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SECRETARIA
Helena Muñoz Amorós.
QUÒRUM
Es verifica afirmativament el quòrum d’assistència a l’inici de la sessió i es manté durant
el seu transcurs.
CONVOCATÒRIA
Primera.
ASSUMPTES CONEGUTS
La senyora Elisabeth Oliveras i Jorba declara:
Us volem explicar que avui és el primer Ple en el que apliquem el ROM que es va aprovar
i que per tant veureu que hi ha unes pantalles amb un comptador i que demanem
disculpes per si ens equivoquem o fins i tot ens empiulem en algun moment si no
complim la norma, perquè és el primer cop que ho farem.
Intentarem fer-ho molt bé i agafar ritme, però bé per si de cas ens disculpem.

1. Aprovació acta
S’aprova l’acta de la sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament de 27 de juliol de 2017.

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

2. Informes de Presidència
Al final dels Informes de Presidència farem una lectura del manifest pel Dia Internacional
en vers la violència masclista, la llegiran els nostres companys regidors. Per tant ara jo
faig els informes i després els hi passaré la paraula i vostès mateixos podran fer lectura.
Com a Informes de Presidència volem destacar que un any més s’ha celebrat la
tradicional setmana de la Solidaritat, plena d’activitats de sensibilització, aquest any
reflexionant en vers el dret als infants a tenir una infància digne. Malauradament una cosa
que sembla com òbvia en el nostre món, hi ha molts infants del món que no ho tenen, és
a dir tots aquells privilegis que els nostres aquí a Sant Quirze poden tenir, no cal anar
gaire lluny a vegades perquè, doncs perquè no hi tinguin accés. I per tant s’ha fet una
reflexió important, s’ha fet una activitat important per part de les entitats, doncs de
sensibilització cap el poble.
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També s’han fet els actes de commemoració contra la violència de gènere, contra
aquesta violència masclista, aquests feminicidis que contínuament van agredint a dones i
matant-ne i també agredint als seus fills.
Enguany en el nostre poble s’han atès 72 dones de primera rebuda, 52 d’elles amb
necessitats psicològiques, i d’atenció psicològica i jurídica, 18 infants relacionats amb
aquestes dones, fills i filles d’elles, per tant estem parlant de què en 10 mesos hem
augmentat gairebé 30 persones en comparació a l’any passat. Per tant és una situació
terrible que s’ha de continuar treballant.
Els actes d’aquesta setmana s’acaben el dia 3 amb una obra de teatre que es fa al celler
de Can Barra, una obra de teatre que parla d’aquesta violència estructural que agredeix a
les persones amb tota la seva versió, a les dones en tot, des de la violència de gènere, a
la violència sexual, la violència que genera la pobresa energètica, els sous més baixos i
evidentment també afecta a homes. Per tant és una obra important que fa pensar, una
obra que ha estat a Barcelona en cartellera bastant temps i que doncs la portem amb la
voluntat de què tots i totes fem una bona reflexió.
Cal dir també que les obres del parc de Can Feliu i de la remodelació de La Patronal
avancen bé i que a mitjans de desembre hauran estat enllestides per poder gaudir-ne tots
dels dos espais.
I dir-vos que enguany s’ha tornat a preparar el Cicle Nadalenc amb molta il·lusió,
comença l’encesa de llums de Nadal el divendres dia 1, és a dir demà. A la Plaça de la
Vila s’encenen els llums de Nadal amb l’Escola de Formació d’Adults L’Olivera, amb
l’Escola Municipal de Música i el cantautor Quim Vila, hi haurà restauradors del poble que
oferiran escudella, canalons i torrons, és a dir menjar del tot mostrat, i amb el que
pretenen juntament amb l’Associació de Comerciants, doncs animar als veïns i veïnes
que facin el Nadal al poble, que comprin a Sant Quirze, que gaudeixin durant X dies de
Nadal del poble, que dóna molt bones propostes.
Aquestes propostes estan agrupades en un programa que rebreu, i en el que veureu que
hi ha diferents propostes que en aquest cas des de la Regidoria de Comerç s’han
preparat perquè els comerciants puguin mobilitzar o fer que les persones que viuen a
Sant Quirze doncs els hi sigui molt atractiu quedar-se.
Dels dies 27 al 31 hi haurà un trenet, que des de la Regidoria s’ha contractat perquè
l’Associació de Comerciants pugui fer que els veïns i veïnes puguin passejar per l’eix i
pels dos eixos del poble.
Hi haurà un Tió de Nadal el dia 23.
Es continua fent la Cursa de la Llufa.
Hi haurà del Quinto de Nadal de l’Handbol, que sinó no seria Nadal a Sant Quirze si no
tinguéssim el Quinto.
Hi ha el concert de Nadal de la Societat Coral Il·lustració Artística.
Hi ha totes les activitats de la Marató.
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És a dir prepareu-vos perquè ens ve un desembre ple, ple, intens i amb moltes ganes de
viure’l tots plegats.
Joventut també ha fet una bona proposta, els avis fan Els Pastorets el dia 15, per tant
ganes de que passi, de què hi hagi moltes coses i que ho passeu molt bé.
Dir-vos també que demà al vespre, a la Torre Julià es farà també l’encesa de llums i
també hi haurà un taller de contes per tots els infants del barri de Les Fonts perquè també
puguin gaudir d’aquest Nadal.
Ara sí passo la paraula als companys regidors perquè facin la lectura d’aquest manifest,
que el fam llegir el dia 24 a la Plaça de la Vila a les 12 del migdia, el dia 25 en l’acte que
es va fer de commemoració i avui doncs per donar-li la solemnitat que toca aquí en el Ple.
El senyor Luís Villa Carbó declara:
Bona nit a tothom Sra. alcaldessa, veïns i veïnes.
Manifest del Dia Internacional contra la violència en vers les dones i les nenes.
Avui en el Dia Internacional per l’eliminació de la violència en vers les dones, tornarem a
denunciar i recordar allò que hauria de ser una obvietat i ho farem les vegades que calgui,
no és una queixa, no és un caprici, estem reivindicant els nostres drets fonamentals.
La violència masclista no és un problema de les dones, és un problema de tothom, tots i
totes i no són casos aïllats ni inevitables. Les dades són alarmants i només com a
societat podem eradicar-la, no és fàcil, hem heretat una tradició on les dones aguanten en
silenci patiment i sentiment de culpa les agressions, perquè encara vivim en un cultura
masclista, que ha normalitzat les conductes delictives contra les dones.
Ja n’hi ha prou! Cal construir una societat que no toleri la violència masclista, perquè ara
l’estem tolerant. I no és un desig ni un somni, és una necessitat urgent. N’estem tipes,
estem tipes de tanta violència sexual, a la nostra llar, al carrer i a la feina, on sigui i quan
sigui, exercida per la parella, per l’exparella, per familiars, per companys, per coneguts o
per desconeguts, estem tipes de tanta notícia, de ser notícia, de convertir les dones
assassinades en cites, de ser víctimes, que ens matin, que ens insultin, que ens grapegin,
que ens violin, que ens vexin, que ens utilitzin i tot, només pel fet d’haver nascut dones.
El senyor Manuel Cáceres Castaño declara:
Estem tant tipes que avui ens dirigim a vosaltres, qui contribueix a perpetuar la violència
masclista, qui us amagueu o passeu desapercebuts, però sabem que hi són. Avui us
assenyalarem.
Conscients del perill que vivim, que els nostres drets es retallen dia a dia, i que pretenen
retallar també el nostre poder de decisió i autonomia, estem aquí, de fet com cada dia
posant-nos en joc.
El senyor Carles Gilabert Cardona declara:
Posant-nos en joc perquè el sexe i la sexualitat de cadascuna i cadascun de nosaltres
són font de vida i no font de control, de poder i de violència. Ens posem en joc avui per
manifestar el nostre rebuig a la violència masclista que ens envolta i pretén fer-nos
petites, porugues, soscavar-nos l’alegria de viure i deixar-nos sense dignitat.
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El senyor David Caminal Caparrós declara:
Ens posem en joc avui per dir-vos que en el nom de la igualtat està recruant la violència
masclista contra les dones joves, que en forma de micromasclismes segueix vigent al
mite del control i l’abús sobre les dones.
Que els mitjans de comunicació, els productes culturals i les relacions fruit de les noves
tecnologies alimenten les relacions de poder quan es posen a mans del patriarcat.
Ens posem joc avui, aquí avui, per donar veu a totes les dones i les nenes que enguany
han perdut la vida pel simple fet de ser sexuades en femení, per anomenar a totes les
dones i les nenes que estan patint abusos i no veuen la possibilitat de sortir-ne. Per donar
força a la veu de les dones, quan una dona diu no, és no.
El senyor Àlex Brossa i Enrique declara:
Ens posem en joc aquí avui, per denunciar la terrible situació en la quan intenten regalarnos els nostres governants, reduint els recursos per a l’atenció a les dones, nenes que
pateixen aquestes violència. Els recursos per la xarxa de suport, els recursos per a les
activitats de prevenció, els recursos per acabar amb la violència i amb el dany que
genera.
Ens posem en joc aquí avui, per dir-vos que veiem com ens roben els drets aconseguits i
com la justícia ens ignora, menysté i titlla de mentidera.

El senyor Albert Falgueras Cuatrecasas declara:
Ens posem en joc aquí avui per demanar a les nostres polítiques que no s’amaguin i que
s’alineïn amb les dones i les nenes que segueixen sent víctimes d’aquesta violència
reconeguda, acceptada, tolerada i estimulada.
Seguim posant-nos en joc per denunciar la cultura de la por, que tant alimenten les
estructures patriarcals i capitalistes i desacreditar-la unides en femení, donant valor a
altres models de relació i creant alternatives des de la nostra llibertat.
El senyor Francesc Fernández Lugo declara:
Seguim i seguirem posant-nos en joc aquí, avui i sempre per proclamar que la violència
és responsabilitat de qui l’exerceix, no de qui la pateix.
Seguim i seguirem posant-nos en joc per recordar-vos els qui calleu que el silenci us fa
còmplices de la violència, als qui no escolteu, que triar la ignorància us fa responsables i
seguim i seguirem en joc per donar alè a totes les dones i nenes que estan patint
violència per reivindicar que tinguin vies per a poder-ne sortir i per aconseguir a la fi que
la violència contra les dones i les nenes sigui quelcom impensable.
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El senyor Josep Antoni Delgado Rivera declara:
Tenim dret a viure sense violència masclistes, tenim dret a ser lliures i no us sentiu
culpables de ser-ho.
Si us sentiu sota amenaça, si viviu amb por, per poca que sigui, demaneu ajuda.
La nostra manera de pensar, de vestir, de divertir-nos, de gaudir de la vida mai ha de ser
un argument per acusar-nos, o per fer-nos sentir malament. No som responsables de les
agressions que rebem, les nostre opinions, desitjos o reivindicacions son tant legítimes
com les d’un home.
Ningú pot dir-nos com hem de viure, o que hem de fer, nosaltres podem decidir com
volem viure i la dona que volem ser.
Prou a la violència contra les dones i les nenes, per una vida sense violència.

3. Donar compte de decrets
Es dóna compte al Ple dels decrets realitzats durant el mes d’octubre de 2017, que van
del núm. 20172402 al núm. 20172643.

4. Declaració d'especial interès i concessió de beneficis fiscals al Departament
d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya per les obres d'adequació a l'IES
Sant Quirze del Vallès
ANTECEDENTS DE FET
1. Amb data 18 de juliol de 2017, registre d’entrada núm. 2017009146, el departament
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya ha sol·licitat llicència d’obres per
l’ampliació de dues aules a la zona del porxo de l’entrada de l’Institut Sant Quirze, al
carrer de Bages, 21.
2. Altrament, es demana que les obres siguin declarades d’interès general o d’utilitat
pública per tal de gaudir de les exempcions i bonificacions de les taxes i de l’impost
sobre la construcció.
3. Atès el decret d’alcaldia núm. 20172691 de data 6 de novembre de 2017.
FONAMENTS DE DRET
-

Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la
Llei Reguladora de les hisendes Locals.

-

Ordenança Fiscal 2.5. Impost sobre construccions, instal·lacions i obres.

-

Ordenança Fiscal 4.2. Taxa sobre concessions de plaques, patents i altres
distintius.

-

Ordenança Fiscal 4.3. Taxa per llicències o la comprovació d’activitats
comunicades en matèria d’urbanisme.
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-

Article 21.1.k. de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases del Règim Local, segons el
qual l’alcaldessa té l’atribució de l’exercici de les accions judicials i administratives
i la defensa de l’ajuntament en les matèries de la seva competència, inclús quan
les hagués derivat a un altre òrgan i, en cas d’urgència, en matèries de la
competència del Ple, en aquest supòsit donant compte al mateix en la primera
sessió que celebri per a la seva ratificació.

DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer.- Ratificar el decret d’alcaldia núm. 20172691 de data 6 de novembre de 2017,
que literalment diu:
“ANTECEDENTS
Amb data 18 de juliol de 2017, registre d’entrada núm. 2017009146, el Departament
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya ha sol·licitat llicència d’obres per
l’ampliació de dues aules a la zona del porxo de l’entrada de l’Institut Sant Quirze, al
carrer de Bages, 21
Altrament, es demana que les obres siguin declarades d’interès general o d’utilitat pública
per tal de gaudir de les exempcions i bonificacions de les taxes i de l’impost sobre la
construcció.
Considerant l’informe de l’arquitecte municipal de 21 de juliol de 2017, segons el qual les
actuacions a realitzar s’ajusten a la normativa urbanística de la zona i a la normativa
tècnica d’aplicació, així com a les prescripcions tècniques que li són aplicables.
D’acord amb l’informe d’Intervenció 92/2017 de 13 d’octubre de 2017, en relació a la
concessió de beneficis fiscals als tributs municipals meritats per les obres esmentades,
següents:
“Primer.- Respecte a la declaració d’interès general o d’utilitat pública, el Reial Decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març pel qual s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals preveu en el seu article 103.2.a):
2. Les ordenances fiscals podran regular les següents bonificacions sobre la quota de
l’import:
a) Una bonificació de fins al 95% a favor de les construccions, instal·lacions o obres que
siguin declarades d’especial interès o utilitat municipal per concórrer circumstàncies
socials, culturals, històric artístiques o de foment de l’ocupació que justifiquin tal
declaració. Correspon aquesta declaració al Ple de la Corporació i s’acordarà, prèvia
sol·licitud del subjecte passiu, per vot favorable de la majoria simple dels seus membres.
Segon.- Respecte a la declaració d’interès general o d’utilitat pública, les Ordenances
Fiscals de l’Ajuntament vigents per a l’exercici 2017, Ordenança Fiscal número 2.5.
IMPORT SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES, al seu article 6,
referent a les Bonificacions Fiscals d’aplicació potestativa, indica:

7/111

Article 6. Beneficis fiscals de concessió potestativa
1. Les construccions, instal·lacions o obres que siguin declarades d’especial interès
o utilitat municipal per concórrer-hi circumstàncies socials, culturals, històriques,
artístiques o de foment de l’ocupació que ho justifiquin, podran gaudir d’una
bonificació en la quota de l’impost en el termes que a continuació s’indiquen:
1.1.

Per habitatges protegits
a) Bonificació del 95% quan es tracti d’obres d’habitatges protegit en
règim especial.
b) Bonificació del 81% quan es tracti d’obres d’habitatges protegit en
règim general.
c) Bonificació del 43% quan es tracti d’obres d’habitatges protegir en
règim concertat.

1.2.

Quan no siguin habitatge
Bonificació de fins al 95%, previ informe tècnic. La declaració d’especial
interès o utilitat municipal correspondrà al ple i s’acordarà, prèvia sol·licitud
del subjecte passiu, per vot favorable de la majoria simple dels seus
membres.

Les bonificacions establerts en aquest apartat no són acumulables, Quan les
construccions, instal·lacions o obres fossin susceptibles de ser incloses en més d’un
supòsit, no existint opció expressa per part de la persona interessada, s’aplicarà aquell al
qual correspongui la bonificació d’import superior.
La declaració d’especial interès o utilitat municipal correspondrà al Ple municipal.
Tercer.- L’Ordenança Fiscal número 4.3. TAXA PER LLICÈNCIES O LA COMPROVACIÓ
D’ACTIVITATS COMUNICADES EN MATÈRIA D’URBANISME, al seu article 2.4. preveu
l’exempció de les obres de construcció:
4. Restem exemptes les obres de construcció dels centres escolars fetes per altres
Administracions en l’exercici de les seves competències.
Quart.- Respecte a la declaració d’interès general o d’utilitat pública, les Ordenances
Fiscals de l’Ajuntament vigents per a l’exercici 2017, Ordenança Fiscal número 4.2. TAXA
SOBRECONCESSIONS DE PLAQUES, PATENTS I ALTRES DISTINTIUS, no preveu en
el seu articulat cap bonificació en aquest concepte.
Conclusions
Primera.- Procedeix, atesa la finalitat de les obres i la seva ubicació, poder declarar
d’interès general dites obres, estimant així la sol·licitud presentada pel Departament
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. Això no obstant, correspon al Ple
l’aprovació d’aquesta declaració.
Segona.- De l’anàlisi de la situació tributària del sol·licitant, s’han detectat l’existència de
deutes tributaris pendents, pel que s’aconsella que el redactat de les futures ordenances
fiscals, aquest tipus de beneficis fiscals potestatius quedin condicionats a la regularització
de l’estat tributari del sol·licitant.”
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FONAMENTS DE DRET
-

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

-

Ordenança Fiscal 2.5. Impost sobre construccions, instal·lacions i obres.

-

Ordenança Fiscal 4.2. taxa sobre concessions de plaques, patents i altres
distintius.

-

Ordenança Fiscal 4.3. taxa per llicències o la comprovació d’activitats
comunicades en matèria d’urbanisme.

-

Article 21.1.k. de la llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases del Règim Local, segons el
qual l’alcaldessa té l’atribució de l’exercici de les accions judicials i administratives
i la defensa de l’ajuntament en les matèries de la seva competència, inclús quan
les hagués derivat a un altre òrgan, i, en cas d’urgència, en matèries de la
competència del Ple, en aquest supòsit donant compte al mateix en la primera
sessió que celebri per a la seva ratificació.

DISPOSICIÓ
L’alcaldessa resol:
Primer.- Declarar la urgència en la tramitació al tractar-se d’unes obres que cal executar
enguany.
Segon.- Declarar d’especial interès o utilitat municipal les obres d’ampliació de dues aules
a la zona del porxo d’entrada de l’Institut Sant Quirze (OMA2017/000035) situat al c.
Bages 21, per concórrer-hi circumstàncies socials i culturals, promogudes pel
Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.
Tercer.- Bonificar el 95% de la quota de l’impost sobre Construccions, Instal·lacions i
Obres, Ordenança fiscal 2.5, corresponent a les obres esmentades.
Quart.- Donar compte al proper Ple per a la seva ratificació.
Cinquè.- Notificar als interessats.”

Deliberacions
La senyora Elisabeth Oliveras i Jorba declara:
Amb data 18 de juliol va entrar la sol·licitud de llicència d’obres per poder fer les obres
d’ampliació de dues aules a la zona del porxo de l’IES Sant Quirze del Vallès.
Donada la necessitat de què es pogués tramitar de manera ràpida, la declaració es va fer
amb un decret d’Alcaldia i avui el portem a ratificació.
Aprofito per això, perquè a part de la ratificació, denunciar que malauradament la
intervenció de la Generalitat ha fet que les obres encara no hagin començat, malgrat
nosaltres com a administració local ens vam afanyar molt, la setmana passada vam anar
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a parlar amb el Departament i sens dir que donada la intervenció doncs no havia entrat
en pressupost encara i per tant doncs malauradament podem constatar una vegada més
que aquest fet ha fet que no tinguem en temps i forma una obra absolutament necessària
perquè l’IES està més que saturat.
En tot cas el que avui fem és la ratificació dels beneficis fiscals, en tant que evidentment
és d’interès públic doncs que aquestes obres tard o d’hora, molt aviat per això es puguin
fer. És a dir diem tard o d’hora per una qüestió de paciència que tenim tots plegats.
Per tant en el decret es declarava la urgència de la tramitació, al tractar-se d’unes obres
que cal executar enguany, declarar d’especial interès o d’utilitat municipal les obres
d’ampliació de les dues aules de la zona del porxo d’entrada a l’institut. Bonificar el 95%
de la quota de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres, segons l’ordenança
fiscal 2.5. I donar compte en aquest Ple. Que és el que fem.

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

5. Aprovar la modificació del Reglament del Premi Mussol de Sant Quirze i Premi
Mussolada
ANTECEDENTS DE FET
Per decret d’Alcaldia número 20172637, de 31 d’octubre de 2017, es van establir els
membres de la Comissió d’estudi encarregada d’estudiar, modificar i redactar el
Reglament del Premi Mussol de Sant Quirze i Premi Mussolada.
La Comissió d’estudi, reunida el 10 de novembre de 2017, ha validat la proposta de text
de l’esmentat Reglament per a la seva aprovació per part del Ple municipal.
FONAMENTS DE DRET
Article 22.2.d de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases de règim local, en la seva redacció
vigent.
Article 63 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat per Decret
179/1995, de 13 de juny.
DISPOSICIÓ
S’adopta el següent acord:
Primer .- Aprovar inicialment el Reglament del Premi Mussol de Sant Quirze i Premi
Mussolada, validat per la Comissió d’estudi en la sessió celebrada el 10 de novembre de
2017, amb la redacció següent:

REGLAMENT REGULADOR DEL PREMI MUSSOL DE SANT QUIRZE I PREMI
MUSSOLADA
OBJECTE
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Art. 1. Aquest reglament té per objecte la regulació del premi Mussol de Sant Quirze i
premi Mussolada que concedirà, anualment, l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès com
a reconeixements públics a alguna persona física o jurídica.

Art. 2. Els reconeixements tenen caràcter exclusivament honorífic, per la qual cosa no
atorga cap dret de caire administratiu o econòmic.

SOBRE EL PREMI MUSSOL DE SANT QUIRZE
Art. 3. El premi Mussol de Sant Quirze s’atorga amb caràcter individual o col·lectiu, a
persones físiques o jurídiques, que s’hagin distingit per algun fet o activitat que impulsi la
identitat de Sant Quirze del Vallès, i/o que contribueixi a projectar el municipi cap a
l’exterior, i que sigui susceptible de merèixer un reconeixement públic.
Art. 4. El premi Mussol de Sant Quirze es materialitza en una peça de fusta de faig de 20
x 20 cm, amb placa d’acer que recull la il·lustració d’un mussol obra de l’artista Picanyol,
amb la inscripció següent:
“PREMI MUSSOL DE SANT QUIRZE (any)
Atorgat a (nom de la persona premiada)”

SOBRE EL PREMI MUSSOLADA
Art. 5 El premi Mussolada s’atorga amb caràcter col·lectiu a persones jurídiques que
s’hagin distingit per alguna activitat o acció de dinamització de la ciutadania de Sant
Quirze.
Art. 6 El premi Mussolada es materialitza en una peça de fusta de faig de 12 x 12 cm,
amb placa d’acer que recull la il·lustració de diversos ulls de mussol que simbolitzen la
col·lectivitat. La inscripció és la següent:

“PREMI MUSSOLADA (any)
Atorgat a (nom del col·lectiu premiat)”

DE LA PROPOSTA I CONCESSIÓ DELS PREMIS MUSSOL DE SANT QUIRZE I
MUSSOLADA
Art. 7. Per a la concessió dels premis és necessari que s’instrueixi l’oportú expedient, en
el qual s’acreditin els mèrits i circumstàncies de la persona o entitat que es pretengui
reconèixer.
Art. 8. L’expedient s’incoarà per iniciativa: de la Presidència; d’una proposició firmada per
la tercera part dels membres que integren la Corporació Municipal; d’una sol·licitud
d’entitats o institucions locals inscrites al Registre municipal d’Entitats, o per instància
subscrita, si més no, per 50 residents del municipi, que siguin majors de 16 anys.
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En qualsevol dels supòsits, la proposta haurà d’anar acompanyada d’una valoració
raonada.
Art. 9. Comissió del Premi Mussol de Sant Quirze i Premi Mussolada
La comissió serà presidida per l’Alcalde/essa i formada per:
-

Una persona representant de cada grup municipal
Una persona representant de cada una de les meses de participació constituïdes
Una persona representant del Consell Escolar Municipal
Una persona representant de la Federació d’Associacions de Veïns
Una persona representant de l’Associació de Comerciants
Una persona representant de l’Associació d’Empresaris

La comissió estudiarà i valorarà les propostes presentades. L’elecció es farà mitjançant
votació per majoria simple de les persones membres de la Comissió, i n’elevarà una al
Ple de la Corporació per a la seva resolució.
La Comissió podrà sol·licitar a qui hagi presentat les candidatures, els aclariments i la
documentació complementària que cregui oportuna.
El veredicte de la Comissió serà inapel·lable podent declarar desert el premi si es
considera que no hi ha cap candidatura que reuneixi les característiques descrites per ser
premiada.
Art. 10. L’Ajuntament crearà un Llibre d’Honor de Distincions on s’inscriuran els atorgats.
La Secretaria General serà l’encarregada de custodiar aquest Registre Especial.
Art. 11. El lliurament dels premis es farà en el decurs d’un acte públic convocat en el marc
de la celebració de la Festa del Mussol, que tindrà lloc el cap de setmana més proper a la
Diada de Sant Jordi.
L’acte se celebrarà a un espai adequat per a aquest esdeveniment, amb assistència
d’aquelles autoritats i representacions que s’estimin convenients, ateses les
circumstàncies de cada cas.
Art. 12. Si els premis s’atorguen a títol pòstum, es lliurarà a una persona propera, familiar
o no, de la persona premiada.
Art. 13. Si la persona o entitat guardonada modifica tan profundament la seva conducta
que els seus actes posteriors el fan indigne de figurar entre els premiats, la Corporació
pot revocar l’acte de concessió, amb la instrucció prèvia d’un expedient, que tindrà les
mateixes característiques i garanties que per l’atorgament del premi.

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA
L’Ajuntament pot adaptar les distincions honorífiques concedides abans de l’aprovació del
present Reglament a les disposicions que conté aquest.

DISPOSICIÓ FINAL
El present reglament entrarà en vigor un cop aprovat pel Ple de la Corporació i publicat
íntegrament en el Butlletí Oficial de la Província, i hagi transcorregut el termini de quinze
dies hàbils previst a l’article 65.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases
de règim local.
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Segon.- Sotmetre aquest acord a informació pública mitjançant un anunci que s’ha de
publicar al Butlletí Oficial de la Província, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, a
un dels mitjans de comunicació escrita diària de més difusió al municipi i al tauler
d’anuncis municipal, per un termini de 30 dies des de l’endemà de la darrera d’aquestes
publicacions, per a la formulació de reclamacions i al·legacions.
Tercer.- Disposar que l’aprovació inicial esdevindrà definitiva si no s’efectuen al·legacions
durant la informació pública.

Deliberacions
La senyora Elisabeth Oliveras i Jorba declara:
Com tots bé saben l’entitat Ateneu, que era qui portava l’Aplec del Mussol, enguany quan
van celebrar els 25 anys van decidir que deixaven de fer l’activitat i ens van animar, com
a administració local, que continuéssim el testimoni dels premis Mussol de l’Any i en
aquest cas doncs la Mussolada que ells feien .
Donat que Sant Quirze ja entregava el Premi Mussol, vam entendre que un cop preníem
la voluntat de reivindicar o de mantenir activa la festa de l’Aplec del Mussol, havíem de
regular-ho d’una manera poder més popular o més oberta al veïnat, que és el que es va
fer amb la comissió que vam fer.
En tot cas el que s’ha fet és equiparar, en aquest Ple portem el Premi Mussol, el mes
vinent portarem el Premi Dona, el que hem intentat és que els dos premis hagin de reunir
els mateixos requisits a l’hora d’accedir-hi, que no sigui punible per si és una dona o per
si és un home, és a dir que el col·lectiu que pot rebre el premi doncs tingui els mateixos
drets i les mateixes dificultats si de cas per accedir-hi, s’ha rebaixat el nombre de
signatures a l’hora d’haver de presentar la proposta, aleshores hem definit que el Premi
Mussol s’atorga amb caràcter individual o col·lectiu a persones físiques o jurídiques que
s’hagin distingit per algun fet o activitat que impulsi la identitat de Sant Quirze del Vallès o
que contribueixi a projectar el municipi cap a l’exterior i que sigui susceptible de merèixer
un reconeixement públic.
El Premi també ha canviat, fins a l’any passat era una reproducció del mussol que havia
fet en Tom Carr, la reproducció del mussol que hi ha davant de la benzinera de la Repsol,
davant de la zona esportiva. En aquest cas s’ha fet un premi un pèl més senzill, que no té
un cost tant elevat i era el mussol que va dibuixar el dibuixant Picanyol en el seu moment
i que els membres de l’Ateneu ja l’utilitzaven com a símbol, s’ha dissenyat amb una peça
de fusta, de faig, és un premi diguem que és un pèl, un pèl no, bastant més assequible i
alhora doncs més fàcil de poder donar.
I el Premi Mussolada s’atorga amb caràcter col·lectiu a persones jurídiques que s’hagin
distingit en alguna activitat o acció de dinamització de la ciutadania a Sant Quirze. I
també ha canviat, és el mateix dibuix, l’únic que estarà ple d’ull de mussol.
En tot cas la presentació de les propostes ha de ser a través o recollint 50 signatures de
veïns o a través d’un terç dels membres de la Corporació o una sol·licitud d’entitats o
institucions.
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La comissió s’ha ampliat, hi haurà una persona de cada grup municipal, hi haurà un
representant de cada mesa constituïda, un representant del Consell Escolar, un
representant del món veïnal, de l’Associació de Comerciants i de l’Associació
d’Empresaris amb la voluntat de què aquestes persones creïn, tinguin una visió molt més
àmplia de la que fins ara hem pogut tenir doncs quan hem decidit, que sempre era dins
de l’àmbit del Consistori.
En tot cas el que hem intentat és doncs això, donar-li la forma una mica més popular,
més accessible i alhora també més participativa a l’hora de ser elegit el premiat.

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

6. Reconeixement al personal de l'Ajuntament per jubilació i pels 25 anys de
prestació de serveis a la ciutadania
ANTECEDENTS DE FET
Un dels recursos i actius més importants amb el que compten les administracions
públiques són les persones, el conjunt de professionals que amb el seu treball
contribueixen de forma decisiva a la finalitat de prestar els serveis i atendre les
necessitats i els interessos que la ciutadania requereix. En aquest sentit, la vocació de
servei públic és un dels principals valors de totes aquelles persones que serveixen
l’administració, i que preval en totes les seves actuacions.
En aquest sentit, la Sra. Gloria de la Paz Puig va entrar a formar part del col·lectiu de
funcionaris l’any 1992, ara fa 25 anys, posant a disposició d’aquest Ajuntament i de la
ciutadania del municipi la prestació dels seus serveis professionals.
Tanmateix, la Sra. Teresa Altimira Mira, el Sr. Miquel Fernández Gómez, la Sra. Ma.
Carmen Muñoz Carmona i la Sra. Dolors Rubio Picó han finalitzat enguany la prestació
de serveis amb motiu de la seva jubilació.

DISPOSICIÓ
S’adopta el següent acord:
Primer.- Reconèixer a la Sra. Gloria de la Paz Puig els 25 anys de prestació de serveis a
aquest Ajuntament i a la ciutadania del municipi.
Segon.- Reconèixer la finalització de la prestació de serveis de la Sra. Teresa Altimira
Mira, del Sr. Miquel Fernández Gómez, de la Sra. Ma. Carmen Muñoz Carmona i de la
Sra. Dolors Rubio Picó, amb motiu de la seva jubilació.
Tercer.- Convocar un acte institucional el proper mes de desembre durant el qual es farà
un reconeixement públic a les persones homenatjades.
Quart.- Comunicar aquest acord a les persones interessades.
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Deliberacions
El senyor Albert Falgueras Cuatrecasas declara:
Bon vespre a tots i totes.
Tothom que ens acompanya i ens segueix, tant des de la sala de plens com des de la
seva llar, és conscient que un dels recursos i actius més importants amb el que compten
les administracions públiques són les persones que hi treballen.
El conjunt de professionals que amb la seva feina contribueixen, de forma decisiva, a la
finalitat de prestar els serveis que la ciutadania requereix.
En aquest sentit, aquesta vocació de servei públic és la que reconeixem, dia a dia, com a
un dels principals valors de tots els empleats i empleades del nostre Ajuntament.
En aquest sentit, la Sra. Gloria de la Paz Puig va entrar a formar part del col·lectiu de
funcionaris l’any 1992, ara fa 25 anys, posant a disposició de la ciutadania del municipi la
prestació dels seus serveis professionals.
Tanmateix, la Sra. Teresa Altimira Mira, el Sr. Miquel Fernández Gómez, la Sra. Ma.
Carmen Muñoz Carmona i la Sra. Dolors Rubio Picó han finalitzat enguany la prestació
de serveis amb motiu de la seva jubilació.
A banda d’aquest reconeixement formal que els hi retem avui, en el mes de desembre
tindrà lloc un acte institucional on aquestes persones seran homenatjades.
Per tot això proposem al ple l’aprovació dels acords d’aquest punt exposat.

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

7. Adhesió a l'Observatori de les dones en els mitjans de comunicació
ANTECEDENTS DE FET
L’OBSERVATORI DE LES DONES EN ELS MITJANS DE COMUNICACIÓ, és una
iniciativa pionera a Catalunya, que es va crear l’any 2000 com una eina dinamitzadora del
debat públic sobre el paper dels mèdia en la superació dels arquetips de gènere.
Aquest projecte neix per iniciativa dels Consells de Dones dels Ajuntaments de Cornellà
del Llobregat, Sant Boi del Llobregat, Esplugues del Llobregat, Sant Feliu del Llobregat i
Sant Joan Despí i de la Promotora de Mitjans Audiovisuals, SCCL (Drac Màgic).
Es crea com una associació oberta a tots els ajuntaments de Catalunya que vulguin
adherir-se al projecte de l’Observatori de les Dones en els Mitjans de Comunicació.
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Poden ser entitats associades de l’Observatori tots aquells ajuntaments de Catalunya que
voluntàriament s’impliquin en la realització dels seus objectius i finalitats i que estiguin
disposats a treballar per realitzar-les.
L’Observatori és un servei a disposició de les ciutadanes i ciutadans, i una instància de
participació ciutadana, per fer visible i denunciar la utilització indeguda de la imatge de les
dones als mitjans de comunicació.
L’objectiu de l’Observatori és promoure l’actitud crítica i la reflexió envers els mitjans de
comunicació des de la perspectiva de les dones i per una no-discriminació. l’objectiu final
és treballar per la transformació social, fomentar que els valors essencials de la nostra
societat siguin interpretats des de la perspectiva de les dones.
D’acord amb els seus objectius generals les finalitats concretes de l’Observatori són les
següents:
-

-

-

Dinamitzar l’anàlisi crítica dels mitjans de comunicació des del punt de vista de les
dones.
Promoure la participació ciutadana instant al debat i a la reflexió davant l’imaginari
audiovisual entre els grups, les associacions i altres espais de reunió on es treballi
des del punt de vista de les dones.
Ser portal de les queixes o bones pràctiques provinents de la ciutadania en
general i fer-les arribar a l’ Institut Català de les Dones que és qui les gestiona.
Treballar per una sensibilització i incidència al territori, donant eines a la
ciutadania per elaborar una contestació crítica.
Elaborar un discurs propi amb la realització i difusió de documents i materials
d’anàlisi sobre els mitjans des del punt de vista de les dones.
Fer visibles les inquietuds, opinions i observacions de la ciutadania en els
diferents materials de d’anàlisi, sensibilització i reivindicació que es generen des
de l’Observatori.
Ser un referent de consulta, recerca i assessorament especialitzat en la
representació i el tractament de les dones en els mitjans de comunicació.
Difondre en els diferents mitjans de comunicació els principals punts d’anàlisi.

