
Ajuntament de Sant Sadurní d’Anoia
Segell

ACTA DE LA SESSIÓ   ORDINÀRIA   D  EL PLE MUNICIPAL DEL  DIA   27 DE MARÇ DE 2018  

Al saló de sessions de la Casa Consistorial de Sant Sadurní d'Anoia, província de Barcelona, el dia 27 de març de
2018 .

A les 19:41 hores es reuneixen els membres del PLE MUNICIPAL de l'Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia, a fi de
celebrar sessió ORDINÀRIA d'aquests òrgan, convocada per resolució de l'Alcaldia-Presidència per aquesta data i a
les 19:30hores.

Es celebra l'acte sota la presidència del senyor/a JOSEP M. RIBAS FERRER, alcalde-president  de la Corporació i
hi assisteixen el/la senyor/a MONTSERRAT BAULAS BORDES, secretària de la mateixa, que en dona fe.

Hi assisteixen, també els senyors/es regidors/es que s'indiquen a continuació:

ASSISTENTS:
MARIA ROSELL MEDALL PDeCAT
ÀNGELS CANALS VILA PDeCAT
JOSEP SUBIRANA MIQUEL PDeCAT
LAURA SALVADOR ALAÑA PDeCAT
XAVIER ROJO SÁNCHEZ PDeCAT

MONTSERRAT MEDALL PRADES ERC-AM
ANTONI SISTERNAS SÁNCHEZ ERC-AM
MARIA SURIÀ MILLA ERC-AM

SUSANNA MÉRIDA LÓPEZ PSC-CP
CRISTINA DE LA CRUZ PIÑOL PSC-CP
ALBERTO GUAL PASCUAL PSC-CP

JORDI PUJOL LIZANA CUP-PA
CARLOTA CARBÓ GIRÓ CUP-PA

RAFAEL BERLANGA ROJAS ICV-EUiA-E
M. MATILDE HERNANDO GARCIA ICV-EUiA-E

CARLES JIMÉNEZ MORERA PP

MONTSERRAT BAULAS BORDES Secretària
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_____________________________________________________________________________________________
Com que hi ha quòrum suficient perquè la celebració de l'acte sigui vàlida, la presidència el declara obert, donant
pas tot seguit a la deliberació i a la resolució, si s'escau, dels assumptes inclosos en l'Ordre del Dia pel torn que
s'indica seguidament:

1.-  DECLARACIÓ  INSTITUCIONAL  EN  DEFENSA  D'UN  SISTEMA  PÚBLIC  DE  PENSIONS  -  Expedient
SEC/179/2018

2.-  DECLARACIÓ  INSTITUCIONAL  EN  DEFENSA  DE  L'ESCOLA  CATALANA  I  DEL  MODEL  D'IMMERSIÓ
LINGÜÍSTICA - Expedient SEC/178/2018

3.- APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR 28-11-2018

PART RESOLUTIVA

4.- PLA ESTRATÈGIC DE SUBVENCIONS PER L'ANY 2018. - Expedient INT/195/2018

PART DE CONTROL

5.- DONAR COMPTE AL PLE DELS DECRETS APROVATS PER L'ALCALDIA - Expedient SEC/41/2018

6.- DONAR COMPTE AL PLE DELS ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL - Expedient SEC/42/2018

MOCIONS

7.-  MOCIÓ  QUE  PRESENTA EL  GRUP  MUNICIPAL  SOCIALISTA DE  L'AJUNTAMENT  DE  SANT  SADURNÍ
D'ANOIA PER ESTABLIR UN SISTEMA PÚBLIC DE PENSIONS AMB MAJOR CAPACITAT DE REDISTRIBUCIÓ I
REDUCCIÓ DE LES DESIGUALTATS - Expedient SEC/123/2018

8.-  MOCIÓ  PRESENTADA PEL  GRUP  MUNICIPAL  D'ICV-EUIA SOBRE  EL DRET  A MORIR  DIGNAMENT  -
Expedient SEC/172/2018

9.-  MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL D'ESQUERRA REPUBLICANA  I  LA CUP PER A RETRE
HOMENATGE A LA MEMÒRIA DE GUILLEM AGULLÓ I SALVADOR - Expedient SEC/173/2018

10.-  MOCIÓ  QUE  PRESENTA LA CUP  PER  LA GESTIÓ  DIRECTA DE  LES  ZONES  BLAVES  -  Expedient
SEC/175/2018

11.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA A FAVOR DEL RESPECTE A LES DECISIONS
JUDICIALS I A L'APROPAMENT DELS PRESOS. - Expedient SEC/174/2018

12.-  MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA DE SUPORT A LA IMPLEMENTACIÓ DE LA
RENDA GARANTIDA DE CIUTADANIA - Expedient SEC/176/2018

13.- MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUPS MUNICIPALS DEL PDeCAT, ERC I CUP SOL·LICITANT L'APROPAMENT
DELS  PRESOS  CATALANS  JORDI  CUIXART,  JORDI  SANCHEZ,  JOAQUIM  FORN  I  ORIOL JUNQUERAS  -
Expedient SEC/177/2018

PRESA DE CONEIXEMENT

14.- PRESA DE CONEIXEMENT DE LA RENÚNCIA AL CÀRREC DE REGIDORA - Expedient SEC/171/2018

PRECS I PREGUNTES

15.- PREGUNTA DEL GRUP MUNICIPAL ICV-EUIA-E SOBRE L'EMPRESA SUMAR - Expedient SEC/180/2018

URGÈNCIES SOBREVINGUDES

16.- DONAR COMPTE AL PLE DE LA RATIFICACIÓ DEL DECRET 537/2018 DE LA CARTA DE SUPORT A LA
CONCESSIÓ DE LA CREU DE SANT JORDI  PER AL SECRETARIAT DE FEDERACIONS I AGRUPACIONS DE
DEFENSA FORESTAL DE CATALUNYA (SFADF) - Expedient SEC/153/2018
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Obre el Ple el Sr. Alcalde:

“...ordinari d’aquest mes de març, una miqueta amb retard de l’habitual, que serien dos quarts de vuit, quasi ara tres
quarts de vuit. Però hi ha hagut una sèrie de reunions aquí sobre la taula del plenari per anar transaccionant alguna
de les mocions que estaran avui a l’ordre del dia.

Passem, doncs, al primer punt de l’ordre dia, que és una declaració institucional en defensa d’un sistema públic de
pensions. Aquesta declaració institucional està portada per l’equip de govern, que també s’hi afegeix la CUP en
aquesta declaració institucional. No sé si algú més s’hi vol afegir? [Pausa.] Iniciativa també es vol afegir a aquesta
primera. I el Partit Socialista també s’hi afegeix. Partit Popular? [Algú diu: ‘No.’] No? S’hi afegeix? [Pausa.] Ah, té la
paraula, doncs.

1.-  DECLARACIÓ  INSTITUCIONAL  EN  DEFENSA  D'UN  SISTEMA  PÚBLIC  DE  PENSIONS  -  Expedient
SEC/179/2018

Declaració institucional en defensa d'un sistema public  de pensions presentat per PDeCAT i ERC-AM, a la que
s'adhereixen la CUP-PA , ICV-EUIA-E i PSC-CP.

Davant  l'incessant  qüestionament  al  qual  s'està  sotmetent  el  nostre  sistema de Seguretat  Social,  i  per  tant  la
viabilitat  del nostre sistema de pensions, les organitzacions sindicals,  donant continuïtat  a les mobilitzacions en
defensa de les pensions públiques, inicien una campanya de suport i defensa d'un sistema que ha estat i ha de
seguir sent garant de cohesió i de protecció social. 

De forma subtil però constant, es repeteixen arguments que presenten una suposadament inevitable inviabilitat del
sistema  de  pensions.  S'argumenta  un  fenomen  conegut  i  previsible  com  l'increment  de  les  persones  d'edat
avançada, juntament amb uns altres que es presenten com a inqüestionables, però que no necessàriament ho són:
la  menor  entrada  de  població  estrangera,  la  menor  natalitat,  o  l'existència  d'un  mercat  de  treball  que  ofereix
ocupacions escasses i poc remunerats. 

Des del moviment sindical, es denuncia que aquestes tesis combinen realitats previsibles i abordables amb unes
altres  que  han  de  ser  corregides  amb les  polítiques  adequades,  en  lloc  d'insistir  a  mantenir  les  equivocades
polítiques d'austeritat a ultrança. 

Al costat d'elles, concorren altres posicions que es fonamenten a presentar, des de sectors amb clars interessos
mercantils,  les pensions públiques com a inviables, al mateix temps que s'ofereixen com a alternativa sistemes
privats  de pensions, obviant  que no són,  de cap manera,  capaces de protegir  millor  el  conjunt  de la  població
pensionista. 

Els poders públics han d'apostar per garantir, des del sistema públic, pensions suficients com a eina fonamental per
a mantenir  i  reforçar  la  cohesió social.  Les cotitzacions procedents  de l'ocupació,  que han de millorar  la  seva
disminuïda aportació actual, i el reforç del finançament públic, com a element que garanteix un adequat compliment
del pacte intergeneracional, a més d'un eficaç mecanisme de redistribució de renda, són peces essencials. 

Les cotitzacions a la Seguretat Social no són, com es repeteix per intentar desprestigiar-les, un impost que paguen
els empresaris i en menor mesura els treballadors. 

La cotització a la Seguretat Social és salari de les treballadores i els treballadors que es lliura a l'Estat per finançar
les prestacions actuals i definir els drets a la pensió futura dels actuals cotitzadors. Tot això, per tenir cobertes, de
forma adequada, les situacions de malaltia, defunció o vellesa. 

El problema no està en el sistema, les necessitats futures del qual són conegudes i previsibles, està, entre altres
causes,  en la  voluntat  de reduir  el  seu nivell  de cobertura,  el  debilitament  de  les  seves fonts  de  finançament
procedents del mercat de treball, afeblint els mecanismes de distribució de renda en les empreses i en la societat,
agreujat per l'ús que, en ocasions, es fa de la recaptació, destinant els diners a altres finalitats per a les quals no
estava previst. 

Estem assistint  a una campanya de mobilitzacions, a diverses poblacions d’Espanya on s’ha pogut veure  centenars
de jubilats  manifestant-se. A Madrid,  fins i tot han superat les barreres de seguretat del Congrés dels Diputats i
s'han concentrat davant de la Cambra.

A Barcelona jubilats i jubilades  s'han manifestat pel centre de la ciutat per reclamar la revaloració de les pensions i
rebutjar la gestió del Govern espanyol en aquesta matèria. La pèrdua de poder adquisitiu dels pensionistes o els
canvis anunciats per l'Executiu central respecte als plans de pensions privats han estat alguns dels motius de la
mobilització.
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Està clar que el Sistema Públic de Pensions espanyol necessita d'una reforma que  millori a nivell de sostenibilitat
present i futur pel que fa al dret d'accés i al manteniment d'unes prestacions i pensions dignes  dins de l'actual
sistema de repartiment,  davant d'uns interessos privats que pressionen en sentit  contrari  per desacreditar  –lo ,
pretenent aconseguir els seus especulatius propòsits de guanys amb els plans de pensions privats, conduint per tant
cap al que seria un sistema de pensions mixt o de capitalització que, com sabem per experiència d'altres països del
món que els han implantat, no funciona.

Per  aquests  motius,  el  creixement  i  expansió  del  recent  moviment  social  de  les  plataformes  ciutadanes  i
associacions en defensa de les pensions públiques, coordinades, és el resultat de la creixent preocupació no només
dels més de nou milions de pensionistes actuals, sinó dels molts més que ho seran en el futur, per preservar i
garantir el dret fonamental a una pensió digna. Així ho contempla la Constitució Espanyola en el seu article 50: "Els
poders públics garantiran, mitjançant pensions adequades i periòdicament actualitzades, la suficiència econòmica
als ciutadans durant la tercera edat.

També els jubilats i  jubilades de Sant  Sadurní d'Anoia  tenen previst  llegir un manifest per reclamar "pensions
dignes" amb pujades al ritme de la inflació i la derogació de l'actual índex de revaloració, i organitzen concentracions
al carrer  per fer visible el seu  descontentament i desacord amb l’actual situació

Per tot l'anterior, el Ple de l'Ajuntament  de Sant Sadurní d'Anoia. 

MANIFESTA 

Ens sumem a les reivindicacions de les organitzacions sindicals i del moviment social de les plataformes ciutadanes
i  associacions  en  defensa  de  les  pensiones  públiques,   i  donem  suport  a  les  mobilitzacions  promogudes  per
aquestes organitzacions, en la defensa d'un sistema públic de pensions que garanteixi el manteniment del contracte
social inherent al nostre sistema de pensions públiques. 

A través d’aquest, s'afavoreix la cohesió social i es respecten els drets construïts al llarg de la vida laboral, al costat
de mesures efectives de redistribució de la riquesa, que garanteixin pensions suficients en tots els casos, i que
mantinguin  el  seu  poder  adquisitiu,  reemplaçant  la  fórmula  actual  de  revaloració,  que  es  limita  a  garantir  un
clarament insuficient increment del 0,25 % anual. 

Així  mateix traslladem al Govern de l’Estat ,  els grups parlamentaris  i  els interlocutors socials,  la necessitat  de
recuperar els mecanismes de govern, participat del sistema públic de pensions a través del Diàleg Social ,  per
canviar l'actual legislació de pensions, de manera que els increments de les pensions cobreixin l'augment dels preus
i que els Pressupostos Generals de l'Estat incloguin partides per assegurar el finançament de la Seguretat Social

L'increment de pensionistes i la major durada de les prestacions, processos coneguts, previsibles i saludables, an
d'anar acompanyats de mesures efectives, acordades amb els interlocutors socials i, en la major mesura possible,
les forces parlamentàries, que permetin mantenir el pacte intergeneracional que constitueix el nostre sistema de
pensions públiques de repartiment.

INTERVENCIONS:

Es posiciona el Sr. Carles Jiménez i Morera, regidor del grup municipal del Partit Popular:

“Moltes gràcies, Sr. Alcalde. Simplement per demanar a la Sra. Secretària que aixequi acta de la no concurrència
dels requisits establerts a l’article 85 del Reial decret de 2568, de 1986, que, entre altres coses, estableix que en el
saló de plens ha d’haver-hi la imatge de Sa Majestat el Rei en un lloc preferent, així com també que no hi ha en
aquest plenari la bandera nacional, que tampoc està presidint en aquest plenari.

A la vista de que hi han altres qüestions que presideixin en el mateix plenari, doncs aquest grup demana a la Sra.
Secretària  que  aixequi  acta  en  aquest  moment  de  l’incompliment  per  part  de  que  aquest  plenari  no  està
correctament no convocat sinó que no compleix els requisits previstos a l’article 85 del Reial decret de 2568, de
1986. I, per tant, demanaria a la Sra. Secretària el mateix aixecament d’aquesta acta, donant fe de la inexistència
dels elements.

Moltes gràcies.”

Diu el Sr. Alcalde:

“Moltes gràcies. S’hi afegeix en aquesta declaració institucional? [Pausa.] No. Doncs, per tant, donem la paraula a la
regidora Sra. Àngels Canals perquè faci lectura d’aquesta declaració.”
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[La Sra. Àngels Canals i Vilà llegeix la declaració institucional.]

Aquesta és una proposta que vam presentar i, bé, que es treballar també en diferents comissions. En tot cas, només
dir des de la perspectiva del nostre grup polític que nosaltres donem suport, òbviament, a aquesta declaració. A
més, és perquè té el sentit, justament, de no acotar propostes concretes, sinó de permetre i estar en el sentit que se
li  dona a aquesta declaració de que no estem d’acord amb el  fet  de que justifiqui  la  insostenibilitat  de l’actual
sistema, perquè es basa, exclusivament, en aquest pacte de..., intergeneracional, doncs, de donar..., de que les
pensions es financen, exclusivament, en les aportacions del treball de les persones que estan en actiu.

