paper jugat des
de fa temps pel tribunal espanyol i els seus integrants polititzats pel govern de torn, que
l’han situat en un escenari perpetu de desprestigi.
Atès tot l’exposat anteriorment, el ple de l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès, acorda el
següent:
Primer.- Reiterar el suport en el compromís per fer efectiu l’exercici del dret a decidir per
tal que els ciutadans i les ciutadanes de Catalunya puguin decidir el seu futur polític
col·lectiu.
Segon.- El rebuig a la sentència del Tribunal Constitucional que estima parcialment la
impugnació d’aquesta declaració declarant inconstitucional i nul el principi de sobirania de
la resolució del Parlament de Catalunya.
Tercer.- La ferma convicció en el transcendental paper que està desenvolupant i ha de
continuar desenvolupant el món local català, en tot el procés que ha de permetre al
conjunt de catalans i catalanes a decidir lliurement el seu futur.

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

10. Moció presentada per Junts per Sant Quirze-AM i consensuada amb CiU i ICVEUiA-EPM, amb les entitats i partits polítics de Sant Quirze del Vallès pel dret a
decidir
ANTECEDENTS:
La voluntat d’autogovern del poble català s’ha expressat de forma constant al llarg de la
història. Durant el segle XX aquesta voluntat es va poder concretar en la recuperació de
la Generalitat en el marc de l’Estatut d’Autonomia de 1932, aprovat durant la Segona
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República. L’aixecament feixista de 1936, i la guerra que aquesta insurrecció va provocar,
va comptar amb una resistència activa del poble i el Govern de Catalunya. Aquesta
resistència va continuar durant la llarga dictadura franquista; una de les fites fonamentals
d’aquesta actitud de lluita per les llibertats es concretà en la creació de l’Assemblea de
Catalunya, l’any 1971: el punt tercer de la seva declaració fundacional exigia “el
restabliment provisional de els institucions i dels principis configurats en l’Estatut de 1932,
com a expressió concreta d’aquestes llibertats a Catalunya i com a via per arribar al ple
exercici del dret a l’autodeterminació”.
El poble de Catalunya ha expressat recentment en dues ocasions, l’any 1979 i l’any 2006,
la seva voluntat d’autogovern concretada en els respectius Estatuts d’Autonomia. La
sentència del Tribunal Constitucional 31/2010, com a conseqüència dels recursos
presentats pel PP i pel Defensor del Pueblo, va suposar un menyspreu a la voluntat del
poble català en no respectar la decisió de la ciutadania expressada en referèndum l’any
2006.
La sentència va ser interpretada per molts com la confirmació que els anhels
d’autogovern de bona part dels catalans i catalanes no quedaven recollits en la
Constitució Espanyola.
El poble de Catalunya ha expressat de diverses maneres la voluntat de superar l’actual
situació de bloqueig dins de l’Estat espanyol. Les votacions de la Consulta organitzades
des de la societat civil i les mobilitzacions del 10 de juliol de 2010 i de l’11 de Setembre
de 2012 i 2013 han significat una fita històrica per la capacitat organitzativa i per la
participació massiva dels ciutadans de Catalunya.
Cal recordar, però, que l’inici del camí cap al dret a decidir coincideix amb una crisi
econòmica que ha comportat decisions governamentals que han retallat l’Estat del
Benestar. Recordar també que el motiu de les retallades és en gran part ocasionat per la
situació d’espoli fiscal que patim de manera continuada, el qual contribueix també en fer
més difícil la superació de la crisi que viuen els diferents territoris dels Països Catalans.
És imprescindible, doncs, que el procés cap al dret a decidir vagi acompanyat d’un pacte
que garanteixi els drets socials (habitatge, treball, sanitat, educació...) i democràtics de la
ciutadania i del país. En aquest sentit, caldrà fer front a les polítiques que limiten la
sobirania econòmica i política restringint, al mateix temps, la voluntat democràtica dels
pobles.
Volem que Sant Quirze del Vallès estigui compromès amb la nació catalana i amb
l’assoliment de la justícia i l’equitat social.
Per tot això, l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès, reunit en sessió plenària, recollint la
voluntat de les entitats i partits polítics signants volem:
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1. Manifestar el nostre respecte per totes les resolucions aprovades pel Parlament
de Catalunya a favor del dret a de l’Autodeterminació així com a la Declaració de
Sobirania i del dret de decidir del poble de Catalunya basat en els principis com la
radicalitat democràtica, la participació i la transparència.
2. Treballar des de la nostra ciutat perquè el poble de Catalunya, com a subjecte
polític, exerceixi el dret a decidir sobre el seu futur. Donar suport a les actuacions
que es facin en aquest sentit des de la societat civil i per part de les nostres
institucions.
3. Promoure des de les organitzacions signants el debat entorn del marc relacional i
d’organització territorial que hi ha d’haver en un futur entre Catalunya i la resta
d’estats d’Europa i el món.
4. Aconseguir la màxima cohesió social del país i mantenir Catalunya com un sol
poble ja que el procés es produeix en un context de severa crisi econòmica que
provoca conseqüències greus en amplis sectors de la societat.
5. Atès que la credibilitat del procés ho exigeix, promoure l’aprofundiment
democràtic, el compromís amb l’estat del benestar, la dignitat i la justícia social, la
solidaritat entre els pobles, l’aposta pel progrés econòmic, social i cultural i la
defensa del territori i del medi ambient.
6. Donar a conèixer i cridar a la ciutadania i a les diferents entitats a sumar-se a
aquest manifest.
7. Ens volem comprometre a treballar coordinadament a la nostra vila per tal
d’assolir els objectius d’aquesta declaració.