Els ajuntaments que formen part de l’Observatori comparteixen els següents recursos i
serveis:
- Servei d’estudis i anàlisis especialitzat en gènere i mitjans de comunicació.
- Gestió de queixes ciutadanes.
- Materials per a campanyes de sensibilització.
- Mecanismes tècnics i organitzatius per al desenvolupament dels projectes anuals.
- El concurs (RE)Imagina’t adreçat a joves de 14 a 18 anys
- Altres projectes (congressos, seminaris i actes).
Les activitats de l’Observatori s’adrecen a:
•
Col·lectius de dones i altres entitats
•
Centres educatius
•
Escoles de persones adultes
•
Personal tècnic municipal
•
Professionals dels mitjans de comunicació
•
Ciutadania en general.
La quota anual per formar part de l’Observatori es calcula en funció del nombre
d’habitants del municipi. L’adhesió de l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès a
l’Observatori de les dones en els mitjans de comunicació comportaria una quota anual de
1.000 euros.
A canvi d’aquesta quota, l’Ajuntament té dret a:
- Participar en la realització de les finalitats de l’associació, sense cap mena de
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-

-

discriminació.
Assistir amb veu i vot a les reunions de l’Assemblea General. A cada Ajuntament li
correspon un vot.
Elegir o ser elegides per als llocs de representació o per exercir càrrecs directius.
Exercir la representació que se'ls confereixi en cada cas.
Intervenir en el govern i les gestions, en els serveis i les activitats de l’associació,
d'acord amb les normes legals i estatutàries.
Exposar a l'Assemblea i a la Junta Directiva tot el que considerin que pugui
contribuir a fer més plena la vida de l’associació i més eficaç la realització dels
objectius socials bàsics.
Sol·licitar i obtenir explicacions sobre l'administració i la gestió de la Junta
Directiva o de les persones mandatàries de l’associació.
Ésser escoltades prèviament a l'adopció de mesures disciplinàries.
Rebre informació sobre les activitats de l’associació.
Fer ús dels serveis comuns que l’associació estableixi o tingui a la seva disposició.
Formar part dels grups de treball.
Posseir un exemplar dels Estatuts.
Consultar els llibres de l’associació.

Atès que els objectius de l’Observatori estan en consonància amb els objectius d’aquest
ajuntament en matèria d’equitat de gènere.
Atès que els recursos i serveis de l’associació són una eina d’utilitat per sensibilitzar i per
promoure una actitud crítica des de la perspectiva de gènere envers els mitjans de
comunicació, així com promoure la participació de la ciutadania en el debat i la reflexió
entorn les discriminacions de gènere.
Vist els estatuts de l’associació, que s’adjunten com a document annex.
FONAMENTS DE DRET
Article 47.2g) i Disposició addicional cinquena de la Llei estatal 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases de règim local.
Article 114.2d) del Decret legislatiu 2/2003, de 8 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de
la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
Llei 4/2008, del 24 d’abril, del Llibre tercer del Codi Civil de Catalunya.
Llei orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d’associació.
Estatuts de l’Observatori de les dones en els mitjans de comunicació.
DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
PRIMER.- Aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès a l’Associació de
Observatori de les dones en els mitjans de comunicació, a partir de l’1 de gener de 2018.
SEGON.- Acceptar els Estatuts de l’Observatori de les dones en els mitjans de
comunicació.
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TERCER.- Aprovar el document comptable d’autorització i disposició futura per l’any
2018 amb càrrec a la partida 1002/9200/4660100 Convenis i consorcis per import de
1.000€.
QUART.- Incorporar aquesta quantitat als exercicis successius.
CINQUÈ.- Comunicar el present acord a la Junta Directiva de l’associació, als efectes
oportuns.

Deliberacions
La senyora Elisabeth Oliveras i Jorba declara:
Aquest punt està generat perquè a partir de l’1 de gener, un cop tinguem el pressupost
aprovat, la voluntat és des de l’àmbit de famílies doncs poder participar d’aquest
Observatori, l’objectiu bàsic és poder analitzar, sobretot analitzar i situar en un algun
moment que les dones no estan prou ben representades o estan discriminades dins del
món de la comunicació, en altres àmbits comunicatius amb les xarxes, doncs poder-ho
denunciar i treballar-ho.
La possibilitat d’estar dins d’aquest Observatori ens fa doncs que puguem compartir
recursos i serveis amb altres àmbits doncs que ara en aquest moment si no estem
adherits doncs no hi podem accedir-hi, com són serveis d’estudi, gestió i anàlisis
especialitzats en gènere en mitjans de comunicació, gestió de queixes ciutadanes,
materials de campanyes de sensibilització. O sigui obrir-nos a un ventall que fins ara
doncs no l’hem tingut explorat i també als col·lectius de dones i altres entitats, centres
educatius, escoles per persones adultes, personal tècnic podran recórrer a tots aquests
recursos que l’observatori posa al nostra abast.
Ser membres d’aquest Observatori té un cost de 1000€, que ja veureu que en el
pressupost ja està contemplat pel 2018 doncs tenir l’accés, però primer el que havíem de
fer era adherir-nos, mostrar la voluntat com a municipi d’adherir-nos per després poder
doncs ja comunicar-ho i a partir del gener poder doncs poder començar a treballar.
Ens sembla que és una proposta que és prou bona, el fet d’analitzar-nos a tots i totes
com utilitzem els mitjans de comunicació, de quina manera hi ha encara a vegades,
potser no ens adonem, però tenim algun tipus de discriminació i no en som conscients. I
sobretot els assessoraments i acompanyaments que puguem fer-nos a tots nosaltres i a
entitats en el moment doncs que hem de fer comunicació. Molts cops la gent només
pensa en les entitats de feminisme, però teniu totes les entitats, les culturals, les
esportives, que també comuniquen molt, que a vegades sí que el món de les dones
queda encara malauradament relegat al pur testimoni o la imatge estètica.
Per tant amb aquesta voluntat de què tot això sigui transformat en un procés comunicatiu
sa i absolutament equitatiu, doncs hem buscat un espai bastant objectiu com era aquest
observatori perquè ens pugui acompanyar.

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

8. Proposta aprovació inicial Ordenança de subvencions
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ANTECEDENTS DE FET
L’article 17 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions disposa que
les bases reguladores de les subvencions de les corporacions locals s’hauran d’aprovar
en el marc de les bases d’execució del pressupost, mitjançant una ordenança general de
subvencions o mitjançant una ordenança específica per a les distintes modalitats de
subvencions. Tanmateix, cal destacar que a partit de l’1 de gener de 2016 va entrar en
vigor la modificació de la Llei general de subvencions promoguda per la Llei 15/2014, de
16 de setembre de racionalització del Sector Públic que modifica profundament els
mecanismes de publicitat de subvencions.
Tant la nova normativa com les modificacions legislatives en matèria de subvencions, fan
necessari que l’Ajuntament elabori una Ordenança de regulació de l’atorgament de
subvencions.
FONAMENTS DE DRET
Aquesta Ordenança es dicta en base a la potestat normativa local establerta en la Llei
Orgànica 6/2006, de 19 de juliol, de reforma de l’Estatut d’autonomia de Catalunya;
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril que aprova el Text refós de la Llei municipal i de
règim local de Catalunya; Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local;
Llei 39/2015, de l’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques i, amb relació a la potestat sancionadora, Llei 40/2015, de l’1 d’octubre, de
règim jurídic del sector públic.
Quant al procediment d’elaboració, en compliment del que disposa l’article 62 del Decret
179/1995, del 13 de juny que aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens
locals; mitjançant decret d’alcaldia núm. 20172505 de data 17 d’octubre, es va constituir
la Comissió d’estudi encarregada de la redacció, la qual, en varis sessions de treball ha
elaborat el text que es porta a aprovació.
DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer.- Aprovar provisionalment l’Ordenança municipal de subvencions següent:
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ORDENANÇA GENERAL DE SUBVENCIONS
TÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS
Article 1. Objecte
Aquesta ordenança té per objecte establir les normes generals per a la sol·licitud, la
concessió, la justificació i el pagament de les subvencions que atorgui l’Ajuntament de
Sant Quirze del Vallès a l’empara del que estableix la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
General de Subvencions (LGS d’ara en endavant), i el seu reglament de
desenvolupament aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol (RLGS d’ara en
endavant).
Article 2. Concepte de subvenció
1. S’entén per subvenció, als efectes d’aquesta ordenança, qualsevol disposició dinerària
efectuada a favor de persones públiques o privades que compleixi els requisits següents:

a) Que el lliurament es faci sense contraprestació directa dels beneficiaris.
b) Que el lliurament estigui subjecte al compliment d’un determinat objectiu,
l’execució d’un projecte, la realització d’una activitat, l’adopció d’un
comportament singular, efectuats o per efectuar, o la concurrència d’una
situació, i el beneficiari ha de complir les obligacions materials i formals que
se’n derivin.

c) Que el projecte, l’acció, la conducta o la situació finançada tingui per objecte
el foment d’una activitat d’utilitat pública o d’interès social o la promoció d’una
finalitat pública.
2. També tenen la consideració de subvenció els lliuraments de béns, drets o serveis que,
havent estat adquirits amb la finalitat exclusiva de ser lliurats a tercers, siguin avaluables
econòmicament i compleixin els requisits previstos en els apartats a), b) i c) del punt
anterior.
Les subvencions en espècie queden subjectes a aquesta ordenança en tot allò que els
sigui d’aplicació atenent la seva naturalesa.
3. Els premis atorgats com a conseqüència de convocatòries aprovades amb
concurrència entre els sol·licitants també tenen a tots els efectes la consideració de
subvencions.
Article 3. Àmbit d’aplicació subjectiu
Aquesta ordenança és d’aplicació a les subvencions concedides per l’Ajuntament de Sant
Quirze del Vallès, els seus organismes autònoms i la resta d’entitats del sector públic de
la corporació que voluntàriament s’hi adhereixin.
Els organismes autònoms i els altres ens dependents de l’Ajuntament de Sant Quirze del
Vallès poden atorgar subvencions si ho preveuen els seus estatuts; altrament, cal que ho
autoritzi l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès:
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Article 4. Supòsits exclosos
1. Aquesta ordenança no és d’aplicació en els casos següents:

a) Subvencions impròpies regulades per la legislació tributària o sectorial
aplicable.

b) Cessions d’ús de béns immobles a entitats públiques, les quals es regeixen
per la normativa reguladora del règim patrimonial dels ens públics.

c) Premis atorgats sense la sol·licitud prèvia del beneficiari.
d) Ajuts o auxilis per a atendre necessitats peremptòries que satisfacin finalitats
de caràcter social, sempre que se'n justifiqui la urgència i la inajornabilitat.

e) Subvencions concedides per altres administracions en les quals l’Ajuntament
de Sant Quirze del Vallès actuï com a simple intermediari.

f)

Aportacions de l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès destinades a finançar
globalment les activitats dels ens receptors, consorcis, mancomunitats,
fundacions, associacions, etc., en els quals està representat l’Ajuntament de
Sant Quirze del Vallès i als quals fa aportacions econòmiques per a finançar
els seus pressupostos.

g) Aportacions dineràries en forma de quotes a favor de les associacions a què
es refereix la disposició addicional 5a. de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases del règim local.

h) Ajuts econòmics als grups polítics representats a la corporació.
i)

Quotes abonades a entitats de caràcter científic, tècnic o especialitzat del tipus
que sigui, constituïdes en qualsevol àmbit geogràfic, a les quals l’Ajuntament
de Sant Quirze del Vallès estigui associat.

j)

Beques de col·laboració en pràctiques concedides a estudiants i llicenciats per
tal de completar la seva formació teoricopràctica, les quals s'han de regir per
la normativa específica aprovada a aquest efecte.

2. La present ordenança només té caràcter supletori, respecte a la corresponent
normativa específica, en els casos següents:
a) Subvencions concedides o finançades amb fons europeus o d’altres
administracions públiques, que s'han de regir en primer lloc per la normativa o les
condicions establertes per l’Administració que financi, totalment o parcialment, la
subvenció.
En el cas que la normativa esmentada no reguli la forma d’atorgament de la subvenció,
serà d’aplicació aquesta ordenança.
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b) Subvencions imposades en virtut de norma legal, que s'han de regir en primer
lloc per aquesta norma.
Article 5. Règim jurídic
El marc legal pel qual s'han de regir les subvencions atorgades per l’Ajuntament de Sant
Quirze del Vallès està constituït per:
a) La Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
b) El Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la
Llei general de subvencions.
c) La legislació bàsica de l’Estat reguladora de l’Administració local:
- Els articles 25 i 72 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local
(en endavant, LRBRL).
- Els articles 40, 189.2. i 214.2 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març (en endavant, TRLRHL).
d) La legislació de la comunitat autònoma:

- Els articles 239, 240 i 241 del Text refós de la Llei municipal i de
règim local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de
28 d’abril.
- Els articles del 118 al 129 del Reglament d’obres, activitats i serveis
dels ens locals, aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny.
- Els articles 15 i concordants de la Llei 19/2014, de 29 de desembre,
de transparència, accés a la informació pública i bon govern.
e) La normativa europea:

- Tractat Constitutiu de la Unió Europea.
- Els articles del 87 al 89 del Reial decret 1755/1987, de 23 de
desembre, pel qual es regula el procediment de comunicació a la
Comissió de les Comunitats Europees dels projectes de les
administracions o ens públics que es proposin establir, concedir o
modificar ajuts interns.
- Les disposicions concordants.
f) La normativa interna:

- Aquesta Ordenança general de subvencions.
- Les Bases d’execució del pressupost.
- La normativa sobre delegació de competències i atribucions dels
òrgans de govern a l’Ajuntament vigents en el moment de la
concessió.
g) La resta de disposicions legals o reglamentàries que siguin d’aplicació.
TÍTOL II. DISPOSICIONS COMUNES
Article 6. Principis generals
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1. La gestió de les subvencions a què es refereix la present ordenança s'ha d'efectuar
d’acord amb els principis següents:

a)

Publicitat, transparència,
discriminació.

b)

Eficàcia en el compliment dels objectius fixats.

c)

Eficiència en l’assignació i utilització dels recursos públics.

concurrència,

objectivitat,

igualtat

i

no

Article 7. Pla estratègic de subvencions
1. El Pla estratègic de subvencions és un instrument de planificació de les polítiques
públiques que tinguin per objecte el foment d’activitats d’utilitat pública o interès social o
de promoció de finalitats públiques.
2. Aquest pla, que ha de ser aprovat pel Ple de l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès, ha
de concretar els objectius estratègics, el termini necessari per a dur-lo a terme, els
costos possibles i les seves fonts de finançament, que en tot cas s'han de supeditar al
compliment dels objectius d’estabilitat pressupostària que s’apliquen al Pressupost
general de la corporació.
3. El Pla estratègic de subvencions s’aprova conjuntament amb el Pressupost de
l’Ajuntament, i pot ser objecte de revisió, modificació o actualització per part del Ple de la
corporació.
4. El Pla serà objecte de publicitat activa a través de la seu electrònica i del Portal
Municipal de la Transparència
Article 8. Caràcter de les subvencions
1. Les subvencions regulades per la present ordenança tenen caràcter voluntari i
eventual, són lliurement revocables i reduïbles en tot moment, no generen cap dret a
l’obtenció d’altres subvencions en anys posteriors (llevat que s’hagin concedit amb el
caràcter de despeses plurianuals) i no es poden al·legar com a precedent.
2. Les subvencions estan afectes al compliment de la finalitat d’interès general al qual es
condicioni l’atorgament i tenen caràcter no devolutiu, sense perjudici del reintegrament
inherent a l’incompliment de les condicions i càrregues imposades en l’acte de concessió.
3. En qualsevol cas, l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès i les entitats del seu sector
públic incloses en l’àmbit d’aplicació d’aquesta ordenança, estan exemptes de qualsevol
responsabilitat civil, mercantil, laboral o de qualsevol mena derivada de les actuacions a
què quedin obligades les persones o entitats subvencionades.
Article 9. Quantia de les subvencions i compatibilitat amb altres ingressos
1. L’import de la subvenció és el resultant de l'aplicació dels criteris per a la seva
determinació previstos als instruments reguladors corresponents.
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2. Les subvencions no han d’excedir, normalment, del 50% del cost de l’activitat a què
s’apliquin. En els casos en què s’ultrapassi aquest límit, se n'ha de justificar la necessitat
a l’expedient.
3. Les subvencions atorgades poden ser compatibles amb altres subvencions, ajuts,
ingressos o recursos per a la mateixa finalitat, procedents de qualsevol Administració o
ens públic o privat, nacional, de la Unió Europea o d’organismes internacionals, en els
termes que determinin els seus instruments reguladors.
4. L’import de la subvenció concedida per l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès en cap
cas pot ser de tal quantia que, aïlladament o conjuntament amb altres subvencions, ajuts,
ingressos o recursos, superi el cost de l’obra o de l’activitat subvencionada.
Article 10. Concepte de beneficiari
1. Tenen la condició de beneficiari d’una subvenció les persones físiques i jurídiques i les
entitats públiques o privades que han de fer l’activitat que fonamenta l'atorgament de la
subvenció, o que estan en la situació que en legitima la concessió.
2. En el cas de les persones jurídiques, també tenen aquesta condició els membres
associats del beneficiari que es comprometen a efectuar la totalitat o part de les activitats
que fonamenten la concessió de la subvenció en nom i per compte del beneficiari.
3.També poden tenir la condició de beneficiari les agrupacions de persones físiques o
jurídiques, públiques o privades, les comunitats de béns o qualsevol altre tipus d’unitat
econòmica o patrimoni separat sense personalitat jurídica que duen a terme els projectes,
les activitats o els comportaments o que es troben en la situació que motiva la concessió
de la subvenció.
En aquest cas, s’ha de fer constar expressament a la sol·licitud i a la resolució de
concessió els compromisos assumits per cada membre de l’agrupació, així com també
l’import de la subvenció que s'ha d'aplicar a cadascú, els quals tenen la consideració de
beneficiaris. En qualsevol cas, s’ha de nomenar un representant o apoderat únic de
l’agrupació, amb poders suficients per a complir les obligacions que, com a beneficiari,
corresponen a l’agrupació.
Article 11. Requisits exigibles als beneficiaris
1. No poden tenir la condició de beneficiari les persones o entitats en què concorrin
alguna de les circumstàncies dels articles 13.2 i 13.3 de la LGS. Igualment, no poden
accedir a la condició de beneficiari les agrupacions previstes a l’article 11.3 de la LGS,
quan concorri alguna d’aquestes circumstàncies en qualsevol dels seus membres.
La no concurrència d’aquestes circumstàncies es pot acreditar mitjançant la presentació
d’una declaració responsable davant l’òrgan concedent de la subvenció.
2. Les persones jurídiques han d’estar inscrites en els registres oficials corresponents.
Article 12. Obligacions dels beneficiaris
Són obligacions dels beneficiaris:
1. Executar les activitats subvencionades de conformitat amb els principis de
bona administració, bona fe i presumpció de legalitat.
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2. Justificar davant l’òrgan corresponent el compliment dels requisits i les
condicions exigides, i també la realització de l’activitat i el compliment de la
finalitat que determina la concessió.
3. Estar al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.
4. No tenir deutes pendents de qualsevol naturalesa amb l’Ajuntament de Sant
Quirze del Vallès
5. Els beneficiaris que tinguin un conveni de regularització de deutes en vigor i
estiguin al corrent de pagament dels terminis, es considerarà que estan al
corrent de les obligacions financeres amb l’Ajuntament.
6. Disposar dels llibres comptables, registres i altres documents exigits per la
legislació mercantil i sectorial aplicable als beneficiaris en cada cas, així com
també de tots els estats comptables i registres específics exigits pels
instruments
reguladors de la concessió.
7. Els beneficiaris de la subvenció estaran obligats a donar l’adequada publicitat
al fet que l’activitat, programa, inversió o actuació ha estat subvencionada
per l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès.
8. Sotmetre’s a les actuacions de comprovació del centre gestor concedent, així
com també a qualsevol altra actuació de comprovació i control financer que
efectuï la Intervenció de l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès i, si escau, a
qualsevol altra comprovació que puguin dur a terme els òrgans de control
competents. En el transcurs de totes aquestes actuacions els beneficiaris
estan obligats a aportar tota la informació que els sigui requerida.
9. Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, incloenthi els documents electrònics, durant un període no inferior als sis anys,
comptadors des de la finalització del termini de presentació de les
justificacions.
10. Adequar l’activitat als principis ètics i a les regles de conducta que permetin
assegurar el compliment dels principis d’igualtat, d’objectivitat i de
transparència.
11. Procedir al reintegrament dels fons rebuts, quan correspongui, en els
supòsits previstos al títol XII d’aquesta ordenança.
12. Els beneficiaris que disposa l’article 10.3 d’aquesta Ordenança, podran
respondre, si s’escau, de forma mancomunada i amb el seu patrimoni
personal.
Article 13. Entitats col·laboradores
1. Poden seleccionar-se entitats col·laboradores que, actuant en nom i per compte de
l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès a tots els efectes relacionats amb la subvenció,
lliurin i distribueixin els fons públics als beneficiaris o col·laborin en la gestió de la
subvenció sense que es produeixi la prèvia entrega i distribució dels fons rebuts.
2. Poden ser entitats col·laboradores les descrites en l’article 12 de la LGS, que no
incorrin en cap causa de les previstes a l’article 13 de la LGS i que compleixin les
condicions de solvència i eficàcia que s’estableixin.
3. L’acord de col·laboració s'ha de formalitzar segons els requeriments recollits a l’article
16 de la LGS.
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4. Les obligacions de les entitats col·laboradores són les recollides a l’article 15 de la
LGS.

Article 14. Règim de garanties
1. Llevat que les bases reguladores de la subvenció prevegin el contrari, es poden exigir
garanties en els casos següents:

a) En els procediments de selecció d’entitats col·laboradores.
b) Quan es prevegi la possibilitat de realitzar pagaments a compte o avançats.
c) Quan es consideri necessari per a assegurar el compliment dels
compromisos assumits per beneficiaris i entitats col·laboradores.

d) En les subvencions concedides a beneficiaris el domicili dels quals es trobi
fora del territori nacional i no hi tinguin un establiment permanent.
2. Amb caràcter general, llevat que es prevegi una altra cosa a les bases reguladores de
la concessió, queden exonerats de la constitució de garanties:
a) Les administracions públiques, els seus organismes vinculats o dependents i
les societats mercantils i fundacions del sector públic local.
b) Els beneficiaris de subvencions concedides per un import inferior a 3.000
euros, llevat dels beneficiaris inclosos a l’apartat 3 del article 42 del Real Decret
887/2006, per el que s’aprova el Reglament de la llei 38/2003.
c) Les entitats que, per llei, estiguin exemptes de presentar caucions, fiances o
dipòsits davant les administracions públiques o els seus organismes i entitats
vinculades o dependents.
d) Les entitats no lucratives, i també les seves federacions, confederacions o
agrupacions, que desenvolupin projectes o programes d’acció social i cooperació
internacional.
3. La constitució, execució i cancel·lació de garanties es regeix pels articles del 42 al 54
del RLGS.
TÍTOL III. FINALITATS DE LES SUBVENCIONS
Article 15. Finalitats de les subvencions
1. Les subvencions han de finançar obres o activitats d’interès públic o social en el marc
competencial de l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès amb preferència dins de les línies
d’actuació previstes per al compliment dels objectius del Pla estratègic de subvencions
municipal.
2. Les subvencions es poden destinar, entre altres, a alguna de les següents finalitats:
a) La protecció i conservació del medi ambient i els espais naturals.
b) El desenvolupament econòmic general en l'àmbit del turisme; el comerç, les
empreses, els emprenedors, i el foment de l’ocupació.
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c) L’impuls de la cultura, biblioteques, museus, patrimoni cultural, arxius, arts
escèniques.
d) La millora de l’educació en tots els seus àmbits i la pràctica de l’esport.
e) L’atenció social a les persones grans, amb discapacitats, amb malalties
mentals i als que pateixen qualsevol situació de dependència així com a les
seves famílies cuidadores.
f) La lluita contra la pobresa i l’exclusió social, la prevenció de les
drogodependències i l’atenció a la infància i adolescència en risc.
g) L’impuls de la igualtat i la participació ciutadana, polítiques de joventut,
convivència i no discriminació.
h) Les polítiques de consum i promoció i protecció de la salut pública.
i) Per raons de solidaritat per remediar calamitats públiques, encara que sigui
fora de l’àmbit territorial de l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès.
j) A projectes de cooperació i desenvolupament internacional
3. Amb caràcter excepcional, es poden concedir subvencions destinades a finançar
l’activitat de l’entitat beneficiària, quan no sigui possible referenciar la subvenció a una
activitat concreta, tot justificant-ho a l’acte de concessió.
4. Queden prohibides les subvencions que responguin a criteris de mera liberalitat, les
quals es consideren nul·les.
TÍTOL IV. PROCEDIMENTS DE CONCESSIÓ
Article 16. Procediments
1. Les subvencions regulades en aquesta ordenança es poden concedir mitjançant
concurrència competitiva o, excepcionalment, de forma directa.
2. La concurrència competitiva és el procediment ordinari de concessió de les
subvencions.
3. Les subvencions poden atorgar-se directament no sent preceptiva la concurrència
competitiva en els casos següents:
a) Quan estiguin consignades nominativament en el Pressupost general inicial
de l’Ajuntament o en modificacions de crèdits aprovades pel Ple.
Es considera que una subvenció està consignada nominativament en el
Pressupost general quan el nom del beneficiari figura en una aplicació inclosa en
el pressupost inicial o en modificacions posteriors aprovades pel Ple. El crèdit
disponible d’aquesta aplicació pressupostària és l’import màxim de la subvenció
a concedir.
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b) Subvencions, l’atorgament o la quantia de les quals està imposada a
l’Administració per una norma de rang legal.
c) Amb caràcter excepcional, aquelles altres subvencions per a les quals
s’acrediten raons d’interès públic, social, econòmic o humanitari, o altres de
degudament justificades, que en dificultin la convocatòria pública mitjançant
concurrència competitiva.
4. La tramitació dels procediments de concessió esmentats en qualsevol de les seves
fases, haurà de fer-se utilitzant mitjans electrònics, informàtics i telemàtics, habilitats a
l’efecte, sempre que en els corresponents instruments reguladors s’estableixi la seva
admissibilitat.
TÍTOL V. PROCEDIMENT DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA
Article 17. Inici del procediment.
1. Prèviament a la convocatòria del procés de selecció s’hauran d’aprovar i publicar les
corresponents Bases Reguladores.
2. L’anunci de la convocatòria detallarà els elements essencials de les Bases
Reguladores per les quals es regeixi el procediment de concessió de la subvenció.
3. En el procés de selecció s’examinaran conjuntament, en un sol procediment, totes les
sol·licituds presentades en el termini establert, i es resoldrà en un únic acte administratiu
a favor de la sol·licitud o sol·licituds que compleixin els requisits previstos a les Bases
Reguladores i obtinguin, al mateix temps, una major puntuació en aplicació dels criteris
de valoració fixats a les pròpies Bases.
4. L’òrgan competent per a la concessió podrà, discrecionalment, deixar desert el procés
de selecció o no esgotar l’import total previst o el crèdit disponible de la corresponent
aplicació pressupostària o de la seva bossa de vinculació. No podran atorgar-se
subvencions per quantia superior a la que es determini en la convocatòria.
5. Es crearà un òrgan col·legiat per examinar i valorar les sol·licituds, la composició del
qual s’haurà de determinar en les Bases Reguladores, i el seu president formularà la
proposta de concessió.
L’òrgan col·legiat estarà integrat per un representant de l’Alcalde; pel Regidor que atorgui
la subvenció o persona en qui delegui. A través de les Bases Reguladores es podrà
incrementar el nombre de components d’aquest òrgan col·legiat.
Article 18. Bases Reguladores
1. Per a totes les subvencions que s’hagin de concedir mitjançant concurrència
competitiva s’hauran d’aprovar les corresponents Bases Reguladores, que s’aprovaran
prèviament a la convocatòria i que no podran contradir la present ordenança.
2. Aquestes Bases podran tenir una vigència limitada o indefinida en el temps, de forma
que s’apliquin només a una única convocatòria o a vàries bé d’un mateix any o d’anys
posteriors.
En qualsevol cas, abans de la seva aprovació s’hauran de sotmetre preceptivament al
tràmit d’informe previ per part de la Intervenció.
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3. Es publicarà en el Butlletí Oficial de la Província un anunci del contingut de les Bases,
en la forma prevista en l’article 124.2 del Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens
Locals.
4. El contingut de les Bases Reguladores serà, com a mínim, el següent:
a) Objecte de la subvenció, definint el període en què s’executarà l’activitat
per la qual es sol·licita la subvenció.
b) Requisits que han de reunir els beneficiaris i forma d’acreditar-los.
c) Condicions de solvència i eficàcia que hagin de reunir les persones
jurídiques a les que es refereix l’apartat 2 de l’article 12 de la Llei.
d) Especificació del procediment de concessió.
e) Diari oficial en el què es publicarà l’extracte de la convocatòria, a través de
la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS), un cop s’hagi
presentat davant d’aquesta el text de la convocatòria i la informació
requerida per a la seva publicació.
f) Criteris objectius d’atorgament de la subvenció i en el seu cas la seva
ponderació.
g) Quantia total màxima de les subvencions i aplicació pressupostària on
s’imputa l’import de la subvenció.
h) Import màxim individualitzat de les subvencions o criteris per a la seva
determinació, i percentatge d’aquestes respecte al cost de l’activitat
subvencionada.
i) Composició de l’òrgan competent per l’ordenació, instrucció i resolució del
procediment de concessió i el termini en que serà notificada la resolució.
j) Termini i forma de justificar l’aplicació dels fons a l’activitat subvencionada,
d’entre les previstes al títol IX d’aquesta Ordenança. En el cas de
justificació per mòduls, caldrà indicar la unitat física de mesura de
l’activitat així com l’import unitari del mòdul.
k) Mesures de garantia que es consideri precís constituir, si s’escau.
l) Forma de pagament i en el seu cas possibilitat d’efectuar pagaments
parcials.
m) Circumstàncies que, com a conseqüència de l’alteració de les condicions
tingudes en compte per a la concessió de la subvenció, podran donar lloc
a la modificació de la resolució.
n) Possibilitat, o no, de comptabilitzar altres subvencions o ingressos amb la
mateixa finalitat.
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o) Termini per al seu atorgament, que no ha d’excedir dels tres mesos des de
la finalització del termini de presentació de sol·licituds.
p) Obligatorietat que en la sol·licitud consti un pronunciament exprés del
sol·licitant respecte l’autorització o negativa per tal que en el cas de
resultar beneficiari, l’Ajuntament obtingui de forma directa l’acreditació
d’estar al corrent de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat
Social a través de certificats telemàtics .
q) Obligatorietat que en l’activitat subvencionada figuri la col·laboració o el
logotip de l’Ajuntament, en els termes establerts en les bases reguladores.
r) Criteris de graduació dels possibles incompliments imposats amb motiu de
la concessió de les subvencions.
Article 19. Convocatòria
1. El procediment de concessió de subvencions s’iniciarà sempre d’ofici mitjançant
convocatòria aprovada per l’òrgan competent, amb posterioritat a l’aprovació de les
Bases Reguladores.
2. La convocatòria serà objecte de la corresponent publicitat via la BDNS, a la que caldrà
enviar les dades estructurades de la convocatòria, el text complert i l’extracte de la
mateixa, que serà publicat al Butlletí oficial de la Província.
3. La publicitat de la convocatòria via la BDNS es realitzarà seguint el procediment
establert a l’article 20.8 de la Llei General de Subvencions.
4. Qualsevol convocatòria que no compleixi el requisit de publicitat exigit per l’article 20.8
de la Llei General de Subvencions serà un acte anul·lable.
5. La convocatòria tindrà necessàriament el següent contingut:
a) Indicació de l’aprovació de les Bases específiques i el diari oficial on s’han
publicat.
b) Quantia total màxima de les subvencions i aplicació pressupostària on
s’imputa l’import de la subvenció.
c) Quantia addicional a què fa referència l’article 58.2 del Reglament general
de subvencions, si s’escau.
d) Objecte condicions i finalitat de la subvenció.
e) Indicació de que la concessió és per concurrència competitiva.
f) Requisits per la sol·licitud i forma d’acreditar-los.
g) Òrgans competents per la instrucció i resolució del procediment.
h) Termini de presentació de sol·licituds.
i) Termini de resolució i notificació.
j) Documents que han d’acompanyar la sol·licitud.
k) Possibilitat de reformulació, si s’escau.
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l) Recursos contra la resolució.
m) Criteris de valoració de les sol·licituds.
n) Mitjans de notificació o publicació.

El procediment per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva
s’inicia sempre d’ofici amb l’aprovació prèvia de la convocatòria que ha de regir la
concessió de les subvencions.
Article 20. Criteris de valoració
1. Les convocatòries han de concretar els criteris de valoració de les sol·licituds, i no se'n
poden utilitzar d'altres que els previstos expressament.
2. Els criteris han de ser objectius, proporcionals i referits a l’objecte de la subvenció. Així
mateix, han d'indicar la puntuació atribuïda.
3. En el cas que el procediment de valoració s’articuli en fases, s’ha d'indicar en quines
fases s’aniran aplicant els diferents criteris, així com també el llindar mínim de puntuació
exigit al sol·licitant per a continuar en el procés de valoració.
4. Les subvencions s’han d'atorgar als sol·licitants que obtinguin la millor valoració d’entre
els que hagin acreditat el compliment dels requisits necessaris per a ser beneficiaris, tot i
que també es pot establir un llindar mínim de puntuació.
Article 21. Sol·licituds
1. Per a la concessió de subvencions cal la prèvia sol·licitud del possible beneficiari, en
la qual s’ha de fer constar el següent:

a) Identificació de qui subscriu la sol·licitud i del caràcter amb què ho fa. Cal
aportar còpia del DNI i, en cas d’actuar en nom d’una altra persona física o
jurídica, ha d'acreditar la representació legal o els poders atorgats.

b) Identificació de qui ha de ser el beneficiari. Cal Adjuntar:
-

Les persones físiques, còpia del DNI.
Les persones jurídiques, els documents següents:
1. Còpia de l’escriptura o document de constitució, dels
estatuts o acta fundacional de la societat o entitat en què
han de constar les normes que en regulen l'activitat,
degudament inscrits en el registre corresponent.
2. Còpia del NIF de la societat o entitat.
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c) Memòria de l’obra o activitat a subvencionar. Si l’objecte de la subvenció
sol·licitada és el finançament general indiferenciat de les activitats del
beneficiari, s’ha d'adjuntar una memòria de les activitats a realitzar al llarg de
l’any per al qual se sol·licita la subvenció i se n'ha de justificar la seva
necessitat.

d) Pressupost total de l’objecte de la subvenció amb indicació del detall
desglossat per partides dels ingressos i les despeses previstes en l'execució.

e) Declaració de les subvencions o altres ingressos obtinguts o sol·licitats per a la
mateixa finalitat i compromís de comunicar a la l’Ajuntament de Sant Quirze
del Vallès les que s’obtinguin en el futur.

f) Compromís de complir les condicions de la subvenció.
g) Documentació acreditativa dels requisits específics exigits.
h) Dades del compte bancari al qual, si l’activitat proposada és subvencionada,
s'ha de transferir l’import de la subvenció.

i) Declaració responsable d’estar al corrent de les obligacions tributàries, amb la
Seguretat Social i amb l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès.

j) Declaració responsable conforme l’activitat a executar no suposa contacte
habitual amb menors i, en cas contrari, que es disposa dels corresponents
certificats legalment establerts per a acreditar que les persones que participen
en el projecte no han estat condemnades amb sentència ferma per algun
delicte contra la llibertat i la indemnitat sexuals.

k) Declaració responsable relativa a les retribucions anuals dels òrgans de
direcció o administració, en cas que els sol·licitants siguin persones jurídiques,
per tal que, si són beneficiàries d’una subvenció d’import superior als 10.000 €,
l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès les faci públiques de conformitat amb la
Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació
pública i bon govern.
2. La documentació que ja estigui en poder de l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès es
considera presentada, sempre que sigui vigent i ho acrediti el sol·licitant.
3. Quan s’observin defectes o omissions en les sol·licituds, o es consideri necessari
ampliar la informació que contenen, es pot donar als sol·licitants un termini, que no pot
excedir de deu dies hàbils, per a solucionar els defectes o omissions o per a ampliar la
informació. El termini ha de ser el mateix per a tots els sol·licitants.
4. La sol·licitud contindrà un pronunciament exprés del sol·licitant respecte l’autorització o
negativa per tal que en el cas de resultar beneficiari, l’Ajuntament obtingui de forma
directa l’acreditació d’estar al corrent de les seves obligacions tributàries i amb la
Seguretat Social a través de certificats telemàtics. El sol·licitant pot denegar aquest
consentiment mitjançant un pronunciament exprés; en aquest cas, queda obligat a
aportar les certificacions previstes en aquesta ordenança.
Article 22. Instrucció
1. La instrucció del procediment de concessió de subvencions es desenvolupa a través
de dos òrgans: l’òrgan instructor i l’òrgan col·legiat.
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2. La condició d’òrgan instructor correspon al centre gestor que promou la convocatòria.
Aquest òrgan verifica el compliment de les condicions o els requisits que han de reunir els
sol·licitants per a adquirir la condició de beneficiaris, i efectua una preavaluació que
determina les sol·licituds que passen a la fase d’avaluació. Així mateix, avalua les
sol·licituds d’acord amb els criteris de valoració establerts a la convocatòria i n'estableix la
corresponent puntuació.
El resultat d’aquesta avaluació es materialitza en un informe, que es remet a l’òrgan
col·legiat, en el qual consten:

a)
b)
c)
d)
e)

Les sol·licituds presentades, amb la indicació de les no admeses.
La puntuació atorgada a cada sol·licitud admesa.
L’ordre de les sol·licituds de conformitat amb la puntuació aconseguida.
La quantia individual de les subvencions proposades.
Les sol·licituds desestimades, amb l'especificació dels motius.