Nosaltres pensem que s’han de..., l’objectiu és tenir unes pensions dignes, tenir unes pensions que, a més a més,
quedin reequilibrades i d’acord que es garanteixin aquests increments del nivell dels IPCs que vagin passant, que
d’alguna manera siguin el que equilibri el fet de passar d’una vida activa a una vida de jubilat, de que garanteixin les
rendes mínimes que ha de tenir una persona per poder viure dignament en aquest país. I que, per tant, si fa falta
que hi hagi un reequilibri econòmic per donar, per poder garantir aquestes pensions en aquest nivell de dignitat, els
pressupostos  generals  de  l’Estat  prevegin  els  increments  que  siguin  necessaris  per  cobrir  totes  aquestes
deficiències,  que ara  són les  que justifiquen els  polítics,  doncs,  en aquest  cas,  que ens governen de que les
pensions, el sistema de pensions és insostenible.

Cal, per tant, modificar, si cal, l’actual sistema per garantir aquest objectiu final. Per tant, aquest és el sentit. I també
donar tot el suport als pensionistes de Sant Sadurní d’Anoia. Pensem que a Sant Sadurní d’Anoia hi han unes 1.800
persones que tenen més de seixanta-cinc anys i que, per tant, doncs, són les que estan rebent, si no són vídues o si
realment no depenen de les pensions del cònjuge, que això és un altre apartat, també estan molt preocupats, i això
ens  ho han manifestat,  d’aquestes  polítiques  que està  duent  a  terme en aquest  moment  el  Govern  del  Partit
Popular.”

Diu el Sr. Alcalde:

“Moltes gràcies. Vol dir alguna cosa, per part del Partit Popular?”

Contesta el Sr. Carles Jiménez i Morera, regidor del grup municipal del Partit Popular:

“Sí; moltes gràcies, Sr. Alcalde. Simplement, doncs, que no estem d’acord amb les..., podríem estar d’acord amb el
contingut mateix de la mateixa declaració institucional, però no podem estar d’acord amb les paraules versades per
la mateixa portaveu del grup del PDeCAT. Perquè el Partit Popular, i en aquest moment el Govern d’Espanya, en
cap cas  ha  determinat  la  insostenibilitat  del  sistema de  les  pensions.  En  aquest  sentit,  el  que  sempre  s’està
demanant  i  el  que s’està buscant,  i  és aquesta voluntat  de que els  nostres representants polítics es troben al
Congrés dels Diputats..., estem treballant per buscar una solució, que aquesta solució comporti poder dotar aquest
sistema, aquest Pacte de Toledo d’aquells recursos necessaris per continuar amb aquest sistema, i, a la vegada,
dotar de nous ingressos a fi i efecte de poder aconseguir unes..., no unes pensions dignes, sinó poder seguir pagant
el que s’ha estat contribuint al llarg d’aquests anys.

I el que sí que és important, i volem recalcar des del Partit Popular, que quan s’apuja un 0,25 tenim queixes, o sigui,
hi han queixes per part de diferents representants polítics, però quan es congelen les pensions com es van congelar
en aquella època, amb el Partit Socialista, ningú es va queixar d’aquella congelació.

Per tant, en aquest sentit, el que hem de buscar són solucions perquè aquest sistema sigui totalment compensable,
un sistema retributiu, i, sobretot, que pugui augmentar amb els nivells de vida.

Avui també hem d’assenyalar que s’ha arribat a un acord, i el Govern d’Espanya així ho ha manifestat, que apujarà
un 3 per cent en aquelles pensions més baixes, així com hi haurà una rebaixa de l’1 per cent de l’IRPF. I tot això per
tal de contribuir a aquest sistema retributiu, a aquest sistema de poder adquisitiu dels nostres jubilats.

Nosaltres haguéssim donar suport a aquesta declaració institucional, però vistes les manifestacions versades pel
mateix PDeCAT, doncs, el nostre grup no podem donar suport a la mateixa declaració.

Gràcies.”

Diu el Sr. Alcalde:

“Moltes gràcies. Algun grup vol dir alguna cosa?  [Algú diu: ‘Bé.’] Teòricament, em sembla que en una declaració
institucional no es diu, oi?, però... [Veus de fons.] El botó..., quan està el botó vermell, està mut; quan el botó està
apagat, funciona.”

Manifesta el Sr. Rafa Berlanga i Rojas, regidor del grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds:
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“Ara.  [Veus de fons.] Molt  bé. Doncs,  res, ratificar-nos en el  que ja vam dir  ahir  a la Junta de Portaveus, que
donarem suport a aquesta declaració institucional, que ens hagués agradat que s’hagués afegit també la moció...,
que parlaré més endavant, també, sobre el mateix tema, que dona més forà també a la declaració, però res més.

Del que ha dit el Carles, del Partit..., PP, bé, dir-li que sí hi va haver també..., van haver-hi queixes quan es va fer la
congelació. Però, bé, tampoc no entrarem en discussions. Només ratificar-nos en el que vam dir ahir.

Gràcies.”

Diu el Sr. Alcalde:

“Moltes gràcies. Per part de la CUP, si volen dir alguna cosa... Si no volen dir res, passem el torn, eh?”

Expressa el Sr. Jordi Pujol i Lizana, regidor del grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular:

“Simplement, doncs, dir que també que nosaltres ens afegim a la declaració institucional havent de contestar una
mica a la intervenció del PP. Dir que, home, és un exercici de cinisme important, el PP, que s’ha fos més de 66.800
milions d’euros que hi havia el 2011, no?, al Fons de Reserva de la Seguretat Social, ara ens vinguin a dir que si
pugen un 0,25, un 3 o el que sigui, doncs, és una vergonya més d’intentar defensar l’indefensable per part del
regidor del PP, que prou feina té.”

Diu el Sr. Alcalde:

“Moltes gràcies. Per part dels Socialistes. Té la paraula la Sra. Susanna.”

“Sí; nosaltres també explicar que ens hem adherit a aquesta declaració institucional, que ens sap greu que ens
fessin retirar la moció que vam presentar el mes passat amb referència al tema de donar suport a les pensions
públiques, perquè nosaltres ens pensàvem que ens la feien retirar per arribar a un intent de consens entre tots els
grups municipals. I el que vam demanar quan es va presentar aquesta declaració és agafar els punts que nosaltres
havíem presentat amb la moció del mes passat i que de bona fe vam retirar, a petició del Govern, que alguns, si més
no alguns d’aquells punts en els que poguéssim trobar un consens entre tots els grups polítics, es poguessin afegir
a aquest manifest. I la nostra sorprès ha estat que no ha estat possible incorporar cap punt.

I  així  com des del PDeCAT s’ha defensat, o des del Govern, en la lectura d’aquest manifest,  el  fet de que es
buscava una posició genèrica en la que tothom es pogués, no ho sé, incloure, no?, nosaltres creiem que ha arribat
el moment de passar d’afirmacions genèriques a proposar solucions concretes, perquè el problema és greu, és molt
greu, i el tenim a sobre de la taula.

Per tant, ara ja no solament cal dir: ‘Escolta, hem d’arreglar això, hem d’anar tots a una...’ No, no. Ha arribat el
moment de que cada partit posi sobre la seva taula quines són les seves solucions, perquè això està aquí a sobre,
ja. Vull dir, el problema ja hi és, i s’ha de solucionar ja. Per tant, nosaltres el que presentàvem amb la moció, que
avui hem tornat a incorporar perquè enteníem, precisament, que havíem de passar aquesta fase de propostes,
doncs, fem això exactament, no?, ja, posar solucions concretes a sobre de la taula, amb les que es pot estar d’acord
o no, però creiem que cal fer ja aquest pas decisiu.

En aquest sentit, dir-li al Partit Popular que no acceptem lliçons de govern, que s’han polit tota l’herència que més bé
o més malament, amb els seus clars obscurs, perquè també hi van ser, va deixar el Govern de Zapatero; 68.000
milions d’euros que vostès s’han polit, uns diners que havien d’arribar fins al 2023, i que el 2018 ja no hi són. Per
tant, lliçons, les justetes.

Gràcies.”

Dona la paraula el Sr. Alcalde:

“Moltes gràcies. Té la paraula la Sra. Montserrat Medall, per part d’Esquerra Republicana.”

“Gràcies, Sr. Alcalde. No, dir que, bé, nosaltres ja hi estàvem adherits. Hi donem suport. Només és que la declaració
institucional és molt més oberta i va molt més enllà, no? I per parlar, per contestar una mica a la Sra. Mérida, és que
els punts de la moció que, ja debatrem, en tot cas, després, doncs, estan com molt encasellats cap a una línia del
partit del PSOE. I la declaració institucional va molt més oberta i va molt més enllà.

Gràcies.”

Diu el Sr. Alcalde:
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“Moltes gràcies.

Es deixa constància per part del PSC que no s'ha incorporat cap punt de les mocions que ells ja van presentar fa
mesos. Proposen solucions a la seva moció.

L'alcalde deixa constància que aquesta declaració institucional ha rebut el suport dels grups polítics municipals del
PDeCAT i ERC-AM, CUP-PA , ICV-EUIA-E i PSC-CP. llevat del PP que no dona suport

_____________________________________________________________________________________________

Doncs passarem al següent punt, que és el punt número 2, que és declaració institucional en defensa de l’escola
catalana i del model d’immersió lingüística. Amb aquesta moció, que també presenta l’equip de govern s’hi han
adherit la CUP i també Iniciativa. Hi ha algun partit més del plenari que s’hi adhereix? [Pausa.] També el Partit dels
Socialistes. Entenc que cap més partit s’hi adhereix.

2.-  DECLARACIÓ  INSTITUCIONAL  EN  DEFENSA DE  L'ESCOLA CATALANA I  DEL  MODEL  D'IMMERSIÓ
LINGÜÍSTICA - Expedient SEC/178/2018

Declaració institucional en defensa de l'Escola Catalana i del model d'immersió lingüística presentat per PDeCATi
ERC-AM, a la que s'adhereixen la CUP-PA, ICV-EUiA-E i PSC-CP.

Massa vegades des del món local hem hagut de sortir a denunciar les continues agressions del Govern Espanyol al
model  català  d’escola.  Des  del  món  local  reconeixem  que  el  model  d’escola  catalana  i  el  model  d’immersió
lingüística  és  un  model  d’èxit.  Ha  estat  producte  d’una  voluntat  política,  del  treball  de  molts  professionals  de
l’ensenyament, del compromís de les famílies i dels ajuntaments. Aquest model fa que el català sigui la llengua
vehicular i comuna d’aprenentatge dins dels centres educatius del nostre país i, una eina de cohesió social i cultural.

El  model educatiu  català té per  finalitat  la formació integral de la persona i  la seva capacitació per a conviure
democràticament  en  la  pluralitat,  des  d’enfocaments  pedagògics  que  possibiliten  la  construcció  crítica  del
coneixement i l’autonomia de pensament i d’aprenentatge de tots i cadascun dels infants, independentment d’origen,
llengua o condicions individuals.

El país es va dotar d’una llei amb un ampli suport, la Llei d’Educació de Catalunya (LEC), com a la legislació pròpia
del país en matèria d’educació, que garanteix un model educatiu que dóna bons resultats acadèmics, en assolir els
alumnes els nivells  adequats de coneixement d’ambdues llengües al  finalitzar l’ensenyament  obligatori,  tal  com
acrediten els resultats de les proves d’avaluació efectuades. Durant aquests més de 30 anys, el model d’immersió
lingüística ha contribuït de manera decisiva a millorar l’ús social de la llengua catalana, garantint i promovent la
igualtat d’oportunitats en una societat cohesionada. No és la primera vegada que s’ataca la solidesa del sistema
educatiu català, la LOMCE fou un exemple més d’invasió de competències i d’utilització política d’un model educatiu
català d’èxit.  El Tribunal  Constitucional  ha anul·lat,  recentment,  el  finançament  de l’escolarització  en castellà  a
càrrec de fons públics a Catalunya en centres privats per envair competències autonòmiques. 

Els  professionals  del  sistema educatiu,  les  famílies  i  els  ajuntaments  garanteixen i  fan  possible  aquest  model
educatiu català. Davant de la judicialització de la seva tasca educativa i  de l’actitud bel·ligerant d’alguns partits
polítics, concretament Partit Popular i Ciudadanos, que utilitzen l’atac al model d’escola catalana com a plataforma
per obtenir beneficis electoralistes a l’Estat Espanyol,  és obligat reconèixer que han estat claus per mantenir  la
funció de cohesió social i de convivència democràtica en un context, també, de tensions encara vinculades a la crisi
econòmica. 

Tornen  els  plantejaments  que  propugnen  públicament  una  involució  educativa  uniformitzadora,  l’adoctrinament
ideològic, la generació de sospites i denúncies i la segregació lingüística. Tots aquests arguments estan buits de
raonaments  pedagògics,  es  mouen simplement  per  l’afany de  desfer  qualsevol  tret  propi  de  la  nostra  societat
catalana. Els atacs del govern espanyol del Partit Popular amb el suport de Ciutadans volen posar en risc aquest
model educatiu català compromès amb la igualtat d’oportunitat dels infants i amb els valors cívics i democràtics de
convivència de la nostra societat. 

Per aquests motius el ple de l’Ajuntament de Sant Sadurní d’Anoia  acorda:

Primer.- Rebutjar l’intent de segregació dels infants per motiu lingüístic de la LOMCE. 

Segon.- Rebutjar tot atac que posi en perill  la immersió lingüística a Catalunya.

Tercer.- Rebutjar la voluntat d’alguns partits polítics de trencar el model d’escola catalana i incorporar una casella
per triar  el castellà com a llengua vehicular a l’escola catalana. Iniciativa que busca dividir i  segregar la nostra
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societat per motius de llengua en contra de l’Estatut de Catalunya i de la consensuada Llei d’Educació. La cohesió
social és una línia vermella infranquejable.

Quart.- Donar suport al nostre model d’escola, com a model compromès amb la  cohesió social, exitós i estimat,
garanteix la cohesió social i la igualtat d’oportunitats  per a l’alumnat i assegura el coneixement de les dues llengües
per part de l’alumnat

Cinquè.- Defensar la institució escolar que ha mantingut vives la llengua i les tradicions del país. És fruit de tot això
el fet que avui Catalunya compti amb una molt rica experiència pedagògica i d’innovació educativa, amb un ampli i
molt divers teixit associatiu i amb un conjunt plural d’iniciatives educatives. 

Sisè.- Ens comprometem a actuar de manera activa en suport del model educatiu català, que contribueix a construir
una societat més cohesionada, democràtica i lliure, i que no separi els infants i joves per la seva llengua d’origen.

Setè.- Reiterar el compromís amb l’escola catalana com a eina clau per a la cohesió social, la igualtat d’oportunitats
i la qualitat educativa a través del consens que hem construït els darrers 30 anys.

Vuitè.- Donar trasllat d’aquesta declaració  al Ministre d’Educació, Cultura i Esports del Govern de l’Estat Espanyol,
que és qui vol aplicar-ho; als Grups Parlamentaris; al Consell de Direcció del Departament d’Ensenyament de la
Generalitat de Catalunya, als òrgans i associacions de representants dels directors i docents dels centres educatius
del Servei d’Educació de Catalunya; a les Federacions d’Associacions de Mares i Pares d’alumnes de Catalunya;
als grups Parlamentaris  dels Parlament de Catalunya i  a les entitats municipalistes (ACM i FMC)  i  als centres
educatius del nostre municipi. 