Deliberacions
El senyor Albert Falgueras i Cuatrecasas declara:
Bona tarda a tothom.
Aquesta moció recull una iniciativa de Sant Quirze per la Independència, en format de
manifest, que ha assolit que la majoria d’entitats i partits polítics actius de Sant Quirze
s’hagin adherit.
Aprofitant la invitació que ha fet abans l’alcaldessa a participar a la Fira d’Entitats
d’aquest cap de setmana, només voldria recordar, que el diumenge a 2 quarts d’una,
tindrà lloc l’acte protocol·lari de presentació de signatura del manifest.
A la part expositiva d’aquesta moció, es fa un recull cronològic dels darrers fets històrics i
a la part dispositiva, proposa els següents acords que llegiré literalment:
“
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1. Manifestar el nostre respecte per totes les resolucions aprovades pel Parlament
de Catalunya a favor del dret a l’Autodeterminació així com a la Declaració de
Sobirania i del dret de decidir del poble de Catalunya basat en els principis com la
radicalitat democràtica, la participació i la transparència.
2. Treballar des de la nostra ciutat perquè el poble de Catalunya, com a subjecte
polític, exerceixi el dret a decidir sobre el seu futur. Donar suport a les actuacions
que es facin en aquest sentit des de la societat civil i per part de les nostres
institucions.
3. Promoure des de les organitzacions signants el debat entorn del marc relacional i
d’organització territorial que hi ha d’haver en un futur entre Catalunya i la resta
d’estats d’Europa i el món.
4. Aconseguir la màxima cohesió social del país i mantenir Catalunya com un sol
poble ja que el procés es produeix en un context de severa crisi econòmica que
provoca conseqüències greus en amplis sectors de la societat.
5. Atès que la credibilitat del procés ho exigeix, promoure l’aprofundiment
democràtic, el compromís amb l’estat del benestar, la dignitat i la justícia social, la
solidaritat entre els pobles, l’aposta pel progrés econòmic, social i cultural i la
defensa del territori i del medi ambient.
6. Donar a conèixer i cridar a la ciutadania i a les diferents entitats a sumar-se a
aquest manifest.
7. Ens volem comprometre a treballar coordinadament a la nostra vila per tal
d’assolir els objectius d’aquesta declaració.”