3. L’òrgan col·legiat examina la valoració efectuada per l’òrgan instructor i, si escau,
proposa les esmenes oportunes. La seva tasca es formalitza en una acta, en què
concreta el resultat de la valoració efectuada.
Article 23. Resolució
1. L’òrgan instructor, a la vista de l’expedient i de l’acta de l’òrgan col·legiat en què aquest
emet un informe favorable sobre la seva proposta, l’eleva a l’òrgan concedent perquè
l'aprovi.
2. No obstant això, si l’import de les subvencions proposades és inferior al sol·licitat, i
sempre que les bases reguladores ho prevegin, es pot instar el beneficiari que reformuli la
sol·licitud a fi d'ajustar els compromisos i les obligacions a la subvenció atorgable.
3. En tots els casos, la resolució de concessió ha de contenir la relació de beneficiaris,
l’activitat subvencionada, l’import concedit, així com també les sol·licituds desestimades
amb la indicació del motiu de desestimació.
4. El procediment de concessió de les subvencions s’ha de resoldre en un termini de tres
mesos a comptar de la finalització del termini de presentació de sol·licituds.
5. No es poden atorgar subvencions per una quantia superior a la que determina la
convocatòria.
Article 24. Acceptació
1. Perquè la subvenció sigui efectiva, cal que el beneficiari accepti, sense reserves, la
subvenció i les condicions amb què s’ha concedit, en la forma i el termini que assenyalin
les bases reguladores.
Si el beneficiari no presenta l'acceptació de la subvenció en el termini establert o hi
formula reserves, l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès pot optar, discrecionalment,
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entre concedir un nou termini per a l’acceptació o considerar que el beneficiari ha
renunciat a la subvenció.
2. Es pot preveure la possibilitat que l’acceptació s’entengui efectuada tàcitament, si en el
termini previst a les bases reguladores des de la notificació de la concessió el beneficiari
no manifesta expressament les seves objeccions.
3. En el cas de subvencions formalitzades mitjançant un conveni, l’acceptació s’entén que
s'efectua amb la signatura del conveni per part del beneficiari.
4. Les subvencions no formalitzades amb un conveni i aquelles en què s’hagin d’efectuar
pagaments anticipats sempre requereixen una acceptació expressa.
Article 25. Modificacions de la resolució de concessió
1. Amb posterioritat a l’acord de concessió i abans de la finalització del termini d’execució
de l’activitat subvencionada, es pot modificar, d’ofici o prèvia sol·licitud del beneficiari,
l’import, l’activitat, el termini d’execució i altres obligacions, sempre que s’hagi produït una
alteració en les condicions que van determinar la concessió de la subvenció i no es
perjudiquin els interessos de tercers.
2. Totes les modificacions substancials han de ser objecte de publicitat pels mateixos
mitjans utilitzats per a la concessió inicial.
3. Així mateix, quan es consideri oportú, es pot concedir una pròrroga del termini de
presentació de les justificacions, d’ofici o prèvia sol·licitud del beneficiari, la qual s’ha
d’aprovar abans de la finalització del termini inicial.
4. Les pròrrogues del termini de justificació que eventualment puguin concedir-se no
poden superar la meitat del termini inicial.
5. En el supòsit de les modificacions tramitades d’ofici, és necessari efectuar el tràmit
d’audiència prèvia del beneficiari durant un període de deu dies.

TÍTOL VI. PROCEDIMENT DE CONCESSIÓ DIRECTA
Article 26. Concessió directa
1. La concessió directa és una forma excepcional d’atorgament de subvencions a la qual
únicament es pot recórrer en algun dels supòsits especificats a l’article 16.3 d’aquesta
ordenança.
2. La concurrència del supòsit previst a l’apartat 16.3.c) d’aquesta ordenança relatiu a les
subvencions atorgades per raons d’interès públic, social, econòmic o humanitari, o altres
de degudament justificades que en dificultin la convocatòria pública mitjançant
concurrència competitiva, s'ha d’acreditar amb un informe tècnic específic que motivi
suficientment les circumstàncies del cas en concret.
Aquest informe haurà de tenir el següent contingut mínim:

a)
b)
c)
d)

Antecedents
Objecte de la subvenció
Compromisos assumits per la corporació
Motivació de la concessió de la subvenció amb la justificació detallada de
les raons que acrediten l’interès públic econòmic o humanitari
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e) Raons que dificulten la concessió de la subvenció mitjançant convocatòria
pública.
Article 27. Bases reguladores
La resolució de concessió d’aquestes subvencions i, si escau, els convenis amb que
s’instrumentin, ha d’establir les condicions i els compromisos aplicables, i té el caràcter de
bases reguladores de la concessió.
Article 28. Sol·licitud
1. Per a la concessió de la subvenció cal la prèvia sol·licitud del possible beneficiari, en
els termes que preveu l’article 21 d’aquesta ordenança.
2. El contingut i el tràmit d’esmenes de la sol·licitud s'han d'ajustar al que disposa l’article
21.3 d’aquesta ordenança.
3. La sol·licitud contindrà un pronunciament exprés del sol·licitant respecte l’autorització o
negativa per tal que en el cas de resultar beneficiari, l’Ajuntament obtingui de forma
directa l’acreditació d’estar al corrent de les seves obligacions tributàries i amb la
Seguretat Social a través de certificats telemàtics. El sol·licitant pot denegar aquest
consentiment mitjançant un pronunciament exprés; en aquest cas, queda obligat a
aportar les certificacions previstes en aquesta ordenança.
Article 29. Resolució de concessió
1. La resolució de concessió de la subvenció, independentment de si es formalitza o no
amb un conveni, ha d'incorporar els aspectes següents:

a) Justificació de la concurrència d’algun dels supòsits que habiliten la
concessió directa de la subvenció.

b) Termini d’execució de l’activitat per a la qual se sol·licita la subvenció.
c) Termini per a justificar la subvenció.
d) Forma de justificació per part del beneficiari del compliment de la finalitat i
de l’aplicació dels fons que es concedeixin, d’entre les que es preveuen a
aquesta ordenança.

e) Possibilitat d’efectuar pagaments a compte i/o anticipats i, si escau,
garanties que han d’aportar els beneficiaris.

f) Indicació de la compatibilitat amb l’obtenció d’altres subvencions o ajudes
per a la mateixa finalitat procedents de qualsevol entitat pública o privada,
nacional o internacional.
2. El procediment de concessió de les subvencions s’ha de resoldre en el termini màxim
de sis mesos des de la data de presentació de la sol·licitud. La manca de resolució, dins
d’aquest termini, té caràcter de desestimació.
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3. Perquè la subvenció sigui efectiva, el beneficiari ha d'acceptar, sense reserves, la
subvenció i les condicions amb què s’ha concedit, en la forma i el termini que assenyali la
resolució de concessió.
A aquests efectes, s'ha d'ajustar al que disposa l’article 24 d’aquesta ordenança.
4. La resolució de concessió pot ser objecte de modificació en els mateixos termes que
recull l’article 25 d’aquesta ordenança respecte al procediment de concessió per
concurrència competitiva.

TÍTOL VII. PUBLICITAT DE LES SUBVENCIONS I TRANSPARÈNCIA
Article 30. Publicitat de les convocatòries i les concessions
1. La BDNS opera com Sistema Nacional de Publicitat de les Subvencions (SNPS).
2. Per garantir el dret dels ciutadans a conèixer totes les subvencions convocades i per
donar compliment als principis de publicitat i transparència, la Intervenció General de
l’Administració de l’Estat publicarà les convocatòries de subvencions i les subvencions
concedides.
3. Per donar compliment a l’apartat anterior l’Ajuntament comunicarà a la BDNS la
següent informació de les convocatòries gestionades mitjançant el procediment de
concurrència competitiva, en la llengua espanyola oficial de l’Estat:

a) El text de la convocatòria.
b) El text de l’extracte de la convocatòria.
c) Les dades estructurades de la convocatòria, entre les que figurarà el diari
oficial en el que es publicarà l’extracte.

d) Opcionalment es podran comunicar els textos de les lletres a) i b) anteriors
en una segona llengua oficial i qualsevol altre document que contribueixin
a la finalitat de publicitat i transparència, per tal de facilitar l’accés als
interessats.
La BDNS publicarà gratuïtament els extractes de les convocatòries al Diari Oficial
corresponent.
4. Per donar compliment a l’apartat anterior l’Ajuntament comunicarà a la BDNS la
següent informació de les convocatòries gestionades mitjançant el procediment de
concessió directa, en la llengua espanyola oficial de l’Estat:
a) El text de la convocatòria.
b) Les dades estructurades de la convocatòria.
No caldrà publicar l’extracte d’aquestes convocatòries en un Diari Oficial.
5. Les convocatòries que no es comuniquin a la BDNS per tal de complir el corresponent
tràmit de publicació exposat als apartats anteriors seran actes anul·lables.
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6. Addicionalment al sistema de publicitat esmentat als apartats anteriors, l’Ajuntament
publicarà a la seva seu electrònica o a qualsevol altre mitjà de difusió, els següents
documents:
a) Text de les bases reguladores gestionades pel procediment de
concurrència competitiva.
b) Text de les convocatòries gestionades pel procediment de concurrència
competitiva.
c)
Pressupost
pressupostàries.

corrent,

amb

un

nivell

de

detall

per

aplicacions

d) Models de sol·licitud, declaracions responsables i justificació de les
subvencions necessaris per a cada línia de subvencions.
7. La BDNS anirà publicant a través del SNPS les convocatòries i concessions, conforme
l’Ajuntament les vagi comunicant a la BDNS, dins els terminis legalment establerts. A tal
efecte l’Ajuntament comunicarà les següents dades de cada concessió:
a )Convocatòria.
b) El programa i el crèdit pressupostari al que s’imputa la despesa.
c) El beneficiari.
d) L’import concedit.
e) L’objectiu o finalitat de la subvenció.
f) Els diferents projectes o programes subvencionats.
g) Els participants de cada projecte o programa subvencionat.
8. La BDNS no publicarà les subvencions concedides quan l’Ajuntament comuniqui que la
publicació de les dades del beneficiari, en raó de l’objecte de la subvenció, pugui ser
contrària al respecte i salvaguarda de l’honor, la intimitat personal i familiar de les
persones físiques en virtut del que estableix la Llei Orgànica 1/1982, de 5 de maig, a la
Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal o
al Reglament de la Unió Europea 2016/679 General de protecció de dades, i sempre i
quan l’excepció a la publicitat assenyalada a l’apartat 1 s’hagi previst a la normativa
reguladora de la subvenció.
9. La concurrència als processos de concessió de subvencions implicarà la manifestació
tàcita de consentiment inequívoc al tractament de dades de caràcter personal i a la seva
publicació en els termes establerts als apartats anteriors, d’acord amb el que es preveu a
la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter
personal, i al Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, que n’aprova el Reglament de
desenvolupament, tret que les Bases Reguladores indiquin una altra cosa.
Article 31. Transparència en l’activitat subvencional
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1. D’acord amb allò que preveu l’article 8.1.g) de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de
transparència, accés a la informació pública i bon govern, l’Ajuntament de Sant Quirze del
Vallès està obligat a fer publica la informació relativa a les convocatòries i l’atorgament de
subvencions i ajuts públics.
2. En compliment d’aquesta obligació, l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès facilitarà
mitjançant el seu Portal Municipal de la Transparència, la informació exigida per l’article
15 d’aquesta Llei, i concretament:

a) Les subvencions i ajuts que es té previst convocar durant l’exercici
pressupostari, amb indicació del seu objecte o finalitat i els objectius d’utilitat
pública o social que es pretenen assolir, mitjançant la publicació del Pla
Estratègic de Subvencions.

b) Les subvencions i ajuts públics atorgats amb indicació del seu import, objecte i
beneficiaris, sigui quin sigui el seu procediment de concessió, i preservant la
identitat dels beneficiaris en el cas de subvencions concedides per motius de
vulnerabilitat social.

c) La informació relativa al control financer de subvencions i els ajuts públics
atorgats.

d) La justificació o retiment de comptes per part dels beneficiaris de la subvenció
o ajut atorgats.
3. Les bases reguladores de la concessió de subvencions i ajuts públics que es puguin
atorgar per un import superior a 10.000 € han d’incloure l’obligació dels beneficiaris, si
són persones jurídiques, de comunicar als subjectes obligats la informació relativa a les
retribucions de llurs òrgans de direcció o administració, a l’efecte de fer-les públiques. En
els supòsits legals en què no s’apliqui un procés de concurrència per atorgar les
subvencions o els ajuts, aquesta obligació l’ha d’incloure l’acte o el conveni corresponent.
4. L’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès vetllarà per tal que la informació facilitada sigui
veraç, objectiva, permanentment actualitzada, accessible, comprensible, ordenada de
forma temàtica i consultable amb mitjans informàtics de formats fàcilment comprensibles.
5. En cas d'incompliment dels principis ètics i regles de conducta recollits a l’article 12
serà d'aplicació el règim sancionador previst en la Llei 19/2014, i les sancions que preveu
l'article 84 pel que fa a beneficiaris de subvencions, sens perjudici d'aquelles altres
possibles conseqüències previstes a la legislació vigent en matèria de subvencions.
TÍTOL VIII. GESTIÓ I JUSTIFICACIÓ DE SUBVENCIONS
Article 32. Consideracions prèvies
1. Els beneficiaris estan obligats a justificar la realització de l’activitat per a la qual fou
concedida la subvenció, així com també el compliment de la seva finalitat, les condicions
imposades i els objectius previstos.
2. La justificació de les subvencions ha de ser presentada pel beneficiari.
3. La justificació de les subvencions per part del beneficiari ha de tenir l’estructura i l’abast
que es determini en els instruments reguladors de la concessió i ha de correspondre a
una de les modalitats descrites a l’article següent.
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En qualsevol cas, sempre ha d'incloure:

a) Una memòria de l’actuació justificativa del compliment de les condicions
imposades en els instruments reguladors de la concessió, amb indicació de
les activitats realitzades i els resultats obtinguts.

b) Una memòria econòmica justificativa del cost total de les activitats realitzades
amb el contingut previst als articles 72.2, 74.5, 75.2 i 78 del RLGS, segons la
modalitat de justificació emprada d’entre les que es descriuen a l’article
següent.
4. S’ha de justificar el cost total de l’activitat amb la indicació de si aquest ha estat
finançat amb càrrec a la subvenció concedida per l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès,
amb fons propis del beneficiari o amb càrrec a subvencions rebudes d’altres ens
concedents per a la mateixa finalitat
5. La justificació s’ha de presentar dins del termini màxim previst als instruments
reguladors de la concessió.
Si transcorregut el termini establert el beneficiari no ha presentat la documentació
justificativa, el Servei ha de requerir-lo per tal que la presenti en el termini improrrogable
de vint dies hàbils. Si transcorregut aquest termini no la presenta, es pot revocar la
subvenció amb reintegrament de les quantitats percebudes, si s’escau. En casos
excepcionals es podrà atorgar una ampliació del termini de 10 dies hàbils més.
Article 33. Modalitats de justificacions
1. Amb caràcter general, la justificació de les subvencions per part del beneficiari
s’efectuarà mitjançant el procediment de compte justificatiu amb aportació de justificant
de despesa, d’acord amb el previst a l’article 72 del Reial decret 887/2006, de 21 de
juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions.
El compte justificatiu ha de contenir la informació següent:
a) Una memòria d’actuació justificativa del compliment de les condicions
imposades a la concessió de la subvenció, amb indicació de les activitats
realitzades i dels resultats obtinguts.
b) Una memòria econòmica justificativa
desenvolupades, que haurà de contenir:


del

cost

de

les

activitats

Una relació classificada, en format comptable, de les despeses de l’activitat
quan es tracti de subvencions de caràcter corrent i una relació de les
inversions i despeses realitzades sobre les mateixes quan es tracti de
subvencions de capital. El contingut d’informació mínima que aquestes
relacions hauran d’incorporar serà: classificació per compte, identificació
del document justificatiu, data d’operació, identificació del creditor, import
de l’operació, moneda de l’operació, tipus de canvi aplicat, identificació del
document del tipus de canvi aplicat, data de pagament, justificant del
document de pagament.

39/111



Les factures o documents, de valor probatori equivalent en el tràfic jurídic
mercantil, que justifiquin les imputacions realitzades en la relació del punt
anterior, així com els corresponents justificants de pagament.



En el cas d’inversions de capital sobre béns immobles, certificat de taxador
independent que acrediti el valor del mateix i que estigui degudament
inscrit en el corresponent registre oficial.



Indicació, si es dona el cas, dels criteris d’imputació de despeses generals i
costos indirectes incorporats en la relació del punt primer.



Una relació detallada de tots els ingressos que el beneficiari ha obtingut
per dur a terme l’activitat .



Si la quantitat de l’activitat subvencionable supera el límits del contracte
menor, el beneficiari haurà d’aportar en el compte justificatiu la còpia dels
tres pressupostos obtinguts per fer l’elecció del/s seu/s creditors
subcontractats per dur a terme l’activitat, a l’empara del que estableix
l’article 31.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions.



Copia del justificant de ingrés, si és el cas, dels fons lliurats i no empleats o
justificats, així com dels interessos meritats per aquests.

Depenent de les característiques i abast de la subvenció, les bases reguladores de
l’atorgament de la mateixa podran preveure altres modalitats de justificació previstes al
Reial decret 887/2006.
2. Quan la subvenció tingui per objecte el finançament general d’una entitat, sigui quin
sigui el percentatge de la subvenció en relació al Pressupost general de l’entitat, aquesta
haurà de presentar com a justificant els estats comptables corresponents a l’exercici a
què es refereixi la subvenció.
3. En la confecció de la memòria econòmica s’hauran de tenir en compte els següents
aspectes:

a) S’haurà de justificar una despesa per un import com a mínim igual al que
s’indiqui en els instruments reguladors de la concessió de la subvenció.

b) S’haurà d’indicar el cost total de l’activitat.
c) S’hauran d’utilitzar els models que, per a cada convocatòria, l’Ajuntament
posarà a disposició dels beneficiaris, amb l’objecte d’unificar criteris i facilitar
la tasca de justificació i fiscalització.
4. Quan el beneficiari sigui una Administració Pública, i tant si la subvenció s’ha destinat a
finançar inversions o activitats, es podrà acceptar com a justificació una certificació
acreditativa de les despeses efectuades signada per un funcionari públic habilitat en
l’exercici de les seves funcions, d’acord amb el model normalitzat aprovat a tal efecte,
quedant els justificants concrets a disposició de l’Ajuntament per al seu examen, si es
considerés oportú.
Article 35. Despeses subvencionables
1. Es consideren despeses subvencionables, als efectes que preveu aquesta ordenança,
les que de manera indubtable responen a la naturalesa de l’activitat subvencionada,
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resultin estrictament necessàries i s’efectuïn en el termini establert en les bases
reguladores de la concessió. En cap cas poden tenir un cost superior al valor de mercat.
2. Llevat que les bases reguladores de la concessió hi hagi una disposició expressa en
contra, es considera despesa efectuada la que hagi estat efectivament pagada amb
anterioritat a l’acabament del període de justificació determinat per la normativa
reguladora de la subvenció.
3. Si l’import de la despesa subvencionable és igual o superior a l’import del contracte
menor, el beneficiari ha de sol·licitar, com a mínim, tres ofertes de diferents proveïdors,
amb caràcter previ a la contracció del compromís per a l'obra, la prestació del servei o el
lliurament del bé, llevat que per les característiques especials de les despeses
subvencionables no hi hagi en el mercat un nombre suficient d’entitats que el subministrin
o el prestin, o llevat que la despesa s’hagi efectuat abans de la subvenció.
L’elecció entre les ofertes presentades, que s’han d’aportar en la justificació o, si s’escau,
en la sol·licitud de la subvenció, s’ha de fer d’acord amb criteris d’eficiència i economia, i
se n’ha de justificar l'elecció expressament en una memòria, si aquesta no recau en la
proposta més econòmica.
4. Els instruments reguladors de la concessió poden establir llistes tancades de tipologies
de despeses subvencionables o despeses no subvencionables, així com també establir
límits quantitatius a la justificació de qualsevol de les tipologies acceptades com a
subvencionables.
5. Els tributs són despeses subvencionables quan el beneficiari de la subvenció els abona
de manera efectiva. En cap cas es consideren despeses subvencionables els impostos
indirectes quan són susceptibles de recuperació o compensació, ni els impostos
personals sobre la renda.
6. El beneficiari, quan les bases reguladores ho recullin, pot imputar els costos indirectes
a l’activitat subvencionada en la part que raonablement correspongui, d’acord amb els
principis i les normes de comptabilitat generalment admeses i, en tot cas, en la mesura
que aquests costos corresponguin al període en el qual efectivament es duu a terme
l’activitat.
7. En el cas d’adquisició, construcció, rehabilitació i millora de béns inventariables, s’han
de seguir les regles següents:
a) Les Bases Reguladores han de fixar el període durant el qual el
beneficiari ha de destinar els béns al fi concret per al qual es va concedir
la subvenció, el qual no pot ser inferior a cinc anys, en el cas de béns
inscribibles en un registre públic, ni a dos anys per a la resta de béns.
En el cas de béns inscribibles en un registre públic, aquesta
circumstància s’ha de fer constar en l’escriptura, així com l’import de la
subvenció concedida, aspectes que han de ser objecte d’inscripció en el
registre públic corresponent.
b) L’incompliment de l’obligació d’afectació referida en el paràgraf anterior,
que es produeix en tot cas amb l’alienació o el gravamen del bé, és causa
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de reintegrament, en els termes que estableix el capítol II del títol II de la
LGS, i aquest quedarà subjecte al pagament del reintegrament, sigui quin
sigui el posseïdor, llevat que fos un tercer protegit per la fe pública
registral o es justifiqui l’adquisició dels béns amb bona fe i títol just o en
un establiment mercantil o industrial, en cas de béns mobles no
inscribibles.
8. Es considera satisfeta l’obligació d’afectació a què es refereix l’apartat anterior quan:
a) Si, tractant-se de béns no inscribibles en un registre públic, són substituïts
per altres que serveixin en condicions anàlogues a la finalitat per a la qual es
va concedir la subvenció i aquest ús es mantingui fins a completar el període
establert, sempre que la substitució hagi estat autoritzada per l’Ajuntament o
l’entitat concedent.
b) Si tractant-se de béns inscribibles en un registre públic, el canvi
d’afectació, alienació o gravamen és autoritzat per l’Ajuntament o l’entitat
concedent. En aquest cas, l’adquiridor assumeix l’obligació d’afectació dels
béns pel període restant i, en cas d’incompliment d’aquesta obligació, del
reintegrament de la subvenció.
9. Les Bases Reguladores de les subvencions han d’establir, si s’escau, les regles
especials que es considerin oportunes en matèria d’amortització dels béns inventariables.
No obstant això, el caràcter subvencionable de la despesa d’amortització ha d’estar
subjecte a les condicions següents:
a) Que les subvencions no hagin contribuït a la compra dels béns.
b) Que l’amortització es calculi de conformitat amb les normes de
comptabilitat generalment acceptades.
c) Que el cost es refereixi exclusivament al període subvencionable.
10. Les despeses financeres, les despeses d’assessoria jurídica o financera, les
despeses notarials i registrals, i les despeses pericials per a l’execució del projecte
subvencionat i les d’administració específiques són subvencionables si estan directament
relacionades amb l’activitat subvencionada, i són indispensables per a l’adequada
preparació o execució d’aquesta, i sempre que així ho prevegin les Bases Reguladores.
Amb caràcter excepcional, les despeses de garantia bancària poden ser subvencionades
quan així ho prevegi la normativa reguladora de la subvenció.
En cap cas són despeses subvencionables:
a) Els interessos deutors dels comptes bancaris.
b) Interessos, recàrrecs i sancions administratives i penals.
c) Les despeses de procediments judicials.
Article 36. Subcontractació d’activitats subvencionades
1. El beneficiari de subvencions per a activitats pot subcontractar l’execució total o parcial
de l’activitat que constitueix l’objecte de la subvenció, de conformitat amb el que preveuen
l’article 29 de la LGS i l’article 68 del RLGS.

42/111

2. Als efectes d’aquesta ordenança, queda fora del concepte de subcontractació la
contractació d’aquelles despeses en què hagi d’incórrer el beneficiari per a la realització,
per si mateix, de l’activitat subvencionada.
3. El beneficiari no pot concertar l’execució de les activitats subvencionades amb les
persones o entitats previstes a l’article 29.7 de la LGS.
Respecte a la impossibilitat de concertar activitats amb persones o entitats vinculades
amb el beneficiari, cal atenir-se a la definició continguda en l’article 68.2 del RLGS.
Únicament és possible aquesta concertació si la contractació s’efectua d’acord amb les
condicions normals de mercat i s’obté la prèvia autorització de l’òrgan concedent.
A aquest efecte, el beneficiari ha de sol·licitar aquesta autorització per escrit amb caràcter
previ a la celebració del contracte, la qual s’ha de resoldre en el termini màxim de dos
mesos. La manca de resolució, dins d’aquest termini, té caràcter de desestimació.
Les activitats que se subcontracten amb persones o entitats vinculades amb el beneficiari
i que no compten amb la preceptiva autorització no es consideren despeses
subvencionables.
Article 37. Comprovació i conservació de les justificacions
1. El Servei que ha tramitat la concessió de la subvenció és el responsable de comprovarne la justificació. A aquest efecte, ha de comprovar que les justificacions es presenten en
els terminis fixats i les ha de comprovar formalment, i pot requerir el beneficiari perquè
esmeni els defectes, completi la documentació o ampliï la informació.
2. En el cas de justificació mitjançant compte justificatiu simplificat, de conformitat amb el
que preveu l’article 75 del RLGS, el Servei podrà comprovar una mostra dels justificants
de les despeses relacionades en la memòria econòmica, per tal d’obtenir una evidència
raonable de l’adequada aplicació de la subvenció, i ha de requerir el beneficiari perquè
els aporti.
En la respectiva convocatòria o acord de concessió s'han de fer constar els criteris de
mostreig per a la selecció de justificants.
3. El centre gestor pot comprovar el valor de mercat de les despeses subvencionades,
utilitzant els mitjans assenyalats a l’art. 33 de la LGS.
a) Preus mitjos de mercat
b) Cotitzacions en mercats nacional i estranger.
c) Estimació per referència als valors que figurin en els registres de caràcter fiscal.
d) Dictàmens de pèrits de l’Administració.
e) Taxació pericial contradictòria.
f) Qualsevol altre mitjà admès en Dret.
4. Si com a conseqüència d’aquestes comprovacions s’estima que les justificacions
presentades són correctes, el centre gestor proposarà el pagament corresponent o, en
cas que el pagament s’hagi fet amb caràcter avançat, el donarà per justificat.
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5. En el cas que es produeixi una desviació entre el cost final de l’activitat i el pressupost
inicial, el possible pagament, reducció o revocació de la subvenció es determina en funció
dels criteris previstos a la convocatòria.
TÍTOL IX. PAGAMENT DE LES SUBVENCIONS
Article 38. Pagament de la subvenció
1. Amb caràcter general el pagament de les subvencions s’efectua contra la presentació
de les justificacions de l’activitat subvencionada.
2. Quan així estigui previst als instruments reguladors de la concessió, es poden efectuar
pagaments avançats, a mesura que es vagin presentant justificacions parcials de
l’activitat efectuada.
3. El pagament avançat a la justificació, s’efectua en casos puntuals que s’han d’explicitar
i justificar adequadament en els instruments reguladors de la concessió. En aquest cas el
termini per a presentar les justificacions és el que estableixen aquests instruments
reguladors.
4. En els casos de pagaments avançats es poden exigir garanties als perceptors a fi
d'assegurar la realització total de l’obra o activitat subvencionada i el compliment dels
objectius de la subvenció.
No s’autoritza el pagament de cap subvenció al beneficiari que no hagi presentat, dins del
termini previst, les justificacions relatives a subvencions anteriors pagades amb caràcter
anticipat.
5. En tots els casos, si el beneficiari és deutor de l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès,
es pot efectuar la compensació del pagament de la subvenció amb els deutes.
6. Els centres gestors han de vetllar per tal que no es proposi cap pagament a favor dels
beneficiaris que no hagin presentat, dins del termini previst, les justificacions relatives a
subvencions concedides anteriorment.
Article 39. Acreditació del compliment d’obligacions tributàries i amb la Seguretat
Social
1. No es pot efectuar cap pagament si no consta acreditat fefaentment mitjançant les
corresponents certificacions que el beneficiari es troba al corrent de les obligacions
tributàries i amb la Seguretat Social, de conformitat amb els articles 18 i següents del
RLGS.
2. No obstant això, en els supòsits previstos a l’article 24 del RLGS es pot substituir
aquesta acreditació amb una declaració responsable.
En aquests casos, es considera que la declaració responsable presentada amb la
sol·licitud té una validesa màxima de sis mesos des de la data d'emissió, de manera que
no cal presentar-ne una de nova mentre aquest termini no hagi expirat.
3. En el cas que el beneficiari no s’hi hagi oposat de forma expressa, l’Ajuntament de
Sant Quirze del Vallès obtindrà de forma directa aquestes acreditacions per mitjans
telemàtics.
TÍTOL X. PROCEDIMENT DE GESTIÓ PRESSUPOSTÀRIA
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Article 40. Procediment d’aprovació de la despesa i del pagament
1. Les subvencions tenen la consideració de despeses públiques i la seva efectivitat està
condicionada a l’existència de crèdit pressupostari adequat i suficient.
2. L’aprovació de la convocatòria suposa també la de la despesa, i s’ha de confeccionar
la corresponent operació comptable d’autorització de la despesa.
3. La resolució dels expedients de concessió, tant directa com amb concurrència,
comporta l’aprovació del compromís de despesa i la confecció de la corresponent
operació comptable de disposició de la despesa, de conformitat amb el que estableixen
les Instruccions de gestió i justificació de subvencions.
4. Pel que fa al pagament, amb independència de si té caràcter avançat o no, cal tramitar
i aprovar el corresponent reconeixement de l’obligació.
5. En els casos en què per motius previstos en els instruments reguladors de la
subvenció calgui aprovar modificacions en les concessions que tinguin transcendència
econòmica, cal regularitzar comptablement les fases de despesa que calgui mitjançant
els corresponents ajustaments de valor.
6. L'aprovació de totes les fases del procediment esmentades requereix el tràmit de
fiscalització prèvia per part de la Intervenció General.
TÍTOL XI. DE LA PÈRDUA DEL DRET AL COBRAMENT DE
SUBVENCIONS I DEL REINTEGRAMENT
Article 41. Invalidesa de les resolucions de concessió de subvencions
1. Són causes de nul·litat de les resolucions de concessió:
a) Les indicades a l’article 47.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del
procediment administratiu comú de les administracions públiques.
b) La carència o insuficiència de crèdit pressupostari.
2. Són causes d’anul·labilitat de la resolució de concessió les altres infraccions de
l’ordenament jurídic, en especial de les regles contingudes a la LGS, de conformitat amb
el que disposa l’article 48 de la Llei 39/2015.
3. La tramitació i declaració de nul·litat s’ha d'ajustar al que disposen l’art. 36 de la LGS i
els articles 106 i 107 de la Llei 39/2015.
Article 42. Revocació
1. L’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès pot revocar totalment o parcialment la
subvenció concedida en el cas que el beneficiari:

a) Incompleixi alguna de les obligacions imposades en els instruments
reguladors de la concessió.
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b) Hagi obtingut per a la mateixa actuació altres subvencions, ajuts o
aportacions de qualsevol origen, públic o privat, que sumats a la de
l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès superin el cost total de l’obra o de
l’activitat subvencionada o el percentatge fixat en la convocatòria.

c) No hagi justificat adequadament la totalitat de l’import de les despeses
subvencionables previstes a la convocatòria
2. El procediment de revocació s'inicia d'ofici per acord de l'òrgan competent, per
iniciativa pròpia o com a conseqüència d'una ordre superior, a petició raonada d'altres
òrgans o per denúncia. També s’inicia a conseqüència de l'informe de control financer
emès per la Intervenció General.
3. En la tramitació del procediment s'ha de garantir, en tot cas, el dret d'audiència de
l'interessat, mitjançant la notificació de la resolució d'inici i la concessió d'un termini de
quinze dies per tal que al·legui el que consideri oportú o presenti els documents que
estimi pertinents.
Article 43. Renúncia
1. El beneficiari pot renunciar a la subvenció la qual cosa comporta que queda alliberat
del compliment de la càrrega, les condicions o l'afectació a la qual està sotmesa la
subvenció i perd el dret a exigir-la.
La renúncia ha de ser prèvia a l’inici de l’activitat subvencionada o al cobrament de la
subvenció.
2. La renúncia pot tenir caràcter parcial, i afectar als saldos derivats de justificacions
inferiors a l’import de la subvenció concedida que siguin conseqüència de desviacions
pressupostàries en el cost de l’activitat. Aquestes desviacions hauran de ser admissibles
d’acord amb allò establert a l’article 37 d’aquesta ordenança.
3. La renúncia produïda una vegada efectuat el pagament parcial o total de la subvenció
comporta el reintegrament de la quantitat percebuda. En aquest cas, el reintegrament no
comporta el pagament de l’interès de demora, sempre que la renúncia estigui
degudament justificada per causes alienes a la voluntat del beneficiari o per força major.
Article 44. Reintegrament de subvencions satisfetes
1. Quan a conseqüència de l’anul·lació, revocació o revisió de la subvenció, l’import
definitiu sigui inferior a l’import pagat, el perceptor està obligat a reintegrar-ne la
diferència.
2. També està obligat al reintegrament en el cas de:

- Obtenció de la subvenció falsejant les condicions exigides o amagant les que
n'haurien impedit la concessió.

- Incompliment total o parcial de l’objectiu de l’activitat o del projecte.
- Incompliment de l’obligació de justificar o justificació insuficient en els terminis
establerts.

- Resistència, excusa, obstrucció o negativa a les actuacions de comprovació i de
control financer.

- Altres supòsits previstos en la normativa de la LGS.
3. En tant que tot reintegrament comporta la revocació prèvia de la subvenció, el
procediment de reintegrament es pot acumular amb el procediment de revocació previst a
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l’article 42 d’aquesta ordenança. El dret d’audiència de l’obligat al reintegrament queda
garantit pel període d’al·legacions previst en el mateix article.
4. La resolució del procediment de reintegrament ha d'identificar l'obligat a la devolució,
les obligacions incomplertes acreditades, la causa de reintegrament d'entre les previstes
a l'article 37 de la LGS i l'import de la subvenció a reintegrar juntament amb la liquidació
dels interessos de demora.
5. Els interessos de demora es calculen segons els tipus d’interès legals incrementats un
25%, llevat que la Llei general de pressupostos n’estableixi un de diferent, meritats des
del moment del pagament fins a la data de l’acord de reintegrament.
6. D’acord amb l’article 42.4 de la LGS, el termini màxim per a resoldre i notificar la
resolució del procediment de reintegrament és de dotze mesos des de la data de l'acord
d'iniciació, sens perjudici de les possibilitats generals d'ampliació o suspensió que preveu
la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques.
7. El transcurs d'aquest termini sense que s'hagi notificat la resolució expressa produeix
la caducitat del procediment, sens perjudici de continuar les actuacions fins a l'acabament
i sense que es consideri interrompuda la prescripció per a les actuacions realitzades fins
a la finalització del termini esmentat.
8. Les resolucions i els acords en matèria de reintegrament de subvencions exhaureixen
la via administrativa.
9. La resolució es notifica a l’interessat i se'l requereix perquè realitzi el reintegrament
corresponent en el termini i forma previst al Reglament general de recaptació.
10. Aquests ingressos tenen el caràcter de dret públic. El període d’ingrés en via
voluntària és l’establert amb caràcter general per als ingressos directes. Si no s’ingressen
en aquest període, s'ha de procedir per via de compensació o de constrenyiment, d’acord
amb el Reglament general de recaptació.
11. En general el reintegrament del pagament indegut de subvencions es regeix pel que
disposen els articles del 36 al 43 de la LGS, i del 91 al 101 del RLGS.