INTERVENCIONS:

Per tant, doncs, Sra. Canals, té la paraula.”

[La Sra. Àngels Canals i Vilà llegeix la declaració institucional.]

Diu el Sr. Alcalde:

“Moltes gràcies. Algun partit polític vol dir alguna cosa? [Pausa.] El Partit Popular té la paraula.”

Expressa el Sr. Carles Jiménez i Morera, regidor del grup municipal del Partit Popular:

“Molt ràpid, Sr. Alcalde. No, simplement per..., pensava que això era una declaració institucional i veig que el punt
vuitè posa ‘moció’, i que l’ajuntament acorda. Per tant, jo penso que és més un ‘manifesta’ que..., ja que és una
declaració institucional, doncs, fem les coses correctament.

I, després, per acabar, simplement dir que, a diferència de molts, el Partit Popular acata les sentències del Tribunal
Constitucional. I la sentència del Tribunal Constitucional del 21 de febrer de 2018 ja va dir que era inconstitucional la
casella del castellà, així com les ajudes que establia la mateixa LOMCE. Per tant, nosaltres l’acatem, la respectem i
esperem que també algun dia la Sra. Canals respecti i acati les sentències del Tribunal Constitucional, com demana
en aquesta mateixa declaració institucional.

Moltes gràcies.”

Diu el Sr. Alcalde:

“Tal com hem fet a l’observació, canviarem la paraula del punt vuitè. de ‘moció’ a ‘declaració’. Algú més té alguna
cosa a dir? [Pausa.] Per part del Partit dels Socialistes, té la paraula la Sra. Cristina de la Cruz.”

“Bon vespre  a tothom. Bon vespre als  nostres  oients de Ràdio  Sant  Sadurní  d’Anoia i  també al  nostre públic
minoritari d’avui, però, bé, no per això no se’ls ha de donar la benvinguda i també agrair la seva assistència.

Nosaltres, el grup del PSC, el grup municipal, donem suport a aquesta declaració institucional i també a la Comissió
Informativa  vaig  manifestar  que  volíem  presentar  una  moció  en  aquest  sentit,  de  defensa de  l’escola  pública
catalana, i finalment no es va presentar perquè la declaració institucional ja recollia els nostres pronunciaments.

Només fer esment que en aquest plenari hem presentat no només aquesta declaració institucional, que defensa del
català i  del model de normalització lingüística, sinó que l’any 2012 també vam presentar una moció a favor de
l’escola catalana també, que va ser aprovada per aquest Ple, el desembre del 2012. I va ser una moció que va ser
consensuada prèviament al Consell Escolar Municipal, també. I vaig tenir el goig de poder-la presentar jo com a
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regidora d’Educació.

També l’any 2012 vam aprovar en aquest plenari una moció, també, en commemoració de la Llei de normalització
lingüística de Catalunya, que es va aprovar en el seu moment al Parlament de Catalunya, i vam commemorar també
la llei i la defensa. I també, el mes de novembre passat, vam aprovar una declaració institucional sobre els atacs a
l’escola catalana, per dir que això és un tema vigent i que està sempre sobre el plenari, i que el grup municipal
Socialista, doncs, que sempre estem a favor de l’escola pública catalana. El model de normalització lingüística és
cohesionador, integrador, és sostenible –s’ha vist amb els anys–. I d’aquí jo també retre un homenatge també a la
nostra diputada Marta Mata, que va ser precursora, junt amb altres diputats del Parlament de Catalunya, i que hem
de continuar el seu llegat.

Moltes gràcies.”

Dona la paraula el Sr. Alcalde:

“Moltes gràcies. Per part d’Esquerra Republicana...”

Diu la Sra. Montserrat Medall i Prades, regidora del grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya

“Sí. No, només contestar-li al senyor regidor del grup del Partit Popular que el Govern espanyol desobeeix el TC i
continua pagant el Castor.

Gràcies.”

Dona la paraula el Sr. Alcalde:

“Moltes gràcies a tots.”
L'alcalde deixa constància que aquesta declaració institucional ha rebut el suport dels grups polítics municipals del
PDeCAT i ERC-AM, CUP-PA , ICV-EUIA-E i PSC-CP. llevat del PP que no dona suport

3.- APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR 28-11-2018

Passem, doncs, al punt tercer d’aquest ordre del dia, que en aquest cas seria l’aprovació de l’acta de la sessió de
novembre. Ja vam dir que la retiràvem de l’ordre del dia fins que no estigués totalment transcrita l’acta.

PART RESOLUTIVA

Per tant, passem al punt 4, que és el Pla estratègic de subvencions per a l’any 2018.

4.- PLA ESTRATÈGIC DE SUBVENCIONS PER L'ANY 2018. - Expedient INT/195/2018
  
El  present  Pla  estratègic  de  subvencions  de  l'Ajuntament  de  Sant  Sadurní  d'Anoia  pel  període  de  l'exercici
pressupostari del 2018, té la seva base normativa en l'article 8 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions, on es disposa que les administracions que proposin l'establiment de subvencions, han de concretar en
un pla estratègic de subvencions els objectius i efectes que es pretenen amb la seva aplicació, el termini per a la
seva  consecució,  els  costos  previsibles  i  les  seves  fonts  de  finançament,  supeditant-ho,  en  qualsevol  cas,  al
compliment dels objectius d'estabilitat pressupostària.

Aquest Pla estratègic de subvencions vol destacar, d'acord amb la normativa vigent, que el procediment ordinari de
concessió  de  les  subvencions  és  el  règim  de  concurrència  competitiva.  El  procediment  de  subvencions  per
concessió  directa  comprèn  aquelles  subvencions  previstes  nominativament  en  el  pressupost  de  l'Ajuntament,
aquelles subvencions l'atorgament de les quals vingui  imposat per una norma de rang legal,  i  excepcionalment
aquelles  altres  subvencions  en  què  s'acreditin  raons  d'interès  públic,  social,  econòmic  o  humanitari,  o  altres
degudament justificades que en dificultin la convocatòria pública, per la seva especificitat, la identificació o previ
acotament dels beneficiaris potencials o altres circumstàncies anàlogues.

El control i avaluació de resultats derivats de l'aplicació del present Pla Estratègic, serà realitzat per la Intervenció de
l'Ajuntament, seguint les directrius definides a l'article 12 del Reglament de la Llei General de Subvencions, referents
al règim de seguiment i avaluació contínua del Pla.

La Intervenció podrà reclamar la col·laboració dels diferents centres gestors de les diferents àrees de l'Ajuntament
afectades ple Pla, per tal de desenvolupar les seves atribucions en matèria de seguiment i avaluació.

Finalitzada la vigència del Pla, la Intervenció emetrà un informe d'avaluació sobre l'estat d'execució dels objectius
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plantejats en el mateix.

D'acord  amb el  referit  informe,  s'elaborarà  una proposta  amb suggeriments  per  a  la  redacció  del  següent  Pla
Estratègic de Subvencions.

D'acord  amb  les  precedents  consideracions,  la  Comissió  Informativa  d'Hisenda  va  dictaminar  favorablement
l'expedient

A la vista de tot això, el Ple Municipal adopta els acords següents:

PRIMER: APROVAR inicialment  el  Pla Estratègic de Subvencions de l'Ajuntament  de Sant  Sadurní d'Anoia pel
període de l'exercici pressupostari del 2018, amb el contingut que figura a l'Annex del present acord, del qual en
forma part indissociable.

ANNEX

PLA ESTRATÈGIC DE SUBVENCIONS 2018

ÍNDEX   

1.- Preàmbul

2.- Beneficiaris i matèries respecte a qui s'establiran subvencions

3.- Naturalesa jurídica

4.- Àmbit d'aplicació.

5.- Modalitats de concessió

6.- Seguiments i efectes

7.- Fitxes dels objectius estratègics

– Objectiu estratègic 1: foment de projectes i accions educatives que promoguin la formació de les persones i fomentin la 
innovació

– Objectiu estratègic 2: foment de les accions comunitàries, d'integració i cohesió socials

– Objectiu estratègic 3: foment de les accions i iniciatives socials per l'ajuda al tercer mon

– Objectiu estratègic 4: foment dels projectes o activitats de caràcter juvenil i del lleure

– Objectiu estratègic 5: foment de la promoció i el desenvolupament econòmic

– Objectiu estratègic 6: fomentar la promoció de les activitats esportives socials i la seguretat

– Objectiu estratègic 7: foment de la millora mediambiental municipal

– Objectiu estratègic 8: foment del turisme, el comerç, l'activitat firal i la gastronomia local

– Objectiu estratègic 9:foment de la cultura, les festes populars, la cultura popular i tradicional

– Objectiu estratègic 10: foment de la mobilitat municipal 

– Objectiu estratègic 11: foment de les noves tecnologies i mitjans de comunicació

– Objectiu estratègic 12: foment de l'urbanisme municipal 

– Objectiu estratègic 13: millora de la salut municipal 

8.- Resum aportacions directes

PLA ESTRATÈGIC DE SUBVENCIONS

1.- PREÀMBUL

L'Ajuntament de Sant Sadurní, mitjançant aquest Pla Estratègic de Subvencions, es vol dotar d’un instrument de gestió que faciliti la planificació,
execució i avaluació de les polítiques públiques que té encomanades.

L’elaboració d’aquest Pla Estratègic de Subvencions té com a finalitat dotar d’una major transparència la despesa pública que tingui caràcter de
subvenció, tot aconseguint un increment dels nivells d’eficiència i eficàcia en la seva gestió.

Mitjançant aquest Pla Estratègic de Subvencions es compleix amb el mandat legal bàsic establert a l’article 8.1 de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, General de Subvencions que disposa que “els òrgans de les Administracions públiques o qualsevol ens que proposi l’establiment de
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subvencions, amb caràcter previ, haurà de concretar en un pla estratègic de subvencions els objectius i efectes que es pretenen amb la seva
aplicació, el termini necessari per a la seva consecució, els costos previsibles i les seves fonts de finançament, que es supeditarà, en tot cas, als
objectius d’estabilitat pressupostària

Definit el marc general de l’equilibri pressupostari per a les administracions públiques en la normativa referent a l’estabilitat pressupostària (Llei
orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera) és necessari traslladar els seus principis rectors als diferents
components del Pressupost municipal.

El Pla Estratègic de Subvencions de l’Ajuntament dóna suport al compliment de les línies estratègiques fixades pel mandat dels anys 2015-2019,
el qual esdevé el full  de ruta de les polítiques que l’equip de govern vol  portar a terme en quatre anys. La vigència del Pla Estratègic de
Subvencions és el període pressupostari, en aquest cas l’any 2018.

Com a element fonamental que tanca aquest procés, la Llei estableix un sistema de seguiment a través del control i l’avaluació d’objectius per tal
d’assegurar que aquelles línies de subvencions que no assoleixin el nivell de consecució d’objectius desitjat o que siguin inadequades al nivell de
recursos invertits puguin ser modificades o substituïdes per d’altres, més eficaces i eficients o, en el seu cas, eliminades.

En aquest Pla es recullen els principis generals i inspiradors que regulen la concessió de subvencions i la seva justificació. Aquest fet, al qual es
sumen els instruments d’avaluació necessaris,  permetrà el  perfeccionament dels programes establerts,  la correcció de les desviacions que
s’observin i l’establiment de noves línies d’actuació.

Els eixos d’actuació són:

1. Promoure un territori  sostenible i  un desenvolupament econòmic equilibrat.  Garantir  la sostenibilitat  mediambiental  i  el  desenvolupament
equilibrat del territori, gestionar els espais naturals protegits i els d’interès local i treballar per l’accessibilitat de l’espai públic. Fomentar l’activitat
econòmica local i la qualitat de l’ocupació. Consolidar la xarxa de mercats municipals i contribuir a la dinamització turística del territori.

2. Treballar per la cohesió social i la millora de la qualitat de vida. Portar a terme polítiques que evitin la segregació social i territorial i cooperació
municipal per garantir l’accés de tota la població als serveis i prestacions socials. Donar suport a les famílies actualitzant el sistema de serveis
socials locals, promovent l’autonomia personal i l’atenció a la dependència, l’esport, la cultura de proximitat, l’educació i la salut pública, entre
d’altres.

3. Accions a favor de la convivència ciutadana. Fomentar polítiques d’igualtat de gènere, de conciliació laboral i familiar i polítiques d’acollida i
integració. Impulsar la ciutadania activa dels joves i la seva emancipació així com l’autonomia i implicació de les persones grans.

La concessió de subvencions per part de l’Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia, es realitzarà d’acord amb els següents principis:

– Publicitat i transparència, que garantiran la igualtat d'informació per a l'accés a subvencions i permetran el control de la gestió dels fons
destinats a les polítiques socials.

– Concurrència, especificant i detallant els requisits per obtenir la condició de beneficiari de la subvenció.

– Objectivitat, igualtat i no discriminació.

– Eficàcia i eficiència, consistent en l'optimització dels recursos públics assignats a cada programa, sense que en cap moment es puguin
sobrepassar les limitacions legals i/o pressupostàries establertes.

Serà imprescindible que la demanda de la subvenció sigui acompanyada per un expedient on s'especifiqui exactament per a que es farà servir.

2.- BENEFICIARIS I MATÈRIES RESPECTE A QUI S'ESTABLIRAN SUBVENCIONS

L’Ajuntament  de Sant  Sadurní  d'Anoia  concedirà  subvencions,  mitjançant  convocatòria  pública  o  a  través  de la  signatura  de  convenis  de
col·laboració, a favor de persones, associacions o Entitats privades amb la finalitat de fomentar la realització d’activitats d’utilitat pública o interès
social  per a promoure la consecució de fins públics atribuïts a la competència local.  Les matèries respecte les que anualment s’establiran
subvencions són:

AMBIT D'ACTUACIÓ PRESSUPOST 2018

Festes i Cultura Popular 58.500,00 €

Educació 30.860,00 €

Joventut 0,00 €

Benestar Social i Cooperació 100.487'10 €

Esports i Seguretat 51.975,00 €

Desenvolupament econòmic 11.000,00 €

Urbanisme 5,00 €

Accions socials i Ajuda al tercer Mon 83.247,74 €

Medi Ambient 6.790,00 €

Mobilitat 2.200,00 €

Noves tecnologies 0,00 €

Salut 8.940,00 €

Turisme i Comerç 33.000,00 €

TOTAL 387.004'84 €

3.- NATURALESA JURÍDICA

1184

NIF P0824000D · Plaça Ajuntament, 1 · 08770 Sant Sadurní d'Anoia · Tel. 938 910 325 · Fax. 938 183 470 · www.santsadurni.cat



El Pla estratègic  de subvencions de l’Ajuntament  de Sant  Sadurní d'Anoia té caràcter programàtic  i  el  seu contingut no generarà drets  ni
obligacions, de manera que cap potencial beneficiari podrà exigir indemnització o compensació en cas que el Pla no es porti a la pràctica en els
seus propis termes.

4.- AMBIT D'APLICACIÓ

El present  Pla serà d’aplicació a les subvencions que concedeixi  l’Ajuntament  de Sant  Sadurní d'Anoia,  entenent-se com a tals,  totes les
disposicions dineràries realitzades per aquest Ajuntament, a favor de persones públiques o privades, i que compleixin els següents requisits:

– Que el lliurament es realitzi sense contraprestació directa dels beneficiaris.

– 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, ja realitzats o per desenvolupar, o la concurrència d'una situació, havent el beneficiari de complir les
obligacions materials i formals que haguessin establert.