La senyora Sílvia Peralta Valdívia declara:
Bona nit a tots i totes.
Nosaltres volem fer un aclariment respecte al nostre posicionament, ja el vam explicar en
Junta de Portaveus, però sí que ens agradaria que constés en l’acta del Ple.
Quan els amics de Sant Quirze per la Independència ens va venir a veure, perquè hem
tingut vàries reunions amb ells, lògicament com a partit polític i ens van presentar el
manifest pel Dret a Decidir, la nostra intenció en un primer moment era votar-hi a favor, o
donar el nostre suport.
Ara bé, enteníem que hi ha un obstacle, al nostre entendre, per a... la identificació que es
fa en el manifest, respecte al dret a l’autodeterminació.
Pensàvem, que si d’alguna manera es volia integrar totes les sensibilitats respecte al dret
a decidir i fer-ho d’una manera genèrica i global, en el que tots els partits que ho
defensem, alguns amb diferents punts de vista, més legal, més formal, hi ha de tots tipus,
però defensem el dret a decidir i el dret a votar de tot el poble de Catalunya. Els hi vam
demanar si hi havia la possibilitat, d’alguna manera, d’eliminar aquesta identificació del
dret a l’autodeterminació amb el dret a decidir, per fer-ho d’una manera més integradora i
que altres forces polítiques, que també ho defensem, ens hi poguéssim sumar.
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Ens van dir que no podia ser, perquè és un text literal, que presenta l’Assemblea Nacional
de Catalunya i per tant havien de mantenir aquest text literal en el manifest.
Donat això, nosaltres li vam explicar, que per aquesta identificació, que nosaltres
enteníem era excloent i no integradora, nosaltres no ens hi podíem sumar.
Per la resta, de tot el que diu el manifest, estem totalment d’acord i ja dic, com en altres
vegades hem fet i alguna vegada aquí en aquest ple, el Partit socialista de Sant Quirze ha
votat a favor del manifest del Dret a Decidir, però en aquest cas, com què no hi ha hagut
aquest voluntat, o aquesta impossibilitat per part de l’entitat que ho proposa, d’aquesta
limitació, doncs el nostre posicionament serà el coherent que hem mantingut fins ara i ens
abstindrem.

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

11. Precs i preguntes
La senyora Anna Tuà Santos declara:
Jo el que volia fer era convidar a tothom a la Mostra de Cançó Improvisada que es farà el
pròxim 17 de maig a la plaça Amselm Clavé, és una activitat organitzada per la Trinxera,
per la cooperativa Galliners, per l’Ajuntament de Sant Quirze i pel GHISQ. En el que es
fa una mostra de glosa, de cant improvisat i en el que participaran alumnes de l’IES Sant
Quirze, en una espècie de concurs amb l’escola Sant Nicolau de Sabadell. Després hi
haurà un sopar popular, al que esteu tots convidats també. Aprofitant que aquest any es
dóna el Premi Mussol a l’institut, doncs podeu veure quines activitats si fan, participant de
la Mostra.

La senyora Helena Cruz i Gallach declara:
Tinc un prec, que si no ha canviat avui, perquè avui no he pogut comprovar-ho, si ha
canviat avui excusi’m.
Atès que la pàgina web té un segell de transparència, atorgat per un equip de recerca de
la UAB, doncs em va picar la curiositat i vaig estar consultant la informació que hi havia a
la pàgina web, els diferents expedients d’urbanisme i em vaig adonar que no està gens
actualitzada. Hi ha diferents expedients que han estat aprovats, ja definitivament, a
l’octubre del 2013 i no consta aquesta aprovació definitiva, consten encara en tràmit.
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Per exemple, la modificació puntual de la zona 5c de l’Alcampo, que feia referència a la
introducció dels usos del sòl de la benzinera, o la modificació puntual dels Rosales, doncs
van ser aprovades fa 7 mesos i encara no consta.
I d’altres anteriors: com la modificació puntual de Can Canals, no consta que ha estat
publicada a informació pública des del 2012 o 2011.
I d’altres més recents, com les de Sotavia tant la modificació com el pla de millora urbana
o el pla especial de la Repsol, per tant els hi suggeriria que, insisteixo, si no ha estat
canviat avui, que actualitzin aquesta informació, perquè pot portar confusions en els
ciutadans que consultin la pàgina web.

La senyora Elisabeth Oliveras i Jorba declara:
Bé, és una qüestió de forma, en el punt de la modificació pressupostària, a la part
dispositiva, s’ha copiat literal la proposta de la comissió informativa i no es proposa al ple,
sinó que es proposa a la comissió informativa, és a dir que hauríem de canviar.

El senyor Edelmiro Balboa Blanco declara:
Moltes gràcies pel suggeriment, li agraeixo, dilluns segurament que ho haurà fet, perquè
el regidor que li parla també ho va detectar.

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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