TÍTOL XII. CONTROL FINANCER DE LES SUBVENCIONS
Article 45. Control financer de les subvencions
1. Sens perjudici de la fiscalització prèvia que s’ha de fer en matèria de subvencions, de
conformitat amb allò que preveuen els articles 213 i següents del Reial decret legislatiu
2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals, s’ha d’exercir un control financer de les subvencions d’acord amb el que preveu
l’article 44 de la LGS.
El control financer de subvencions s’ha d'exercir respecte als beneficiaris de subvencions
atorgades amb càrrec als pressupostos de l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès,
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independentment de si la concessió s’ha efectuat per concessió directa o per
concurrència competitiva.
2. La Intervenció de l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès efectua el control financer de
conformitat amb el que disposa el títol III de la LGS. Es pot contractar, a través del
corresponent expedient de contractació, la col·laboració d’empreses privades d’auditoria
per a la realització de controls financers de subvencions, les quals han de seguir la
metodologia utilitzada per la mateixa Intervenció General.
3. Els beneficiaris i els tercers relacionats amb l’objecte de la subvenció o de la seva
justificació estan obligats a prestar col·laboració i a facilitar la documentació que els sigui
requerida pel personal que efectuï el control financer, el qual té les facultats següents:

a) Lliure accés a la documentació objecte de comprovació incloent-hi els
programes i fitxers informàtics.

b) Lliure accés als locals de negoci i altres establiments o llocs on es
desenvolupa l’activitat subvencionada.

c) Obtenció de factures, documents equivalents i qualsevol altre document relatiu
a les operacions on hi hagi indicis de la incorrecta obtenció o destinació de la
subvenció.

d) Lliure accés a la informació de comptes bancaris relacionats amb les
subvencions objecte de control.
4. Les facultats i els deures del personal controlador i el procediment per a l’exercici del
control financer són els previstos en els articles del 47 al 50 de la LGS.
5. Del resultat dels informes de control financer, se n'ha de donar compte al Ple de la
corporació.
TÍTOL XIII. INFRACCIONS, SANCIONS ADMINISTRATIVES I RESPONSABILITATS
EN MATÈRIA DE SUBVENCIONS
Article 46. Infraccions i sancions administratives
1. Constitueixen infraccions administratives en matèria de subvencions, les accions i
omissions tipificades en els articles 52 i següents de la LGS.
2. Les infraccions es consideren lleus, greus o molt greus d’acord amb els supòsits de la
LGS, i s’apliquen als infractors les sancions tipificades a la mateixa llei.
3. Les sancions poden consistir en una multa fixa o proporcional. La sanció pecuniària
proporcional s’aplica sobre la quantitat indegudament obtinguda, aplicada o no justificada.
Aquesta multa és independent de l’obligació de reintegrament prevista en aquesta
ordenança. El cobrament de la multa es considera un ingrés de dret públic i s’hi aplica el
Reglament general de recaptació.
4. En els supòsits en què la conducta és constitutiva de delicte, l’Administració ha de
passar la denúncia/tant de culpa a la jurisdicció competent i s’absté de seguir el
procediment sancionador mentre l’autoritat judicial no dicti sentència en ferm, no tingui
lloc el sobreseïment o l’arxiu de les actuacions o no es produeixi la devolució de
l’expedient pel Ministeri Fiscal.
5. Les sancions es graduen i es quantifiquen d’acord amb el que es disposa a l’article 60
i següents de la LGS.
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Article 47. Responsabilitats
1. Són responsables de les infraccions administratives en matèria de subvencions els que
determina l’article 53 de la LGS que, per acció o omissió, incorrin en els supòsits tipificats
com a infraccions en els articles 56 i següents de la LGS.
2. Són responsables solidaris o subsidiaris els que preveu l’article 69 de la LGS.

DISPOSICIONS ADDICIONALS
Primera
Els preceptes d’aquesta Ordenança general que, per sistemàtica, incorporen o
reprodueixen aspectes de la normativa directament aplicables a les subvencions que
atorga l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès o els ens inclosos en el seu àmbit
d’aplicació, s’entén que són automàticament modificats en el moment en què es modifiqui
o derogui la normativa esmentada.
En el supòsit de modificació de la normativa, continuen sent vigents els preceptes que
són compatibles o que permeten una interpretació harmònica amb els nous principis de la
normativa modificada, mentre no hi hagi una adaptació expressa d’aquesta ordenança.
Segona
En compliment del que preveu la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques, l’Ajuntament de Sant Quirze del
Vallès, en l’exercici de la seva activitat subvencionadora, farà ús de les tècniques i els
mitjans electrònics, informàtics i telemàtics habilitats a l’efecte, que permetin als
interessats exercir els seus drets i complir les seves obligacions a través d’aquests
mitjans amb plenes garanties i en compliment dels requisits previstos per a cada
procediment.
DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA
Única
Aquesta Ordenança serà d’aplicació als procediments de concessió de subvencions
iniciats a partir de l’entrada en vigor.
A aquests efectes, s'entén que els expedients de concessió per concurrència estan
iniciats si se n'ha publicat al Butlletí Oficial de la Província l'extracte de la convocatòria.
En el cas d’expedients de concessió directa, el moment d’inici el determina la data de la
seva aprovació.
DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA
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Única
Queden sense efecte totes les disposicions d’igual o inferior rang que s’oposin al
contingut d’aquesta ordenança.
DISPOSICIÓ FINAL
Única
La present Ordenança general de subvencions entrarà en vigor una vegada hagin estat
complerts els requeriments establerts a la legislació i al dia següent de la publicació en el
Butlletí Oficial de la Província dels acords relatius a la seva aprovació definitiva i el seu
text íntegre.

Segon.- Sotmetre el present acord a exposició pública, mitjançant anuncis al Butlletí
Oficial de la Província i al tauler d’anuncis de l’Ajuntament, durant el termini de trenta dies
hàbils, comptats des del dia següent al de la publicació de l’anunci en el Butlletí oficial de
la Província, podent-se examinar l’expedient i presentar les al·legacions que estimin
oportunes. Transcorregut el període d’exposició pública sense haver-se presentat
reclamacions, els acords adoptats restaran definitivament aprovats.
Tercer.- Publicar l’acord definitiu del text íntegre de l’Ordenança al Butlletí Oficial de la
Província la qual entrarà en vigor a l’endemà d’aquesta publicació.

Deliberacions
El senyor Albert Falgueras Cuatrecasas declara:
Bon vespre de nou.
L’Ordenança General de Subvencions que presentem, té per objecte establir les normes
generals per totes aquelles que atorgui l’Ajuntament d’acord amb la legislació vigent.
Aquesta proposta s’ha treballat en les corresponents comissions que han participat tots
els grups municipals. Volem agrair les aportacions dels regidors i regidores que hi ha
intervingut. I lògicament, donar el merescut reconeixement a la feina realitzada pel
personal de l’Ajuntament.
Amb tot això que s’ha recollit, s’ha redactat el document que es proposa per la seva
aprovació.
En aquesta ordenança, en primer lloc, es defineixen l’objecte i el concepte de subvenció; i
es regulen l’àmbit, els supòsits i el règim jurídic.
Dins de les disposicions comunes, s’articulen els principis generals, el pla estratègic, el
caràcter de les subvencions, la quantia i compatibilitat així com els beneficiaris, en tant a
requisits, obligacions i règim, d’entre altres.
Cal destacar les finalitats de les subvencions, així com els diversos procediments,
publicitat i transparència.
I es fa especial èmfasi en aquells punts on sorgeixen més incidències, ens referim a la
seva gestió i la corresponent justificació fins arribar al seu pagament.
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Finalment els darrers articles regulen el procediment de gestió pressupostària, la pèrdua
del dret, el control financer i les possibles infraccions i responsabilitats.
Per tot això exposat, posem a consideració del plenari la corresponent aprovació.

El senyor Manuel Cáceres Castaño declara:
Bon vespre.
El meu comentari és valorar molt positivament l’aprovació d’aquesta Ordenança, entenc
que per la seguritat jurídica és important que les normes que regulen la concessió de
subvencions doncs estiguin públiques i siguin generals, diguéssim per cada subvenció,
amb independència de què després en la convocatòria de cadascuna es puguin fer les
matisacions que calguin, però crec que donar un marc general és una bona cosa i en
aquest sentit que tinguem aquesta Ordenança és una bona notícia.
I només un comentari, prec, que no és quant a la norma, perquè com dic la norma és molt
correcte, sinó quant a l’aplicació, i és demanar que els serveis municipals acompanyin,
sobretot a l’hora de la justificació de les subvencions i tot això, a les entitats perquè per
experiència pròpia, directa o indirecte, sé que les persones que estan a les entitats doncs
tenen molt bona voluntat, cadascú té coneixements de lo seu i el món administratiu és un
món com ja sabem molt ferragós, molt complicat i de vegades tot això és fer una
muntanya.
I també seria una llàstima que entitats que fan una feina molt útil per a la ciutadania i que
per això precisament se les subvenciona, doncs per no complir algun requisit formal la
poguessin perdre. Evidentment el requisit s’ha de complir, són diners públics i s’han de
controlar, això és intocable, però jo pregaria que dins de les possibilitat, l’abans possible,
l’Ajuntament acompanyés el procés de les subvencions i ajudés en tot el possible a
aquestes entitats.

El senyor Albert Falgueras Cuatrecasas declara:
Evidentment coincidim amb vostè, moltes vegades hi ha tràmits que són feixucs i
evidentment hem de posar-los a l’abast de tota la ciutadania, per acompanyar-los en
aquests tràmits.

La senyora Elisabeth Oliveras i Jorba declara:
En tot cas haurem de fer un exercici també de demanar a l’Estat espanyol que de
moment no imposi a les entitats el fet de què hagin de declarar IVA, para per exemple
l’IVA de cultura, les subvencions que han rebut, això és denunciable. Arriba un moment
que les pobres entitats van tant perdudes perquè no saben, els clubs esportius que han
de contractar als àrbitres o als entrenadors, això és una qüestió molt feixuga, amb uns
recurs molt minsos, que en tot cas afeixuguen més les economies familiars, no hi ha, i
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evidentment sí que des de l’administració local tenim l’obligació d’acompanyar-los, el que
malauradament no els hi podem establir és els processos que han de fer perquè estan
imposats per entitats supramunicipals. L’únic que fem és tramitar i acompanyar.

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

9. Aprovació inicial Ordenança tinença d'animals
ANTECEDENTS DE FET
L’actual Ordenança municipal reguladora de la tinença d’animals domèstics i de gossos
potencialment perillosos data del 15 de gener de 2003 (BOP núm. 3799 del 25 de
desembre de 2002). Han passat quinze anys des de la seva aprovació i es considera
necessari fer-ne una revisió a fons per adaptar-la a les noves realitats i necessitats de la
ciutadania i del municipi, en relació amb la tinença responsable i la protecció del animals,
i també per ajustar-la a les noves normatives que amb posterioritat s’han publicat, com
són el Decret Legislatiu 2/2008 de 15 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de
protecció dels animals, el Decret 170/2002, d’11 de juny, sobre mesures en matèria de
gossos considerats potencialment perillosos i la Llei 19/2009, de 26 de novembre,
d’accés a l’entorn de les persones acompanyades de gossos d’assistència.
La present Ordenança municipal de tinença i protecció dels animals té, doncs, com a
objectiu primordial, regular i promoure la tinença responsable i la protecció dels animals
domèstics, fomentant els valors cívics i de corresponsabilitat entre la ciutadania, en tot
allò que té relació amb els animals.
FONAMENTS DE DRET
Aquesta Ordenança es dicta en base a la potestat normativa local establerta en la Llei
Orgànica 6/2006, de 19 de juliol, de reforma de l’Estatut d’autonomia de Catalunya;
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril que aprova el Text refós de la Llei municipal i de
règim local de Catalunya; Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local;
Llei 39/2015, de l’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques i, amb relació a la potestat sancionadora, Llei 40/2015, de l’1 d’octubre, de
règim jurídic del sector públic.
Quant al procediment d’elaboració, en compliment del que disposa l’article 62 del Decret
179/1995, del 13 de juny que aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens
locals; mitjançant decret d’alcaldia núm. 20172143 de data 29 d’agost, es va constituir la
Comissió d’estudi encarregada de la redacció, la qual, en varis sessions de treball ha
elaborat el text que es porta a aprovació.

DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer.- Aprovar provisionalment l’Ordenança municipal de tinença d’animals següent:
ORDENANÇA MUNICIPAL DE TINENÇA D’ANIMALS
PREÀMBUL
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TÍTOL PRELIMINAR
Article 1. Objecte de l’ordenança
Article 2. Fonaments legals
Article 3. Àmbit d’aplicació objectiva
Article 4. Àmbit d’aplicació subjectiva
Article 5. El dret a gaudir dels animals i el deure de protegir-los
Article 6. Entitats de protecció i defensa dels animals
TÍTOL I. RÈGIM JURÍDIC DE LA TINENÇA D’ANIMALS
Article 7. Definicions
Capítol I. Limitacions a la tinença
Article 8. Prohibicions
Article 9. Responsabilitat de les persones posseïdores i propietàries d’animals
Article 10. Requeriments i condicionants de la tinença
Article 11. Animals domèstics no considerats de companyia
Capítol II. Condicions de manteniment i tracte
Article 12. Condicions mínimes de manteniment de l’animal
Capítol III . Convivència i via pública
Article 13. Molèsties al veïnat
Article 14. Presència d’animals a la via i als espais públics
Article 15. Espais d’esbarjo de gossos
Article 16. Deposicions i miccions
Article 17. Transport i manteniment temporal en vehicles particulars
Article 18. Presència d’animals en establiments i altres indrets
Article 19. Abandonament d’animals i animals perduts
Article 20. Recuperació d’animals
Article 21. Control de gats de colònia
Capítol IV. Normes sanitàries
Article 22. Obligacions dels veterinaris
Article 23. Actuació en casos de lesions a persones o a altres
Capítol V. Cria, venda, donacions i altres
Article 24. Venda d’animals a la via o espai públic o mercats
Article 25. Venda, cria i manteniment d’animals en establiments
Article 26. Altres vendes, donacions i transferències
TÍTOL II. DISPOSICIONS ESPECÍFIQUES PER ANIMALS DE COMPANYIA
Article 27. Identificació dels animals de companyia
Article 28. Registre municipal d’animals de companyia
Article 29. Placa identificativa
TÍTOL III. DISPOSICIONS ESPECÍFIQUES PER GOSSOS POTENCIALMENT PERILLOSOS
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Article 30. Definició
Article 31. Limitació de la tinença
Article 32. Llicència municipal
Article 33. Taxes
Article 34. Presència de gossos potencialment perillosos a la via o espais públics, a les parts
comunes dels immobles col·lectius i als transports públics
Article 35. Venda, donació i altres transferències
TÌTOL IV. CONTROL DE L’APLICACIÓ DE L’ORDENANÇA
Article 36. Funcions de la Policia municipal en relació amb el compliment d’aquesta Ordenança
Article 37. Conductes obstruccionistes a les tasques de control
Article 38. Elements probatoris
TÍTOL V. RÈGIM SANCIONADOR
Article 39. Infraccions i sancions per normativa no municipal
Article 40. Òrgans competents per sancionar
Article 41. Infraccions i sancions previstes a l’Ordenança municipal
Article 42. Infraccions i sancions previstes en material de gossos potencialment perillosos
Article 43. Sancions
Article 44. Comís
Article 45. De la gradació de les sancions
Article 46. Responsables de les infraccions
Article 47. Concurrència de sancions
Article 48. Procediment sancionador
Article 49. Prescripció de les infraccions
DISPOSICIÓ ADDICIONAL
DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA
DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA
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PREÀMBUL
La creixent sensibilitat social pel respecte, la protecció i la defensa dels animals en general i
especialment els més propers a les persones, ha suscitat una intensa activitat normativa a
Catalunya.
Els governs i els serveis municipals han de treballar per garantir una bona convivència entre els
animals i les persones, mitjançant la promoció d’actituds i conductes cíviques que fomentin un
model de poble més net, més sostenible i on la convivència sigui més fàcil i agradable.
L’Ajuntament impulsarà campanyes de sensibilització envers la tinença responsable, de promoció
de l’esterilització, d’implantació de microxip i de registre censal.
L’actual Ordenança municipal reguladora de la tinença d’animals domèstics i de gossos
potencialment perillosos data del 15 de gener de 2003 (BOP núm. 3799 del 25 de desembre de
2002). Han passat quinze anys des de la seva aprovació i es considera necessari fer-ne una
revisió a fons per adaptar-la a les noves realitats i necessitats de la ciutadania i del municipi, en
relació amb la tinença responsable i la protecció del animals, i també per ajustar-la a les noves
normatives que amb posterioritat s’han publicat, com són el Decret Legislatiu 2/2008 de 15 d’abril,
pel qual s’aprova el Text refós de la llei de protecció dels animals, el Decret 170/2002, d’11 de
juny, sobre mesures en matèria de gossos considerats potencialment perillosos i la Llei 19/2009,
de 26 de novembre, d’accés a l’entorn de les persones acompanyades de gossos d’assistència.
La present Ordenança municipal de tinença i protecció dels animals té, doncs, com a objectiu
primordial, regular i promoure la tinença responsable i la protecció dels animals domèstics,
fomentant els valors cívics i de corresponsabilitat entre la ciutadania, en tot allò que té relació amb
els animals.
TÍTOL PRELIMINAR
Article 1. Objecte de l’Ordenança
1. Aquesta Ordenança té per objecte regular la protecció, la tinença i la possessió d’animals i, en
especial, les interrelacions entre les persones i els animals domèstics que es troben de manera
permanent o temporal a Sant Quirze del Vallès, amb independència del lloc de residència de les
persones propietàries o posseïdores o del lloc de registre de l’animal.
2. Les finalitats de la present Ordenança són assolir el màxim nivell de protecció i benestar dels
animals, garantir la tinença responsable, reduir els abandonaments d’animals i preservar la
tranquil·litat, la salut i la seguretat de les persones.
3. La present Ordenança també vol contribuir a fomentar la convivència, el civisme i el benestar
col·lectiu, facilitant que totes les persones, posseïdores d’animals o no, puguin desenvolupar en
llibertat les seves activitats amb ple respecte a la dignitat i als drets de tothom.
Article 2. Fonaments legals
1. Aquesta Ordenança es dicta en virtut de l’habilitació legal continguda en l’Estatut d’autonomia
de Catalunya, en la Llei estatal 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local i el
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim
local de Catalunya, que reconeix que els municipis tenen potestat normativa, com a expressió del
principi democràtic en què es fonamenten, en l’àmbit de llurs competències i en els altres sobre els
quals es projecta llur autonomia, i que atorga la capacitat i legitimitat als ajuntaments per regular,
entre d’altres, en l’àmbit de la via pública i de la convivència ciutadana.
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2. Així mateix, aquesta Ordenança s’ha elaborat d’acord amb la potestat municipal de tipificar
infraccions i sancions que, amb la finalitat d’ordenar les relacions de convivència ciutadana,
s’estableix en els articles 139 i següents de la Llei estatal 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
bases de règim local.
Article 3. Àmbit d’aplicació objectiva
Aquesta Ordenança és d’aplicació a tot el terme municipal de Sant Quirze del Vallès.
Article 4. Àmbit d’aplicació subjectiva
Estan obligades a l’observança i al compliment d’aquesta Ordenança totes aquelles persones
propietàries i/o posseïdores d’animals. Així mateix qualsevol persona té el deure de complir les
normes contingudes en aquesta Ordenança
Article 5. El dret a gaudir dels animals i el deure de protegir-los
Tothom té dret a gaudir dels animals i amb els animals i el deure de protegir-los.
Tothom té dret a denunciar els incompliments que presenciï o dels quals en tingui coneixement
cert i precís.
L'Ajuntament té el deure de vetllar per la protecció dels animals sense perjudici de vetllar així
mateix per la seguretat de les persones i dels seus béns i per la millora de la convivència.
L’Ajuntament està obligat a atendre les denúncies, reclamacions o suggeriments de les persones i
exercir les accions pertinents.
Article 6. Entitats de protecció i defensa dels animals
Als efectes d’aquesta Ordenança, són entitats de protecció i defensa dels animals les
associacions, fundacions i organitzacions sense ànim de lucre que tenen, entre d’altres finalitats, la
defensa i la protecció dels animals.
TÍTOL I. RÈGIM JURÍDIC DE LA TINENÇA D’ANIMALS
Article 7. Definicions
Als efectes d’aquesta Ordenança i d’acord amb el Decret legislatiu 2/2008, de 15 d’abril, pel qual
s’aprova el text refós de la Llei de protecció dels animals, s’entén per:
Animal domèstic: aquell que pertany a espècies que habitualment es crien, es reprodueixen i
conviuen amb persones i que no pertanyen a la fauna salvatge. Tenen també aquesta
consideració, aquells que es crien per la producció de carn, pell o altre producte útil per a l’ésser
humà, els animals de càrrega i els que treballen en l’agricultura.
Animal de companyia: animal domèstic que les persones mantenen generalment a la llar per
obtenir-ne companyia. Gaudeixen sempre d’aquesta consideració els gossos, els gats i les fures.
Animal de companyia exòtic: animal de la fauna salvatge no autòctona que de manera individual
depèn dels humans, hi conviu i ha assumit el costum del captiveri.
Animal abandonat: animal de companyia que no va acompanyat de cap persona ni duu cap
identificació del seu origen o de la persona que n’és propietària o posseïdora. També tindran
aquesta consideració aquells animals de companyia que hagin estat recollits pel servei de recollida
d’animals municipal o dipositats al centre d’acollida d’animals que portin identificació, una vegada
s’hagi notificat a la persona propietària o posseïdora que té un termini de vint dies per recuperar-lo
i per abonar les despeses originades i no l’hagi recuperat dins el termini establert.
Animal ensalvatgit: animal de companyia que perd les condicions que el fan apte per a la
convivència amb les persones.
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Animal perdut: animal de companyia que duu identificació del seu origen o de la persona que n'és
propietària i que no va acompanyat de cap persona.
Animals de competició o cursa: animals que es destinen a competicions i curses on es fan apostes
sense distinció de les modalitats que assumeixin, principalment els gossos i els cavalls.
Animal salvatge urbà o peridomèstic: aquell que viu compartint territori geogràfic amb les
persones, referit al nucli urbà del poble, i que pertany a les espècies següents: colom roquer
(Columba livia), gavià argentat (Larus cachinnans), estornell (Sturnus unicolor i S. vulgaris),
espècies de fauna salvatge no autòctona i d'altres que es puguin determinar per via reglamentària.
Centre de cria d’animals: instal·lació que destina les cries a la venda o cessió posterior amb
independència del nombre, ja sigui directament al públic en general, a establiments de venda o
d’altres.
Fauna salvatge autòctona: fauna que comprèn les espècies animals originàries de Catalunya o de
la resta de l'Estat espanyol, i les que hi hivernen o hi són de pas.
Fauna salvatge no autòctona: fauna que comprèn les espècies animals originàries de fora de
l'Estat espanyol.
Gat de colònia: gat urbà, lliure, no socialitzat amb els éssers humans, que viu de manera habitual
a les colònies establertes a tal efecte, que està esterilitzat o en vies de ser-ho i és alimentat
complint amb el protocol establert per l’Ajuntament.
Instal·lació per al manteniment d’animals de companyia: establiment on es guarda i es té cura dels
animals de companyia, com ara les residències, les escoles d’ensinistrament, les gosseres
esportives i de caça i els centre d’importació d’animals.
Nucli zoològic: les agrupacions zoològiques per a l’exhibició d’animals, les instal·lacions per al
manteniment d’animals de companyia, els establiments de venda i els centres de cria d’animals,
els centres de recollida d’animals, el domicili dels particulars on s’efectuïn vendes o altres
transaccions amb animals i els de similars característiques que es determinin per via
reglamentària. Queden excloses les instal·lacions que allotgin animals que es criïn per a la
producció de carn, de pell o d’algun altre producte útil per a l’ésser humà, els animals de càrrega i
els que treballen a l’agricultura.
CAPÍTOL I. Limitacions a la tinença
Article 8. Prohibicions
Queden prohibides les actuacions següents:
a) Maltractar, agredir o sotmetre els animals a qualsevol altra pràctica que els produeixi patiments
o danys físics o psicològics.
b) Subministrar als animals substàncies que puguin causar-los alteracions de la salut o del
comportament, excepte en els casos previstos per la normativa vigent o per prescripció veterinària.
c) Abandonar els animals.
d) Mantenir els animals en instal·lacions indegudes des del punt higienicosanitari, de benestar i/o
de seguretat.
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e) No facilitar l’alimentació i hidratació suficient per mantenir els animals en bons nivells de nutrició
i salut.
f) Transportar els animals sense ajustar-se a la normativa sobre protecció i condicions de
seguretat dels animals en el transport.
g) Practicar als animals mutilacions, extirpar-los les ungles, les cordes vocals o altres parts o
òrgans, tret les intervencions efectuades amb assistència veterinària en cas de necessitat
terapèutica, per garantir la seva salut o per limitar o anul·lar la seva capacitat reproductiva.
h) Exhibir els animals de forma ambulant com a reclam, excepte si l’objectiu és la promoció de
l’adopció o la tinença responsable.
i) Sotmetre els animals a treballs inadequats respecte a les seves característiques i a les
condicions higienicosanitàries.
j) Mantenir els animals en llocs públics o privats en condicions de qualitat ambiental, lluminositat,
soroll, fums i similars que els puguin afectar tant física com psicològicament.
Matar els animals per joc o perversitat o torturar-los.
k) Utilitzar animals en baralles i en espectacles o d'altres activitats si els poden ocasionar sofriment
o poden ser objecte de burles o tractaments antinaturals, o bé si poden ferir la sensibilitat de les
persones que els contemplen, com ara els següents: baralles de gossos, baralles de galls,
matances públiques d'animals, atraccions firals giratòries amb animals vius lligats i altres
d'assimilables i tir al colom i altres pràctiques assimilables.
l) Matar, maltractar, causar danys o estrès als animals emprats en produccions cinematogràfiques,
televisives, artístiques o publicitàries, de manera que el dret a la producció i la creació artístiques,
quan es desenvolupi dins un espectacle, queda subjecte a les normes de policia d'espectacles,
com poden ser l'autorització administrativa prèvia.
m) Filmar animals per al cinema, la televisió o altres mitjans de difusió, que reprodueixin escenes
fictícies de crueltat, maltractament o patiment d'animals sense disposar de l'autorització prèvia de
l’administració competent per a garantir que els danys siguin simulats i els productes i els mitjans
emprats no provoquin cap perjudici a l’animal.
n) Utilitzar animals salvatges en captivitat en els circs.
o) Molestar o capturar els animals salvatges urbans, llevat dels controls de poblacions d'animals
que es podran realitzar prèvia autorització de l’Ajuntament.
p) Fer donació d’animals com a premi, recompensa, gratificació o regal de compensació per altres
adquisicions de naturalesa diferent a la transacció onerosa.
q) Vendre animals a les persones menors de setze anys i a les persones incapacitades sense
l'autorització dels qui en tenen la potestat o la custòdia.
Article 9. Responsabilitat de les persones posseïdores i propietàries d’animals
La persona posseïdora d’un animal, sens perjudici de la responsabilitat subsidiària de la persona
propietària, és responsable dels danys, perjudicis i molèsties que ocasioni a les persones i altres
animals, als béns, incloses les vies i els espais públics i al medi natural en general, d’acord amb el
que estableix la legislació civil aplicable.
La persona posseïdora o propietària d’animals està obligada a evitar-ne la seva fugida.
Article 10. Requeriments i condicionants de la tinença
1. La tinença d’animals domèstics resta condicionada al compliment per part de les persones
propietàries o posseïdores dels requisits següents:
a) Reunir les condicions higienicosanitàries i de benestar adequades per al seu allotjament,
maneig i tracte i per evitar molèsties al veïnat.
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b) Mantenir-los en bones condicions de seguretat per tal que no es produeixi cap situació d’atac o
perill per a les persones o per a altres animals.
c) Prestar l’atenció veterinària necessària per garantir la seva salut i benestar físic i psicològic.
d) Disposar de les autoritzacions administratives i requeriments sanitaris, de seguretat o altres
establerts per les autoritats competents, si s’escau.
e) Disposar d’un espai que garanteixi el gaudiment de les condicions de tinença.
2. En el cas dels gossos se’ls ha de facilitar la sortida diària a l’exterior almenys dos cops al dia,
amb l’excepció dels cadells que encara no hagin estat immunitzats o dels animals que per les
seves característiques no sigui necessari.
3. La tinença o possessió de diversos animals de companyia en domicilis particulars restarà
condicionada al fet que les circumstàncies de l’allotjament, l’emplaçament, l’adequació de les
instal·lacions i el nombre d’animals ho permetin, garantint l’absència de risc sanitari, perill o
molèsties al veïnat, a altres persones o als animals mateixos.
Article 11. Animals domèstics no considerats de companyia
1. La tinença i criança de coloms així com la d’altres animals domèstics considerats de consum
humà (conills, aus de corral, etc.) en domicilis particulars resta sotmesa a règim de comunicació.
L’ajuntament permet la tinença d’aquests animals en domicilis particulars sempre i quant sigui per
ús domèstic i particular. El departament municipal corresponent determinarà les obligacions de la
persona propietària de l’animal no considerat de companyia, i farà referència a
les
condicions higièniques i sanitàries i a l’absència de molèsties i perill que es puguin ocasionar als
veïns per part de l’animal.
2. La tinença i criança dels animals a què fa referència el paràgraf anterior serà considerada una
activitat econòmica quan el nombre d’animals excedeixi el límit de les necessitats de consum
immediates de la unitat familiar de la persona posseïdora. En aquest cas caldrà que el
posseïdor/a sol·liciti i obtingui la corresponent llicència municipal d’activitats.
3. L’existència de galliners serà permesa sempre que les gàbies estiguin en patis oberts, a una
distància no menor de cinc metres dels habitatges, i es compleixin les exigències sanitàries i
higièniques pertinents i sempre que no causin molèsties al veïnat.
4. En principi, i llevat d'autorització expressa que recollirà les condicions específiques de
l'excepció, no s'autoritzarà dins del nucli urbà, el manteniment de bovins de producció làctia
(vaqueries), la tinença i criança de grans animals (estiguin o no destinats al consum o a l'oci), les
activitats de pasturatge i el pas de ramats.