– Que el projecte, l'acció, conducta o situació finançada tingui per objecte el foment d'una activitat d'utilitat pública o interès social o de
promoció d'una finalitat pública.

5.- MODALITATS DE CONCESIÓ

Les subvencions que s’enquadren en aquest Pla estratègic seran atorgades:

a) En règim de concurrència competitiva, que es correspon amb aquell en el que la concessió de subvencions s’estableix mitjançant una ordre de
prelació de les sol·licituds presentades conforme els criteris de valoració fixats a les bases reguladores i en la convocatòria.

b)  Concessió directa, en els casos previstes nominativament en el Pressupost de l’Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia. Les modificacions
pressupostàries  realitzades  que  tinguin  per  objecte  establir  subvencions  nominatives  comportaran  l’obligació  de  modificar  el  present  Pla
estratègic, havent-se de definir expressament les finalitats, els objectius, els mitjans i el sistema d’avaluació i control de cadascuna d’elles.

6.- SEGUIMENTS I EFECTES

Cadascuna de les Àrees responsables de cada matèria objecte de subvenció, establirà, respecte dels seus programes respectius, el quadre
d’indicadors que s’utilitzaran per avaluar l’assoliment dels objectius previstos per a cadascun d’ells. Si com a resultat dels informes de seguiment
emesos pels tècnics responsables dels programes, existeixen línies de subvencions que s’allunyen de la consecució dels objectius fixats, o
d’aquell que sigui adequat al nivell de recursos invertits, podran ser modificades o substituïdes per d’altres més eficaces i eficients o podran ser
eliminades.

7.- FITXES DELS OBJECTIUS ESTRATÈGICS

OBJECTIU ESTRATÈGIC 1: FOMENT DE PROJECTES I ACCIONS EDUCATIVES QUE PROMOGUIN LA FORMACIÓ DE LES PERSONES I 
FOMENTIN LA INNOVACIÓ

Els objectius principals son Incrementar els recursos i les oportunitats per al desenvolupament integral d'infants i adolescents, així com el suport
a les famílies com a primer entorn de socialització e Incrementar les opcions d'accés a l'educació i la igualtat d'oportunitats.

L'efecte que es vol assolir és millorar la cohesió social de la ciutat promovent el teixit associatiu mitjançant el desenvolupament de projectes que
fomentin la participació de les famílies a les escoles.  

RG PROG. CAP. SUB. APLICACIÓ PRESSUPOSTARIA CONSIGNACIÓ PROCEDIMENT 

000 3265 4 48900  SUBVENCIONS EDUCACIO 500,00       Concurrència competitiva

000 3265 4 48901  FUNDACIÓ L'ESPIGA 1.000,00       Concessió directa

000 3265 4 48902  ESCOLA D'ART ARSENAL 0,00       Concessió directa

000 3265 4 48903  ESCOLA D'ADULTS 1.200,00       Concessió directa

000 3265 4 48904  AMPA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA 315,00       Concessió directa

000 3265 4 48905 AMPA ESCOLA BRESSOL FIL.LOXERETA 315,00       Concessió directa

000 3265 4 48906  AMPA ESCOLA BRESSOL L'ESPURNA 315,00       Concessió directa

000 3265 4 48907  AMPA ESCOLA EL CARME 315,00       Concessió directa

000 3265 4 48908  AMPA ESCOLA LA PAU 315,00       Concessió directa

000 3265 4 48909 AMPA ESCOLA JACINT VERDAGUER 315,00       Concessió directa

000 3265 4 48910  AMPA  ESCOLA  INTERMUNICIPAL  DEL
PENEDÉS

315,00       Concessió directa

'000 3265 4 48911 BEQUES ESCOLARITZACIÓ 24.000,00       Concurrència competitiva

005 3266 4 48000 A FAMILIES I INSTITUCIONS SENS ÀNIM
DE LUCRE ESCOLA DE MÚSICA

1.500,00       Concurrència competitiva

005 3266 4 48002 QUOTA ACEM ESCOLA DE MÚSICA 455,00       Concessió directa

TOTAL 30.860,00

OBJECTIU ESTRATÈGIC 2: FOMENT DE LES ACCIONS COMUNITÀRIES,D’INTEGRACIÓ I COHESIÓ SOCIALS

Els objectius principals son potenciar les associacions que desenvolupin activitats adreçades a potenciar la igualat, i recolzar i potenciar la xarxa
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associativa i d'entitats, aconseguir un major nivell de normalització, inclusió, convivència i respecte en el marc d'una ciutadania diversa, limitar la
incidència  dels  factors  desencadenants  ·d'exclusió  social  així  com  augmentar  la  capacitat  de  resposta  col·lectiva  en  les  situacions.  de
vulnerabilitat I millorar l'autonomia personal i l'atenció en situacions de dependència 

Efectes que es pretén aconseguir son promoure activitats, recursos, projectes o programes d'interès públic que tinguin com a objectiu cobrir les
necessitats  bàsiques  i  les  necessitats  socials  de  les  persones,  posant  especial  atenció  en  les  persones  que es  troben  en  situacions  de
vulnerabilitat.  Les propostes cal que complementin i ampliïn les ofertes de la iniciativa pública, ·que es realitzen mitjançant la cartera de serveis
socials, i siguin alhora una via de participació de la ciutadania, un element de dinamització i enriquiment de la vida comunitària vinculat a les
polítiques de Serveis Socials 

RG PROG. CAP. SUB. APLICACIÓ PRESUPOSTARIA CONSIGNACIÓ PROCEDIMENT 

031 2311 4 48900 CREU ROJA 8.000,00 Concessió directa

031 2317 4 48900 SUBVENCIONS "TRANSPORT DISCAPACITATS" 1.600,00 Concurrència competitiva

031 2310 4 48901 CONVENI ASSOCIACIO DE VIDUES 500,00 Concessió directa

031 2310 4 48902 CONVENI QUI TE A QUI 1.500,00 Concessió directa

031 2310 4 48903 CONVENI CARITAS 2.900,00 Concessió directa

031 2310 4 48905 CONVENI ASSOCIACIO DE DONES SANT SADURNI 1.360,00 Concessió directa

031 2310 4 48909 CONVENI TOTS SOM UN 1.500,00 Concessió directa

031 2310 4 48912 CONVENI NOU SET RIU INCLUSIO 4 PRÒRROGA 10.817,00 Concessió directa

31 2310 4 48911 PLA OCUPACIÓ CONVENI SANT SADURNI INCLUSIO 4
PRORROGA

23.765,10 Concessió directa

31 2310 4 48914 CONVENI PLANS OCUPACIO 16.545'00 Concessió directa

TOTAL 68.487'10

Dins d'aquest objectiu estratègic també s'engloben els ajust d'emergència social que tenen consideració de prestació econòmica de caràcter
social a l'empara del disposat a la llei  12/2007, d'11 d'octubre, de serveis socials:

RG PROG. CAP. SUB. APLICACIÓ PRESUPOSTARIA CONSIGNACIÓ PROCEDIMENT 

031 2310 4 48900 SUBVENCIONS PROMOCIÓ SOCIAL AMPLIABLE 32.000,00 Concessió directa

OBJECTIU ESTRATÈGIC 3: FOMENT DE LES ACCIONS I INICIATIVES SOCIALS PER LA COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT

Els objectius principals son millorar la visibilitat, coneixement, sensibilització i impacte de la política de cooperació internacional i agermanaments,
i per tant, l'ajuda al desenvolupament.

Els  efectes  que  es  pretén  aconseguir  son  el  desenvolupament  de  projectes  de  cooperació  al  desenvolupament  a  països  en  vies  de
desenvolupament, d'acord amb les prioritats i objectius establerts als instruments específics de planificació de la política municipal de cooperació
al desenvolupament.

El  60% està assignat en concurrència competitiva com a ajuda als països en desenvolupament, i la resta per ajuts d'emergència durant l'any i
per les vacances en PAU (Conveni amb ACAPS Wilaya )

RG. PROG. CAP SUB. APLICACIÓ PRESUPOSTARIA CONSIGNACIÓ PROCEDIMENT

033 2313 4 49000 Cooperació al desenvolupament 49,948,64 Concurrència competitiva

033 2313 4 49000 Cooperació al desenvolupament   33.299,10 Concessió directa

OBJECTIU ESTRATÈGIC 4: FOMENT DELS PROJECTES O ACTIVITATS DE CARÀCTER JUVENIL I DEL LLEURE

Els objectius principals son impulsar una proposta de lleure amb la finalitat que sigui una opció a l’abast de tothom, amb un contingut educatiu i
una dinàmica que afavoreixi el creixement personal, la cohesió i la participació dels infants i joves, i a més, donar suport i impulsar les entitats
juvenils  del  municipi,  promoure  serveis  i  activitats  socioculturals  i  educatives  d'interès  públic  per  a  la  població  juvenil  de  la  ciutat,  que
complementin i ampliïn les ofertes de la iniciativa pública, siguin una via de participació, un element de dinamització i enriquiment de la vida
comunitària .

En aquest pressupost no consten subvencions dins aquest objectiu estratègic.

OBJECTIU ESTRATÈGIC 5: FOMENT DE LA PROMOCIÓ I EL DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC

L'objectiu principal és el desenvolupament econòmic de la vila, impulsant les activitats municipals.

Els  efectes que es  pretenen aconseguir  son que es  generi  ocupació mitjançant  l'acompanyament  a  les  empreses del  municipi  en el  seu
creixement i projecció exterior Objectiu estratègic, que es generin noves iniciatives empresarials i acompanyar les persones emprenedores per tal
que facin realitat el seu projecte Objectiu estratègic, millorar el nivell de competitivitat i la innovació entre el sector empresarial de la ciutat I
potenciar la formació per l'ocupació i la seva vinculació al món empresarial i als sectors estratègics de la ciutat 

RG. PROG. CAP. SUB. APLICACIÓ PRESUPOSTARIA CONSIGNACIÓ PROCEDIMENT

014 2411 4 48900 SUBVENCIONS PROMOCIO ECONOMICA 11.000,00 Concurrència competitiva

OBJECTIU ESTRATÈGIC 6: FOMENTAR LA PROMOCIÓ DE LES ACTIVITATS ESPORTIVES SOCIALS I LA SEGURETAT
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L'objectiu principal és potencia la pràctica esportiva en totes les seves vessants I recolzar a totes les entitats que promouen qualsevol tipus
d'esport a la Vila. D'això se'n podrà beneficiar tota la població en general I en especial aquells que participen e impulsen la creació d'associacions
esportives a la vila.

Els efectes que es volen assolir son oferir serveis i activitats esportives en les vessants educativa, recreativa, lúdica competitiva, a tots els sectors
de la població. Donar suport i potenciar l'arrelament i estructuració del sistema esportiu local, entès com el conjunt de promotors d'ofertes de
serveis i activitats esportives, així com els seus usuaris i/o practicants, Facilitar l'accés a la pràctica esportiva d'aquells col·lectius que, per raons
socio-culturals i/o econòmiques, no hi accedeixen de forma habitual I Potenciar el coneixement extern i la imatge de la ciutat. 

RG- PROG. CAP. SUB. APLICACIÓ PRESUPOSTARIA CONSIGNA PROCEDIMENT

060 3410 4 48900 SUBVENCIONS ESPORTS 15.700,00 Concurrència competitiva

060 3410 4 48901 CONVENI CLUB ESPORTIU ANOIA 34.000,00 Concessió directa

060 3410 4 48902 CONVENI CONSELL ESPORTIU DE L'ALT PENEDÈS 1.575,00 Concessió directa

060 3410 4 48903 CONVENI CLUB PETANCA 600,00 Concessió directa

060 3410 4 48904 FUNDACIÓ ESCLEROSIS MÚLTIPLE 100,00 Concessió directa

TOTAL 51.975'00

OBJECTIU ESTRATÈGIC 7: FOMENT DE LA MILLORA MEDIAMBIENTAL MUNICIPAL

Els objectius  principals  son la  protecció,  conservació  i  potenciació  dels  valors  del  medi  ambient,  i  els  projectes  i  actuacions  d'educació  i
sensibilització ambiental, per aconseguir la protecció de l'entorn natural, la gestió responsable dels residus, la sensibilització ciutadana en temes
ambientals.

Es prioritari la contribució en totes aquelles iniciatives que busquin la protecció i divulgació de l’entorn rural i natural del municipi. La promoció de
campanyes de sensibilització que tinguin com a eixos el respecte al medi ambient, la sostenibilitat i el coneixement del nostre patrimoni natural, la
incentivació en l’ús de transports alternatius al vehicle o de fórmules que permetin reduir-ne la seva utilització I la fomentació i divulgació les
energies renovables, I la estimulació de totes aquelles accions que empaitin un consum més responsable de l’aigua. 

RG. PROG. CAP. SUB. APLICACIÓ PRESUPOSTARIA CONSIGNACIÓ PROCEDIMENT

090 1722 4 46600 AGRUPACIO DE DEFENSA FORESTAL 5.520,00 Concessió directa

090 1700 4 48900 ASSOCIACIO MUNICIPIS PORTA A PORTA 1.270,00 Concessió directa

TOTAL 6.790'00

OBJECTIU ESTRATÈGIC 8: FOMENT DEL TURISME, EL COMERÇ, L’ACTIVITAT FIRAL I LA GASTRONOMIA LOCAL

Diversos son els objectius específics en aquest àmbit són els de potenciar el comerç de proximitat, millorar l'oferta comercial i turística de Sant
Sadurní, organitzar campanyes de promoció i comunicació per augmentar el volum de visitants a Sant Sadurní d'Anoia, potenciar les activitats
turístiques, dinamitzar l'activitat comercial, augmentar la professionalització del sector comercial i turístic, entre d'altres

RG. PROG. CAP. SUB. APLICACIÓ PRESSUPOSTARIA CONSIGNACIÓ PROCEDIMENT

043 4320 4 48900 SOM SANT SADURNI 19.000,00 Concessió directa

043 4320 4 48901 SUBVENCIÓ CONFRARIA DEL CAVA 5.000,00 Concessió directa

043 4320 4 48902 MOST FESTIVAL 6.000,00 Concessió directa

43 4320 4 48903 ACADÈMIA TASTAVINS PENEDÈS 3.000,00 Concessió directa

TOTAL 33.000,00

OBJECTIU ESTRATÈGIC 9: FOMENT DE LA CULTURA, LES FESTES POPULARS, LA CULTURA POPULAR I TRADICIONAL

Els principals objectius son promocionar, dinamitzar i facilitar l'actuació de les entitats de tipus cultural, sense ànim de lucre i la realització de 
projectes en el camp de la cultura al municipi.

RG. PROG
.

CAP. SUB. APLICACIÓ PRESSUPOSTARIA CONSIGNACIÓ PROCEDIMENT

080 3340 4 48900 SUBVENCIONS CULTURA 18.500,00 Concurrència competitiva

080 3340 4 48901 ASSOCIACIÓ FESTA DE LA FIL·LOXERA 9.200,00 Concessió directa

080 3340 4 48903 DIABLES SE M'N REFUM 4.400,00 Concessió directa

080 3340 4 48904 ATENEU 4.000,00 Concessió directa

080 3340 4 48905 ASOCIACIO DE VEINS CAN BENET 900,00 Concessió directa

080 3340 4 48906 COMISSIÓ FESTES ESPIELLS 900,00 Concessió directa

080 3340 4 48907 COMISSIÓ FESTES MONISTROL 900,00 Concessió directa

080 3340 4 48908 ASSOCIACIO DE VEINS CAN CATASSUS 900,00 Concessió directa

080 3340 4 48909 ASSOCIACIÓ UNITOTS HABITAGES VILARNAU 900,00 Concessió directa

080 3340 4 48910 ASSOCIACIÓ  GRUP  D'ENTITATS  CULTURALS  SANT
SADURNÍ D'ANOIA

7.900,00 Concessió directa
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080 3340 4 48919 ASSOCIACÓ DE VEINS BARRI SANT LLORENÇ-TRIOLA 900,00 Concessió directa

080 3340 4 48920 SUBVENCIÓ  ASSOCIACIÓ  FESTA  DE  LA  FILOXERA-
FESTA TRADICIONAL

5.600,00 Concessió directa

101 3340 4 48901 FUNDACIÓ ABADIA DE MONTSERRAT 1.500,00 Concessió directa

070 1320 4 48900 PROTECCIÓ CIVIL 2.000,00 Concessió directa

TOTAL 58.500,00

OBJECTIU ESTRATÈGIC10: FOMENT DE LA MOBILITAT MUNICIPAL

ORG. PROG. CAP. SUB. APLICACIÓ PRESSUPOSTARIA CONSIGNACIÓ PROCEDIMENT

093 4413 4 48900 AMTU 2.200,00 Concessió directa

OBJECTIU ESTRATÈGIC 11: FOMENT DE LES NOVES TECNOLOGIES I MITJANS DE COMUNICACIÓ

L'objectiu principal es la consolidació de les noves tecnologies dintre de la població municipal, i promocionar els mitjans de comunicació locals.

En aquest pressupost no existeixen subvencions que respongui a aquest objectiu estratègic.

OBJECTIU ESTRATÈGIC 12: FOMENT DE L'URBANISME MUNICIPAL

ORG. PROG. CAP. SUB. APLICACIÓ PRESSUPOSTARIA CONSIGNACIÓ PROCEDIMENT

020 1500 4 48900 SUBVENCIONS OBRES 5,00 Concurrència competitiva

OBJECTIU ESTRATÈGIC 13: MILLORA DE LA SALUT MUNICIPAL 

Els objectius principals és  aconseguir una millora dels recursos i serveis sociosanitaris de la ciutat i dels valors i comportaments associats a la 
salut, I per tant, promoure la participació i col·laboració de la iniciativa social privada, sense ànim de lucre, en l'àmbit de la salut comunitària al 
municipi de Sant Sadurní, per millorar la informació i sensibilització i impulsar programes de promoció de la salut relacionats amb malalties 
d'especial prevalença, així com difondre hàbits saludables. 

ORG. PROG. CAP. SUB. APLICACIÓ PRESSUPOSTARIA CONSIGNACIÓ PROCEDIMENT

030 3111 4 48900 CONVENI AFANOC 240,00 Concessió directa

030 3111 4 48901 CONVENI GINESTA 480,00 Concessió directa

030 3111 4 48903 CONVENI TRANSPLATATS HEPÀTICS 320,00 Concessió directa

030 3111 4 48904 CONVENI GATSA 1.000,00 Concessió directa

030 3111 4 48905 CONVENI AMPER 1.500,00 Concessió directa

030 3111 4 48906 CONVENI TURO 1.800,00 Concessió directa

030 3111 4 48907 CONVENI PRO PENEDÈS 2.900,00 Concessió directa

030 3111 4 48908 CONVENI GAMMA 700,00 Concessió directa

TOTAL 8.940,00

8.- RESUM D'APORTACIONS DIRECTES

En aquest apartat estan incloses totes les aportacions directes realitzades, en relació als diversos objectius estratègics abans esmentats.

APORTACIONS PRESSUPOST 2018

Medi Ambient 187.500,00 €

Educació 21.550,00 €

Esports i Seguretat 0,00 €

Turisme i Comerç 3.000,00 €

Benestar Social i Cooperació 57.066,00 €

Salut 4.300,00 €

Desenvolupament econòmic 29.910,00 €

Noves tecnologies 2.300,00 €

Foment de les arts escèniques municipals 0,00 €

Joventut 2.700,00 €

Altres 58.965,00 €

TOTAL 367.291,00 €

Les aplicacions pressupostàries incloses són les següents:

MEDI AMBIENT
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090 1620 4 46300 APORTACIO MANCOMUNITAT MEDI AMBIENT 187.500,00

EDUCACIÓ

002 3262 4 46700 CONSORCI PROMOCIO NORMALITZACIÓ LINGÜISTICA 18.500,00 

000 3265 4 46300 MANCOMUNITAT ALT PENEDES 3.050,00

TURISME I COMERÇ

043 4320 4 46700 CONSORCI DE PROMOCIO TURISTICA ALT PENEDÈS 3.000,00 

BENESTAR SOCIAL I COOPERACIÓ

031 2310 4 46500 APORTACIÓ CONSELL COMARCAL 37066

031 2310 4 46500 APROTACIÓ CONSELL COMARCAL SAD DEPENDÈNCIA 20.000,00

SALUT

030 3111 4 46300 APORTACIÓ MANCOMUNITAT DROGODEPENDENCIES 4.300,00

DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC

012 2410 4 46300 APORTACIÓ MANCOMUNITAT OFICINES INICIATIVES ECONOMIQUES 12.100,00

013 9430 4 46300 APORTACIÓ MANCOMUNITAT SERVEIS GENERALS 17.810,00

NOVES TECNOLOGIES

004 4910 4 46700 CONSORCIS NOVES TECNOLOGIES 1.500,00

006 4911 4 47900 APORTACIÓ XARXA AUDIOVISUAL LOCAL 800,00

JOVENTUT

001 3371 4 46500 CONSELL COMARCAL JOVENTUT 2.700,00

ALTRES

100 9120 4 48900 APORTACIÓ GRUPS MUNICIPALS 45.460,00

101 9124 4 48900 QUOTES DE REPRESENTACIÓ 10.500,00

'042 9205 4 48900 A SINDICATS 3.000,00

080 3300 4 41000 PATRONAL CULTURAL PARERA 5,00

SEGON: Exposar al públic l'acord inicialment aprovat durant el termini de quinze dies hàbils, mitjançant anuncis en
el Butlletí Oficial de la Província i en el taulell d'anuncis de l'Ajuntament, als efectes de que els interessats puguin
examinar-lo i presentar reclamacions davant el Ple de l'Ajuntament. El Pla Estratègic es considerarà definitivament
aprovat  si  transcorregut  l'esmentat  termini  no  s'hagués  presentat  cap  reclamació,  ja  que,  en  cas  contrari,  es
requerirà acord exprés per part del Ple pel qual es resolguin les formulades, i s'aprovi definitivament aquest.

TERCER: Publicar el text íntegre del Pla estratègic de subvencions, un cop definitivament aprovar, al Butlletí Oficial
de la província. 

INTERVENCIONS:

Té la paraula el Sr. Josep Subirana, regidor d’Hisenda.”

“Sí, bona nit. Un cop aprovat el pressupost municipal, avui portem a aprovació el Pla estratègic de subvencions de
l’ajuntament per a l’exercici pressupostari de 2018. Segons la Llei general de subvencions, les administracions que
proposin l’establiment de subvencions han de concretar en un pla estratègic de subvencions els objectius i efectes
que es pretenen amb la seva aplicació. El termini per a la seva consecució, els costos previsibles i les seves fonts
de finançament, supeditant-t’ho en qualsevol cas al compliment dels objectius d’estabilitat pressupostària.
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En aquest pla estratègic, el  procediment ordinari  de concessió de les subvencions és el règim de concurrència
competitiva.  El  procediment  de  subvencions  per  concessió  directa  comprèn  aquelles  subvencions  previstes
nominativament en el pressupost de l’ajuntament. Aquelles subvencions l’atorgament de les quals vingui imposat per
llei  i  excepcionalment  aquelles  altres  subvencions en què s’acreditin  raons d’interès  públic,  social,  econòmic  o
humanitari, o altres degudament justificades que en dificultin la convocatòria pública.

El control i avaluació de resultats derivats de l’aplicació del present pla estratègic serà realitzat per la Intervenció de
l’ajuntament,  d’acord  amb la  Llei  general  de  subvencions.  La  Intervenció  podrà  reclamar  la  col·laboració  dels
diferents centres gestors de les diferents àrees de l’ajuntament afectades pel pla, per tal de desenvolupar les seves
atribucions en matèria de seguiment i avaluació. Finalitzada la vigència del pla, la Intervenció emetrà un informe
d’avaluació sobre l’estat d’execució dels objectius plantejats en el mateix, i d’acord amb el referit informe s’elaborarà
una proposta amb suggeriments per a la redacció del següent pla estratègic de subvencions.

En el pla que portem a aprovació es detallen totes les subvencions previstes en el pressupost de 2018, distribuïdes
en objectius estratègics. Dels 754.220 euros pressupostats inicialment per a subvencions 386.929 es destinen a
favor de persones, associacions o entitats privades, amb la finalitat de fomentar la realització d’activitats d’utilitat
pública o interès social, i la resta, 367.291 es destinen a aportacions a favor d’entitats públiques.

Com ja es va comentar ahir en Junta de Portaveus, hi ha una xifra que varia amb relació als números que es van
presentar en la Comissió Informativa d’Hisenda, en concret per al conveni amb el Consell Esportiu de l’Alt Penedès
hi havien pressupostats 1.500 euros, que era la quota que es venia pagant en els últims anys, però en l’Assemblea
General que es va celebrar el passat 22 de febrer es va establir  una pujada de la quota de setanta-cinc euros,
passant a 1.575, que és la xifra que apareix avui en el pla.

Bé,  es proposa l’aprovació d’aquest Pla estratègic de subvencions per a període de l’exercici  pressupostari  de
2018.”

Dona la paraula el Sr. Alcalde:

“Moltes gràcies. Té la paraula el Sr. Carles Jiménez, per part del Partit Popular.”

“Moltes gràcies, Sr. Alcalde. Simplement, per fer una crítica constructiva en aquest pla, no? En definitiva, ja en el seu
moment aquest grup municipal va donar suport al pla estratègic. I, en aquest sentit, també va donar els requisits de
transparència que s’havien de portar a terme per a la pròpia concurrència de les subvencions. Però sí que és cert
que en determinades qüestions aquest grup no hi pot estar d’acord. No hi pot estar d’acord en determinades..., per
exemple,  no?,  hem  sigut  uns  grans  defensors  de  que  creiem  que  l’ajuntament  ha  de  defensar  activament  la
promoció econòmica, el turisme, el comerç de la vila. I també sumar-li aquí el mateix mercat municipal.

Ja a l’anterior regidor en aquell moment se li havia demanat per reiterades ocasions buscar un pla que dinamitzés
aquesta situació, i aquest pla no acaba d’arribar. No obstant això, sí que veiem que, per exemple, hi han partides
com –que ja vam criticar  a  l’exercici  anterior,  en  el  passat  any– la  subvenció  feta a  l’acadèmia  Tastavins  del
Penedès. Una subvenció que no és nada desdeñable, podríem dir, no?, que és realment important, que són tres mil
euros que se’ls dona a l’acadèmia Tastavins, que a data d’avui no sabem quantes vegades hem utilitzat aquella sala
que tan bé ens aniria per a la promoció de Sant Sadurní, com així ens va vendre la Sra. Rosell. No sabem quantes
vegades s’ha utilitzat, què s’està fent en aquella sala i què reporta a Sant Sadurní. El que sí que sabem és el cost
que això té, tres mil euros.

Per tant, nosaltres entenem que potser aquests tres mil euros, amb aquesta associació determinada, i que no se’m
titlli de que soc contrari a l’acadèmia, no, ans al contrari; el que crec és que hem de fer un pla que desenvolupi
aquest objectiu estratègic.

De les mateixes paraules del Sr. Subirana, ha deixat molt  clar que la voluntat d’aquest pla era definir objectius
estratègics. Per tant, si un dels objectius estratègics és la millora del medi ambient, doncs és normal que en aquesta
millora del medi ambient hi hagi l’Agrupació de Defensa Forestal. I si un dels altres objectius estratègics, i marcat
sota el punt número 8, és el foment del turisme, el comerç i l’activitat  [#00.33.19] i gastronomia local, potser ens
hauríem de replantejar aquestes subvencions directes, d’acadèmia, [#00.33.19 most]  o altres activitats que a les
mateixes es donen.

I, en aquest sentit, per tant, volem ser crítics, no?, perquè si tenim estratègia –estratègia–, i això és el que es vol
vendre des de part del Govern municipal, estratègia per desenvolupar determinats objectius, el que el Partit Popular
demana  i  aquest  portaveu  demana  és  que  se’ns  presentin  els  projectes  que  es  volen  desenvolupar  a  través
d’aquests objectius estratègics. Per què? El que no podem fer són operacions bolet: avui tenim un bolet i demà no
sabem què fem.
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Per tant, quin és el pla estratègic que la Regidoria de Turisme té per tirar endavant un Sant Sadurní turístic? Quin
pla estratègic té? Quin pla estratègic té per desenvolupar i tornar a cridar el mercat municipal? Quin pla estratègic
té, per exemple? I  també no només parlem del turisme, de les activitats esportives. Quin pla estratègic té per
desenvolupar i en base a què es donen aquestes subvencions?

Per tant, creiem que..., i així ho demana críticament, no?, el Partit Popular, que hauríem d’anar més enllà i hauríem
de demanar que realment tinguéssim un projecte de model de vila. Que dintre d’aquest projecte de model de vila
trobaríem  aquests  projectes  estratègics,  i  així  desenvoluparíem  aquesta  acció,  juntament  amb totes  aquestes
associacions que treballen per a aquest foment, no? Perquè, en definitiva, l’ajuntament no només ha de realitzar
l’acció, sinó també les mateixes entitats privades, públiques, sense ànim de lucre.

I,  en aquest  sentit,  sumaríem per fer  un Sant Sadurní  molt  millor,  més transparent  i,  sobretot,  que tots ens hi
trobéssim representats.

Moltes gràcies.”

Diu el Sr. Alcalde:

“Moltes gràcies. Té la paraula el Sr. Rafa Berlanga, per part d’Iniciativa.”

“Sí, moltes gràcies. El nostre grup municipal entén que aquest pla estratègic és una bona eina, és un bon instrument
tècnic, que una vegada ben explicat i que s’ha entès, i que suposo que serà molt útil, però el que no compartim és la
línia estratègica política amb la que està basat, ni en la manera com està fent els repartiments.

Per tant, farem una abstenció d’aquest punt.

Gràcies.”

Diu el Sr. Alcalde:

“Moltes gràcies. Té la paraula el Sr. Jordi Pujol, de la CUP.”

“Bé, nosaltres, des de la CUP, una mica anant en la línia del que ara apuntava Iniciativa, entenem que com a pla
estratègic sempre fem nosaltres una crítica que venim dient des de..., en moltes qüestions, no només en aquesta...,
ens falta debat, ens falten espais de diàleg compartit en què poguéssim participar també d’aquestes estratègies que
no sé..., que ja sé, doncs, que vostès són el Govern i nosaltres l’oposició, però entenem que es podrien buscar
espais que en qüestions com aquestes sí que trobem que podríem generar un consens molt més ampli.

No votarem a favor per aquest tema, perquè no ens sentim partícips d’això. No entrarem a valorar tampoc si tres mil
euros de l’acadèmia Tastavins o algunes altres que nosaltres, evidentment, doncs, segurament no les acabem de...,
no les veiem bé, no hi estem d’acord, però, bé, entenem que no és el..., que preferim parlar de debat, preferim parlar
de qüestions estratègiques que no entrar en el detall.