CAPÌTOL II.- Condicions mínimes de manteniment de l’animal
Article 12. Condicions mínimes de manteniment de l’animal
1. Les persones propietàries o posseïdores d’animals han de proporcionar-los l’alimentació,
l’aigua, l’allotjament i l’espai suficient, així com la ventilació, la humitat, la temperatura, la llum i
l’aixopluc adequats i necessaris, per evitar que pateixin cap sofriment, per satisfer les seves
necessitats vitals i garantir el seu benestar físic i psíquic.
2. Les persones propietàries o posseïdores d’animals han de proporcionar-los les cures mínimes
necessàries, tant pel que fa als tractaments preventius de malalties com als guariments i fer-ne un
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seguiment veterinari. Així mateix hauran de complir amb les mesures sanitàries preventives i
controls sanitaris que l’autoritat competent o legislació vigent disposi.
3. Sens menyspreu de les que poden determinar les autoritats competents per a casos particulars,
s’estableixen les condicions d’allotjament següents:
a) Els animals d’un pes superior als 25 Kg no poden tenir com a habitacle espais inferiors a 6 m2,
sens menyspreu del que determinin els organismes competents per a casos excepcionals i/o per
animals de pes inferior a 25 Kg.
b) Els animals mai no poden tenir com a allotjament habitual els vehicles, els celoberts, ni els
balcons.
c) No es poden mantenir els animals lligats en un lloc fix durant més de dues hores i en el cas de
cadells més d’una hora o limitar-los de manera duradora el moviment necessari per a ells. Els
animals mai no podran estar lligats en espais reduïts i sempre hauran de disposar d’aigua, menjar i
d’un lloc aixoplugat on poder descansar.
d) Els animals no poden romandre sols al balcó, patis, terrasses o similars, excepte si tenen lliure
accés a l’interior de l’habitatge. Sempre han de disposar de menjar, aigua neta i un lloc resguardat
en el que poder descansar.
e) Els animals no es poden mantenir en gàbies o espais reduïts que no els permetin o limitin
considerablement el seu moviment per l’interior.
f) No es podran deixar sols els gossos en el domicili més de dos dies seguits, sense atenció per
part de les persones propietàries, posseïdores o persona en qui deleguin.
4. La retirada dels excrements i neteja de les orines s’ha de fer diàriament i s’han de mantenir els
allotjaments nets, desinfectats i desinsectats convenientment.
5. En balcons, terrasses i similars s’han de prendre les mesures necessàries per evitar que els
animals puguin fugir, així com per evitar que les seves deposicions i/o miccions puguin afectar les
façanes i/o a la via pública, o puguin causar molèsties als pisos confrontants, ja siguin els
superiors, els inferiors o els laterals.
CAPÍTOL III . Convivència i via pública
Article 13. Molèsties al veïnat
1. Les persones posseïdores d’animals estan obligades a adoptar les mesures necessàries per no
generar molèsties al veïnat derivades del manteniment i l’allotjament dels animals, tant si es troben
a l’interior de l’habitatge, com si estan en terrasses, terrats, galeries, balcons, patis o similars, en
tot horari, diürn i nocturn.
2. Es considera horari nocturn des de les 21 hores fins a les 8 hores. En aquesta franja horària no
es podran deixar en patis, terrasses, celoberts, galeries i balcons o altres espais oberts, animals
que amb els seus sons, crits o cants destorbin el descans del veïnat.
3. En cas d’animals que de forma continuada provoquin molèsties demostrades per sorolls, olors o
d’altres, l’autoritat municipal podrà adoptar per resolució les mesures necessàries per garantir la
tranquil·litat del veïnat, que seran d’obligat compliment per part de les persones propietàries o
posseïdores.
Article 14. Presència d’animals a la via i als espais públics
1. A les vies o espais públics els animals hauran d’anar lligats mitjançant un collar o arnès i una
corretja o cadena i amb la identificació pròpia de l’animal que permeti la localització del titular i, en
tot moment, s’haurà d’exercir sobre ells l’adequada vigilància.
L’arnès i el collar, que no podrà modificar el seu diàmetre un cop fixat ni fer pressió sobre el coll de
l’animal, hauran de ser proporcionals a la talla i a la força de l’animal.
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2. Els gossos, els gats i les fures han de portar de manera permanent per les vies o els espais
públics una placa identificadora o qualsevol altre mitjà adaptat al collar.
3. Les persones propietàries o posseïdores dels animals queden obligades a respectar les
indicacions contingudes en els rètols informatius relatius als animals.
4. Es prohibeix la presència d’animals en les àrees i zones de joc infantil. Es consideraran zones
de jocs infantils les que estan delimitades per algun tipus de tancament i, les que sense estar-ho,
estiguin senyalitzades com a tal.
5. Amb l’objecte de prevenir la proliferació i l’increment de colònies d’animals incontrolats en el
municipi, i d’acord amb les necessitats sanitàries i l’equilibri zoològic, es prohibeix donar aliments
als animals en les vies o espais públics, a excepció de les persones autoritzades expressament
per l‘Ajuntament de Sant Quirze del Vallès en el cas de colònies controlades específicament. La
prohibició de donar aliments es fa extensiva a les zones privades exteriors, tals com portals,
finestres, terrasses, balcons, o patis interiors, a excepció de la col·locació de menjadores per a
ocells passeriformes.
6. Es prohibeix rentar o efectuar altres activitats d’higiene corporal als animals a la via o espais
públics i a les fonts.
7. Es prohibeix abeurar els animals directament del punt de sortida d’aigua de l‘aixeta de les fonts
públiques. En el cas que la font tingui un dispositiu específic per l’abeurament d’animals, estaran
obligats a utilitzar-lo.
8. Es prohibeix l’ensinistrament de gossos per l’atac, defensa, guarda o similars a la via o espais
públics.
Article 15. Espais d’esbarjo de gossos
1. El poble és un espai col·lectiu on tothom té el dret a trobar-hi les condicions per a la seva
realització personal, social, i amb les condicions ambientals òptimes, la qual cosa comporta que
les persones han d’assumir també els deures de solidaritat, el respecte mutu i la tolerància.
Per tal de promoure una bona convivència en els diferents espais del poble, i tenint en
consideració les condicions idònies pels animals domèstics i per tal de garantir la seguretat dels
animals i de les persones, estarà permès deixar els animals sense lligar en espais d’ús compartit
habilitats I senyalitzats per a tal fi (d’acord amb l’annex I) sota l’exclusiva responsabilitat de la
persona propietària o posseïdora que té l’obligació de complir les normes establertes per a
aquests espais i de vigilar especialment l’animal per evitar la seva fugida o pèrdua i la provocació
de molèsties a les persones i als altres animals que comparteixen l’espai.
2. Les persones que utilitzin aquests espais estan obligades a complir les normes següents:
a) Recollir els excrements dels seus animals.
b) Evitar baralles o enfrontaments amb altres animals.
c) Evitar la sortida de l’animal de l’espai sense lligar.
d) Mantenir l’espai net i en bones condicions.
No és permès l’accés en aquests espais de gossos considerats potencialment perillosos deslligats
i sense morrió.
Les persones que utilitzin aquests espais són responsables dels danys que els seus animals
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puguin ocasionar a altres animals, persones o béns.
Tal com recull la normativa vigent, els animals de companyia han d’estar identificats i censats al
registre municipal de l’Ajuntament on resideixin.
L’incompliment d’alguna d’aquestes normes i de qualsevol altra que sigui d’aplicació al supòsit
concret, serà sancionada d’acord amb el que estableixi la normativa vigent.
3. La relació de zones senyalitzades en l’Annex I com espais on podran deixar els animals sense
lligar podran ser modificades, reduïdes o ampliades, si es considera adient per afavorir la
convivència ciutadana i el benestar dels animals, mitjançant decret d’Alcaldia.
Article 16. Deposicions i miccions
1. Com a mesura higiènica ineludible, les persones propietàries o posseïdores d’animals han
d’adoptar les mesures adients per no embrutar amb les deposicions les vies o espais públics i
estan obligades a recollir i retirar els excrements de l’animal immediatament i de forma convenient,
netejant, si fos necessari, la part de via, espai públic o mobiliari que hagués resultat afectat.
2. Els excrements recollits s’han de posar de forma higiènicament correcta a dintre d’embolcalls
impermeables i dipositar-los a les papereres o contenidors de resta.
3. En cas d’incompliment del punt 1 d’aquest article, la Policia local podrà requerir la persona que
condueixi l’animal perquè retiri les deposicions, sens perjudici de la imposició de la sanció que
correspongui.
4. Resten prohibides les miccions a les façanes i mobiliari urbà.
5. Les persones propietàries o posseïdores d’animals han d’adoptar les mesures adients per
evitar les miccions a les voreres. En cas de no poder-ho evitar, el propietari/posseïdor/conductor
de l’animal tindrà l’obligació de diluir-les amb aigua.
Article 17. Transport i manteniment temporal en vehicles particulars
1. Els animals han de disposar d’espai suficient al vehicle si se’ls trasllada d’un lloc a un altre. Els
mitjans de transport han de ser concebuts per protegir els animals de la intempèrie i de les
diferències climàtiques fortes i sempre utilitzant els mitjans de subjecció i/o seguretat que
s’estableixin a la normativa de trànsit. En la càrrega i descàrrega dels animals, s’ha d’utilitzar un
equip adequat per evitar-los danys o patiments i evitar-ne la fugida.
2. Els vehicles que estiguin estacionats amb algun animal al seu interior no podran estar més de
20 minuts en el lloc i s’hauran d’ubicar en zona d’ombra i facilitar en tot moment la ventilació; la
temperatura del vehicle no haurà de superar els 25 graus.
3. És prohibit tancar els animals en el maleter dels vehicles, llevat que s’adeqüi un sistema
apropiat que garanteixi un aireig eficaç i que, alhora, eviti una possible intoxicació dels animals
deguda al gasos originats pel mateix vehicle.
Article 18. Presència d’animals en establiments i altres indrets
1. Queda totalment prohibida l’entrada amb animals domèstics als llocs següents, amb excepció
dels gossos d’assistència i dels gossos de seguretat:
a) Piscines d’ús públic.
b) Locals d’espectacles públics, esportius, culturals i recreatius, en horari d’obertura al públic,
llevat que es tractin de competicions, concursos i/o concentracions d’animals i altres que l’autoritat
competent així ho determini i autoritzi.
c) Parcs i altres recintes públics degudament senyalitzats.
2. Els edificis públics, només restarà prohibida l’entrada d’animals domèstics a aquells senyalitzats
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expressament amb la prohibició.
3. La prohibició d’entrada i permanència d‘animals en establiments públics i allotjaments de tota
mena, tals com hotels, pensions, restaurants, bars, cafeteries i similars, és discrecional del titular,
llevat dels gossos d’assistència i dels de seguretat. Fins i tot disposant de l’autorització del titular
de l’establiment, serà necessari que els animals estiguin degudament identificats i vagin proveïts
amb les mesures de seguretat escaients i subjectes per corretja o altre mitjà que asseguri la seva
subjecció i contenció. Els gossos potencialment perillosos sempre han d’anar fermats amb corretja
o cadena i dur el morrió col·locat.
4. Els propietaris dels locals referenciats al punt anterior hauran de col·locar a l’entrada de
l’establiment i en lloc visible una placa indicadora de la prohibició.
5. Resta totalment prohibida la presència d’animals als locals destinats a la fabricació, venda,
emmagatzematge, transport o manipulació d’aliments.
Article 19. Abandonament d’animals i animals perduts
1. Es considerarà que un animal està abandonat si no va acompanyat de cap persona i no du cap
identificació o ressenya que permeti la localització del seu propietari o propietària. En aquest
supòsit, serà recollit pels serveis municipals i es traslladarà a centres d’acollida o a d’altres
establiments adequats.
2. Es considerarà que un animal està perdut si no va acompanyat de cap persona, però porta
identificació o ressenya que permeti la localització de la persona propietària. En aquest supòsit,
serà recollit pels serveis municipals i es traslladarà a centres d’acollida fins que sigui recuperat pel
seu propietari. Quan un mateix animal hagi de ser recollit de la via pública pels serveis municipals
més de tres vegades es considerarà que hi ha una negligència del propietari i serà sancionat
d’acord amb el que disposa l’article 41 d’aquesta Ordenança.
Article 20. Recuperació d’animals
1. El termini per recuperar un animal sense identificació és de vint dies comptats a partir de la data
de recollida. L’animal haurà de lliurar-se a la persona propietària o posseïdora amb la identificació
corresponen, previ pagament de les despeses d’acollida.
2. Si l’animal porta identificació, s’informarà a la persona propietària o posseïdora que té un termini
de vint dies per recuperar-lo. Transcorregut aquest termini, si la persona propietària o posseïdora
no l’ha recuperat, l’animal es considerarà abandonat i podrà ser cedit, acollit temporalment o
adoptat, efectes que hauran estat advertits a la notificació.
3. Una vegada l’animal sigui considerat com a abandonat, l’Ajuntament exercirà les accions que en
cada cas escaiguin vers els responsables. En cas de no ser l’Ajuntament competent per a la
imposició de les sancions que corresponguin, es posarà en coneixement de les autoritats
competents.
Article 21. Control de gats de colònia
1. Els gats que conviuen en el municipi i que s’han agrupat en colònies formen part de la fauna
urbana i com a tal se’ls ha de respectar la forma de viure i en la mesura que tècnicament sigui
possible se’ls ha de mantenir en l’espai que ocupen.
2. El control d'aquestes colònies de gats es realitzarà mitjançant el sanejament dels animals,
procedint al control de la natalitat de la colònia mitjançant l’esterilització d’aquests i la millora de les
condicions de salubritat dels indrets on s’ubiquen.
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3. L’Ajuntament determinarà aquells indrets on s’han de situar els dispositius per alimentar i
abeurar els animals pertanyents a colònies, seguint el protocol establert.
4. L’Ajuntament podrà formalitzar acords/convenis amb associacions protectores d’animals per a la
gestió d’aquestes colònies.
CAPÍTOL IV. Normes sanitàries
Article 22. Obligacions dels veterinaris
Els/les veterinaris/àries, els consultoris veterinaris, les clíniques veterinàries i els hospitals
veterinaris estan obligats a:
a) Comunicar tota malaltia transmissible a l’Ajuntament de forma que estigui establerta, perquè
independentment de les mesures zoosanitàries individuals, es posin en marxa les corresponents
mesures higiènico-sanitàries de protecció civil.
b) Informar la persona propietària o posseïdora de l’obligatorietat d’identificar al seu animal en el
cas que pertanyi a una espècie d’identificació obligatòria i no estigui identificat, i també de
l’obligatorietat de registrar-lo en el cens del municipi on resideixi habitualment l’animal o en el
Registre general d’animals de companyia.
c) Dur un arxiu amb la fitxa clínica dels animals atesos, el qual ha d’estar a disposició de les
administracions que ho requereixin per a portar a terme actuacions dins llur àmbit competencial,
quan portin a terme vacunacions i tractaments de caràcter obligatori.
Article 23. Actuació en casos de lesions a persones o a altres animals
1. Les persones posseïdores o propietàries d’animals que hagin mossegat o causat lesions a
persones o a d’altres animals, així com les persones que hagin tingut coneixement dels fets, estan
obligades a:
a) Facilitar les dades de l’animal agressor i les seves pròpies a la persona agredida o propietària
de l’animal agredit, als seus representants legals i a les autoritats competents que ho sol·licitin.
b) Comunicar l’incident al servei competent de l’Ajuntament en un termini màxim de 24 hores
posteriors als fets.
c) Sotmetre l’animal agressor, en el termini màxim de 24 hores a comptar des de l’agressió, a
observació veterinària durant el període de 15 dies o el que estableixi la legislació vigent o les
autoritats sanitàries competents.
d) Durant el període d’observació veterinària, quan sigui possible i sota responsabilitat de la
persona propietària o posseïdora, l’animal podrà romandre al seu allotjament habitual, havent de
realitzar controls veterinaris en cas de canvis en el comportament o estat de salut de l’animal i
amb l’obligació de comunicar al veterinari qualsevol canvi sanitari o comportamental que observi.
Quan ho aconselli alguna circumstància, s’obligarà a recloure l’animal en un centre veterinari o en
el centre que disposi l’Ajuntament, essent les despeses originades a càrrec del propietari.
e) Presentar al servei competent de l’Ajuntament la documentació sanitària de l’animal i un primer
certificat veterinari en un termini no superior a les 48 hores després de la lesió i un segon certificat
veterinari al final del període d’observació de 15 dies, en un termini no superior a les 48 hores
posteriors a la finalització del esmentat període.
f) Comunicar, de manera que quedi constància, al servei competent de l’Ajuntament qualsevol
incidència que es produeixi (mort, robatori, pèrdua, desaparició, trasllat de l’animal) durant el
període d’observació veterinària.
2. Les persones agredides per qualsevol animal es posaran immediatament en contacte amb el
servei competent de l’Ajuntament i facilitaran totes les dades que coneguin per tal de donar
compliment al que preveu aquesta Ordenança.
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CAPÍTOL V. Cria, venda, donacions i altres
Article 24. Venda d’animals a la via o espai públic o mercats
Està prohibida la venda a la via o espais públics o mercats de qualsevol classe d’animal, així com
també la seva utilització als carrers amb fins comercials, tret que es gaudeixi de l’específic permís
municipal.
Article 25. Venda, cria i manteniment d’animals en establiments
La venda, cria i manteniment d’animals en establiments es regirà per allò que disposa el Decret
Legislatiu 2/2008, de 15 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de protecció dels animals.
Article 26. Altres vendes, donacions i transferències
De conformitat amb la legislació vigent, queda prohibit:
La criança d’animals de companyia en domicilis particulars.
Només és permesa la criança d’animals de companyia en els casos que estigui legalitzada
l’activitat com a tal.
TÍTOL II. DISPOSICIONS ESPECÍFIQUES PER ANIMALS DE COMPANYIA
Article 27 . Identificació dels animals de companyia
Les persones propietàries o posseïdores d’animals de companyia estan obligades a identificar-los
mitjançant la implantació d’un microxip homologat o per altres sistemes que es puguin establir per
via reglamentària. Per tal que la identificació sigui efectiva, caldrà registrar les dades associades a
la identificació a un dels dos registres vigents: Registre d’animals de companyia de la Generalitat
de Catalunya (ANICOM) o l’Arxiu d’identificació d’animals de companyia (AIAC).
La identificació dels animals de companyia constitueix un requisit previ i obligatori per realitzar
qualsevol transacció de l’animal, incloses les donacions i altres transferències entre particulars, i
ha de figurar en qualsevol document que faci referència a aquest animal.
Qualsevol transacció portada a terme sense que consti la identificació de l’animal és nul·la i es té
per no efectuada. La nul·litat de la transacció no eximeix la persona posseïdora de les
responsabilitats que li puguin correspondre.
En qualsevol transacció d’un animal de companyia, s’haurà de lliurar al nou posseïdor de l’animal
el document acreditatiu de la seva identificació.
Les persones propietàries o posseïdores d’animals de companyia que provinguin d’altres
Comunitats autònomes o de fora de l’Estat, els animals dels quals passin a tenir residència
habitual a Sant Quirze del Vallès, han de registrar-los al Registre de la Generalitat de Catalunya
(ANICOM) o l’Arxiu d’identificació d’animals de companyia (AIAC).
Article 28. Registre municipal d’animals de companyia
Les persones propietàries o posseïdores de gossos, gats i fures tenen un termini de tres mesos
des del naixement de l’animal per a inscriure’ls al Registre municipal d’animals de companyia. A
efectes de l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès, es considerarà Registre municipal d’animals de
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companyia el Registre de la Generalitat de Catalunya (ANICOM). En cas d’adquisició de l’animal,
d’adopció, de cessió, de canvi de residència, de mort de l’animal o de modificació d’altres dades
incloses al Registre, el termini per a comunicar- ho és de trenta dies des de la data del fet.
Prèviament a la inscripció, és necessari haver-los identificat.
Per a la inscripció de l’animal, la persona propietària o posseïdora haurà de presentar el document
acreditatiu de la identificació lliurat per l'entitat responsable de la identificació i comunicar les
dades de la persona propietària o posseïdora relatives al nom i als cognoms, al domicili, al telèfon i
al DNI i a les dades de l'animal relatives a l'espècie, la raça, el sexe, la data de naixement, el codi
d'identificació i el domicili habitual de l'animal, així com també altres dades que es puguin establir.
No caldrà aportar aquesta documentació quan l’Administració ja disposi d’aquestes dades.
Les persones propietàries o posseïdores d’animals de companyia estan obligades a comunicar al
servei competent de l’Ajuntament, la desaparició, la sostracció o la pèrdua de l’animal en el termini
de 48 hores, de manera que en quedi constància a efectes d’afavorir la seva recuperació.
Si l’animal perdut no es recupera en un termini de 90 dies, la persona propietària o posseïdora
haurà de sol·licitar la baixa al Registre municipal d’animals de companyia.
Quan es comuniqui la baixa per mort d’un gos potencialment perillós, s’haurà d’aportar el
document veterinari que certifiqui la mort, el qual inclourà el número d’identificació del gos, la data
de defunció de l’animal, la signatura del/de la veterinari/ària i del número de col·legiat.
Article 29. Placa identificativa
Els animals de companyia hauran de portar de manera permanent pels espais o les vies públiques
una placa identificativa o qualsevol altre mitjà adaptat al collar, en el qual haurà de constar el nom
de l’animal i les dades de la persona propietària o posseïdora.

TÍTOL III. DISPOSICIONS ESPECÍFIQUES PER GOSSOS POTENCIALMENT PERILLOSOS
Article 30. Definició
D’acord amb la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats potencialment
perillosos i la Llei estatal 50/1999, de 23 de desembre, sobre el règim jurídic de la tinença
d’animals potencialment perillosos i els reglaments que les desenvolupen, tenen la consideració de
gossos potencialment perillosos:
Aquells que pertanyen a una de les races següents o a llurs encreuaments: bullmastiff, dòberman,
dog argentí, dog de Bordeus, fila brasileiro, mastí napolità, pit bull, presa canari, rottweiler,
staffordshire bull terrier, american staffordshire terrier, tosa japonès o inu i akita inu.
Aquells que han estat ensinistrats per a l’atac i la defensa.
Aquells les característiques dels quals es corresponguin amb totes o la majoria de les
característiques que figuren a l’annex II del Reial decret 287/2002, de 22 de març, que
desenvolupa la Llei estatal 50/1999, de 23 de desembre, sobre el règim jurídic de la tinença
d’animals potencialment perillosos.
Aquells que, tot i no estar inclosos en els apartats anteriors, manifestin un caràcter marcadament
agressiu o que hagin protagonitzat agressions a persones o a altres animals. La potencial
perillositat haurà de ser declarada mitjançant una resolució de l’autoritat competent municipal
d’acord amb criteris objectius, bé d’ofici o bé després d’una notificació o denúncia, previ informe
d’un veterinari, oficial o col·legiat, designat o habilitat per l’autoritat competent municipal.
Article 31. Limitació a la tinença
No poden adquirir gossos considerats potencialment perillosos les persones menors d’edat i
aquelles que hagin estat privades judicialment o governativament de la tinença d’aquests animals.
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Article 32. Llicència municipal
1. Les persones propietàries o posseïdores que condueixin un gos potencialment perillós per
espais públics, han d’obtenir prèviament a la inscripció de l’animal al Registre municipal d'animals
de companyia, -a efectes de l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès, es considerarà Registre
municipal d’animals de companyia el Registre de la Generalitat de Catalunya (ANICOM)- una
llicència administrativa per a la tinença i conducció de gossos potencialment perillosos que emet
l’Ajuntament. Igualment, tota persona que condueixi per espais públics un gos potencialment
perillós requereix la llicència.
La llicència administrativa té un període de validesa de 5 anys que haurà de ser renovada per
períodes successius de la mateixa durada.
L’obtenció o renovació de la llicència administrativa per a la tinença i conducció de gossos
potencialment perillosos requereix el compliment dels requisits següents:
a) Ser major d’edat.
b) No haver estat condemnat/ada per delictes d’homicidi, lesions, tortures, contra la llibertat o
contra la integritat moral, la llibertat sexual i la salut pública, associació amb banda armada o de
narcotràfic, així com no estar privat/ada per resolució judicial del dret a la tinença d’animals
potencialment perillosos.
c) No haver estat sancionat/ada per infraccions greus o molt greus amb alguna de les sancions
accessòries de les que preveu l’article 13.3 de la Llei estatal 50/1999, de 23 de desembre, sobre el
règim jurídic d’animals potencialment perillosos. No obstant això, no serà impediment per a
l’obtenció o, en el seu cas, la renovació de la llicència, haver estat sancionat/ada amb la suspensió
temporal d’aquesta, sempre que, en el moment de la sol·licitud, la sanció de suspensió
anteriorment imposada hagi estat complerta íntegrament.
d) Igualment, no haver estat sancionat/ada per infraccions greus o molt greus que hagi comportat
comís de l’animal, d’acord amb els articles 10 i següents de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre
la tinença de gossos considerats potencialment perillosos.
e) Disposar de capacitat física i aptitud psicològica per a la tinença o possessió de gossos
potencialment perillosos.
f) Acreditar haver formalitzat una assegurança de responsabilitat civil per danys a tercers amb una
cobertura no inferior a 150.253,03 €. A la pòlissa hauran de figurar les dades d’identificació de
l’animal i la persona propietària o posseïdora haurà de tenir la condició de persona assegurada.
Coincidint amb la renovació de la pòlissa, s’haurà de lliurar a l’Ajuntament una còpia del rebut de
pagament per tal que pugui comprovar la seva vigència.
2. Qualsevol variació de les dades que figuren a la llicència administrativa ha de ser comunicada
pel seu titular en el termini de 15 dies des de la data en què es produeixi.
Article 33. Taxes
Els sol·licitants de la llicència hauran de fer efectiva la taxa inherent a la tramitació de la llicència
per a la tinença i/o conducció de gossos potencialment perillosos regulada a les Ordenances
fiscals.
Article 34. Presència de gossos potencialment perillosos a la via o espais públics, a les
parts comunes dels immobles col·lectius i als transports públics
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A les vies públiques, a les parts comunes dels immobles col·lectius, als transports públics i als
llocs i als espais d’ús públic en general, aquests gossos han d’anar lligats i proveïts del
corresponent morrió i en cap cas no poden ésser conduïts per menors d’edat.
La cadena o corretja amb la qual es controlin aquests gossos ha de ser no extensible i de menys
de 2 metres.
No es pot portar més d’un gos d’aquest tipus per persona.
La persona que els condueixi i controli ha de portar en tot moment la llicència administrativa i la
documentació acreditativa de la inscripció al Registre municipal d'animals de companyia. En el
moment de fer la inscripció, l’Ajuntament expedirà una targeta acreditativa de la llicència que podrà
substituir la documentació en paper.
Les targetes acreditatives de la llicència per a la tinença de gossos potencialment perillossos,
s’expedirà pel termini d’un any i es renovarà anualment en el moment que la persona titular o
posseïdora de l’animal presenti justificant d’haver fet efectiu el pagament de la pòlisa
d’assegurances i la vigència de la mateixa.
Article 35. Venda, donació i altres transferències
Les operacions de compravenda, traspàs, donació o qualsevol altre que suposin canvi de titularitat
d’animals potencialment perillosos requeriran el compliment dels requeriments establerts en la
normativa vigent per a la transmissió d’aquests tipus d‘animals.
TÍTOL IV CONTROL DE L’APLICACIÓ DE L’ORDENANÇA
Article 36. Funcions de la Policia local en relació amb el compliment d’aquesta Ordenança
En la seva condició de policia administrativa, la Policia local és l’encarregada de vetllar pel
compliment d’aquesta Ordenança, de denunciar, quan escaigui, les conductes que hi siguin
contràries, i d’adoptar, si escau, les mesures cautelars necessàries per restablir el benestar dels
animals, la convivència i la tranquil·litat pública d’acord amb els principis d’oportunitat, congruència
i proporcionalitat i amb el degut respecte a les seves funcions.
La Policia local exigirà en tot moment el compliment immediat de les disposicions previstes en
aquesta Ordenança i podrà requerir verbalment a les persones que no respectin les normes que
cessin en la seva actitud o comportament, i les advertirà, amb totes les prevencions legals, que en
cas de resistència poden incórrer en responsabilitat penal per desobediència.
Quan la Policia local detecti un animal de companyia sense identificació haurà d’informar al
titular/posseïdor/conductor que en el termini de 15 dies haurà d’aportar la documentació adient a
l’Ajuntament per identificar-lo i censar-lo.
A l’efecte de poder incoar el corresponent expedient sancionador, la Policia Municipal requerirà a
la persona presumptament responsable que s’identifiqui.
Article 37. Conductes obstruccionistes a les tasques de control
En els àmbits d’aplicació d’aquesta Ordenança, no es permeten les conductes següents:
a) La negativa o la resistència a subministrar dades o a facilitar la informació requerida pel
personal funcionari que actua en compliment de les seves funcions.
b) Subministrar al personal funcionari, en compliment de les seves tasques de control o sanció,
informació o documentació falsa, inexacta, incompleta o que indueixi a error de manera explícita o
implícita.
c) L’incompliment de les ordres o els requeriments específics formulats per les autoritats
municipals o el seu personal autoritzat.
Article 38. Elements probatoris
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En els procediments sancionadors que s’instrueixin en aplicació d’aquesta Ordenança, els fets
constatats per agents de l’autoritat i/o personal inspector tenen valor probatori, d’acord amb la
normativa aplicable a l’efecte, sens perjudici d’altres proves que puguin aportar les persones
interessades.
TÍTOL V. RÈGIM SANCIONADOR
Article 39. Infraccions i sancions per normativa no municipal
1. Constitueixen infraccions administratives les accions i les omissions tipificades com a tals al
Decret legislatiu 2/2008, de 15 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de protecció dels
animals, a la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats potencialment
perillosos, a la Llei estatal 50/1999, de 23 de desembre, sobre el règim jurídic de la tinença
d'animals potencialment perillosos i a la present Ordenança.
2. Les infraccions administratives no regulades en aquesta Ordenança seran sancionades d’acord
amb el que disposa la normativa esmentada en l'apartat anterior d'aquest article.
Article 40. Òrgans competents per sancionar
3. Correspon a l’Alcaldia presidència, sens perjudici de la seva delegació, la resolució dels
expedients sancionadors per infraccions lleus derivades de l’aplicació del Decret legislatiu 2/2008,
de 15 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de protecció dels animals, la resolució dels
expedients sancionadors per infraccions lleus derivades tant de l’aplicació de la Llei 10/1999, de
30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats potencialment perillosos com de la Llei
estatal 50/1999, de 23 de desembre, sobre el règim jurídic de la tinença d'animals potencialment
perillosos, així com la resolució dels expedients sancionadors per infraccions lleus i greus
d’aquesta Ordenança.
4. Correspon al Ple municipal, sens perjudici de la seva delegació, la resolució dels expedients
sancionadors per infraccions greus i molt greus derivades de l’aplicació de la Llei 10/1999, de 30
de juliol, sobre la tinença de gossos considerats potencialment perillosos; per infraccions greus i
molt greus derivades de l’aplicació de la Llei estatal 50/1999, de 23 de desembre, sobre el règim
jurídic de la tinença d'animals potencialment perillosos, d’acord amb la modificació intruïda a
l’article 49.2.b) de la Llei 7/2004, de 16 de juliol, de mesures fiscals i administratives i les
infraccions molt greus regulades en aquesta Ordenança.
Article 41. Infraccions i sancions previstes a l’Ordenança municipal
1. D’acord amb aquesta Ordenança constitueixen infraccions en matèria de tinença i protecció dels
animals les tipificades a continuació.
Són infraccions lleus:
a) No comunicar la mort o la transferència de l’animal en el termini establert.
b) Tenir els animals en condicions higienicosanitàries i/o de benestar no adequades o que
presentin perill o molèsties pel propi animal, per al veïnat o per altres persones.
c) Mantenir els animals en llocs on no es pugui exercir sobre ells l’adequada vigilància.
d) Pertorbar la vida del veïnat amb crits, cants, sons o altres sorolls produïts per animals.
e) Donar aliments als animals en les vies o espais públics, així com a les zones privades exteriors,
tals com portals, finestres, terrasses o balcons, o als patis interiors dels immobles, excepte els
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llocs autoritzats per l’Ajuntament per constituir una colònia.
f) Circular a la via i als espais públics amb un o amb diversos animals domèstics sense lligar per
mitjà d’un collar o arnès i una corretja o cadena, excepte gossos no perillosos en les zones
habilitades i senyalitzades.
g) Abeurar els animals en fonts públiques directament del punt de sortida d’aigua de l’aixeta o no
utilitzar el dispositiu específic per a l’abeurament d’animals, en cas de que la font en disposi.
h) Rentar o efectuar altres activitats d’higiene corporal als animals a la via o espais públics o a les
fonts.
i) Recollida de tres o més vegades, en el termini d’un any, d’un animal a la via pública per manca
d’acompanyament.
j) No diluir amb aigua les miccions sobre les voreres.
k) Entrar amb gossos als parcs i alters recintes públics degudament senyalitzats.
l) Qualsevol altra acció o omissió contrària a les disposicions d’aquesta Ordenança que no hagi
estat tipificada com a greu o molt greu.
Són infraccions greus:
a) Permetre als animals domèstics, quan circulin per la via pública, efectuar les seves miccions en
les façanes dels edificis i en el mobiliari urbà.
b) No recollir immediatament les deposicions fecals dels animals domèstics a les vies i als espais
públics o no netejar els elements afectats per les deposicions.
c) Afectar amb les miccions i/o deposicions, especialment de gossos i gats que es trobin en
balcons, terrasses o similars, les façanes i/o la via pública o els pisos confrontants, ja siguin els
superiors, els inferiors o els laterals.
d) La presència d’animals domèstics en àrees i zones de joc infantil.
e) Mantenir els animals en instal·lacions inadequades des del punt de vista de seguretat.
f) No presentar la documentació sanitària ni els certificats veterinaris de l’animal agressor.
g) No facilitar les dades de l’animal agressor a l’Administració.
h) L’incompliment de les mesures de prevenció previstes en cas d’animals agressors.
i) Permetre l’entrada d’animals als establiments relacionats a l’article 18.
j) La incineració o qualsevol altre mètode d’eliminació d’animals domèstics sacrificats o morts per
causa natural que es dugui a terme en establiments no autoritzats o sense seguir les
especificacions que les autoritats sanitàries estableixin.
k) Incórrer en qualsevol de les conductes obstruccionistes de l’article 37
l) La reincidència en la comissió d’infraccions lleus durant el darrer any.
m) Qualsevol inobservança de les obligacions d’aquesta Ordenança que tinguin transcendència
greu per a la higiene, la seguretat, la tranquil·litat de la ciutadania i/o la protecció dels animals.
Són infraccions molt greus:
a) Mantenir els animals en condicions higienicosanitàries i/o de benestar no adequades o que
presentin perill o molèsties molt importants pel propi animal, per al veïnat o per altres persones.
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b) La presència d’animals domèstics en àrees i zones de joc infantil quan es doni una o les dues
circumstàncies següents: estar l’animal sense lligar, permetre l’animal efectuar les seves
deposicions i/o miccions.
c) La reincidència en la comissió d’infraccions greus durant el darrer any.
d) Qualsevol inobservança de les obligacions d’aquesta Ordenança que tinguin transcendència
molt greu per a la higiene, la seguretat, la tranquil·litat de la ciutadania i/o la protecció dels animals.
Article 42. Infraccions i sancions previstes en matèria de gossos potencialment perillosos
1. D’acord amb aquesta Ordenança constitueixen infraccions en matèria de tinença de gossos
potencialment perillosos les tipificades a continuació:
Són infraccions lleus:
a) La presència de gossos potencialment perillosos a les vies i espais públics sense que la
persona que els condueixi i controli porti la llicència municipal i el certificat acreditatiu de la
inscripció registral o la targeta identificativa lliurada per l’Ajuntament.
b) Portar més d’un gos potencialment perillós per persona a les vies i als espais públics.
c) La presència de gossos potencialment perillosos a les vies i als espais públics amb una corretja
o cadena extensible o de longitud superior a 2 metres.
d) La presència de gossos potencialment perillosos a les vies i als espais públics conduïts per
menors de divuit anys.
e) No inscriure el gos al registre municipal
Són infraccions greus:
a) Portar els gossos deslligat i/o sense morrió a les vies públiques, a les parts comunes dels
immobles col·lectius i als llocs i als espais públics en general.
b) Deixar entrar un gos potencialment perillós a les zones d‘esbarjo de gossos (annex I).
c) No disposar de l’assegurança de responsabilitat civil.
Són infraccions molt greus:
a) Deixar entrar gossos potencialment perillosos a les zones de jocs infantils delimitades i a les
senyalitzades com a tal.
Article 43. Sancions
1. Les sancions derivades de les infraccions administratives a aquesta Ordenança seran:
Les infraccions lleus es sancionaran amb multa de 100 a 400 euros.
Les infraccions greus es sancionaran amb multa de 401 a 1.500 euros
Les infraccions molt greus es sancionaran amb multa de 1.501 a 3.000 euros
Article 44. Comís

1. Les infraccions administratives en matèria d'animals potencialment perillosos es podran
sancionar amb les sancions accessòries de confiscació, decomís, esterilització o sacrifici dels
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animals potencialment perillosos, clausura de l'establiment i suspensió temporal o definitiva de la
llicència per tinença d'animals potencialment perillosos.
2. En cas d’indicis racionals d’infraccions comeses amb els animals protegits pel Decret 2/2008, de
15 d’abril pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de protecció dels animals i de l’Ordenança
municipal de tinença d’animals, l’Ajuntament podrà comissar els animals, amb caràcter preventiu,
fins a la resolució de l’expedient sancionador corresponent o la fi de les circumstàncies que el van
determinar. Les despeses fins a la resolució de l’expedient i les de les actuacions relacionades
amb aquest aniran a càrrec del propietari/a o posseïdor/a de l’animal.
3. Podran ser objecte de comís aquells animals que hagin estat recollits de la via pública tres
vegades o més, en el període d’un any, per haver-se escapat per negligència dels seus titulars o
posseïdor/a.
Article 45. De la gradació de les sancions
1. En la imposició de les sancions s'han de tenir en compte, per graduar la quantia de les multes i
la imposició de les sancions accessòries, els criteris següents:
La transcendència social i el perjudici causat per la infracció comesa.
L'ànim de lucre il·lícit i la quantia del benefici obtingut en la comissió de la infracció.
La reiteració o la reincidència en la comissió d'infraccions.
La irreparabilitat dels danys causats al medi ambient o l'elevat cost de reparació.
El volum de negoci de l'establiment.
La capacitat econòmica de la persona infractora.
El grau d'intencionalitat en la comissió de la infracció o negligència.
El fet que hi hagi requeriment previ.
2. Hi ha reincidència si en el moment de cometre's la infracció no ha transcorregut un any des de
la imposició per resolució ferma d'una altra sanció amb motiu d'una infracció de la mateixa
qualificació. Si s'hi aprecia la reincidència, la quantia de les sancions es pot incrementar fins al
doble de l'import màxim de la sanció corresponent a la infracció comesa, sense excedir en cap cas
el límit més alt fixat per a la infracció molt greu.
Article 46. Responsables de les infraccions
Només podran ser sancionades pels fets constitutius d’infracció administrativa previstos en la
present Ordenança, les persones físiques o jurídiques que resultin responsables dels mateixos,
fins i tot si es a títol de simple inobservança.
Les responsabilitats administratives que es derivin del procediment sancionador seran compatibles
amb l’exigència a la persona infractora de la reposició de la situació alterada al seu estat originari,
així com la indemnització pels danys i perjudicis causats.
En el cas que, una vegada practicades les diligencies d’investigació oportunes adreçades a
individualitzar la persona o persones infractores, i exhaurides les possibilitats, no sigui possible
determinar el grau de participació dels diversos subjectes que hagin intervingut en la comissió de
la infracció, totes elles respondran de forma solidaria de les infraccions que, en el seu cas s'hagin
comes, i de les sancions que s'imposin.
Quan els infractors siguin menors d’edat o tinguin alguna causa legal d’inimputabilitat, respondran
els pares, les mares, els tutors, les tutores o les persones que posseeixin la custòdia o guarda
legal.
Article 47. Concurrència de sancions
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1. Incoat un procediment sancionador per dues o més infraccions entre les quals hi hagi relació de
causa a efecte, s’imposarà només la sanció que resulti més elevada.
2. Quan no es doni la relació de causa a efecte a què es refereix l’apartat anterior, a qui hagi
comès dues o més infraccions s’imposaran les sancions corresponents a cadascuna de les
infraccions comeses llevat que s’apreciï identitat de subjectes, fets i fonaments. En aquest darrer
supòsit, s’aplicarà el règim que sancioni amb major intensitat, gravetat o severitat la conducta de
què es tracti
Article 48. Procediment sancionador
1. El procediment sancionador aplicable serà el regulat a la Llei 39/2015, de l’1 d’octubre, del
procediment administratiu comú de les administracions públiques; la Llei 40/2015, de l’1 d’octubre,
de règim jurídic del sector públic; el Decret 278/1993, de 9 de novembre, sobre el procediment
sancionador d’aplicació supletòria dels ens locals de Catalunya en defecte total o parcial de
procediments sancionadors específics i de aquelles disposicions reglamentàries de desplegament
per a l’exercici de la potestat sancionadora que es derivin de les Lleis esmentades.
2. En aplicació de l’article 85 de la Llei 39/2015, de l’1 d’octubre, del procediment administratiu
comú de les administracions públiques, si la sanció té únicament caràcter pecuniari i es fa efectiva
en el termini de 20 dies des de la notificació de la incoació i el plec de càrrecs, s’aplicarà una
reducció del 50% de l’import de la multa i implicarà la terminació de l’expedient i la renuncia a
formular qualsevol acció o recurs en via administrativa , i si es formulen, es tindran per no
presentats.
Article 49. Prescripció de les infraccions
El termini de prescripció de les infraccions són tres anys per a les molt greus, dos anys per a les
greus i un any per a les lleus.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL
En tot allò no regulat per la present ordenança s’estarà al que disposi el Decret legislatiu 2/2008,
de 15 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de protecció dels animals i altres legislacions
concordants; a la Llei 10/1999, de 30 de juliol, de Tinença de gossos considerats potencialment
perillosos; a la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el règim jurídic de la tinença d’animals
potencialment perillosos i els reglaments que les desenvolupin.
Tanmateix serà d’aplicació qualsevol modificació normativa posterior a l’entrada en vigor d’aquesta
Ordenança que implicarà la derogació automàtic de la part que s’hi oposi o bé la seva interpretació
conforme la modificació.
DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA
Els expedients incoats per infraccions comeses abans de l’entrada en vigor d’aquesta Ordenança
es regiran, en allò que no perjudiqui la persona imputada, per l’Ordenança municipal reguladora de
la tinença d’animals vigent en el moment de cometre’s la infracció.
DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA
Es deroga l’Ordenança municipal reguladora de la tinença d’animals domèstics i de gossos
potencialment perillosos publicada al BOP núm. 308 del 25.12.2002 i tota la normativa municipal
que contradigui o s’oposi a allò que disposa aquesta Ordenança.
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DISPOSICIÓ FINAL

Aquesta Ordenança entrarà en vigor al dia següent que es publiqui el text íntegre al Butlleti Oficial
de la Província.