Certament,  aquests  tres  mil  euros  són  qüestionables.  Segurament,  també  són  qüestionables  d’altres,  com  la
subvenció directa a la Confraria del Cava, que apareix també en la part del foment del turisme, etcètera. En aquest
cas, doncs, com deia, i per aquests motius la CUP ens abstindrem.”

Diu el Sr. Alcalde:

“Moltes gràcies. Té la paraula la Sra. Susanna Mérida, per part del Partit dels Socialistes.”

“Sí. El grup municipal Socialista algunes vegades ja hem posat sobre la taula aquesta qüestió, no?, de que aquest
pla estratègic de subvencions bàsicament  compleix  un mandat  legal,  però entenem que en el  fons no s’ajusta
exactament  al  que pretenia aquesta normativa,  que era buscar uns objectius a través d’aquestes subvencions.
Simplement, el que es va fer quan aquest mandat legal es va fer efectiu i s’havia de complir és traspassar totes les
subvencions que ja estaven aprovades en el pressupost directament aquí, amb els diferents apartats de les diferents
regidories, i ja està, sense fer aquest pas més de definir quines eren les estratègies d’aquest Govern de cara a dotar
aquestes subvencions.

En aquest sentit, i bàsicament perquè tot el que s’explica aquí deriva directament del pressupost, un pressupost al
qual el grup municipal Socialista vam votar en contra, en aquest sentit, doncs, el nostre vot aniria cap aquí. Però
també entenem que és un acte de transparència el fet de que explicat d’aquesta forma, com separada, on van a
parar  els  diners  de  les  subvencions,  facilita  que  la  gent  conegui  exactament  quines  entitats  reben  aquestes
subvencions i de quina forma es reben.
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Per tant, el nostre vot, calibrant una mica aquestes dues qüestions, el nostre ‘no’ als pressupostos però afavorint
aquesta transparència que ajuda a que els ciutadans coneguin on es destinen els seus diners, el que farem serà
una abstenció.

Moltes gràcies.”

Diu el Sr. Alcalde:

“Moltes gràcies. Té la paraula la Sra. Montserrat Medall, per part d’Esquerra.”

“Gràcies, Sr. Alcalde. Nosaltres, evidentment, hi donarem suport. Formem part del Govern i de tota la feina de treball
d’aquest  plantejament.  I,  com sempre faig,  com que tot  ha quedat  dit,  jo només felicito  la  feina ben feta dels
departaments en qüestió.

Gràcies.”

Diu el Sr. Alcalde:

“Moltes gràcies. Vols afegir alguna cosa, Sr. Regidor? [Pausa.] Doncs passaríem a la votació d’aquest quart punt,
que és el Pla estratègic de subvencions de Sant Sadurní d’Anoia per a part de l’any 2018.

Vots favorables al pla?

Vots en contra?

Abstencions?

Per tant, queda aprovat per 9 vots a favor, del PDeCAT i Esquerra Republicana. I 8 abstencions, per part del Partit
Popular, del Partit dels Socialistes, Iniciativa i la CUP.

VOTACIÓ : L'acord és aprovat per  9 vots a favor de PDeCAT(5) i ERC-AC(4) i 8 abstencions  de PSC-CP(3), CUP-
PA(2), ICV-EUIA-E(2) i PP(1)

Votació

PARTIT DEMOCRATA EUROPEU CATALÀ: A favor  5
ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA - ACORD MUNICIPAL: A favor  4
PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA - CANDIDATURA DE PROGRÉS: Abstencions 3
CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR-POBLE ACTIU: Abstencions  2
INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS-ESQUERRA UNIDA I ALTERNATIVA-ENTESA: Abstencions 2
PARTIT POPULAR: Abstencions 1

PART DE CONTROL

Passem al punt cinquè de l’ordre del dia, que és donar compte al Ple dels decrets aprovats per Alcaldia. Hi ha algun
decret que algú vulgui dir alguna cosa, a part del que ja es va dir a la Junta de Portaveus? [Pausa.]

5.- DONAR COMPTE AL PLE DELS DECRETS APROVATS PER L'ALCALDIA - Expedient SEC/41/2018

Es dona compte als membres del Ple de les resolucions dictades per l'Alcaldia-Presidència  del número 322/2018 de
data 20/02/2018 al numero 534 /2018 de data 21-03-2018 .

NÚM.
DECRET

CONCEPTE DATA DOCUMENT

322 RESOLUCIÓ DEFINITIVA DEL CONTRACTE DEL SERVEI DE PREVENCIÓ TÈCNICA DE RISCOS
LABORALS I  PREVENCIÓ DE LA SALUT ADJUDICAT A UNIMAT PREVENCIÓN SL -  Expedient
RRH/312/2016

22-02-2018 SEC12I12S

323 APROVACIÓ DE LA DEVOLUCIÓ DE LA FIANÇA DIPOSITADA A LA CASA DELS AVIS PER IMPORT
DE 420,50 €,  ALS HEREUS . - Expedient TRE/43/2018

21-02-2018 TRE12I02W

324 APROVACIÓ RELACIÓ COMPTABLE NÚMERO O/2018/24, FASE O, D'IMPORT 2.295,71 EUROS. 21-02-2018 INT12I0FE

325 INCOACIÓ PER MANCA D'IDENTIFICACIÓ D'EXPEDIENTS SANCIONADORS PER INFRACCIÓ A
L'ORDENANÇA  DE  CIRCULACIÓ  DE  SANT  SADURNÍ  D'ANOIA,  SEGONS  RELACIÓ  NÚM.
18009655 DEL 16/02/2018

20-02-2018 SAN12I03I

326 ACORD INCOACIÓ D´EXPEDIENTS SANCIONADORS PER INFRACCIÓNS A  L´ORDENANÇA DE
CIRCULACIÓ DE  SANT SADURNÍ  D´ANOIA ,  COMPRESOS EN  LA RELACIÓ NÚM.  18009393

20-02-2018 SAN12I03H
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TERMINI 19/03/2018 (90)

327 CASAMENT  CIVIL  A  LA  SALA  DE  PLENS  PEL  DIA  01/03/2018  A  LES  13:30  -  Expedient
SEC/118/2018

26-02-2018 SEC12I133

328 OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA AMB UN CONTENIDOR DE 3.5 X 1.8 - Expedient URB/71/2018 26-02-2018 OAC12I0M9

329 APROVACIÓ FASE DE DESPESES DE LES RELACIONS COMPTABLES SEGÜENTS: P/2018/44 i
P/2018/45 PER UN IMPORT TOTAL DE 25.907,02 EUROS.

26-02-2018 INT12I0FN

330 APROVACIÓ FASE DE DESPESES DE LES RELACIONS COMPTABLES SEGÜENTS; P/2018/47 I
P/2018/48 PER UN IMPORT TOTAL DE 12.710,52 EUROS

26-02-2018 INT12I0G6

331 AJUT PERSONALITZAT ESPECIAL URGENCIA - Expedient BSO/71/2018 26-02-2018 BSO12I03T

332 SOL·LICITUD QUE ES CONCEDEIXI UNA  BESTRETA DE 600 EUROS PER FER FRONT A UNES
DESPESES IMPREVISTES - Expedient RRH/36/2018

26-02-2018 RRH12I03Z

333 SOL·LICITUD DE BESTRETA CORRESPONENT A 2 MENSUALITATS - Expedient RRH/35/2018 26-02-2018 RRH12I03Y

334 APROVAR UN PAGAMENT PENDENT D'APLICAR DE LA NÒMINA DEL MES DE FEBRER 2018 DEL
PERSONAL DE  L'AJUNTAMENT DE  SANT SADURNI  D'ANOIA ,  PER  IMPORT  DE  328.522,55
EUROS - Expedient INT/170/2018

26-02-2018 INT12I0H3

335 DECRET DE CONVOCATÒRIA A SESSIÓ AJT/PLE/2/2018 26-02-2018 SEC12I12T

336 LLICÈNCIA D'OCUPACIÓ A LA VIA PÚBLICA AMB 3 TAULES I CADIRES AL C/ RAVAL, 25 EL CAFÉ
DEL RAVAL - Expedient OAC/59/2018

26-02-2018 OAC12I0L8

337 LLOGUER DEL NÍNXOL NÚMERO 160 DE LA SÈRIE 4 I DRET D'ENTERRAMENT DEL SR.  X. P. B.
- Expedient OAC/66/2018

26-02-2018 OAC12I0LH

338 SOL.LICITUD  INFORME  ADEQUACIÓ  D'  HABITATGE  PER  RENOVAR  AUTORITZACIONS  DE
RESIDÈNCIA - INF04 - Expedient OAC/33/2018

26-02-2018 OAC12I0L7

339 TRASLLAT DE RESTES DEL NÍNXOL NÚMERO D-146  ZONA F AL NÍNXOL NÚMERO D-005  ZONA
C. RESTES DE LA SRA. T.M.S. - Expedient OAC/63/2018

26-02-2018 OAC12I0LE

340 DRET D' ENTERRAMENT AL NÍNXOL NÚM. 62 DE LA SÈRIE 8A.   DIFUNT:  MC. A.R. - Expedient
OAC/58/2018

26-02-2018 OAC12I0LO

341 CONTRACTE  DE  LLOGUER  DEL PIS  SITUAT AL CARRER  DIPUTACIÓ,  38,  1A 1A DE  SANT
SADURNÍ D'ANOIA PER ATENDRE URGÈNCIA DESALLOTJAMENT INCENDI DURANT FIRES I
FESTES 2017 - Expedient SEC/361/2017

26-02-2018 INT12I0FS

342 RENÚNCIA DEL NÍNXOL DE LLOGUER NÚMERO D-146 ZONA F - Expedient OAC/64/2018 26-02-2018 OAC12I0KU

343 CONVOCATÒRIA DE MÀXIMA URGÈNCIA DE 3 PLACES D'AGENT DE POLICIA LOCAL - Expedient
RRH/34/2018

26-02-2018 RRH12I03W

344 APROVAR  L'OCUPACIÓ  DE  LA  VIA  PÚBLICA  TEMPORAL  PER  TALLAR  PARCIALMENT  EL
CARRER LLORENÇ VILALLONGA PER POSAR UN CAMIÓ PER FORMIGONAR EL PATI DE LA
CASA DEL CR. SALVADOR ESPRIU, 32 - Expedient OAC/68/2018

26-02-2018 OAC12I0M2

345 AJUT URGENCIA SOCIAL - Expedient BSO/83/2018 26-02-2018 BSO12I04A

346 RENÚNCIA DEL NÍNXOL DE LLOGUER NÚMERO D-134  ZONA F, RESTES A LA FOSSA COMÚ -
Expedient OAC/44/2018

26-02-2018 OAC12I0E2

347 LLOGUER DEL NÍNXOL NÚMERO D-102 ZONA E I DRET D'ENTERRAMENT A LA SRA. M.T.M.J. -
Expedient OAC/52/2018

26-02-2018 OAC12I0K9

348 APROVAR EL DRET D' ENTERRAMENT AL NÍNXOL NÚM. 21 DE LA SÈRIE J.  DIFUNT: LL.F.V. -
Expedient OAC/67/2018

26-02-2018 OAC12I0LK

349 APROVAR  L'OCUPACIÓ  TEMPORAL  PER  UN  TALL  DE  CARRER  AL  CR  SANTA JOAQUIMA
DURANT EL DIA 11 DE MARÇ DE 9H A 15H. - Expedient OAC/56/2018

26-02-2018 OAC12I0LN

350 MODIFICACIÓ HORARI ATENCIÓ CIUTADANA DE 8:00H A 9:00H - Expedient SEC/250/2017 26-02-2018 SEC12I12Z

351 COMUNICACIÓ  PRÈVIA  DE  LLICÈNCIA  URBANÍSTICA  PER   ADEQÜACIÓ  DE  TERRENY  I
ELIMINACIÓ D'ELEMENTS OBSOLETS A L'AVINGUDA MOLÍ D'EN GUINEU, POÍGON INDUSTRIAL
MOLÍ DEL RACÓ - Expedient URB/60/2018

26-02-2018 SEC12I12A

352 COMUNICACIÓ  PRÈVIA DE  LLICÈNCIA  URBANÍSTICA  PER  OBRIR  PORTA ANTIGUA A LA
FAÇANA,  REPASSAR  TEULADA,  COL·LOCAR  BAIXANS,  PAVIMENTAR  BODEGA  I  PINTAR
LATERALS DE LA FAÇANA A CAN CATASÚS 28 - Expedient URB/62/2018

26-02-2018 SEC12I12D

353 ÍNXOL NÚMERO 85 DE LA SÈRIE 5A I  TRASLLAT DE LES RESTES A LA FOSSA COMUNA -
Expedient OAC/65/2018

26-02-2018 OAC12I0KW

354 COMUNICACIÓ PRÈVIA LLICÈNCIA URBANÍSTICA  PER POSAR PANOTS A LA VORERA DAVANT
DE LA PORTA DEL MAGATZEM AL C/ EIVISSA, 15 - Expedient URB/48/2018

26-02-2018 SEC12I0NC

355 APROVAR  UN  PAGAMENT  PENDENT  D'APLICAR  CORRESPONENT  A L'IRPF  DEL  MES  DE
GENER 2018 PER IMPORT DE 48.501,02 EUROS - Expedient INT/162/2018

26-02-2018 INT12I0FU

356 AJUT URGENCIA SOCIAL - Expedient BSO/77/2018 26-02-2018 BSO12I03Z

357 AJUT URGENCIA SOCIAL - Expedient BSO/78/2018 26-02-2018 BSO12I040

358 AJUT URGENCIA SOCIAL - Expedient BSO/79/2018 26-02-2018 BSO12I041

359 AJUT URGENCIA SOCIAL - Expedient BSO/81/2018 26-02-2018 BSO12I042
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360 AJUT URGENCIA SOCIAL - Expedient BSO/82/2018 26-02-2018 BSO12I045

361 AJUT URGENCIA SOCIAL - Expedient BSO/84/2018 26-02-2018 BSO12I047

362 AJUT URGENCIA SOCIAL - Expedient BSO/80/2018 26-02-2018 BSO12I049

363 APROVACIÓ DE LA CONCESSIÓ D'UNA BESTRETA DE 300.000,00 € A LA MANCOMUNITAT DE
L'ALT PENEDES PER FER FRONT A DIVERSOS PAGAMENTS, SEGONS REGISTRE D'ENTRADA
NÚMERO 2.352 DE DATA 23/02/2018. - Expedient TRE/53/2018

26-02-2018 TRE12I04A

364 MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 57/2017 PER GENERACIÓ D'INGRESSOS PER SUBVENCIÓ DE LA
DIPUTACIÓ A LA XARXA AUDIOVISUAL LOCAL - Expedient INT/143/2018

27-02-2018 INT12I0FJ

365 SOL·LICITUD  DE  DEVOLUCIÓ  DE  FIANÇA PER  LLICÈNCIA D'OBRES.  REF.  URB/387/2017  -
Expedient URB/427/2017

27-02-2018 TRE12I034

366 SOL·LICITUD  DE  LA REDUCCIÓ  DE  LA QUOTA TRIBUTÀRIA PER  L'OCUPACIÓ  DE  LA VIA
PÚBLICA AMB TAULES I  CADIRES SENSE PUBLICITAT PER PART DEL SENYOR E.J.R.  (BAR
SELECTE)  DE  DATA  13/07/2017  I  REGISTRE  D'ENTRADA  NÚMERO  7755.  -  Expedient
TRE/151/2017

27-02-2018 TRE12I039

367 APROVACIÓ  DE  LA  DEVOLUCIÓ  D'INGRESSOS  INDEGUTS,  PER  IMPORT  DE  10,00  €,
CORRESPONENTS A LA TRANSFERÈNCIA EFECTUADA PER ERROR, PER PART DEL SENYOR
O.T.V. - Expedient TRE/48/2018