ANNEX l
Espais de socialització de gossos
Les següents zones es declaren aptes per a la socialització de gossos, prèvia
senyalització i delimitació de les mateixes per garantir que es manté controlat
l’animal, el respecte a les demés persones usuàries així com recollir les
deposicions:

1. Recinte firal (avinguda d’Antoni Gaudí)
2. Bosquet del carrer del Vallespir i ronda d’Arraona
3. Passeig dels pins de la ronda de Santa Julita (paral·lela a autopista c-58)
4. Talús de Sant Quirze Jardí (carrer de Joaquim Rodrigo)
5. Franja de Vallsuau (entre carrers de la Bretanya i d’Eslovènia)
6. Sant Quirze Parc (entre els carrers del Pruner i de la Plana)
7. Devesa de l’antiga depuradora (avinguda d’Arraona i carrer de la Ribera)
8. Pins del carrer de les Pedres Blanques
9. Bosquet del carrer del Bages
10. Bosquet del carrer del Baix Riera
11. Parc del passeig del Colomer
12. El Poble-sec (espai entre els carrers del Sol i de l’Orient)

L’Ajuntament, podrà acordar la modificació d’aquesta relació, eliminant o
incorporant espais de socialització en funció de la demanda ciutadana i de la
disponibilitat d’indrets de titularitat pública.
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Segon.- Sotmetre el present acord a exposició pública, mitjançant anuncis al Butlletí
Oficial de la Província i al tauler d’anuncis de l’Ajuntament, durant el termini de trenta dies
hàbils, comptats des del dia següent al de la publicació de l’anunci en el Butlletí oficial de
la Província, podent-se examinar l’expedient i presentar les al·legacions que estimin
oportunes. Transcorregut el període d’exposició pública sense haver-se presentat
reclamacions, els acords adoptats restaran definitivament aprovats.
Tercer.- Publicar l’acord definitiu del text íntegre de l’Ordenança al Butlletí Oficial de la
Província la qual entrarà en vigor a l’endemà d’aquesta publicació.

Deliberacions
El senyor Francesc Fernández Lugo declara:
Bon vespre a tothom.
L’actual ordenança municipal reguladora de la tinença d’animals domèstics i de gossos
potencialment perillosos data de finals del 2002, i s’ha considerat necessari fer-ne una
revisió per adaptar-la a les noves necessitats del poble en relació amb la tinença
responsable i la protecció dels animals, i també per ajustar-la a les noves normatives que
han aparegut al llarg d’aquest temps.
El text consta d’un preàmbul, 49 articles, 3 disposicions i un annex, així que farem un
resum dels punts més destacats.
Com queda dit i s’estableix a l’article 1, l’objecte de l’ordenança és assolir el nivell màxim
de protecció i benestar dels animals, reduir l’abandonament, fomentar la convivència i el
civisme i preservar el benestar col·lectiu.
Article 11. La tinença i criança de coloms i animals de consum humà com conills, gallines
o altres en domicilis particulars, resta sotmesa a règim de comunicació. És a dir cal
informar prèviament a l’Ajuntament, que permet la tinença d’aquestes bèsties en
municipis particulars, sempre i quan siguin per consum propi. Si el nombre d’animals
ultrapassa les necessitats de consum de la unitat familiar, caldrà que el propietari obtingui
una llicència d’activitats. Es permetran galliners sempre que les gàbies estiguin en patis
oberts, com a mínim a 5 metres de distància dels habitatges, compleixin les exigència
higièniques i no causin molèsties al veïnat.
Més endavant, l’article 12 que parla de les condicions mínimes de manteniment. Els
animals que pesin més de 25kg no podran tenir com a habitacle un lloc que faci menys de
6 m2. Cap animal pesi el que pesi pot tenir com allotjament habitual un vehicle, un
celobert o un balcó. Queda prohibit tenir un animal lligat més de dues hores, o una hora si
és un cadell i en tot cas han de disposar d’aigua, menjar i un lloc aixoplugat per
descansar. Igualment els animals no poden estar sols en terrasses, balcons, patis o
similars, si no tenen lliure accés a interior l’habitatge.
Pel que fa a les molèsties al veïnat, l’article 13 assenyala que es considera horari nocturn
de les 9 de la nit a les 8 de matí. I en aquesta franja de temps, els animals que amb els
seus grits, els seus sorolls puguin pertorbar el descans dels veïns, no poden estar en
patis, terrasses, celoberts, galeries, balcons o similars.
Presència d’animals a la via pública, article 14, els animals hauran d’anar lligats amb
collar i arnès, o bé també amb corretja o cadena amb identificació pròpia. Queda
prohibida la presència d’animals en zones de joc infantil i alimentar-los a la via pública.
Només poden fer-ho les persones autoritzades per l’Ajuntament.
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Un altre dels temes en els quals s’està treballant en paral·lel a aquesta ordenança, és
l’espai d’esbarjo dels gossos, que s’habilitarà per promoure una bona convivència i
garantir la seguretat d’animals i persones. Seran zones delimitades, no tancades, on els
gossos no perillosos podran anar deslligats i com determina l’article 15, els usuaris
hauran de recollir els excrements, evitar que el gos surti de l’espai sense lligar i mantenir
l’àmbit net.
Val a dir que els gossos potencialment perillosos, dels que parlarem tot seguit, aquests
han d’anar lligats i amb morrió sempre, inclús en aquests espais.
Respecte a les deposicions dels gossos, les persones propietàries estaran obligades a
recollir els excrements d’immediat, evitar les miccions a les voreres i diluir-les amb aigua,
tal com s’exposa l’article 16. Això és una novetat que s’introdueix, vol anar encaminada a
que les propietàries i els propietaris vagin amb la bosseta per recollir les caques i també
amb una ampolleta d’aigua per dilució de l’orina.
Un altre problema recorrent, per desgràcia, l’abandonament, és fixa un termini de 20 dies,
passat el qual l’animal es considera abandonat i pot ser cedir, acollit temporalment o fins i
tot adoptat.
Més coses, l’article 30, fa una relació de les races de gossos perillosos i el 32 recorda
que els amos necessiten una llicència prèvia de l’Ajuntament, que s’atorga per 5 anys.
Aquests gossos perillosos han d’anar sempre lligats amb morrió i una corretja de menys
de 2 metres i no es pot dur més d’un gos perillós pel carrer per persona.
Entrant en el control de l’aplicació de l’ordenança, l’article 41 determina 3 tipus
d’infraccions: lleus, greus i molt greus. Les lleus es sancionaran amb una multa de 100 a
400€. Les greus multa de 401 a 1.500€. I les molt greus de 1.501€ a 3.000€.
I com extensió, l’article 44, assenyala que en cas d’animals potencialment perillosos es
pot decidir a més el comís, l’esterilització o el sacrifici de l’animal i la suspensió temporal
o definitiva de la llicència per tenir-lo.
Finalment dir que qualsevol animal que hagi de ser recollit 3 cops a la via pública en un
any per negligència del propietari o de la propietària, també podrà ser comissat i en
aquest cas es considerarà com a agreujant la reincidència, si és que ha passat menys
d’un any des de la darrera sanció.

El senyor Luís Villa Carbó declara:
Bona nit.
El nostre grup està d’acord amb aquest reglament, el que passa que amb el tema de
l’espai d’esbarjo, trobo a faltar que el reglament no garanteix que en els diferents espais
hi hagi ni espai per veure, ni la llum necessària que segons quina estació de l’any és molt
important, perquè no sempre podem anar a passejar els gossos en temps que hi hagi
llum.
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I després un prec que el plànol que hi ha al reglament, que es posi en condicions perquè
està molt distorsionat i no es veu res, es veu molt malament.
Per acabar, jo crec que els veïns i veïnes del poble es mereixen que aquesta informació
els hi arribi molt, molt, molt bé, perquè si no recordo malament són més de 4.000 gossos
censats i la informació ha d’arribar correcte.

El senyor Francesc Fernández Lugo declara:
Només en referència al que acaba de dir el Sr. Villa, l’espai de gossos certament estaran
adequats, anirem posant mica en mica tot el que faci o tot el que pugui fer i ajudar a
millorar aquesta convivència i a donar qualitat a aquests espais.
I pel que fa a la informació, evidentment volem estendre-la a tot el veïnat, esperem
distribuir-la bé i una de les coses que volem fer en aquest sentit també es parlar amb els
veterinaris del poble, perquè cada vegada que una persona porti el gos al veterinari, i
cada vegada també des de la pròpia administració, qual algú demani una llicència per
una tinença, que s’ha de demanar com explicàvem llicència en el cas dels gossos
perillosos, perquè les persones tinguin tota la informació del que fa referència al seu cas, i
evidentment a tot el que es recull en aquesta ordenança.

La senyora Elisabeth Oliveras i Jorba declara:
El plànol aquell és evident que no es veu gens bé. El que sí hem de tenir en compte, el
que comentava de l’enllumenat, hem de tenir en compte que algunes de les zones són en
zona d’entorn gairebé natural, vull dir que haurem de fer una il·luminació que s’avingui
amb l’entorn que estan, perquè si estem tocant un bosc o si estem, que potser no serà
com a mig d’una plaça del poble, perquè després tindrem processos de contaminació
lumínica, perquè ens està passant que segons on posem els llums sens diu que, se
senyalitzarà bé, això sí que ho trobaran, trobaran senyalitzat on estan les papereres, que
s’està entrant en una zona de convivència, hi haurà doncs evidentment una il·luminació
perquè la gent no caigui, però que no serà com si estiguéssim al mig de la Plaça de la
Vila o en un carrer, depèn de la zona, potser hi haurà zones que estan molt il·luminades
perquè ja és així, però pot haver alguna altra que sigui un bosquet o que sigui una zona
que justament ja és d’aquella manera perquè és molt natural i no podrem variar això.

El senyor Luís Villa Carbó declara:
Només volia fer referència a què el reglament imposa coses perquè compleixi tothom,
però en canvi sobre aquest tema no diu res, i realment a l’època que estem ara, anar a
passejar el gos quan un arriba de treballar, arriba de treballar després de les 7 i no hi ha
llum, llavors és important que hi hagi un mínim de llum, jo no dic que tinguem de
contaminar tot, un mínim de llum que ens puguem moure una mica amb garanties de què
no perdrem el gos, perquè comença a córrer i ja no el trobes.

La senyora Elisabeth Oliveras i Jorba declara:
En tot cas com hi haurà uns cartells on s’indicarà com utilitzar l’espai i quines normes
seguir, doncs també haurem d’adequar fins a quins metres és segur de moure’s.
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Votació
Sotmesa a votació la proposta dalt transcrita, s’aprova per unanimitat.

10. Aprovació inicial de la Modificació Puntual de la NNUU del PGO de Sant Quirze
del Vallès (articles 143, 146 i 285)

ANTECEDENTS DE FET
Vist que el Pla General d’Ordenació Urbana (PGOU) de Sant Quirze del Vallès, va ser
aprovat definitivament per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona, en sessió de
data 22/3/2000, publicat al DOGC de 11/5/2000 . Les normes urbanístiques del PGO es
varen publicar en compliment de la resolució de la Comissió Territorial d’Urbanisme de
Barcelona de 22/9/2005, en el DOGC de 11/1/2006.
Vist que el dia 6/3/17 es va signar el contracte administratiu de servei amb el despatx
d’arquitectura Jornet-Llop-Pastor, per a la revisió del Pla General d’Ordenació del
municipi i elaboració del nou POUM . En aquests moments s’està treballant però el
procediment fins a l’aprovació definitiva d’aquesta revisió és llarg.
Vist que el temps transcorregut d’aplicació del PGOU des de la seva aprovació fins a
l’actualitat, ha permès detectar alguns aspectes de la seva normativa urbanística (NNUU)
confusos o complexes d’aplicar, que és necessari ajustar i aclarir, als efectes d’una millor
aplicació pràctica de la norma i una millor seguretat jurídica del procediment. L’objectiu de
la modificació de les NNUU del PGOU és aconseguir una major claredat d’aplicació de
les normes urbanístiques, això passa per:
Modificar articles 143,146 i 285 de la NNUU del PGO que regulen paràmetres relatius
a l’edificació i a la situació relativa d’un ús o activitat de locals d’ús públic i que han
generat dubtes en la seva aplicació per part dels Serveis Tècnics Municipals al llarg del
temps i que l’experiència ha demostrat que no estan prou ben regulades o que tenen
algunes mancances.
Eliminar de les NNUU aspectes normatius que son objecte de regulació sectorial
d’aplicació
Vist que els Serveis Tècnics de l’Àrea de Territori han elaborat el projecte de Modificació
Puntual de la normativa urbanística del PGO (articles 146, 146 i 285).
Vist l’informe favorable de data 22/11/17 de la Cap d’Àrea de Territori i Medi Ambient .
FONAMENTS DE DRET:
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-Text Refós de la Llei d’Urbanisme, aprovat per Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost
(TRLUC):
*Article 76 relatiu a la competència dels Ajuntaments per a la formulació de figures de
planejament general i la seva modificació en l’àmbit territorial del municipi
*Article 80 relatiu a la competència per a l’aprovació definitiva de la Modificació Puntual
del PGO correspon a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona
*Articles 85 i següents, relatius a la tramitació dels plans d’ordenació urbanística
municipal.
*Articles 89, 90 i 91 relatius als terminis aprovatoris i els efectes del silenci administratiu
en la formulació i tramitació de les figures de planejament urbanístic.
*Article 92 relatiu al tipus de resolucions definitives sobre el planejament urbanístic
-Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local:
*Article 21.1.j) relatiu a la competència del Ple per a l’aprovació inicial del Planejament
urbanístic general i les seves modificacions.
-Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, aprovat per D.L.2/2003,
de 28 d’abril,
*Article 52.2.c) atribueix al Ple la competència per a l’aprovació inicial del planejament
general del municipi així com l’aprovació que posi fi a la tramitació municipal dels plans i
d’altres instruments d’ordenació urbanístics .
-Reglament de la Llei d’Urbanisme, aprovat per Decret 305/2006, de 18 de juliol.
*Article 23 relatiu a la convocatòria d’informació pública en els procediments urbanístics.
DISPOSICIONS
S’adopta l’acord següent:
Primer .- Aprovar inicialment el projecte de modificació de la normativa urbanística del
Pla General d’Ordenació Urbana de Sant Quirze del Vallès (articles 143, 146 i 285) en els
termes del document de Modificació incorporat a l’expedient administratiu.
Segon .- Sotmetre l’expedient a informació pública durant un termini d’un mes,
mitjançant la publicació del seu anunci al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i a
un dels diaris de premsa diària de més divulgació a Sant Quirze del Vallès, web o portal
telemàtic municipal i exposició en el tauler d’anuncis municipal . Aquest termini es
computarà des de la darrera d’aquestes publicacions, conforme a l’article 23.4 del
Reglament de la Llei d’Urbanisme.
Tercer .- Sol·licitar durant el mateix termini informe als organismes afectats per raó de
les seves competències sectorials, els quals l’hauran d’emetre en el termini d’un mes,
llevat que una disposició autoritzi un de més llarg.
Quart .Atorgar durant el mateix termini, audiència als ajuntaments que limiten amb el
terme municipal de Sant Quirze del Vallès.

Deliberacions
El senyor Francesc Fernández Lugo declara:
Sant Quirze es regeix en matèria urbanística pel Pla d’ordenació aprovat l’any 2000 i per
les normes urbanístiques publicades en el Diari Oficial de la Generalitat, aprovades al
setembre del 2005 i publicades al gener del 2006, és a dir normes que tenen 12 anys
d’antiguitat.
En aquests moments ens trobem en procés de revisió del Pla general, un procés que com
saben es preveu llarg i pel qual l’Ajuntament va contractar els serveis del despatx JornetLlop-Pastor, que es troba en plena feina juntament amb els serveis tècnics de la casa.
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El funcionament del Pla durant aquests anys ha permès detectar alguns aspectes de les
normes urbanístiques que a criteri dels tècnics són confusos o difícils d’aplicar i que
creiem convenient millorar tot ajustant-los o aclarint-los a fi i efecte de col·locar més
seguretat jurídica als procediments i de poder fer una millor aplicació de les normes.
Dins d’aquesta lògica doncs, presentem a aquest Ple la modificació de 3 dels articles de
les normes del Pla general que regulen paràmetres relatius a l’edificació i a la situació
d’ús d’activitat de local, l’aprovació d’aquesta modificació es considera oportuna ja que
atesa la seva menor complexitat és previsible que es pugui aprovar i tramitar amb més
rapidesa que la revisió del Pla general.
La primera d’aquestes modificacions fa referència a l’article 143.4 de les normes, aquest
article es refereix a la definició de l’alçada lliure mínima de les plantes baixes, que està
fixada en 2,5m, llevat que el local es destini a un ús industrial o de magatzem, cas en què
aleshores l’alçada ha de ser de 3,20m.
La legislació sectorial és extensa i està en desenvolupament constant, fet que deixa
obsolet els paràmetres regulats en aquest article. Per tal d’evitar contradiccions es
proposa doncs derogar el contingut d’aquest apartat i remetre’l a la legislació sectorial,
que diu que l’alçada lliure mínima de 3,20m s’haurà de complir pels espectacles públics,
tots els establiments que disposin de pista de ball, els que tinguin zones amb densitat
d’ocupació inferior al m2 per persona i en aquelles zones i recintes amb ocupació igual o
superior a les 150 persones, queden exclosos els lavabos i les zones no accessibles al
públic.
La segona modificació afecta l’article 146.3, que estableix el que s’entén per alçada útil
d’una planta, que queda definida com la distància entre el paviment i la cara inferior dels
cels rasos, elements estructurals puntuals o la cara inferior dels altells, l’alçada útil
mínima dels quals ara és, segons el redactat en vigor, la que defineixin les ordenances en
funció de l’ús de cada local o estança. Aquí la proposta, que és aplicar la normativa
sectorial en lloc de l’ordenança.
I la tercera modificació, és finalment la que fa referència a l’article 285, aquest tracta dels
usos específics dels locals. La norma urbanística estableix ara 10 apartats o situacions i
nosaltres els centrem en l’anomenada situació zero, la que fa referència a una activitat
situada exclusivament en planta soterrani i amb accés independent respecte d’altres
usos. Aquest redactat presenta una manca de coherència, al permetre els usos
comercials, recreatius, de restauració, esportius i culturals, però no altres com oficines i
serveis, serveis educatius, serveis sanitari assistencial, associatius o religiosos.
Per tant proposem d’incloure tots aquets usos i activitats en la situació zero condicionats
al compliment de les respectives normatives sectorials vigents, que seran les que han de
definir la possibilitat d’ús de la planta soterrani.
Val a dir per acabar, que la modificació d’aquests 3 articles no implica cap variació en els
costos econòmics respecte a la situació actual, ni té cap impacte mediambiental, ni afecta
directament la mobilitat segons el Pla general que ara està vigent.
Així doncs no és obligat en aquest cas d’haver de redactar els informes que altrament sí
que caldria elaborar segons el Text refós de la Llei d’urbanisme.
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Acabem doncs comentant i fent esment, que a l’expedient, si és aprovat per aquest Ple,
serà sotmès a un termini d’informació pública d’un mes.

El senyor David Sánchez Mancebo declara:
Bona tarda.
Nosaltres en aquest punt ens abstindrem, vam estar presents com no podia ser d’una
altra manera a la comissió informativa que tractava aquest assumpte, i bé escoltant les
explicacions que se’ns van donar entenem que bé, sí que podem valorar la urgència o
l’oportunitat de tractar un tema com aquest, però bé el fet de què ja determinem que serà
llarg o etern la revisió del Pla general. Bé sabem que també depèn de les agendes de
cadascun de nosaltres, dels factors de conflicte que puguin haver, però quan ens hem
posat doncs en un temps a vegades diligent doncs s’han realitzat les modificacions
necessàries.
Més que res la nostra atenció està centrada en aquesta explicació que encara a hores
d’ara no acabem de veure aquesta urgència i entenem que es podria deixar doncs cap a
pròpia revisió general del Pla general en si.
Per tant aquesta és la nostra explicació.

El senyor Manuel Cáceres Castaño declara:
Bona nit.
Nosaltres quan vam fer la comissió informativa ens vam abstenir perquè no vèiem clar el
contingut de la modificació, ara que abans del plenari hem rebut, tal com es va dir, la
informació necessària, entenem que són modificacions tècniques, que evitaran situacions
d’incertesa i que per tant milloren la seguretat jurídica i des d’aquest punt de vista,
considerem que malgrat hi hagi un procediment de revisió del Pla general en
funcionament, etc. Tot el que sigui millorar la seguretat jurídica i fer que la resolució dels
expedients que es vulguin tramitar abans de què entri en vigor aquesta modificació del
Pla, sigui més fàcil, és positiu des d’aquest punt de vista, entenem que és una millora
únicament tècnica, no és una qüestió de caràcter polític i que realment el que farà serà
millorar la tramitació dels expedients, el nostre vot serà favorable.

El senyor Josep Antoni Delgado Rivera declara:
Fem servir en aquest punt una figura legítima, que és la de la modificació puntual d’un pla
urbanístic, que com volem fer una votació de continuïtat en el temps, d’extensió en el
temps, però el temps i les circumstàncies poden canviar i és perfectament legítim que es
vulgui modificar puntualment.
Nosaltres estant en el govern vam fer servir aquesta figura, sempre buscant algun interès
que podia ser una millora de la mobilitat, o acabar el desenvolupament de certes zones
del municipi, adequar les previsions del Pla a la realitat, fomentar la implantació
d’empreses al municipi. He de dir que molts d’aquests intents, per raons diverses, no van
acabar de forma fructífera, però sempre vam tenir l’oposició de l’oposició, com
segurament ha de fer, però no pel contingut generalment, o no només pel contingut del
que proposàvem a les modificacions puntuals que vam proposar, sinó per filosofia,
perquè es defensava contínuament que el que s’havia de fer és iniciar la feina, l’han
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iniciat ara i aquí reconec una coherència. Iniciar les feines de modificació i adaptació de la
realitat al Pla general i mentre tant no tendir a fer cap modificació puntual.
Ara entenc que jo sense cap raó, o com a mínim no la manifesten, se’ns proposa
modificar certes normes urbanístiques del Pla general, el regidor ha dit en què
consisteixen aquestes modificacions, algunes d’elles són una mera adaptació legal, fent
remissió a les normes sectorials, la qual cosa entenem que és innecessària, no calia
modificar per això. I no ha dit molt, ja dic no es concreta quines són les necessitats, però
per exemple una de les coses que modifiquen respecte a la situació zero, que com ha dit
el regidor, són les activitats situades exclusivament en plantes soterrani i en l’accés
independent respecte d’altres usos.
En aquestes plantes fins ara no estaven permesos en cap superfície les finalitats
educatives i una de les coses que s’afegeix, és a dir que es possibilita, és que en
aquestes plantes soterrànies sí que hi hagi una activitat, una finalitat educativa, no veig
molta falta de sentit a com estava regulat abans.
Però el cas és que evidentment, no és que algú hagi repassat el Pla vigent i les seves
normes urbanístiques i hagi proposat una millora de totes aquelles disfuncions que hagi
detectat, no, aquí hi ha una necessitat i segurament una necessitat real i legítima d’algú
que ho necessita, d’alguna situació que causa disfuncions i que s’ha de satisfer i no ens
hi neguem, però voldríem conèixer quina és. Perquè posar-se a rectificar disfuncions i
necessitats i coherències, hi hauria molts altres temes i només aquests puntuals que ara
ens proposen.
Per tant trobant a faltar aquesta informació, anuncio que el nostre vot serà negatiu.

El senyor Francesc Fernández Lugo declara:
Al que ha comentat el Sr. Sánchez, més que urgència es tracta en aquest cas
d’oportunitat i realisme, és a dir, ajornar, certament ens hem trobat amb la revisió del Pla
general que és a més llarg termini del timing que pot portar per si mateix l’aprovació de la
modificació puntual i és senzillament escoltar el que diuen els tècnics, escoltar el que en
aquesta revisió del Pla general estant dient els redactors i aleshores posar una mica fil a
l’agulla.
Per tant no hi havia urgència, és agafar el tren que passa i escolta doncs si els tècnics
s’estan trobant amb això i ens estan fent aquesta recomanació, com ho fem? Ho poden
fer dins de la revisió, sí, però aleshores ens anirem massa llarg i podem fer-ho d’aquesta
manera. És senzillament adequar la possibilitat i com deia d’alguna manera prendre el
tren i no perpetuar més en el temps alguna situació que provoca injustícia, no injustícia,
però que pot provocar certa inseguretat jurídica.
Pel que fa al que comentava el Sr. Cáceres, es tracta bàsicament, gràcies agrair el vot
favorable del PSC, i es tracta de donar, com deia també en referència a les paraules del
Sr. Sánchez, de donar resposta bàsicament, no hi ha una motivació política en la base,
es tracta d’escoltar als tècnics que són els que piquen pedra en aquests temes dia a dia i
evidentment, tal i com explicava, tant els de la casa com els membres de l’equip redactor
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diuen “escolta és millor tirar per aquí per aquesta via per evitar que aquesta situació es
perllongui”.
I en referència a les paraules del Sr. Delgado, li agraeixo el reconeixement de la
coherència, el nostre grup municipal tant abans a l’oposició, com ara posant-lo en
pràctica quan estem a govern. Sempre s’havia fet bandera o s’havia defensat la
necessitat de més que treballar en base a modificacions puntuals, d’anar a una revisió del
Pla general i evidentment és el que s’està fent. Sí que cal, aquí dissenteixo amb vostè, sí
que cal aquesta modificació, bàsicament per evitar aquestes inseguretats jurídiques que
ens estan transmeten els serveis de la casa perquè es troben en situacions que
l’aplicació d’algun articulat els hi produeix doncs aquesta situació, o llocs on un article es
pot aplicar però aleshores ve un altre veí, o una altra empresa i et diuen que amb aquesta
situació també s’hi troben, però la meva situació aleshores això és un altre assumpte
diferent, aleshores el millor tal i com comentava, tirar pel dret, fer aquesta modificació,
que bàsicament com es pot veure només afecta a 3 articles i pel que fa referència a la
situació zero aquesta dels soterranis, per evitar que es produeixin situacions injustes i
que algú pugui sortir perjudicat. Es fa única i exclusivament en benefici del poble, de
donar unes eines que permetin més claredat als tècnics a l’hora d’avaluar i no pensant
estrictament en un interès particular o en un interès puntual.

El senyor Josep Antoni Delgado Rivera declara:
Vostès segueixen dient que és una necessitat plantejada pels serveis tècnics de la casa,
però segurament també els hi ha dit no només la necessitat de modificació, sinó la realitat
a la que respon aquesta necessitat.
A veure el que diuen els tècnics, el que ells indiquen o senyalen o les idees que proposen
les assumeix el govern, com vostè sap perfectament, jo no crec que quedi justificat.
Per exemple mobilitat, a mi em costa creure que no tingui cap implicació en la mobilitat de
dins del municipi, ampliar aquests locals de planta soterrani que he dit abans, ampliar els
usos possibles i afegir-los educatiu que deia abans, l’ús religiós, l’ús d’oficines i serveis.
Jo crec que són coses que tenen una clara incidència en la mobilitat dins del municipi.
L’ús religiós per exemple se m’acut certes activitats religioses que poden congregar no sé
si centenars, però sí desenes de gent que hi aflueix al lloc, i això sí que deu tenir alguna
cosa a veure amb la mobilitat.

El senyor Francesc Fernández Lugo declara:
Evidentment per exemple introduir un ús com pot ser religiós o d’algun altre tipus pot
produir que es posi un negoci on ara no hi és, o un servei religiós, sigui de la confessió
que sigui i això pot produir un cert increment però de nou, ens tornem a acollir al que ens
diuen els tècnics, no és, en aquest cas no seria prescriptiu ja que la variació no et porta
fins al límit d’haver de redactar els informes que serien d’altra manera, d’altra manera
preceptius.
Evidentment qualsevol canvi que implica uns petits reajustaments però no es valora que
aquests canvis vagin a produir uns reajustaments fins a la mesura a la qual s’hauria de
replantejar el que seria la mobilitat.
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Votació
Sotmesa a votació la proposta dalt transcrita, s’aprova per majoria absoluta amb el
resultat següent:
Vots a favor: 11 (Junts-ERC-AM, ICV-EUiA-E i PSC-CP)
Vots en contra: 2 (PDeCat)
Abstencions: 2 (C’s)

11. Resolució de la concessió demanial de l'aparcament de la plaça de la Vila,
subscrit el 28 de desembre de 2006 amb Construcciones Lahoz SL

Deliberacions
La senyora Elisabeth Oliveras i Jorba declara:
Tal com diu l’anunciat, al maig del 2006 es va acordar fer l’adjudicació Construcciones
Lahoz en el Ple municipal, doncs una concessió demanial sobre domini públic d’un
aparcament a la Plaça de la Vila.
Aquesta concessió ha tingut una trajectòria d’11 anys, mitjançant sessió plenària del 21
de juny del 2017 es va acordar l’inici de l’expedient de resolució del contracte per
incompliment del contractista. Aquest citat acord es va notificar al contractista i al creditor
hipotecari de la concessió, la Societat Gestora d’Actius, que tots coneixem com a SAREB
i es va publicar la butlletí oficial.
El 6 i el 26 de juny el contractista va presentar una documentació relativa a la valoració
actualitzada del dèficit d’explotació de l’aparcament. I en data 5 de juliol del 2017 va
presentar un escrit en el que ratificava i donava per reproduïdes les al·legacions
formulades en l’anterior procediment de resolució contractual. El 18 de juliol va presentar
una documentació complementària sobre la gestió de l’aparcament.
Mitjançant decret d’alcaldia de 19 de juliol de 2017 es van desestimar les al·legacions del
contractista i es va elevar el procediment al dictamen de la Comissió Jurídica Assessora,
per conducte de la Direcció General d’Administració Local de la Generalitat de Catalunya,
per tal que emetés informe preceptiu, amb suspensió del termini per a resoldre i notificar
fins que no s’emetés el dictamen, per un termini màxim de 3 mesos. En dates 20 i 25 de
juliol, la proposta de resolució es va notificar a les parts interessades.
El 10 d’agost la SAREB va presentar al·legacions al Registre general de l’Ajuntament.
Un cop enviat l’expedient administratiu a l’esmentat òrgan, el 16 de novembre ha informat
favorablement la proposta de resolució del contracte, d’acord amb els termes del darrer
fonament del Dictamen, el qual s’adjunta a l’expedient.
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Aquest punt, tot això que he explicat, el dia que vam fer la informativa, just ens havia
arribat el dia abans el dictamen i per tant el mateix dia al matí, per tant la secretària de
l’Ajuntament el que va fer és informar de què ens havia arribat, però no vam poder-ho
dictaminar formalment dins la informativa de ple.
En tot cas com que no ha estat votat, el que s’ha de fer és la ratificació de la inclusió
doncs perquè ja es va anunciar, és va informar però no es va poder votar. Per tant el que
hem de fer ara és votar la ratificació de la inclusió.

Votació
Sotmesa a votació la inclusió del punt, s’aprova per unanimitat.

ANTECEDENTS DE FET
En data 25 de maig del 2006 el ple municipal va acordar l’adjudicació a Construcciones
Lahoz SL del contracte de concessió demanial sobre domini públic municipal per a la
construcció d’un aparcament a la nova plaça de la Vila. La formalització d’aquest
contracte va tenir lloc el 28 de desembre de 2006.
Mitjançant sessió plenària de 21 de juny del 2017 es va acordar l’inici de l’expedient de
resolució del contracte, per incompliment del contractista. El citat acord es va notificar al
contractista i al creditor hipotecari de la concessió, la Sociedad de Gestión de Activos
Procedentes de la Reestructuración Bancaria (SAREB), i es va publicar al Butlletí Oficial
de l’Estat un anunci de la resolució contractual amb atorgament d’un termini per a
presentar-hi al·legacions, per a possibles interessats.
El 6 i el 26 de juny de 2017 el contractista va presentar una documentació relativa a la
valoració actualitzada del dèficit d’explotació de l’aparcament. En data 5 de juliol de 2017,
va presentar un escrit en què ratificava i donava per reproduïdes les al·legacions
formulades en l’anterior procediment de resolució contractual. I el 18 de juliol va presentar
una documentació complementària sobre la gestió de l’aparcament.
Mitjançant decret d’alcaldia de 19 de juliol de 2017 es van desestimar les al·legacions de
la contractista i es va elevar el procediment per al dictamen de la Comissió Jurídica
Assessora, per conducte de la Direcció General d’Administració Local de la Generalitat de
Catalunya, per tal que emetés informe preceptiu, amb suspensió del termini per a
resoldre i notificar fins que no s’emetés el dictamen,per un termini màxim de 3 mesos. En
dates 20 i 25 de juliol de 2017, la proposta de resolució es va notificar a les parts
interessades.
En data 10 d’agost de 2017 (NRE 2017009986) van entrar al registre general d’entrada
les al·legacions presentades per la SAREB.
Enviat l’expedient administratiu a l’esmentat òrgan consultiu, aquest mitjançant el
Dictamen 315/2017, de 16 de novembre de 2017, ha informat favorablement la proposta
de resolució del contracte, d’acord amb els termes del darrer fonament del Dictamen, el
qual s’adjunta a l’expedient.
La notificació de l’emissió del Dictamen s’ha registrat d’entrada a l’Ajuntament el dia 22
de novembre de 2017.
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FONAMENTS DE DRET
De conformitat amb allò establert a la Disposició transitòria 1a, apartat 2 del Reial decret
legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel que s’aprova el Text refós de la Llei de
contractes del sector públic, els articles 43.c), 59.1, 96, 111 a 113, 167 a 169 i 249.2 del
Reial decret legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel que s’aprova el Text refós de la Llei de
contractes de les administracions públiques, els articles 109 i següents del Reial decret
1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general de la Llei de
contractes de les administracions públiques, els articles 253, 260 i 261 del Decret
179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels
ens locals de Catalunya, i la clàusula46 del Plec de clàusules administratives particulars
que regeixen el contracte de concessió demanial sobre l’aparcament municipal.
Tenint en compte els articles 21.3 i 22.1.d)
procediment administratiu comú.

de la llei 39/2015, d’1 d’octubre, de

DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer.- Inadmetre les al·legacions formulades per la SAREB en data 10 d’agost del
2017, per ser extemporànies.
Segon. - Declarar resolt el contracte de concessió demanial sobre el domini públic, per a
la construcció d’un aparcament a la nova plaça de la Vila, subscrit entre aquest
Ajuntament i l’empresa Construcciones Lahoz SL, el dia 28 de desembre del 2006, per
incompliment d’aquesta empresa amb les obligacions essencials del contracte, tal com
s’establia a la proposta de resolució de data 18 de juliol de 2017, que ha estat informada
favorablement per la Comissió Jurídica Assessora, segons dictamen 315/2017 emès el
16 de novembre de 2017.
Tercer.- Disposar que en la propera sessió plenària s’incoarà el procediment de liquidació
contractual, de conformitat a allò establert a la clàusula 46del plec de clàusules, i per tal
de determinar la possible compensació econòmica deguda a l’empresa concessionària.
Quart.- Notificar aquesta resolució als interessats i publicar l’anunci de la present
resolució al BOE.
Deliberacions
La senyora Elisabeth Oliveras i Jorba declara:
Demano disculpes i continuo amb l’explicació.
En tot cas la notificació ens va arribar el dia 22 de novembre i el que ens toca fer doncs
ara de conformitat amb el que està establert a la disposició transitòria i d’acord amb la llei,
passen a llegir la disposició del que ens toca, del que avui proposem acordar en el Ple.
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“Primer.- Inadmetre les al·legacions formulades per la SAREB en data 10 d’agost del
2017, per ser extemporànies.
Segon. - Declarar resolt el contracte de concessió demanial sobre el domini públic, per a
la construcció d’un aparcament a la nova plaça de la Vila, subscrit entre aquest
Ajuntament i l’empresa Construcciones Lahoz SL, el dia 28 de desembre del 2006, per
incompliment d’aquesta empresa amb les obligacions essencials del contracte, tal com
s’establia a la proposta de resolució de data 18 de juliol de 2017, que ha estat informada
favorablement per la Comissió Jurídica Assessora, segons dictamen 315/2017 emès el
16 de novembre de 2017.
Tercer.- Disposar que en la propera sessió plenària s’incoarà el procediment de liquidació
contractual, de conformitat a allò establert a la clàusula 46 del plec de clàusules, i per tal
de determinar la possible compensació econòmica deguda a l’empresa concessionària.”
Evidentment doncs amb això volem dir que el que hem de fer és com què aquesta
concessió tenia una llarga durada i amb aquesta es pagaven les obres que es van per fer
el pàrquing, doncs s’ha de liquidar evidentment les obres que estan fetes i no s’han
pagat. Perquè sinó l’administració es lucraria a costa d’un tercer.
I el quart punt és notificar aquesta resolució als interessats i publicar l’anunci al BOE.
El senyor David Sánchez Mancebo declara:
Nosaltres no entenem el fons d’aquest punt, que tots som coneixedors que ve de molt
llarg tota aquesta qüestió, perquè sí que com vostè acaba de dir i efectivament està dins
de la proposta que avui se’ns eleva al Ple, d’acord, estem parlant d’unes quantitats
econòmiques en tot moment, clar nosaltres tenim el dubte, el que passa que és cert que
el dimecres passat quan ens van informar no hi vam caure en preguntar-ho, potser
hagués estat ja preguntat i contestat, però ens imaginem que tenen algun esbós
d’aquestes quantitats econòmiques.
No sé si per discreció, Sra. alcaldessa és millor tractar-ho no en aquest espai, però sí que
ens agradaria saber de què estem parlant, perquè clar l’aspecte formal òbviament no hi
posem cap cosa, però clar és que no coneixem cap dada més enllà del que vostè acaba
de dir.
Per tant la pregunta és molt directe: de quines quantitats econòmiques estem parlant?
La senyora Elisabeth Oliveras i Jorba declara:
Si de cas farem la consulta a Secretaria a veure si podem parlar obertament o si és millor.
El senyor Joan Cabré Gascón, interventor accidental declara:
Al mes d’octubre es va fer una modificació pressupostària, que justament es va fer un
peritatge de la valoració de les obres que adquirirà l’Ajuntament o passarà a ser propietat
de l’Ajuntament en el moment de la liquidació d’aquest contracte i en aquests moments la
valoració que es va fer era d’un milió dos cents mil i escaig euros, ara mateix no ho
recordo.
Sí que és veritat que sobre aquesta quantitat, després s’haurà de calcular també la
indemnització que l’Ajuntament consideri oportuna, en funció dels costos que ha hagut
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d’incórrer i després també hi haurà unes compensacions que al final la quantitat a pagar,
diguéssim, seran uns 700.000€.
Això era a data... també els incompliments del cànon, perquè és veritat que aquest
contracte comportava un cànon en dos pagaments, el primer es va realitzar, el
concessionari el va fer efectiu, el segon no es va fer efectiu i encara resta pendent i per
tant aquestes quantitats seran deduïdes doncs d’aquesta indemnització.
Per tant al mes d’octubre la quantitat a pagar eren uns 700.000€. Aquesta quantitat
l’haurem d’actualitzar a data d’avui perquè ha transcorregut un any i clar doncs amb el
transcurs del temps, doncs s’han de tenir en compte les amortitzacions, els interessos i
totes les, diguéssim aquells conceptes que són de tipus variable.
Efectivament com es va fer la modificació pressupostària està consignat i està disponible
aquests diners.
El senyor David Sánchez Mancebo declara:
Moltes gràcies Sr. Cabré.
En qualsevol cas nosaltres tenim altres preguntes sobre aquest aspecte que si els hi
sembla li farem a la comissió de seguiment d’òrgans de govern, perquè tenim dubtes al
respecte, no en aquestes quantitats que vostè ens ha dit, que evidentment doncs s’han
d’acabar de perfilar, però sí que estaven ja en aquell primer esbós com vostè diu el mes
d’octubre, però no tenim la seguretat de què la part interessada realment sigui com
vostès ho acaben d’explicar o ens ho acaben de dir, sobretot a la proposta d’acord pugui
esdevenir de manera tant clara, si és que nosaltres entenem que s’ha d’acceptar de
manera imperativa, és el nostre dubte més gran.
La senyora Helena Muñoz Amorós, secretària municipal declara:
En tot cas quan s’iniciï el procediment de liquidació s’haurà de donar audiència al
contractista i podrà al·legar el que cregui convenient. És a dir un procés que s’iniciarà i
tindrà una durada màxima de 3 mesos.

El senyor David Sánchez Mancebo declara:
Molt agraït per les respostes.
La senyora Elisabeth Oliveras i Jorba declara:
Si de cas com què és un tema que no estem acostumats a fer i d’uns volums importants,
potser en lloc d’uns òrgans de seguiment, que a vegades no hi ha la presència de la
secretària i de l’interventor, potser en algun òrgan que estiguem tots junts, generarem que
puguin tenir aquest debat, perquè just aquest mes no els hi toca a cap dels dos fer de
secretaris de la comissió. Ens podem veure a la informativa o ens podem veure en
qualsevol altre moment o si creuen en una reunió que tinguem a dins de l’Ajuntament
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doncs ja tinguem alguna comissió programada, podríem fer una prèvia abans amb ells
dos i així ens ubiquem amb tranquil·litat i recordem quin és el procediment que s’ha fet,
quins passos hi ha, que ha de passar d’ara en endavant, els càlculs, la valoració que es
va fer ens la poden tornar a fer arribar perquè tothom la tingui fresca i a partir d’aquí
anirem seguint a mida que el contractista vagi actuant, des de Secretaria i des
d’Intervenció ens aniran informant de la situació en la que estem.

Votació
Sotmesa a votació la proposta dalt transcrita, s’aprova per majoria absoluta amb el
resultat següent:
Vots a favor: 11 (Junts-ERC-AM, ICV-EUiA-E i PSC-CP)
Vots en contra: 0
Abstencions: 4 (PDeCat i C’s)

12. Moció presentada pel PSC-CP, davant l'acte de l'Audiència Nacional de presó
incondicional per l'exvicepresident del Govern i set exconsellers

Atesa, l'acte de l'Audiència Nacional del qual es dicta presó incondicional i sense
fiança per al vicepresident del Govern de la Generalitat i set consellers,
actualment cessats.
Atès que, el respecte escrupolós a les decisions judicials dins el marc del nostre
Estat de Dret, no hauria de ser un obstacle per poder avaluar aquestes, més
encara quan resolucions com la de l'Audiència Nacional comporten la pèrdua de
llibertat de representants dels ciutadans de Catalunya, elegits democràticament, i
els seus efectes –atenent els motius del seu empresonament cautelar- poden
afeblir el marc de convivència que el nostre sistema polític ha de protegir.
Atès, el respecte a la legalitat com a principi democràtic i el compromís amb el
diàleg i la negociació com a elements bàsics per a la convivència i llibertat, sota
els valors del pluralisme i la participació política en una societat democràtica.
Atès que, com electes locals ens sentim apel·lats a la responsabilitat de contribuir
a l’entesa en aquestes hores i dies crítics que viu el nostre país, i no volem
alimentar cap espiral de reacció o actuacions extremes que esquerdin els espais
de diàleg i convivència pacífica del nostre municipi.
Per tot l'esmentat anteriorment, el Grup Municipal del Partit dels Socialistes de
Catalunya proposa al Ple de l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès l’adopció dels
següents acords:
Primer. Demanar –respectant, per damunt de tot, la independència del poder
Judicial i dels seus jutges en el marc del nostre Estat de Dret- la revisió d’aquest
acte judicial de caràcter cautelar, i la posada en llibertat del ex-vicepresident del
Govern, i dels seus set ex-consellers.
Segon. Interpel·lar totes les institucions implicades directament, i davant la
proximitat de la convocatòria electoral sumada a la delicada situació política i

90/111

social actual que viu el país, per tal que aconsegueixin plegats afavorir un marc de
resolució política, mitjançant el diàleg i l’acord.
Tercer. Traslladar aquests acords a la Diputació Permanent del Parlament de
Catalunya, al Govern de l’Estat, a les Corts Espanyoles, a la Diputació provincial,
al Consell Comarcal, i a la Federació de Municipis de Catalunya i l’Associació de
Municipis de Catalunya.
Deliberacions
El senyor Manuel Cáceres Castaño declara:
Portem avui una moció semblant a d’altres que s’han tractat en anteriors plenaris en
defensa d’altres persones, fruit de la situació diríem d’excepcionalitat que estem vivint.
Una manifestació d’aquesta excepcionalitat evidentment és el fet que l’exvicepresident i
exconsellers de la Generalitat, per nosaltres ho són, ja sé que no tothom comparteix això,
que estiguin a la presó.
Això entenem que no contribueix al que nosaltres ens agradaria que és una normalització
del clima polític en el qual es poguessin desenvolupar lliurement les idees de cadascú i
poguéssim entrar en un debat fructífer sobre quin ha de ser el nostre futur. I precisament
per això i tenint també present, que no podem oblidar-ho, que estem parlant d’unes
persones que estan en presó provisional, presó preventiva i que la presó preventiva
entenem que s’ha de tractar d’una manera molt excepcional i només aplicar-se quan
realment existeixen uns requisits que demana la llei molts clars perquè s’apliqui. Tenint
present això, entenem que fora bo que aquesta decisió de presó preventiva que s’ha
aplicat a aquestes persones fos revisada per la justícia que és efectivament qui ho ha de
fer. Confiem, demà tots sabem que hi ha una citació davant el Tribunal Suprem en la qual
és possible que aquest acte es revisi, tenim també l’experiència que el propi Tribunal
Suprem en casos, no iguals, perquè les responsabilitats són diferents, però en casos
connectats amb aquest com és el cas de la presidenta i la mesa del Parlament, que va
adoptar una resolució diferent a la que ha adoptat l’Audiència Nacional i per tant tenim
l’esperança de què això pugui ser revisat.
També de cara a què comencem dilluns a la nit o dimarts una campanya electoral a la
qual algunes d’aquestes persones són candidats o candidates i a nosaltres ens agradaria
que poguessin fer campanya i que poguessin participar d’una manera normal en aquesta
campanya, expressant les seves idees de cara a què els ciutadans poguessin pronunciarse sobre elles.
És per això que evidentment respectant la resolució judicial, perquè entenem que és a la
justícia a qui li correspon dictar-la, aquest respecte no vol dir que no es puguin valorar i
no es puguin efectuar comentaris, crítiques inclús, perquè les decisions judicials
evidentment són criticables. Per això ens agradaria que aquesta situació actual de presó
preventiva d’aquestes persones doncs fos revisada.
Per tant proposem una moció que diu textualment el següent:
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“Primer. Demanar –respectant, per damunt de tot, la independència del poder
Judicial i dels seus jutges en el marc del nostre Estat de Dret- la revisió d’aquest
acte judicial de caràcter cautelar, i la posada en llibertat del ex-vicepresident del
Govern, i dels seus set ex-consellers.
Segon. Interpel·lar totes les institucions implicades directament, i davant la
proximitat de la convocatòria electoral sumada a la delicada situació política i
social actual que viu el país, per tal que aconsegueixin plegats afavorir un marc de
resolució política, mitjançant el diàleg i l’acord.
Tercer. Traslladar aquests acords a la Diputació Permanent del Parlament de
Catalunya, al Govern de l’Estat, a les Corts Espanyoles, a la Diputació provincial,
al Consell Comarcal, i a la Federació de Municipis de Catalunya i l’Associació de
Municipis de Catalunya.”
La senyora Marta Baldrich Caselles declara:
Bé Sr. Cáceres, abans d’ahir a la Junta de Portaveus vam estar parlant, vam arribar a
pensar en un acord, no s’ha complert, perquè jo li deia que per mi els presos eren tots.
Per tant el Sr. Cuixart i el Sr. Sánchez per mi eren igual d’importants que els exconsellers,
vostè va dir que sí, i no ho ha esmentat.
Malgrat tot, tampoc, jo li vaig dir que no em sentia còmode amb aquesta moció perquè
podíem pensar i valorar el vot favorable, però que me l’havia de continuar llegint,
igualment nosaltres ens abstindrem, no votarem a favor, una per això, perquè vostè
tampoc ha inclòs a tots els presos que hi ha, n’hi ha uns que porten 45 dies i per tant tot
el respecte cap a ells i vostès tampoc els han fet esment.
Vostè parla de respecte per les decisions judicials i des de la nostra banda evidentment
que hi ha un respecte cap el nostre estat de dret, però estem el total desacord amb
l’afirmació sobre la independència del poder judicial i de dels jutges perquè creiem que
han fet una judicialització de la política catalana i que a més ha estat molt partidista,
sobretot amb aquestes lleis que han anat aplicant.
Per tant nosaltres no ens sentim ni còmodes, ni ens sentim amb aquests acords, no
estem d’acord. Però sí que és veritat que per altra banda també volem exigir la llibertat
dels presos. Per tant aquí ens abstindrem, més tenint en compte quan hi ha una altra
moció que parla i que realment s’acomoda molt més a la nostra manera de pensar.

El senyor David Sánchez Mancebo declara:
No m’havia fixat en el detall que ha dit la Sra. Baldrich, però és cert que vostè va
demanar a la Junta de Portaveus que s’incloguessin el Sr. Sánchez i el Sr. Cuixart i
sincerament he de dir que a mi em va semblar que el Sr. Cáceres va indicar que també
els inclouria en aquesta moció.
Jo no m’he “percatat” quan l’ha llegit, però és cert que així va ser acceptat per ell.
En qualsevol cas bé, nosaltres aquesta moció la votarem en contra, ens sorprèn també
l’origen del partit que la presenta, no volem catalogar amb cap adjectiu l’acció, però bé
entenem que el PSC és un partit de llarga trajectòria a Catalunya i sempre ha mostrat un
respecte absolut a la decisions judicials i el Sr. Cáceres acaba d’afirmar que són
opinables. Bé en qualsevol cas nosaltres és prou coneguda el nostre respecte, sí que
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profund, a qualsevol decisió judicial i acabaré la nostra intervenció dient i estant d’acord
amb el secretari general del PSOE que va dir fa uns dies sobre aquest tema: que ell no
es pronuncia sobre decisions judicials.
Per tant ja dic més que valorar la moció que és prou conegut el nostre respecte absolut,
ens sorprèn l’origen, ens sorprèn també el desenvolupament d’aquest acord amb aquests
líders d’associacions independentistes que estan malauradament a la presó, nosaltres
evidentment com vostès saben no ens agradaria que hi hagués ningú a la presó, això a
nivell personal és obvi, però evidentment qui ho ha dictaminat doncs com bé sabem han
estat uns jutges i per tant nosaltres no entrarem a valorar cap aspecte més enllà de la
pròpia acció.
Insisteixo, parem aquí la nostra intervenció perquè ens deixa una mica estupefactes tot
una mica plegat.

El senyor Josep Antoni Delgado Rivera declara:
Si contemplessin la moció que presenta el PSC de manera il·lusa, innocent, diríem que
és innecessària, demanen la revisió de la presó preventiva, això no es demana en una
moció d’un ajuntament, té un tràmit judicial i un procediment i no, si estem defensant una
justícia independent no és des d’aquí que s’ha d’interpel·lar això.
I també demana interpel·lar a les institucions per a afavorir el marc de resolució política.
Cosa que jo entenc que el seu partit ja fa temps que es va deslligar de buscar solucions
polítiques i ans al contrari, sovint ha triat altres tipus de solució.
Per tant seria innecessària si ho contemplessin, diguem, d’aquesta manera il·lusa. Si la
contemplem com jo la contemplo, la veig cínica el contingut de la moció i intentaré
explicar-me.
La veig cínica perquè està feta darrera de les sigles que es fa, i com deia no sempre ha
buscat, ha cercat solucions polítiques, sinó que ha triat tot aquest ventall de solucions que
estem patint des de fa mesos.
I també resulta perquè la resolució política del conflicte és el que sempre hem estat
demanant nosaltres, trobant-nos davant només amb mesures policials, judicials, penals,
violentes i crec que ara diguem a aquestes alçades de la pel·lícula ja no creiem la
innocència de qui ho proposa en el sentit de demanar-nos solucions polítiques, quan no
és el camí que ha seguit, sinó que ja dic ha preferit triar altres camins.

El senyor Àlex Brossa i Enrique declara:
Bona tarda a tothom.
El nostre vot serà d’abstenció, començarem una mica pel final, òbviament els punts que
comenta, que diu la moció, doncs la posada en llibertat del vicepresident i del govern i
dels seus consellers, doncs òbviament és un punt que compartim i és per això que ens

93/111

abstenim. El que no compartim és el relat de la moció, dir-li alhora que d’una banda
doncs mostrar-li, felicitar-lo per la valentia en aquest cas del PSC perquè just ahir el
PSOE al Congrés dels Diputats va votar favorablement, amb PP i C’s, a favor del 155
altra vegada.
Per tant doncs ens agradaria també que mocions com aquestes fossin possibles també
per part del PSOE en el Congrés també, com què veiem que la línia cada cop està més
desalineada, doncs ens alegra si més que vostès doncs tinguin els sensors més ben
posats que el partit homòleg arreu de l’Estat.
I quan els hi diem que nosaltres discrepem amb el relat, aquí una mica la moció a la part
expositiva, doncs parla de convivència, d’entesa, com si aquí hagués un clima polític
convuls i el que hem de fer doncs perquè no sigui convuls. Doncs establir llaços, ponts i
mirar d’arreglar-ho, però no va en el fons de la qüestió, o el perquè estem aquí, nosaltres
veiem una injustícia flagrant, sobretot la politització de la pròpia justícia, no tant sols de la
justícia, també de la policia, de les xarxes, les pròpies trobades que la Guàrdia Civil, o la
pròpia policia espanyola quan hi ha manifestacions d’un color i el que diuen o fan quan
manifestacions d’un o altre. Això no és nou, és a dir els propis dirigents polítics espanyols
fa anys doncs que han aplanat aquest terrenys perquè molts altres àmbits sigui així.
Declaracions recents del Sr. Dastis que deia: “la cárcel a la que se enviará a Puigdemont
tiene comodidades que muchos quisieran disfrutar”. És a dir una frase que a part de
mostrar aquest to de venjança, mostrar doncs la nul·la separació de poders que té el
propi Estat espanyol, però això tampoc és nou, ni és d’ara, ni és després de l’1 d’octubre,
sinó que aquesta oligarquia que mana l’Estat actua en contra de la pròpia oligarquia. El
ministre Català, que forma part d’aquesta casta oligàrquica deia, el Sr. Fernández Diaz
deia allò tant famós de “esto a la Fiscalia te lo afina”. Per tant no convertim el relat que
marca la moció o la pròpia Junta Electoral ara recentment doncs a l’1 d’octubre, des
d’aquesta oligarquia se’ns deia a nosaltres que no tenia garanties, que no tenia valideses,
on la pròpia Junta Electoral, que fins i tot doncs a riure per la majoria dels presents, que
ha prohibit el color groc a les fonts, a les façanes, ha prohibit als mitjans de comunicació
de parlar del govern a l’exili, per tant doncs i diu que vulnera la neutralitat informativa.
Creiem com els hi comentava que el relat no el compartim, sí que compartim doncs
òbviament els punts de la moció, amb una petita particularitat, aquí parla de, vostè també
s’hi ha referit, d’expresident, d’exconsellers, nosaltres entenem que en un sistema
democràtic el president l’escull el Parlament, l’escull el poble i per tant un president no el
pot destituir cap llei, no el pot destituir ningú, el pot destituir el Parlament. El que sí que
podria passar, si acceptem o si s’accepta que la sobirania espanyola està per sobre de la
catalana, que es poguessin deixar sense funcions, es podrien fer altres elements, que
tampoc compartim, però que els podríem entendre en aquest marc de xoc de sobiranies o
d’una sobirania per damunt d’una altra. El que sí que no pot passar en cap democràcia és
que entenem que es destitueixi doncs a través d’un real decret a un president de l’ha
escollit el Parlament.
Per tant doncs en aquest sentit, exceptuant això de l’ex, el nostre vot serà d’abstenció. I
dir-li doncs això que comentàvem al principi també, aquesta diferenciació en vers el
PSOE i en vers la pròpia actuació que van tenir ahir al Congrés dels Diputats.

El senyor Manuel Cáceres Castaño declara:
Intentaré ser molt breu, contestant un per un totes les coses que s’han dit o les que
recordo, si em deixo alguna cosa disculpeu-me.
A la Sra. Baldrich li diria que efectivament vam parlar a Junta de Portaveus sobre la
possible inclusió del president d’Òmnium Cultural i de l’Assemblea Nacional Catalana. Li
vaig dir que no s’havien inclòs en aquesta moció perquè era una moció que hem
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presentant a altres ajuntaments, que té aquest text i que evidentment és diguéssim el que
està d’actualitat. Certament aquestes persones encara estan a la presó, de fet el mes
passat si no recordo malament en aquest Ajuntament es va presentar una moció
demanant el seu alliberament a la qual nosaltres ens vam abstenir perquè no compartíem
altres extrems de la moció, però vam dir expressament que nosaltres estàvem d’acord en
què es demanés aquest alliberament per uns motius semblants als que enumerat jo ara
per presentar aquesta moció i des d’aquest punt de vista ja dir, a mi, ho vaig dir l’altra dia
i també ho dic ara, a mi no em costaria res incloure-ho, és a dir la moció es va presentar
així perquè és la moció que enteníem que estava ara d’actualitat, però no tenim cap
problema, i ara ho torno a dir, a incloure, perquè el raonament és aplicable igualment,
l’alliberament d’aquestes dues persones, cap ni un.
Després pel que deia el Sr. Sánchez, home jo crec que coherents ho som, és a dir
nosaltres hem demanat sempre diàleg, hem demanat sempre no tirar per vies de fet, hem
demanat que no hi hagués immobilisme, evidentment això no afavoreix el debat polític, ni
afavoreix que es puguin prendre decisions i que es pugui arribar a acords. I crec que
aquesta moció va en la mateixa línia, jo no he volgut entrar en les causes de perquè
aquestes persones estan en la presó o no, és una cosa que hem parlat moltes vegades,
no hem d’entrar-hi un altre cop jo crec. Tothom ho sabem, tenim la nostra opinió i ja està,
però jo crec que sí que som coherents, tampoc no comparteixo que em digui que les
decisions judicials no són opinables, i tant que són opinables, i criticables i jo que per
desgràcia he de tractar amb tribunals, la menor part de vegades que puc però alguna
vegada em toca, rebo algunes sentències i rebo algunes resolucions, que ostres,
evidentment que les critico, el que passa que no s’assabenta ningú perquè no són coses
públiques, però s’han de criticar.
A veure els jutges són persones, tenen criteris, jo mateix ho he dit abans, resulta que
davant una situació semblant l’Audiència Nacional pren una decisió i el Tribunal Suprem
pren una altra. Doncs home, serà perquè això no és la llei de Déu que ningú la pot
impugnar.
Per tant jo entenc que les decisions judicials, dins del respecte, són opinables i són també
criticables, això ho tinc bastant clar.
Finalment, m’esmentava el Sr. Sánchez a un altre Sr. Sánchez, Pedro Sánchez en aquest
cas, jo li puc esmentar Miquel Iceta, Miquel Iceta s’ha pronunciat, el nostre primer
secretari i el nostre candidat a la Presidència de la Generalitat, s’ha pronunciat repetides
vegades en favor de l’alliberament d’aquestes persones, tant dels que van ser detinguts
primer, els presidents d’Assemblea i Òmnium, com dels que han estat detinguts després
que són els exmembres dels govern.
Per tant des d’aquest punt de vista la nostra actuació segueix la mateix línia i ho
demanem, que el PSOE ho pugui dir d’una manera d’una altra, bé el PSC és un partit
sobirà, nosaltres tenim les nostres opinions, els nostres matisos i el PSOE té les seves.
Entenem que no hem entrat en contradicció en cap cas, però jo respecto el que vostè
pugui pensar, crec que la crítica no és justa per nosaltres.
Respecte al que deia el Sr. Delgado, home sí ja sabem que les resolucions judicials
s’impugnen judicialment, per això has de separar en el procediment, suposo que el que
no està pensant, és que nosaltres arruguem el paper de defensar popular, figura que no
existeix, existeix l’acusació popular però no la defensa popular, per defensar i presentar
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un recurs, això no ho podem fer. Nosaltres som un partit polític i estem per fer política, i
des del nostre punt de vista, políticament entenem que pel país el millor és això que
demanem, evidentment això no és un recurs oficial, no pot ser-ho, però entenem que els
posicionaments polítics tenen un valor, cada dos per tres estem prenent posicionaments
polítics sobre moltes situacions, i nosaltres entenem que ara havíem de prendre aquest.
També pensem que sempre hem demanat solucions polítiques, sempre, i ens han dit de
tot, sempre també. Bé el que no hem donat mai és una adhesió a una posició ni a una
altra, de fet sens ha criticat moltes vegades l’equidistància, per uns sens diu, el Sr.
Sánchez fa un, que estem en una banda, per els altres que estem en una altra, jo sempre
dic el mateix, quan de les dues bandes et donen, home senyal que no estàs molt ni amb
uns ni amb els altres perquè sinó algun no et donaria, llevat que tinguis allò una mala sort
increïble.
Tampoc crec que la nostra actuació sigui cínica, crec que es comet un error voluntari o
involuntari, que és lligar això, la detenció d’aquestes persones amb el 155 i no té res a
veure, el 155 ho aplica, i no entraré en les causes i tot això, una decisió del Senat que
faculta al govern a fer això. La resolució, la decisió sobre aquestes persones o del seu
empresonament la pren, com no pot ser d’una altra manera, l’autoritat judicial, no té res a
veure, és a dir, pensar o intentar insinuar que si no s’hagués aplicat el 155 aquestes
persones no estarien a la presó, home, jo permeti’m que discrepi, crec que no és així,
crec que no és així en absolut.
I finalment Sr. Brossa, una mica enllaçant amb el que deia, em reitero, no està relacionat
el 155, és a dir es pot votar a favor del 155, perquè realment vam pensar que era l’únic
remei que hi havia per intentar normalitzar la situació, ja vam dir que nosaltres no volíem
que s’apliqués, pel que sembla, pel que diuen les cròniques, va estar a punt de no
aplicar-se però al final la persona que podia evitar-ho, que és el Sr. Puigdemont, no va
convocar eleccions, bé sigui perquè el van amenaçar, pel que sigui, no ho sé, això són
les coses que surten a la premsa i jo tampoc no hi era, però al final jo entenc que no va
deixar altre remei que aplicar una decisió que evidentment és molt greu, és excepcional,
però que d’alguna manera entenem que ens va abocar amb la seva actuació i amb la no
convocatòria d’eleccions.
Per tant des d’aquest punt de vista, entenem que no hi havia altre remei.
Clar sobre manifestacions de ministres del PP, home que us diré, si voleu les critico
també, les he criticat moltes vegades, i jo el que digui en Fernández Díaz el que sigui en
Dastis, evidentment que és una mica absurd i una mica estúpid parlar de les comoditats
d’una presó, només faltaria, potser vol que tornem a les galeres o als treballs forçats o a
picar pedra a una presó, però evidentment que això és absurd. Però és que nosaltres no
som el PP, nosaltres malgrat el que es digui, mantenim una posició que pot coincidir
puntualment amb el PP en algunes coses, però que en moltes altres està molt allunyada i
estem per exemple en contra del tancament del PP a qualsevol tipus de diàleg i a
qualsevol tipus d’opció a, com diria jo, baixar una mica l’atenció i negociar i fer política, al
final és fer política, que és el que diem nosaltres que s’ha de fer, això no s’ha fet fins ara,
evidentment el PP ha bloquejat moltes sortides, jo entenc que des d’altra sector
diguéssim, el sector independentista, no s’han fet les coses tampoc com caldria, entenc
que això ja no és compartible, jo entenc que ha estat així, és a dir s’ha tirat una mica per
la via, s’ha tirat pel dret diguéssim “por la calle de en medio” que es diu en castellà. I
s’han fet coses que nosaltres pensàvem que acabarien malament, efectivament han
acabat malament, però no ens sentim responsables, nosaltres hem intentat sempre ser
fidels al nostre electoral i intentar també buscar la millor solució per Catalunya, no
compartida evidentment, a les proves em remeto, no és potser la compartida per la
majoria de la gent, però per nosaltres és la millor i així l’hem defensat, jo crec que
honestament.
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Finalment el comentari aquest que feia de les decisions de la Junta Electoral i tot això, a
veure jo no valoraré, personalment crec que té poca importància que algú porti un llaç, un
color, una cosa així, però igual que dic això també és veritat que crec que aquí surt un
dels problemes que jo crec que ha existit fins ara i és el de pensar que hi ha símbols o hi
ha coses que ens defineixen a tots o que ens representen a tots. Hi ha símbols que tot i
que siguin molt legítims són partidistes, igualment que entenem que les estelades són
partidistes, i pot ser legítim, però és partidista, doncs podem entendre que portar un
símbol que el porten unes determinades persones, que creuen, doncs això, que
existeixen uns presos polítics, etc., cosa que altra gent no creu. Bé té un caràcter que des
del punt de vista del procediment electoral i tenint present el que diu la Llei electoral de la
prohibició de símbols electorals, símbols partidistes, etc. Doncs bé té una lògica que
sigui, que això pot afectar a la votació, jo no crec que algú voti alguna cosa perquè vegi
un llaç, és a dir no, no ho penso. Però entenc que hi ha unes normes, que si les normes
diuen que no es poden portar símbols que puguin interpretar-se com a partidistes, doncs
no s’han de portar. Després hi ha altres temes de colors, de coses, bé jo crec que en tot
cas l’autoritat política, l’administració, hauria d’intentar ser, com diria jo, filtrada en totes
aquestes coses i pensant que independent del que cada persona pensi, hi ha moltes
altres persones que pensen el contrari i que des del poder públic es fomenti una
d’aquestes posicions, legítima, però no la posició diguéssim de tot el veïnat, doncs home
és una qüestió que jo crec que caldria una mica vigilar, des d’aquest punt de vista ja dic
sense donar-li massa importància perquè jo no se la dono, al final això. Mira es parla del
tema i això de vegades el que fa és encara donar-li més propaganda al que es vol evitar,
allò que li diuen l’efecte streisand. Doncs ja que passa això, bé jo tampoc li donaria més
importància.

La senyora Marta Baldrich Caselles declara:
Ha hagut un moment que pensava que havíem anat a una Junta de Portaveus diferent
vostè i jo, perquè a veure jo crec que sí que vam acordar que vostè inclouria a tots els
presos polítics, no ho han fet, ho respecto i per tant nosaltres també haguéssim votat
igualment al final l’abstenció, però no li haguéssim tingut de recriminar això.
No entraré gaire a fons en el que ha dit perquè no estic gens d’acord en parlar del 155 i
tot el que ha anat passant, ja es va parlar molt extensament fa molt poc i per tant ho deixo
aquí perquè crec que ens enredaria.
El que sí que, vostè parla de normes, que s’ha de complir les normes, quan parlàvem de
les imatges, però és que sap què passa? Que vam ser vostès els que van demanar a la
Junta Electoral Central el tema dels llaços grocs i del color groc, els del PSC, van ser
vostès qui ho van entrar per registre. I ara vostès a més, ojalà no ho haguessin tingut
d’entrar, bé no ha tingut, perquè no hi ha un deure tant d’allò, ojalà vostès haguessin fet
abans d’aquesta moció, no haguessin ajudat amb l’article 155, no haguessin tingut
d’haver eleccions i no tinguessin d’anar amb els llaços grocs perquè voldria dir que estan
a fora. Per tant no hagués calgut que vostès haguessin entrat això per registre.
I vostès ara ens porten una moció demanant la llibertat, però al mateix temps el seu partit
demana la prohibició d’això.
Consulta? Bé amb molt mala fe i una mica cínica.
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El senyor David Sánchez Mancebo declara:
Bé vostè ha començat, jo no sé si ha pronunciat abans la paraula coherència per dirigirme a les seves actuacions, però bé certament la seves darreres actuacions com a partit,
no em dirigeixo només a vostès com a regidors de Sant Quirze, no sé si la coherència
està sobre la taula quant als seus pactes amb partits que han defensat sempre el que
vostès semblava que no defensaven, com el Sr. Espadaler, com d’altres membres que
encapçalen la seva candidatura, que sincerament és una mica sorprenent insisteixo dins
de les seves actuacions.
Quan vostès diuen que respecten els seus militants, bé jo no entraré en qüestions de
partits, que cadascú tregui les seves conclusions, però per una banda o per l’altra sembla
que també s’estan anant ja siguin perquè estan d’acord amb unes coses o per altres,
evidentment no se si estan encertant molt en les seves decisions.
És cert que evidentment una decisió judicial, no és que sigui opinable quan un ciutadà o
quan un professional del dret, com vostè acaba d’indicar que és, òbviament que en
aquest cas són opinables, faltaria més, el que vostè aquí està representant no és a un
advocat, vostè aquí està representant a un partit que ha dit per activa i per passiva, no
només el Sr. Pedro Sánchez, sinó el seu secretari general que vostè ha citat, el Miquel
Iceta, ha dit textualment que l’empresonament d’aquests exconsellers és una mesura
desproporcionada, però demana respecte a la justícia. És que més clar no ho pot dir,
acabo, torno a fer-li la pregunta que no se a què treu que vostès presentin avui aquesta
moció al Ple, no sé quin gir volen fer o que volen demostrar, quan com li deia la Sra.
Baldrich amb nosaltres som companys de viatge en moltes accions per denunciar el que
els ciutadans que ens voten, i que estan a favor de la Constitució defensen unes
actuacions molt allunyades de les que han tingut el Sr. Puigdemont i els seus
exconsellers i tota aquesta deriva que ens ha portat al que estem en aquests moments.
Per tant ja dic cadascú a casa seva s’ordena, però no sé si saben on tenen les coses.

El senyor Josep Antoni Delgado Rivera declara:
Després d’agrair les explicacions ... la forma que han estat convocades unes eleccions i
que si ara alguns d’ells són candidats o candidates, si juren no sé per quin Déu que no ho
tornaran a fer, doncs canvia el seu tema, la seva situació penal.
És que jo crec que és molt important les causes per les que estan a la presó i ofèn sentir
això a algú que pensa fermament que des del punt de vista de la ciència penal, del codi
penal i inclús del Codi Penal espanyol, aquests senyors i senyores no han fet res, no han
incorregut en cap tipus penal que, una persona mínima a l’alçada en tècnic jurídica pugui
dir que han comès aquests, cap tipus de vici penal que pugui permetre que se’ls hagi
processat, ja escandalitza més que a més del processament estiguin en presó preventiva.
Vostè és jurista i crec que no cal ho digui, estarà d’acord amb mi que és no excessiva,
sinó més encara la mesura preventiva que se’ls hi ha aplicat.

El senyor Àlex Brossa i Enrique declara:
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Ens agradaria començar per una reflexió a la qual alguns de vostès també han fet
referència i és que potser forma part d’aquests temps convulsos polítics que vivim, però sí
que és cert que passen coses estranyes.
Comencen per casa, per exemple en l’espai democristià, actualment es presentarà a les
eleccions, la branca federalista amb el PSC i la branca més independentista amb ERC.
L’ultradreta a Espanya i a Catalunya no té una representació com a tal, sinó com passa a
la majoria de països de la Unió Europea, sinó que està integrada en el si dels partits
doncs que estan representants i que malauradament s’imposa sovint sobre l’ala liberal
d’aquests partits i és la que ens acaba manant i governant i per això ens trobem en la
situació que ens trobem. Que a més a més el Govern espanyol, que és dels pocs governs
a Europa, juntament em penso només amb el d’Alemanya, que malgrat la crisis
econòmica no hi ha hagut alternança de govern, és a dir aquí a l’Estat espanyol passen
coses força estranyes i estranya i aquesta sí, amb motiu de la seva intervenció volíem
anar a parar aquí, que és que l’oposició el que és més estrany, és que l’oposició no lideri
un canvi de govern, una moció de censura o un canvi de rumb quan el PP i C’s no té
majoria absoluta.
La crisis d’Estat que tenim és molt profunda, és possiblement la més profunda des de la
reinstauració de les institucions després del franquisme hi ha una crisis d’Estat que
d’alguna manera s’ha de resoldre i l’oposició aquí sovint l’hem vist alineada amb els grans
temes d’Estat, amb el propi govern que no lideran aquest canvi que arreu de l’Estat, no
tant sols a Catalunya, de ben segur la majoria social espera. I per tant doncs aquí sí que
els hi fem aquesta crítica perquè creiem doncs que hi ha una coresponsabilitat molt gran,
el Partit Socialista en segona volta va facilitar també la investidura del Sr. Mariano Rajoy i
creiem doncs que amb un altre lideratge polític, políticament doncs segur que ens
trobaríem en una altra situació.