27-02-2018 TRE12I03F

368 SOL·LICITUD  DE  LA REDUCCIÓ  DE  LA QUOTA TRIBUTÀRIA PER  L'OCUPACIÓ  DE  LA VIA
PÚBLICA AMB  TAULES  I  CADIRES  SENSE  PUBLICITAT  EXERCICI  2018,  PRESENTADA PEL
SENYOR  J.A.R.  CAFÉ  DEL RAVAL,  DE  DATA 14/02/2018  I  REGISTRE  D'ENTRADA NÚMERO
1.962/2018. - Expedient TRE/41/2018

27-02-2018 TRE12I02S

369 APROVACIÓ  DE  LA  DEVOLUCIÓ  D'INGRESSOS  INDEGUTS  PER  IMPORT  DE  30,95  €  EN
CONCEPTE DEL PAGAMENT EFECTUAT PER DUPLICAT, PER PART DE L'EMPRESA TOTCON,
S.A.,  DE  LA LLICÈNCIA D'OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA CORRESPONENT A L'EXPEDIENT
OAC/50/2017. - Expedient TRE/46/2018

27-02-2018 TRE12I038

370 APROVACIÓ  DE  LA  DEVOLUCIÓ  D'INGRESSOS  INDEGUTS  PER  IMPORT  DE  3,91  €  EN
CONCEPTE DEL PAGAMENT EFECTUAT PER DUPLICAT, PER PART DE LA SENYORA N.N.M., EN
CONCEPTE DE LIQUIDACIÓ DE COMPULSES. - Expedient TRE/47/2018

27-02-2018 TRE12I03C

371 SOL·LICITUD INSTAL·LACIO DE CARTELLS DEL CIRC RALUY LEGACY SL PER PUBLICITAR LES
SEVES ACTUACIONS DEL 8-11 DE MARÇ DE 2018 - Expedient SEC/130/2018

27-02-2018 SEC12I13L

372 SOL·LICITUD  DE  LA REDUCCIÓ  DE  LA QUOTA TRIBUTÀRIA PER  L'OCUPACIÓ  DE  LA VIA
PÚBLICA AMB  TAULES  I  CADIRES  SENSE  PUBLICITAT  EXERCICI  2018,  PRESENTADA PEL
SENYOR  H.J..  BAR  EL CELLERET,  DE  DATA 29/01/2018  I  REGISTRE  D'ENTRADA NÚMERO
1.201/2018. - Expedient TRE/38/2018

27-02-2018 TRE12I02F

373 SOL·LICITUD  DE  LA REDUCCIÓ  DE  LA QUOTA TRIBUTÀRIA PER  L'OCUPACIÓ  DE  LA VIA
PÚBLICA AMB  TAULES  I  CADIRES  SENSE  PUBLICITAT  EXERCICI  2018,  PRESENTADA PEL
SENYOR X.S.C. BAR ORIOL, DE DATA 09/02/2018 I REGISTRE D'ENTRADA NÚMERO 1.790/2018.
- Expedient TRE/40/2018

27-02-2018 TRE12I02N

374 APROVACIÓ RELACIÓ COMPTABLE NÚM. D/2018/9, FASE AD, D'IMPORT 22.335,49 EUROS 27-02-2018 INT12I0HE

375 AUTORITZAR EL PAGAMENT A JUSTIFICAR PER IMPORT DE 900 EUROS A FAVOR DEL CAP DEL
DEPARTAMENT D'ACCIÓ SOCIAL, SALUT I  IGUALTAT DE L'AJUNTAMENT DE SANT SADURNÍ
D'ANOIA, PER ATENDRE EL PAGAMENT D'AJUTS D'URGÈNCIA SOCIAL. - Expedient INT/171/2018

27-02-2018 INT12I0H5

376 APROVACIÓ FASE DE DESPESES DE LES RELACIONS COMPTABLES SEGÜENTS: P/2018/46,
P/2018/49, P/2018/50 i P/2018/52 PER UN IMPORT TOTAL DE 58.568,05 EUROS.

27-02-2018 INT12I0GB

377 APROVAR L'OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA TEMPORAL PER FER UNA FESTA INFANTIL DE 40
PERSONES   A LA PLAÇA JAUME  ROSELL  EL  DIA 09/03/2018  DE  LES  18.15  A LES  19.30
APROXIMADAMENT - Expedient OAC/72/2018

28-02-2018 OAC12I0N4

378 APROVAR LES BAIXES D'OFICI  DEL PADRÓ MUNICIPAL D'HABITANTS CORRESPONENTS AL
MES DE JUNY DE 2017 - Expedient OAC/220/2017

28-02-2018 OAC12I0MH

379 APROVAR LES BAIXES D'OFICI  DEL PADRÓ MUNICIPAL D'HABITANTS CORRESPONENTS AL
MES DE JULIOL DE 2017 - Expedient OAC/256/2017

28-02-2018 OAC12I0MJ

380 APROVACIÓ RELACIÓ COMPTABLE NÚMERO O/2018/25, FASE O, D'IMPORT 28.495,03 EUROS. 28-02-2018 INT12I0G0

381 APROVACIÓ RELACIÓ COMPTABLE NÚMERO O/2018/26, FASE O, D'IMPORT 8.488,61 EUROS. 28-02-2018 INT12I0GW

382 APROVACIÓ RELACIÓ COMPTABLE NÚMERO O/2018/27, FASE O, D'IMPORT 20.093,98 EUROS. 28-02-2018 INT12I0GY

383 SOL·LICITUD  DE  LA REDUCCIÓ  DE  LA QUOTA TRIBUTÀRIA PER  L'OCUPACIÓ  DE  LA VIA
PÚBLICA AMB TAULES I CADIRES SENSE PUBLICITAT PER PART DEL SENYOR R.U.S. DE DATA
16/01/2018 I REGISTRE D'ENTRADA NÚMERO 670/2018. - Expedient TRE/36/2018

28-02-2018 TRE12I02A

384 CONTRACTACIÓ  MENOR  DEL SERVEI  DE  PREVENCIÓ  TÈCNICA DE  RISCOS  LABORALS  I
VIGILÀNCIA DE LA SALUT - Expedient RRH/39/2018

27-02-2018 SEC12I12W

385 AJUT URGENCIA SOCIAL - Expedient BSO/84/2018 01-03-2018 BSO12I04Y

386 DRET  D'ENTERRAMENT  AL  NÍNXOL  NÚMERO  B-14  ZONA  C  AL  SR.  R.R.C.  -  Expedient
OAC/69/2018

01-03-2018 OAC12I0ND

387 AJUT URGENCIA SOCIAL - Expedient BSO/84/2018 01-03-2018 BSO12I04X

388 APROVAR LES BAIXES D'OFICI AL PADRÓ MUNICIPAL D'HABITANTS CORRESPONENTS AL MES 01-03-2018 OAC12I0MS
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D'OCTUBRE DE 2017 - Expedient OAC/366/2017

389 APROVAR LES BAIXES D'OFICI AL PADRÓ MUNICIPAL D'HABITANTS CORRESPONENTS AL MES
D'AGOST DE 2017 - Expedient OAC/300/2017

01-03-2018 OAC12I0MR

390 APROVACIÓ RELACIÓ COMPTABLE NÚMERO O/2018/28, FASE ADO, D'IMPORT 1.323,97 EUROS. 01-03-2018 INT12I0H8

391 APROVACIÓ RELACIÓ COMPTABLE NÚMERO O/2018/29, FASE O, D'IMPORT 19.740,30 EUROS. 01-03-2018 INT12I0HC

392 APROVAR  LA  BAIXA  D'OFICI  AL  PADRÓ  MUNICIPAL  D'HABITANTS  PER  NO  RENOVACIÓ
PADRONAL D'ESTRANGERS DEL MES DE JULIOL 2017 - Expedient OAC/302/2017

01-03-2018 OAC12I0MQ

393 PROCEDIMENT SANCIONADOR PER INFRACCIÓ DE L'ORDENANÇA DE CIVISME. -  Expedient
SAN/3/2018

01-03-2018 SAN12I04H

394 CONVOCATÒRIA DE SERVEIS MÍNIMS PER LA JORNADA DE VAGA CONVOCADA PEL 8 DE
MARÇ DE 2018 - Expedient RRH/48/2018

04-03-2018 RRH12I04C

395 DECRET DE CONVOCATÒRIA A SESSIÓ AJT/JGL/4/2018 04-03-2018 SEC12I18A

396 APROVACIÓ RELACIÓ COMPTABLE NÚMERO O/2018/31, FASE O, D'IMPORT 5.595,07 EUROS. 04-03-2018 INT12I0I8

397 AJUT URGENCIA SOCIAL - Expedient BSO/88/2018 04-03-2018 BSO12I057

398 APROVAR UN PAGAMENT PENDENT D'APLICAR DE LES DIFERÈNCIES DE LA NÒMINA DEL MES
DE FEBRER 2018 DE VARIS TREBALLADORS ,  PER IMPORT DE 343,90 EUROS -  Expedient
INT/165/2018

04-03-2018 INT12I0I4

399 SOL·LICITUD  DE  LA REDUCCIÓ  DE  LA QUOTA TRIBUTÀRIA PER  L'OCUPACIÓ  DE  LA VIA
PÚBLICA AMB  TAULES  I  CADIRES  SENSE  PUBLICITAT  EXERCICI  2018,  PRESENTADA PEL
SENYOR T.A.  BAR FRED I  CALENT,  DE DATA 29/01/2018  I  REGISTRE D'ENTRADA NÚMERO
1.200/2018. - Expedient TRE/37/2018

04-03-2018 TRE12I04B

400 AJUT URGENCIA SOCIAL - Expedient BSO/89/2018 04-03-2018 BSO12I056

401 REQUERIMENT  MESURES  CORRECTORES  A  L'ACTIVITAT  DE  CANNÀBIS   DEL  PASSEIG
BARITON MATIES FERRET, 30 - Expedient ALC/1/2018

04-03-2018 SEC12I13I

402 APROVAR UN PAGAMENT PENDENT D'APLIACIÓ CORRESPONENT A LA SEGURETA SOCIAL
DEL MES DE GENER 2018 DE L'AJUNTAMENT DE SANT SADURNÍ D'ANOIA  , PER IMPORT DE
135.321,40 EUROS - Expedient INT/176/2018

04-03-2018 INT12I0HL

403 APROVACIÓ FASE DE DESPESES DE LES RELACIONS COMPTABLES SEGÜENTS P/2018/51 i
P/2018/56 PER IMPORT DE 2.882,13 EUROS.

04-03-2018 INT12I0HX

404 APROVAR LES BAIXES D'OFICI  DEL PADRÓ MUNICIPAL D'HABITANTS CORRESPONENTS AL
MES DE FEBRER DE 2018. EXP. OAC/78/2018

04-03-2018 OAC12I0NI

405 APROVACIÓ RELACIÓ COMPTABLE NÚMERO O/2018/35, FASE ADO, D'IMPORT 3.672,79 EUROS. 06-03-2018 INT12I0IH

406 SOL·LICITUD PER RESERVAR 4 PLACES D'APARCAMENT DEL CENTRE (S'ADJUNTA EL DIBUIX
DE LES MATEIXES) PER PODER RETIRAR LA PODA D'UNS ARBRES AMB CAMIÓ GRUA. ES
FARÀ EL DIA I HORA QUE LA POLICIA LOCAL LI DIGUI. - Expedient OAC/88/2018

06-03-2018 OAC12I0Q3

407 SOL.LICITUD INFORME INTEGRACIÓ SOCIAL (RENOVACIÓ DE RESIDÈNCIA TEMPORAL)  INF03.
- Expedient BSO/76/2018

06-03-2018 OAC12I0Q4

408 APROVACIÓ RELACIÓ COMPTABLE NÚM. D/2018/10, FASE AD, D'IMPORT 8.962,65 EUROS 06-03-2018 INT12I0J6

409 APROVAR LA PROPOSTA DEL TRIBUNAL QUALIFICADOR DE LA PLAÇA DE TÈCNIC/A AUXILIAR
DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA PER PROMOCIÓ INTERNA,  DE RÈGIM FUNCIONARI,  GRUP C1 DE
L'AJUNTAMENT DE SANT SADURNÍ D'ANOIA - Expedient RRH/258/2017

06-03-2018 RRH12I04F

410 BAIXA D'OFICI DE LA SRA. R. E. B. PER CADUCITAT DE LA INSCRIPCIÓ PADRONAL - FEBRER
2018

06-03-2018 OAC12I0O2

411 ALTA REGISTRE DE PARELLES DE FET - Expedient SEC/136/2018 06-03-2018 SEC12I18Y

412 REQUERIMENT ADOPTAR MESURES CORRECTORES EN RELACIÓ ALS FUMS I PUDOR DE LA
XEMENEIA DE LA TERRASSA DEL MASSET AL CR. ANSELM CLAVÉ, 18 - Expedient ACT/57/2017

06-03-2018 SEC12I197

413 DEVOLUCIÓ DE FIANÇA PER LA LLICÈNCIA D'OBRES DEL C/ VALL DE ROURES, 10 - Expedient
URB/12/2017

06-03-2018 TRE12I04G

414 AUTORITZAR EL PAGAMENT A JUSTIFICAR PER IMPORT DE 208,39 EUROS A FAVOR DEL SR.
ANTONIO  LOPERA TORRES,  CAP  DEL DEPARTAMENT DE  VIA PÚBLICA PER  ATENDRE  EL
PAGAMENT  DE  LA REVISIÓ  D'ITV  DE  DIVERSOS  COTXES  DE  LA BRIGADA MUNICIPAL.  -
Expedient INT/184/2018

06-03-2018 INT12I0J8

415 APROVACIÓ RELACIÓ COMPTABLE NÚMERO O/2018/36, FASE O, D'IMPORT 11.896,20 EUROS. 06-03-2018 INT12I0IW

416 APROVACIÓ FASE DE DESPESES DE LES RELACIONS COMPTABLES SEGÜENTS P/2018/58,
P/2018/59 i P/2018/60 PER IMPORT DE: 65.577,60 EUROS.

06-03-2018 INT12I0IK

417 APROVACIÓ RELACIÓ COMPTABLE NÚMERO O/2018/34, FASE O, D'IMPORT 5.491,81 EUROS. 06-03-2018 INT12I0IF

418 APROVACIÓ RELACIÓ COMPTABLE NÚMERO O/2018/32, FASE ADO, D'IMPORT 82,38 EUROS. 06-03-2018 INT12I0IB

419 APROVACIÓ RELACIÓ COMPTABLE NÚMERO O/2018/33, FASE ADO, D'IMPORT 2.281,25 EUROS. 06-03-2018 INT12I0ID

420 APROVACIÓ RELACIÓ COMPTABLE  NÚMERO O/2018/38 I  P/2018/62,  FASE ADOP,  D'IMPORT
4.523,82 EUROS.

06-03-2018 INT12I0J2

421 APROVACIÓ FASE DE DESPESES O I  P  ,  DE  LES ASSISTÈNCIES  DELS  REGIDORS A LES 06-03-2018 INT12I0IZ
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SESSIONS DELS ÒRGANS COL.LEGIATS  DURANT EL MES DE FEBRER DE 2018.