El senyor Manuel Cáceres Castaño declara:
Començant pel que deia el Sr. Sánchez, no perquè la Sra. Baldrich no hagi sentit molt
atentament el que ha dit, sinó perquè crec que ha quedat tot dit.
A veure el PSC és susceptible de fer pactes amb qui li sembla que ha de fer en cada
moment evidentment, que ara s’hagi fet un pacte amb algunes persones que venen de
l’antiga Unió Democràtica, efectivament s’ha fet, amb algunes persones que en certs
temes poden estar lluny de nosaltres, efectivament, però a veure és que jo crec que la
política es pacte, sobretot quan no hi ha majoria, si hi ha una majoria molt gran jo faig el
que em dona la gana i ja està, per això tampoc no cal democràcia, si tens la majoria per
altres mitjans també la tens, quan no, has de negociar. Si resulta que hi ha unes
persones, uns grups polítics amb els que compartim algunes idees que realment potser
són les més rellevants en aquesta campanya, malgrat no compartir les altres, no veig
perquè no es pot pactar, jo crec que és una mostra de flexibilitat.
En tot cas, crec que si, certament com vostè diu ens ha marxat gent, per una banda per
l’altra, fa molt de temps d’això, com deia abans reitero, si haguessin marxat només per
una banda, bé podries dir escolta és que tu t’has anat cap a l’altra, quan marxen per les
dues bandes senyal de què segurament no hem fet les coses bé, evidentment sempre es
poden fer millor, però també és que aquesta gent s’ha vist moguda a marxar perquè la
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situació ha canviat i nosaltres sense que hàgim anat cap a una banda o cap a l’altra,
només hauríem perdut per una banda, com que no ens hem anat crec jo, en lloc, he
perdut per les dues, coses que passen.
I crec que nosaltres som coherents, és a dir no és que li hagi de justificar perquè
presentem una moció, presentem les mocions que volem presentar i ja està, igual que fan
vostès, igual que fa tothom.
Però crec que aquesta moció és coherent amb el que hem dit, aquí hi ha altres ... i en
general també. Que el Sr. Iceta digui que les resolucions judicials es respecten,
evidentment així és, és que la moció també ho diu, però això no vol dir que ell valori, com
hem valorat aquí com a partit, que aquesta resolució fos revisada pels motius que ja he
expressat.
Al Sr. Delgado, les causes de tot això, a veure és discutible, jurídicament el tribunal
sentenciarà i dirà el que sigui, el que està clar és que si no hi ha una causa per ... aquest
procediment judicial, ho han fet veure molt bé, és a dir ara, després llegint documents,
coses que han passat, etc. Podríem doncs coincidir amb vostè, que no s’ha comès cap
il·lícit jurídic, això seria una posició personal meva, no evidentment posició del partit. Però
vostès ho han fet veure molt bé, és a dir això de fer un plenari, llegir la part expositiva,
però després votar la part decisòria i aquesta part no llegir-la, coses d’aquestes, home
una mica de trampeta també és.
Segurament no volien això, però s’han fet coses, ara també estan sortint notícies no sé,
en tot cas jo no prejutjo la decisió final, és un tema que seria molt llarg i crec que
s’escapa de l’objecte de la moció i tampoc no ens volem allargar.
Entenem que el que estem criticant ara és aquesta decisió i que evidentment el fons
importa, però crec que ha de ser objecte d’un altre debat.
Finalment Sr. Brossa, també tornem amb els democristians, Espadaler i companyia, sí és
cert, tenen vostès al seu twitter, al d’ERC, una bonica foto de la papereta d’ERC, en els
quals en uns llocs que no sé on estan, però estan marcats en vermell, surten 2 senyors
que eren companys de militància del Sr. Espadaler. Per tant home que resulta que hi ha
democristians dolents que els tenim nosaltres, sí parlem del Sr. Castellà i d’una altra
persona que ara no recordo. Els democristians dolents són els nostres i els bons són els
seus. Home siguem una mica coherents, aquesta gent estava en aquest partit i resulta
que aquest partit ja no existeix, s’ha escindit en dos partit, alguna d’aquesta gent va a la
llista del PSC i alguns altres van a la llista d’ERC i ho trobo totalment legítim, totalment
legítim.
A banda d’això deia vostè que no hi ha hagut alternança a Espanya, efectivament no hi
ha hagut alternança per desgràcia, tampoc hi ha hagut alternança a Catalunya. Bé potser
és perquè Catalunya és Espanya, entenc que vostè no vol dir això, però el fet és aquest,
que això és un mal símptoma, doncs sí segurament és un mal símptoma, tant a Espanya
com a Catalunya, però les coses són les que són.
I m’ha tret vostè un altre cop la investidura de Rajoy, sí mea culpa, no meva
personalment, culpa del nostre partit efectivament, bé jo ja no sé que dir, perquè va haver
molta gent que ens vam oposar molt a això, al final va passar el que va passar,
desgraciadament ara Rajoy no hi ha qui el tregui, ho sento, perdó, jo és que he dir-ho
així, no puc dir altra cosa. Si ara no es presenta una moció de censura, jo crec perquè
realment no és tant fàcil, lligar-la no és tant fàcil, tenir una majoria que després et permeti
governar. Perquè no es tracta de dir, fas fora a Rajoy, suposant que la cosa sumés i
aleshores que fas. És una cosa molt seriosa i jo entenc que no s’ha fet per això, perquè a
veure a vostè li pot agradar i al seu grup molt poc el Sr. Rajoy, segur que a mi m’agrada
menys, però la situació és la situació i hem de jugar diguéssim amb les cartes que tenim
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ara i per tant, esperem que pugui haver una majoria i es pugui formar una alternativa de
govern a Espanya, esperem, de moment jo crec que les situacions no es donen.

El senyor Àlex Brossa i Enrique declara:
Nosaltres abans d’esperar que es doni aquesta alternança doncs fem el propi camí i a
veure que passa el 21 de desembre.

Votació
Sotmesa a votació la proposta dalt transcrita, es desestimada per majoria absoluta amb el
resultat següent:
Vots a favor: 2 (PSC-CP)
Vots en contra: 4 (PDeCat i C’s)
Abstencions: 9 (Junts-ERC-AM i ICV-EUiA-E)

13. Moció presentada per Junts-ERC-AM i consensuada amb PDeCat i ICV-EUiA-E,
per la llibertat de les preses i els presos polítics

EXPOSICIONS DE MOTIUS
El dia 30 d’octubre, el fiscal general de l’Estat va presentar davant l’Audiència Nacional i
el Tribunal Suprem querelles per sedició, rebel·lió i malversació de fons públics contra el
Govern de la Generalitat de Catalunya i contra la Mesa del Parlament de Catalunya, per
haver dut a terme l’aplicació dels resultats de l’1-O.
El dia 2 de novembre, l’Audiència Nacional va decretar presó per a vuit membres del
legítim Govern de la Generalitat de Catalunya (un dels quals, a més, president d’un partit
polític amb 87 anys d’història, i un altre ex primer tinent d’alcalde de Barcelona) i en va
demanar la detenció de la resta.
Així mateix, el Tribunal Suprem va decidir el dia 9 de novembre decretar presó amb
fiança per a la presidenta del Parlament, Carme Forcadell; llibertat sota fiança per als
membres de la mesa del Parlament Lluís Corominas, Lluís Guinó, Anna Simó i Ramona
Barrufet i llibertat amb càrrecs per Joan Josep Nuet.
Aquests actes es sumen a una campanya d’ús arbitrari de la justícia espanyola amb fins
polítics, com ja s’havia vist en els casos dels presidents de l’ANC i Òmnium Cultural, Jordi
Sánchez i Jordi Cuixart, o contra els condemnats per haver organitzat la consulta del 9N.
L’existència dels presos polítics no té cabuda dins l’actual Unió Europea, atempta contra
els drets recollits a la Declaració Universal dels Drets Humans proclamada per
l’Assemblea General de les Nacions Unides el 10 de desembre del 1948, i també contra
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el Conveni Europeu per la Protecció dels Drets Humans i de les Llibertats Fonamentals
adoptada pel Consell d’Europa l’any 1950 i ratificada per l’Estat Espanyol.
Des d’aquest Consistori, i al llarg dels segles, sempre s’han defensat les institucions de
govern a Catalunya. El compromís de Sant Quirze del Vallès amb la llibertat, la pau, el
diàleg i Catalunya és ferm i innegociable.
Per tots aquests motius, el Ple de l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès adopta els
següents
ACORDS
Primer.- Rebutjar l’escalada repressiva dels darrers mesos i exigir l’excarceració
immediata de tots els presos polítics que ho són malgrat haver actuat sempre
pacíficament i democràtica, d’acord amb el mandat sorgit de les urnes.
Segon.- Expressar el ple suport al Govern legítim de la Generalitat de Catalunya,
encapçalat pel Molt Honorable president Carles Puigdemont i per l’Honorable
vicepresident Oriol Junqueras.
Tercer.- Expressar el ple suport a la Mesa i al Parlament de Catalunya, que s’han vist
desposseïts de les seves competències per l’aplicació indigna de l’article 155 de la CE.
Quart.- Exigir la fi de la judicialització de la política catalana i condemnar l’arbitrarietat i
l’ús partidista amb què s’estan aplicant les lleis, tot pervertint la separació de poders que
qualsevol Estat de Dret digne, ha de garantir.
Cinquè.- Instar la Unió Europea i la resta d’institucions internacionals a exercir una
mediació política que faciliti el diàleg i la cerca d’una solució política.
Sisè.- Exigir l’aixecament immediat de l’aplicació de l’article 155 de la CE.
Setè.- Comunicar al Parlament de Catalunya i a la Generalitat, així com a l’Associació
Catalana de Municipis (ACM) i l’Associació de Municipis per la Independència (AMI),
l’aprovació de la present moció.

Deliberacions
El senyor Àlex Brossa i Enrique declara:
La moció doncs ara aquí sí que parlem explícitament de presos i preses polítiques, també
a la part expositiva es fa referència al Tribunal Suprem quan va decretar presó amb
fiança a la presidenta i a la Mesa del Parlament, es fa referència doncs també als líders
de les entitats de l’ANC i d’Òmnium Cultural, i doncs això, també es parla de fer una
reflexió sobre que l’existència de presos polítics no té cabuda a l’actual Unió Europea,
dins d’aquest marc de convivència, de llibertat i de pau que volem també Sant Quirze del
Vallès, doncs els llegiré els acords que proposa aquesta moció:
“Primer.- Rebutjar l’escalada repressiva dels darrers mesos i exigir l’excarceració
immediata de tots els presos polítics que ho són malgrat haver actuat sempre
pacíficament i democràtica, d’acord amb el mandat sorgit de les urnes.
Segon.- Expressar el ple suport al Govern legítim de la Generalitat de Catalunya,
encapçalat pel Molt Honorable president Carles Puigdemont i per l’Honorable
vicepresident Oriol Junqueras.
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Tercer.- Expressar el ple suport a la Mesa i al Parlament de Catalunya, que s’han vist
desposseïts de les seves competències per l’aplicació indigna de l’article 155 de la CE.
Quart.- Exigir la fi de la judicialització de la política catalana i condemnar l’arbitrarietat i
l’ús partidista amb què s’estan aplicant les lleis, tot pervertint la separació de poders que
qualsevol Estat de Dret digne, ha de garantir.
Cinquè.- Instar la Unió Europea i la resta d’institucions internacionals a exercir una
mediació política que faciliti el diàleg i la cerca d’una solució política.
Sisè.- Exigir l’aixecament immediat de l’aplicació de l’article 155 de la CE.
Setè.- Comunicar al Parlament de Catalunya i a la Generalitat, així com a l’Associació
Catalana de Municipis (ACM) i l’Associació de Municipis per la Independència (AMI),
l’aprovació de la present moció.”
Agrair a tots els grups amb qui s’ha consensuat.
El senyor Luís Villa Carbó declara:
Bona nit.
De les paraules que deia el Sr. Brossa, dins de l’espera i convivència que necessitem
dins de Sant Quirze, la meva intervenció va destinada en replicar una mica el relat,
exclusivament el relat, que està aplicant els partits independentistes aquí a Sant Quirze.
Miri nosaltres creiem que tota acció que prenen sigui qui sigui que la prengui té
conseqüències, si escoltem l’acció d’una coral de Sant Quirze, totes són molt bones, i
aquests dies de Nadal en podrem escoltar algunes, ens produeixen plaer, benestar, són
precioses, ens a sentim bé escoltant-los i això és una acció que han pres una sèrie de
senyors i senyores.
En el cas de fer política, aquesta màxima, la que tota acció té conseqüències, es
compleix amb tota la seva intensitat, les conseqüències de saltar-se la llei, repeteixo, les
conseqüències de saltar-se la llei les coneix tothom: inhabilitacions, multes, inclús presó
discutible o no discutible, tal com deia abans el Sr. Delgado, que podem estar d’acord
una mica i tot, també ho deia.
Però els dirigents que hi ha ara a la presó, i que avui presenta amb aquesta moció de
defensa Junts-ERC-AM, una moció per deixar-los lliures, ells amb les seves accions van
cometre un error legal. Pensant que l’Estat espanyol seria “cursilani”, es vindria a baix
davant l’empenta dels grups independentistes catalans. Però recordin el que vaig dir a
l’anterior Ple, i ara em refereixo al Ple anterior, que vaig que en un pacte entre
Convergència i PSOE a l’Estat el van deixar arraconat a l’entrada de Lleida, i a partir
d’aquell moment no ha estat present.
Amb això, amb aquesta decisió d’aquests pactes, tots aquests equips que han estat
governant aquí a Catalunya amb idees independentistes, els va deixar molt de marge per
liderar una nova Catalunya dins d’Espanya, però per desgràcia no ho han fet bé i ara
veiem les conseqüències.

103/111

Bé jo estic convençut, que no pateixi ningú, en uns dies estaran tots i totes a casa i
podran participar amb certa llibertat dins del que comporta estar uns dies a la presó i
tornar a casa. Amb una certa llibertat a la propera campanya electoral que comença el
proper 5 de desembre.
Bé vull que quedi clar, veuen la diferència d’escoltar natural o saltar-se la llei, aleshores
no creuen que avui no tindrien d’estar discutint això i per acabar, deixar molt clar que
totes les persones que poden cantar a la coral, que a mi em consta que hi ha moltes, i
moltes persones que s’han saltat la llei, es pot donar el cas que pensin el mateix totes.
Però ja veuen, que només l’acció d’uns porta anar a la presó, perquè l’acció dels altres
dóna plaer.

El senyor Manuel Cáceres Castaño declara:
Nosaltres no compartim molta de la literatura de la moció, són unes frases unes paraules
que es diuen sovint des del món de l’independentisme i que nosaltres com hem dit altres
vegades no compartim.
Nosaltres no pensem que hi ha presos polítics, sinó polítics presos i no només nosaltres,
no ho pensa ningú llevat de l’independentisme, ni a Espanya ni a Europa, ningú, quasi
ningú. Ho dic perquè aquí també s’esmenta la Unió Europea, això és així i bé no dic que
tinguin raó uns o els altres, jo entenc i el nostre grup entenc que no hi ha presos polítics i
creiem que hi ha més gent que entén això, que no el contrari.
Tampoc entenem que hi hagi un ús arbitrari de la justícia en general, evidentment que hi
ha qui la vulgui instrumentalitzar, això no ho nego és així, això passa moltes vegades i és
totalment condemnable, però la justícia com hem dit també algunes altres vegades, la
justícia funciona raonablement bé, amb errors, amb coses que podem estar d’acord,
coses que no. Avui mateix tenim una resolució del Tribunal Constitucional que sembla
que ha agradat molt al món independentista. Ara no pot ser que el Tribunal Constitucional
avui sigui bo i ahir sigui dolent perquè diu una cosa que no ens agrada, ha dictat una
resolució, la fonamentat, respectem-la, igualment que altres vegades que diu una cosa
que no agrada tant, jo entenc que també s’ha de respectar. No crec que hi hagi una
situació general d’un funcionament arbitrari de la justícia. Tampoc crec, que aquí es parla
d’un mandat sorgit de les urnes i que és el que han explicat aquestes persones, no
nosaltres també ja ho hem dit moltes vegades, no creiem que hi hagi aquest mandat.
Van haver unes eleccions autonòmiques que van guanyar els partits independentistes en
el seu conjunt, en ascons, que no en vots, però aquesta majoria donava pel que donava,
no pel que s’ha intentat fer o pel que s’ha fet veure que s’intentava fer, perquè jo això,
torno a lo d’abans, potser al final resulta que estem en una mena de somni en el qual ens
han fet creure que es feia una cosa i resulta que després no s’ha fet.
Però bé en tot cas entenem que el mandat no hi era, i entenem que el govern de la
Generalitat ara per ara està cessat i per tant no hi ha un govern legítim.
S’ha aplicat el 155, ja hem parlat de les causes per les quals això ha passat i podem estar
d’acord o no podem estar d’acord, sobre l’abast, evidentment la Constitució no ho marca i
es pot dir que no s’havia d’haver arribat aquí, home jo crec que si un govern està fent
unes coses que s’entén que no s’ajusten a la Constitució i que poden ser inclús
contràries. Home destituir la govern no és una cosa que se surti tant del que es podia
esperar. No s’han pres altres decisions, es van convocar eleccions al més aviat que es
podien convocar, de fet si les hagués convocat el Sr. Puigdemont el dia anterior, doncs
en comptes d’eleccions el 21 de desembre les tindríem el 20, però bé.
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Aleshores des d’aquest punt de vista, clar el contingut de la moció, o el que l’adorna
diguéssim, no ho podem compartir, sí compartim el punt central i el que és el seu títol que
és l’alliberament d’aquest persones, i evidentment ho hem de compartir perquè acabem
de presentar una moció que deia això.
Per tant per mantenir una coherència i encara que em diguin que no mantenim
coherència, jo crec que sí, i una coherència també el que hem fet en d’altres ocasions,
perquè saben vostès amb tot això que es diu el procés sobiranista, encara que estem en
una altra fase, el nostre partit aquí a Sant Quirze ha acostumat a abstenir-se i no a votar
en contra per les raons que ja vam exposar en plens passats, expresso que el nostre
grup s’abstindrà perquè compartim diguéssim el nucli, el pinyol de la moció, és a dir
l’alliberament d’aquestes persones, però no compartim tot el que l’acompanya.

El senyor Àlex Brossa i Enrique declara:
He buscat a la wikipedia la definició de pres polític, que cadascú entengui el que
bonament li plagui, però diu així: “un pres polític és qualsevol que es mantingui a la presó
o detingut d’alguna altra forma, per exemple sota arrest sense haver comès un delicte
tipificat sinó perquè les seves idees suposin un desafiament o amenaça pel sistema
polític establert, si aquest de la naturalesa que sigui”, segueix i acaba dient en el primer
paràgraf: “la condició de pres polític per tant sol ser objecte de disputes. Molts dels
presoners considerats polítics per grups activistes són qualificats pels governs als que
s’oposen de terroristes, subversius o sediciosos.”
I tornem a la part expositiva de la nostra moció que estem ara debatent, debatent avui
aquí i és precisament doncs que el dia 30 d’octubre el fiscal general de l’Estat va
presentar davant de l’Audiència Nacional i el Tribunal Suprem querelles per sedició,
rebel·lió i malversació de fons públics contra el govern de la Generalitat i contra la Mesa
del Parlament per haver reafirmat l’aplicació dels resultats de l’1 d’octubre. Cadascú
doncs entengui si tenim o no presos polítics o si més no les definicions són les que són i
el nostre grup doncs ho té molt clar que tenir un govern a l’exili i polítics presos és també,
estem parlant en el cas de Catalunya de presos polítics.
Lamentem que en el cas també de C’s, doncs tornem en el debat sempre de la Llei, aquí
no estem parlant de si ens saltem la llei o no, ens saltem la llei, sinó que la llei s’aplica
discrecionalment en funció de les actuacions que facin els uns i no els demés.
El Sr. Villa també fa referència a què un dels orígens del problema és que l’Estat ha anat
desapareixent de Catalunya i que a dia d’avui té molt poca presència, i en això també li
dono la raó, però de qui és responsable, qui té la responsabilitat que l’Estat hagi anat
desapareixent de Catalunya i l’hagi deixat orfe en inversions i en moltíssimes mancances
que segurament no s’hauria arribat fins aquí, però sí que és cert doncs que l’Estat ha
desaparegut, voluntària o involuntàriament de Catalunya i quan algú desapareix i es troba
poc governat des del propi Estat, per dir-ho suau, doncs òbviament ens trobem amb una
situació política on el sobiranisme perd la força que té.

El senyor Luís Villa Carbó declara:
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Jo considero que aquesta moció estem discutint un relat, punto, el seu, el nostre.
Miri estem parlant d’una acció, uns senyors van fer una acció, van anar a la presó, uns
altres senyors fan una altra acció i és un plaer per tots i avui, avui en aquest Ple l’equip
de govern i l’excelentíssima Sra. alcaldessa, il·lustríssima Sra. alcaldessa perdó, m’he
equivocat, la il·lustríssima Sra. alcaldessa ha pres una acció, ella ha pres una acció avui,
una acció que podia haver fet una altra cosa, es podia haver saltat la Llei amb totes les
conseqüències que això suposa, però no ho ha fet.
Per què? Perquè ha estat ben assessorada, possiblement, no ha volgut, possiblement, la
felicito i li parlo de la Llei general de subvencions. Vostè ha presentat aquí un Reglament
de subvencions, que tot està incorporat a la Llei estatal de subvencions i vostè avui podia
haver tirat el camí del mig, en canvi no ho ha fet.
O sigui jo crec que si les coses es fan con Déu mana, no teníem d’haver arribat a aquest
moment per res.

El senyor Manuel Cáceres Castaño declara:
Molt ràpid, només una qüestió.
Ha sortit un altre terme d’aquests que no ens agrada, que no està a la moció, però que ho
ha dit el Sr. Brossa, això de govern a l’exilio. Home coneixent la gent que ha patit exili al
llarg de la història, parlar de que ara hi ha un govern a l’exili, a mi personalment em
sembla excessiu i poc defensable. Però bé, només per deixar constància d’això.
I després, molt breument, efectivament el concepte de pres polític és discutible,
normalment quan hi ha presos polítics, dels de veritat, el govern que els ha posat a la
presó diu que no són presos polítics i el que hi va sí que ho diu.
Clar en una situació com l’actual, que no és que el govern digui que no són presos
polítics o que ho diguem nosaltres, sinó que no hi ha ningú, al marge de
l’independentisme, ja dic amb excepcions concretes, però parlo de països, entitats
internacionals, etc., que sigui que són presos polítics. Home jo m’ho plantejaria, és a dir
no pot ser que sempre pensem que el que diem nosaltres és el que és, i val també per
mi, val per tots. I els altres tots s’equivoquen, perquès aleshores sembla com l’acudit
aquell de l’autopista, del que anava en contra direcció i quan diuen la notícia diu no, no hi
va un, hi van tots, perquè jo sóc el que vaig bé.
Aleshores, home, plategem-ho, ja sé que aquesta terminologia doncs bé es fa servir, i
potser apel·la a la fibra, i bé serveix per construir un relat, ara que parlàvem de relats,
però jo crec que no s’ajusta a la realitat i ja dic no és la nostra opinió com a partit, ni tan
sols l’opinió del govern del PP només, sinó l’opinió de moltes entitats, moltes institucions,
que cap d’elles entenc que estem parlant de presos polítics.

El senyor Àlex Brossa i Enrique declara:
Molt ràpidament.
No compartim el fet de què fóra hi hagi aquesta unanimitat, si que és cert doncs que els
estats es tapen les vergonyes entre ells, però si vol li farem arribar un recull de dret
internacional on es parla de presos polítics. Més allà d’això, el temps suposo que ens
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donarà la raó i no ho sé aquí, però algú li donarà la raó i escriurà aquestes situacions,
segur que s’escriu de maneres diferents, però quan ho veiem amb una mica de
perspectiva, el nostre grup té la ferma convicció que ho veurem com a presos polítics.

El senyor Josep Antoni Delgado Rivera declara:
Per part del nostre grup anunciar el vot favorable a la moció per part del grup del PDeCat
i el nostre acord amb els arguments de qui la presenta.

La senyora Elisabeth Oliveras i Jorba declara:
Recordem, aquesta moció ha estat consensuada amb IC i el PDeCat i ha estat
presentada per Junts. Per tant si els hi sembla bé passarem a votació.

Votació
Sotmesa a votació la proposta dalt transcrita, s’aprova per majoria absoluta amb el
resultat següent:
Vots a favor: 11 (Junts-ERC-AM, ICV-EUiA-E i PDeCat)
Vots en contra: 2 (C’s)
Abstencions: 2 (PSC-CP)

14. Precs i preguntes
El senyor Luís Villa Carbó declara:
Ens comenten els veïns que a la zona dels pins de la ronda Julita, s’han tallat uns 40
pins. Llavors la pregunta és: quan hi ha la previsió de replantar?
Aquest és un tema que no sé si ha de venir aquí o no, però com és el primer dia que fem
el ROM, el poso. Avui a la convocatòria no hem trobat separat el que és la part resolutiva
i la part de control, s’ha de posar, no s’ha de posar.
I després per acabar demanar a tots que demà divendres i dissabte ens unim amb les
nostres possibilitats que cadascú tingui el gran recapte que organitza el Banc dels
Aliments.
El senyor David Sánchez Mancebo declara:
Un prec en relació a l’estat, una vegada més l’altra dia vam tenir ocasió de participar en
un acte de la Societat Civil Catalana que es va fer al nostre municipi. I bé van venir veïns i
ens van expressar com ja sabíem i havíem denunciat al Ple i en reiterades comissions,
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dos aspectes que els preocupen i que volíem doncs també que quedés constància doncs
aquí al Ple.
El primer i que és òbviament conegut per la Sra. alcaldessa i pel seu equip de govern, i
per algun ajudant que té l’equip de govern que és aficionat a les banderes. Doncs en
qualsevol cas que bé li tornem a dir, ni ens enfadem, que podríem enfadant-se, però
aquests veïns estaven molt enfadats i reclamen que es respectin els símbols, les
banderes, tot allò que una convivència de persones que viuen en una comunitat doncs, jo
li dic moltes vegades, a part de la legislació que òbviament no suposa cap dubte, és
qüestió d’educació. Li he dit més d’una vegada, és a dir el respectar els símbols que són
comuns i que a més la legislació està en aquest sentit, doncs en moltes ocasions és
qüestió d’educació.
No li estic dient mal educada Sra. Oliveras, no m’ho prengui en aquest sentit, li estic dient
en relació al que uns elements comuns doncs home treure’ls de manera unilateralment,
bé que és el que vostès han fet, i que ja dic veïns ens ho diuen i l’altra dia es va fer
palesa en aquest acta.
I el segon aspecte que volem comentar i que també va ser objecte de denúncia per part
dels veïns i d’empresaris del municipi, és l’estat en què alguns carrers es troben del propi
municipi. Bé sobres aquests espais públics tornem a insistir que els estem una mica
condicionant amb una opció concreta de la situació política actual.
També i finalitzo, es va donar el cas que els cartells per renunciar a aquest acte, ens han
dit diferents persones que ho vam veure, que als pocs minuts d’estar col·locats a
diferents llocs, van desaparèixer de manera miraculosa.
Home, a mi em sorprèn aquesta revolució que s’acaba de produir, volem fer veure que
desapareixen tots els cartells. Home jo no sé Sr. Caminal aquest clar, si vostè, podem
sortir ara a donar un vol a veure si trobem algun del que li estic dient i quants trobem que
ja fa mesos que estan posats, que encara hi són, perquè tenen l’habilitat de posar-los
amb algun suport que és difícil de treure. Crec que m’estic explicant força bé perquè
m’entengui.
Per tant no entenc encara aquesta sorpresa davant de dir que uns cartells que es van
posar en una hora i al cap de poc ja no estaven.
Evidentment no acusem a ningú, ni a cap dels que estan aquí evidentment, això no ho
estem fent. Ara és curiós doncs aquesta resposta tant enèrgica, democràtica, que tenen
alguns davant dels altres, quan aquells altres són els que a vegades s’autodenominen
demòcrates.
Aquest prec espero que la Sra. alcaldessa i el seu equip de govern l’agafin i governin i
governin per tot en aquest sentit.
El senyor Manuel Cáceres Castaño declara:
Molt breu, una cosa que enllaça una mica amb el que deia el Sr. Sánchez.
Jo crec que aquests dels cartell veuran tenen escales molt llargues, això és el que penso.
I ho dic perquè el que anava a dir ara precisament va relacionat amb això, i la pregunta
era: si l’Ajuntament pensa retirar de llocs públics i alguns inclús propers a col·legis
electorals, propaganda política que hi ha penjada, jo ara mateix per parlar del lloc concret
que jo els hi estic parlant, estic parlant del poliesportiu de Les Fonts, que per una banda
té algun cartell, no té tots els que hi havia perquè suposo que algú ha vingut també amb
una escala llarga i l’ha tret, però encara queda algun. I en l’altra banda, la que toca a la
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Torre Julià, una pancarta d’aquelles que posa “Hola República”, que dius bé cartells
d’aquests i cartells de l’ANC al poliesportiu, jo cada matí quan vaig al “cole” els veig ja fa
temps, i bé tampoc li dono més importància.
Però home ara que estem en campanya i ara que hi hauran unes eleccions, potser seria
interessant que sobretot als llocs públics, parlo d’aquest exemple però segurament hi ha
més, es retiressin aquestes propagandes diguéssim, que jo entenc que són partidistes.
El senyor Josep Antoni Delgado Rivera declara:
Em preguntes famílies de l’Onze de Setembre, com es vol deixar la part aquesta on
acaba per baix l’escola, que deu ser Castanyers encara, que s’ha fet un camí i que
enllaça amb el camí nou que va per la riera, s’ha posat com dues hamaques allà, la
pregunta és: com ha de quedar això? I el prec és si es pot posar algun element també de
comoditat, és un lloc, no sé perquè, d’afluència de nens, mares i pares a la sortida de
l’escola, si es pot posar a part d’aquelles hamaques o el que sigui, algun banc perquè la
gent s’assegui.
La senyora Míriam Casaramona Massana declara:
Un prec: fa qüestió d’un mes aproximadament ja ha començat l’esplai d’aquí del nostre
municipi, es va iniciar a l’any 2014, es va mirar de consolidar, ja està consolidat, es veu
que hi ha molts nens al voltant, vaig preguntar el perquè, evidentment perquè no hi
caben, perquè hi ha 100 nens actualment més o menys, molts monitors. A mi m’agradaria
seguir fent aquest acompanyament de creixement amb l’esplai d’aquí Sant Quirze,
perquè penso, bé ja va néixer amb aquesta finalitat d’omplir els lleures del cap de
setmana i penso que ens hauríem d’assentar i veure quina sortida li podem donar.
I el meu prec vindria a veure de convidar a asseure’ns tots i a veure com ho podem
arreglar, perquè sí que diuen que van itinerant.
La seva altra petició seria, ja fa una setmana vaig entrar una petició d’informe, en
referència bastant al que deia el Sr. Villa, amb els arbres tallats del municipi. En aquest
Ple passat no l’anterior va ser al setembre, agrairia si ens poguessin fer arribar aquest
informe.
La senyora Elisabeth Oliveras i Jorba declara:
Intentaré fer les respostes que tingui més a mà.
Els arbres i la replantació estan acabant ara el procés d’esporga i quan acabin juntament
amb el parc de Can Feliu que s’estan movent alguns arbres, llavors faran el recompte
final i els hi passaran, perquè sinó els hi donaríem una informació esbiaixada que no ho
recolliria tot.
La Gran Recapte Sr. Villa, no hem pogut ni informar des de l’Ajuntament gairebé que, ni a
on, ni quan, ni quants voluntaris, perquè això de què vostè estigui tant ocupat a vegades
impedeix la comunicació fluida.
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I en tot cas seria bo que a part de fer de regidor i de president de Cáritas o de
representant de Cáritas, ens donés la informació a Comunicació i així doncs també la
podríem traslladar a tothom.
En tot cas jo ara fa un moment, mentre estaven fent una intervenció, he recordat que
demà hi ha la Gran Recapte i entenc que hi haurà molts voluntaris que voldran participar.
Dissabte al migdia es fa un concert a la plaça de la Vila que també recollirà aliments per
la Gran Recapte, perquè tothom, si alguna cosa tenim en aquest poble és que la
solidaritat i la cooperació funcionen, i en aquest cas la solidaritat amb els nostres veïns és
sana i funciona bé i per tant entenc que es farà una bona recollida com sempre. Li prego
jo després que ens facin el retorn de quants voluntaris hi ha hagut, de quants aliments
han recollit, si poden ser tones millor que quilos i així com a poble enfortirem aquests
llaços i aquestes sinèrgies necessàries entre tots.
Els hi hem de dir que hem començat una mica a endreçar una mica la via pública, ja hem
pogut veure que les zones públiques s’han començat a repintar per deixar-les netes, les
privades és més difícil perquè hi ha veïns que no volen que els hi toquin les façanes,
d’altres que anirem entrant a poc a poc. S’està fent un llistat de carrers que estan més
repintats i el que es farà és ... les zones que són públiques es van netejant i les que
toquen a privat doncs està pensant quin tipus de formulari podem omplir que concedeixin
la netejada i a partir d’aquí s’anirà fent.
Vostè ens deia que no érem demòcrates perquè mostràvem sorpresa davant el fet de què
els seus cartells desapareguessin. Miri no és cap sorpresa, ni cap enigma que en aquest
poble s’han fet obertament encartellades donant suport al Referèndum, o després donant
suport a la República, o després donant suport a reivindicar la llibertat dels presos
polítics. I hem assistit uns quants i li puc dir que a vegades érem molta gent, moltíssima
gent fent-ho i no acabaves un carrer, que a l’altra punta ja els havien tret.
Per tant hi ha un problema sí, de tolerància i de convivència a dues bandes pel que es
veu, perquè doncs passa constantment. En aquest cas jo milito en un partit polític que
alguna vegada ha penjat pancartes a la rotonda i 5 minuts després ja no hi eren, és a dir
no tenir temps d’anar a buscar la següent al local que està a 100 metres, i quan arribaves
ja no tenies la pancarta penjada.
Per tant el somriure de tots els nostres companys ha estat perquè això que a vostè els hi
ha passat una vegada, a nosaltres ens ha estat passant a tot l’entorn diàriament durant
mesos i no ens hem queixat i no hem dit res. Hi ha gent que no està d’acord i té tot el dret
a retirar el que hem penjat i un altre dia s’hi torna i anem fent. Aquest és el procés, no ens
queixem i denunciem. Ens podríem queixar sí de quan la gent ens pinta els cotxes i ens
amenaça, això sí, i també ens ha passat a companys nostres, perquè no entenem
aquesta necessitat d’amenaçar a les persones.
Però bé cadascú amb el que fa i amb la seu concepte ètic de responsabilitat cap els
altres o de respecte cap els altres.
Per tant em sap molt greu dir-li que sí que és veritat que malauradament hi ha un nivell de
no tolerància doncs molt alt.
La retirada de propaganda sempre ho veuran, suposo que serà dilluns, demà tinc hora
amb el tècnic que porta processos electorals conjuntament amb la secretària i suposo
que sí, que tot allò que passa sempre és a dir quan es fa qualsevol procés electoral, a
uns metres dels col·legis electorals es retira per part de la brigada doncs allò que pot ser
susceptible o es pot considerar doncs que té una connotació política. Sí que és veritat
que algun cop fins i tot per nosaltres ha estat discutible perquè les entrades als col·legis
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són a bastants metres, però no discutim, és a dir el tècnic és qui ho decideix i nosaltres
hem d’acatar-ho i ja està.
El que ens deien de la zona d’esbarjo que hi ha al costat de l’Onze, ara van posar
aquelles gandules que ho has de mirar bé per saber que són gandules i ara amb els
pressupostos participatius de 2017 hi havia una demanda de posar taules i bancs per fer
pícnic en el parc, i hem considerat que al costat d’aquestes zones de descans que
s’estan utilitzant molt era una bona zona per col·locar-hi una taula, per tant hi haurà
bancs, hi haurà una taula, perquè més enllà al costat de l’Onze que és un lloc on la
canalla pot anar a berenar, que s’ha ampliat la zona de mirador, s’ha fet una mica més
gran perquè s’ha posat terres que s’han mogut, per tant la idea és acabar-ho així. En
principi hi haurà uns contenidors per reciclatge, hi haurà les taules i hi haurà les cadires, i
també les bancs i les gandules.
I després amb La Flama, tots tenim clar que l’esplai ha de funcionar, Joventut en el Pla de
joventut ja es reivindica la necessitat d’utilitzar tota la masia com a espai propi perquè un
dels objectius és que la puguin utilitzar i ja ho estan fent i ho comencen a fer, és a dir en
el moment que se’ls hi omple excessivament, tenen una cessió de la masia durant el cap
de setmana per poder anar allà amb uns grups ja determinats que sempre els fem allà.
Per tant ara deuen estar en aquest procés ja de tornar a cedir claus i de tornar a utilitzar
la masia fixa, però el Pla de joventut ja recull que també es pugui tenir tot l’espai per
poder treballar.
I el que dèiem dels informes dels arbres, doncs això, ara quan acabem al desembre els hi
podran adreçar.

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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