422 SOL·LICITUD D'UTILITZACIÓ DE LOCALS PER CASAMENT CIVIL EL DIA 28/07/2018 A LES 12:00H
A LA SALA DE L'INDEX - Expedient SEC/145/2018

06-03-2018 SEC12I19A

423 APROVAR L'OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA DEL CR. DIPUTACIÓ EL DIA 06/03/2018 DE LES 07.00
A LES 14.00 PER TREBALLS D'ESPURGAR AMB UN CAMIÓ CISTELLA. - Expedient OAC/74/2018

06-03-2018 OAC12I0P4

424 AJUT URGENCIA SOCIAL - Expedient BSO/96/2018 06-03-2018 BSO12I05E

425 SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA D'OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA AMB UN CONTENIDOR D'OBRES
DE 8M DE LLARG PER 2 D'AMPLADA DURANT 3 DIES - Expedient URB/78/2018

06-03-2018 OAC12I0P7

426 PRÒRROGA MESURES CORRECTORES ACTIVITAT CAN QUETU DEL CARRER BARCELONA, 29
- Expedient ACT/27/2017

06-03-2018 SEC12I19H

427 ALTA REGISTRE DE PARELLES DE FET - Expedient SEC/148/2018 06-03-2018 SEC12I19U

428 OCUPACIÓ VETLLADORS.  BAR LA PERLA. CARRER JACINT VERDAGUER, 7  4 TAULES X 1 ANY
2018. - Expedient OAC/83/2018

06-03-2018 OAC12I0PX

429 TALL DEL CARRER SANT ANTONI, 14 PER DESCÀRREGAR MATERIAL D'OBRA EL DIA 7 I 14 DE
MARÇ DE 2018 - Expedient OAC/70/2018

06-03-2018 OAC12I0PZ

430 DELEGACIÓ  DE  FUNCIONS  I  SUBSTITUCIONS  ALCALDE/SSA  ANY  2018  -  Expedient
SEC/156/2018

09-03-2018 SEC12I1C7

431 APROVACIÓ  RELACIÓ  COMPTABLE  NÚMERO  O/2018/39  I  P/2018/65,  FASE  OP,  D'IMPORT
6.829,79 EUROS.

09-03-2018 INT12I0JC

432 APROVACIÓ DE  BASES I  CONVOCATÒRIA DE  SELECCIÓ  D'UNA PLAÇA DE TÈCNIC  MITJÀ
ADSCRIT AL SERVEI DE COMERÇ I MERCATS - Expedient RRH/47/2018

08-03-2018 RRH12I04H

433 BASES I CONVOCATÒRIA PER A UNA PLAÇA D'AUXILIAR ADMINISTRATIU COM A FUNCIONARI
DE CARRERA - Expedient RRH/50/2018

08-03-2018 RRH12I04J

434 CONVOCATÒRIA I BASES D'UNA PLAÇA D'ENGINYER MUNICIPAL ADSCRIT A SERVEIS TÈCNICS
COM A FUNCIONARI INTERÍ - Expedient RRH/51/2018

08-03-2018 RRH12I04L

435 CONVOCATÒRIA  I  BASES  PER  A  DUES  PLACES  D'AGENT  DE  POLICIA  LOCAL  COM  A
FUNCIONARIS DE CARRERA- Expedient RRH/52/2018

12-03-2018 RRH12I04N

436 AJUT URGENCIA SOCIAL - Expedient BSO/97/2018 12-03-2018 BSO12I05G

437 DRET  D'ENTERRAMENT  AL  NÍNXOL  NÚMERO  13  SÈRIE  3  A  LA SRA.  T.V.  L.  -  Expedient
OAC/24/2018

12-03-2018 OAC12I0QL

438 LLICÈNCIA D'OCUPACIÓ A LA VIA PÚBLICA PER DUES TAULES I CADIRES AL C/ HOSPITAL, 25.
BAR RUSTIK - Expedient OAC/71/2018

12-03-2018 OAC12I0QE

439 LLICÈNCIA D'OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA PER 3 TAULES I CADIRES AL C/ RAVAL, 30 A LA
VINATERIA - Expedient OAC/95/2018

12-03-2018 OAC12I0QH

440 DRET  D'ENTERRAMENT  AL  NÍNXOL  NÚMERO  31  SÈRIE  J  A  LA  SRA.  E.V.F.  -  Expedient
OAC/96/2018

12-03-2018 OAC12I0QK

441 APROVAR  OCUPACIÓ  DE  LA  VIA  PÚBLICA  AMB  BASTIDA  DE  5.50  M  DE  LLARG  X  1  M
D'AMPLADA   A  LA  PLAÇA  HOMENATGE  A  LA  VELLESA,  9  DURANT  5  DIES  -  Expedient
URB/85/2018

12-03-2018 OAC12I0R6

442 AJUT URGENCIA SOCIAL - Expedient BSO/92/2018 06-03-2018 BSO12I05B

443 AJUT PERSONALITZAT URGENCIA SOCIAL - Expedient BSO/94/2018 06-03-2018 BSO12I05C

444 AJUT PERSONALITZAT URGENCIA SOCIAL - Expedient BSO/95/2018 06-03-2018 BSO12I05D

445 ACORD INCOACIÓ D´EXPEDIENTS SANCIONADORS PER INFRACCIÓNS A  L´ORDENANÇA DE
CIRCULACIÓ DE  SANT SADURNÍ  D´ANOIA ,  COMPRESOS EN  LA RELACIÓ NÚM.  18010689
TERMINI 26 DE MARÇ DE 2018

27-02-2018 SAN12I04L

446 ELEVAR  PROPOSTA DE  RESOLUCIÓ  DESESTIMATORIA D'EXPEDIENT  SANCIONADOR  PER
INFRACCÓ A L'ORDENANÇA DE CIRCULACIÓ DE SANT SADURNÍ D'ANOIA, EXPEDIENT NÚM.
1800000087 DEL 16 DE GENER DE 2018

26-02-2018 SAN12I04J

447 ACORD INCOACIÓ D´EXPEDIENTS SANCIONADORS PER INFRACCIÓNS A  L´ORDENANÇA DE
CIRCULACIÓ DE  SANT SADURNÍ  D´ANOIA ,  COMPRESOS  EN  LA RELACIÓ  NÚM.  18011774
TERMINI 03/04/2018

02-03-2018 SAN12I05F

448 COMUNICACIÓ PREVIA  DE LLICÈNCIA URBANISTICA PER ADEQUACIÓ DE LOCAL - Expedient
URB/67/2018

13-03-2018 SEC12I1DB

449 APROVACIÓ FASE DE DESPESES DE LES RELACIONS COMPTABLES SEGÜENTS P/2018/63,
P/2018/64, P/2018/66, P/2018/67, P/2018/68, P/2018/69 i P/2018/70, PER UN IMPORT TOTAL DE
50.063,52 EUROS

13-03-2018 INT12I0JF

450 APROVACIÓ RELACIÓ COMPTABLE NÚMERO O/2018/40, FASE O, D'IMPORT 40.610,54 EUROS. 13-03-2018 INT12I0JN

451 SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA D'OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA AMB 10 TAULES DURANT 1 ANY
(01/01/2018 AL 31/12/2018) - Expedient OAC/92/2018

13-03-2018 OAC12I0S1

452 CONCESSIÓ DEL NÍNXOL NÚMERO 26 SÈRIE 2 (MONISTROL) A LA SRA. M.C.R.  -  Expedient
OAC/90/2018

13-03-2018 OAC12I0S5

2384

NIF P0824000D · Plaça Ajuntament, 1 · 08770 Sant Sadurní d'Anoia · Tel. 938 910 325 · Fax. 938 183 470 · www.santsadurni.cat



453 SOL·LICITUD D'OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA AMB 15 TAULES DURANT 1 ANY (01/01/2018 AL
31/12/2018) - Expedient OAC/84/2018

13-03-2018 OAC12I0S8

454 AJUT URGENCIA SOCIAL - Expedient BSO/84/2018 13-03-2018 BSO12I05Y

455 SOL·LICITUD D'OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA AMB 4 TAULES DURANT 1 ANY - BAR DAVID -
Expedient OAC/82/2018

13-03-2018 OAC12I0RI

456 REFORMA LOCAL SITUAT A LA RAMBLA GENERALITAT, NÚM.3 PLNTA SOTERRANI LOCAL 1. -
Expedient URB/77/2018

13-03-2018 SEC12I1D8

457 COMUNICACIÓ PRÈVIA DE LLICÈNCIA URBANÍSTICA PER CANALITZACIÓ I ESCOMESA. CODI
GDE11917080025 - Expedient URB/366/2017

13-03-2018 SEC12I1DP

458 SOL·LICITUD D'OCUPACIÓ DE  LA VIA PÚBLICA AMB 4  TAULES DURANT 1  ANY -  Expedient
OAC/79/2018

13-03-2018 OAC12I0Q6

459 AJUT URGENCIA SOCIAL - Expedient BSO/93/2018 13-03-2018 BSO12I05K

460 SOL·LICITUD DE REVISIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DE L'EXPEDIENT INT/350/2017 DEL PREU PÚBLIC
DE LLOGUER DE TAULES I CADIRES PRESENTADA PER LA SENYORA R.M.C., AL·LEGANT QUE
UNA DE  LES  TAULES  REBUDES  ERA INSERVIBLE  I  PER  TANT  EL  NÚMERO  DE  TAULES
LIQUIDADES HAURIA DE SER DE 13. - Expedient TRE/44/2018

13-03-2018 TRE12I04O

461 APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DE LA TAXA PER A LA PRESTACIÓ DE SERVEIS A LA PISCINA I A
LES  INSTAL·LACIONS  ESPORTIVES  MUNICIPALS,  A  NOM  DE  L'IE  JACINT  VERDAGUER,
CORRESPONENT  AL  1er  TRIMESTRE  DEL CURS  2017-2018,  PER  UN  IMPORT  TOTAL DE
1.515,00 €. - Expedient TRE/57/2018

13-03-2018 TRE12I04S

462 PRORROGAR  EL  CONTRACTE  D'A.G.P  EN  EL  MARC  DEL  PLA  D'OCUPACIÓ  2017-2018  -
Expedient RRH/54/2017

13-03-2018 RRH12I04S

463 SOL·LICITUD DE DEVOLUCIÓ D'INGRÉS EN CONCEPTE D'UNA PART PROPORCIONAL DELS
REBUTS  DEL  MES  DE  NOVEMBRE  DE  2017  DE  DUES  ALUMNES,  PRESENTADA PER  LA
SENYORA N.C.C. - Expedient TRE/56/2018

13-03-2018 TRE12I04Q

464 AUTORITZACIÓ  PER REALITZAR ACTE DE DANSES URBANES EL DIA 19/03/2018 A LA PLAÇA
JAUME ROSELL ROIG I SOL·LICITUD D'ESCENARI/CADIRES - Expedient SEC/142/2018

13-03-2018 SEC12I18T

465 COMUNICACIÓ PRÈVIA DE LLICÈNCIA URBANÍSTICA PER REFORMA DE FAÇANES I INTERIOR
D'HABITATGE UNIFAMILIAR ENTRE MITGERES - Expedient URB/72/2018

13-03-2018 SEC12I1E5

466 COMUNICACIÓ PRÈVIA DE LLICÈNCIA URBANÍSTICA PER MUNTATGE GRUA TORRE - Expedient
URB/84/2018

13-03-2018 SEC12I1E9

467 COMUNICACIÓ  PRÈVIA DE  LLICÈNCIA URBANÍSTICA PER   ACOMETIDA DIRECTA DE  GAS
NAUTAL, CARRER SANT ANTONI 65 - Expedient URB/93/2018

13-03-2018 SEC12I1DS

468 COMUNICACIÓ PRÈVIA DE LLICÈNCIA URBANÍSTICA PER TREURE PART DE LA CORNISSA AMB
MAL ESTAT - Expedient URB/95/2018

13-03-2018 SEC12I1DV

469 COMUNICACIÓ PRÈVIA DE LLICÈNCIA URBANÍSTICA PER REHABILITACIÓ FAÇANA - Expedient
URB/97/2018

13-03-2018 SEC12I1DZ

470 COMUNICACIÓ PRÈVIA DE LLICÈNCIA URBANÍSTICA PER REHABILITAR PAVIMENT DEL JARDÍ. -
Expedient URB/96/2018

13-03-2018 SEC12I1E2

471 COMUNICACIÓ  PRÈVIA DE  LLICÈNCIA URBANÍSTICA PER  PINTAR  LA FAÇANA -  Expedient
URB/86/2018

13-03-2018 SEC12I1DM

472 APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DE LA TAXA PER A LA PRESTACIÓ DE SERVEIS A LA PISCINA I A
LES INSTAL·LACIONS  ESPORTIVES MUNICIPALS,  A NOM DE L'IE  JACINT VERDAGUER,  EN
CONCEPTE D'ACTIVITAT ESPORTIVA REALITZADA EL DIA 19/01/2018, PER UN IMPORT TOTAL
DE 24,80 €. - Expedient TRE/62/2018

14-03-2018 TRE12I057

473 AUTORITZAR EL PAGAMENT A JUSTIFICAR A FAVOR DE LA SRA. MARIA CASANOVAS COM A
DIRECTORA DE L'ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL L'ESPURNA PER IMPORT DE 400 EUROS PER
DESPESES DERIVADES DE LA COMPRA DE MATERIAL PER L'ESCOLA. - Expedient INT/197/2018

14-03-2018 INT12I0K2

474 APROVACIÓ DE LES LIQUIDACIONS DE LA TAXA PER A LA PRESTACIÓ DE SERVEIS A LA
PISCINA I A LES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES MUNICIPALS, A NOM DE FUNDACIÓ CULTURAL
PRIVADA VEDRUNA (ESCOLA EL CARME), CORRESPONENTS AL 1er TRIMESTRE DEL CURS
2017-2018, PER UN IMPORT TOTAL DE 708,00 EUROS. - Expedient TRE/58/2018

14-03-2018 TRE12I04U

475 APROVACIÓ DE LES LIQUIDACIONS DE LA TAXA PER A LA PRESTACIÓ DE SERVEIS A LA
PISCINA I A LES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES MUNICIPALS, A NOM DE L'ESCOLA LES FONTS,
CORRESPONENTS  AL 1er  TRIMESTRE  DEL CURS  2017-2018,  PER  UN  IMPORT  TOTAL DE
2.240,00 EUROS. - Expedient TRE/59/2018

14-03-2018 TRE12I04W

476 APROVACIÓ LIQUIDACIÓ DE LA TAXA PER A LA PRESTACIÓ DE SERVEIS A LA PISCINA I A LES
INSTAL·LACIONS ESPORTIVES MUNICIPALS, A NOM DE CEIP LA PAU, CORRESPONENTS AL 1er
TRIMESTRE DEL CURS 2017-2018, PER IMPORT DE 1.389,00 EUROS. - Expedient TRE/60/2018

14-03-2018 TRE12I04Z

477 APROVACIÓ DE LES LIQUIDACIONS DEL PREU PÚBLIC PER A LA PRESTACIÓ DE LLOGUER DE
CADIRES, TAULES I VEHICLES MUNICIPALS CORRESPONENTS A L'EXERCICI 2017. - Expedient
TRE/52/2018

14-03-2018 TRE12I050

478 APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DE LA TAXA PER A LA PRESTACIÓ DE SERVEIS A LA PISCINA I A
LES INSTAL·LACIONS  ESPORTIVES MUNICIPALS,  A NOM DE LA FUNDACIÓ DE  CULTURA I
PROMOCIÓ  SOCIAL  COL·LEGI  SANT  JOSEP,  EN  CONCEPTE  D'ACTIVITAT  ESPORTIVA
REALITZADA EL DIA 22/12/2017, PER UN IMPORT TOTAL DE 21,95 €. - Expedient TRE/61/2018

14-03-2018 TRE12I053
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479 APROVACIÓ RELACIÓ COMPTABLE NÚMERO O/2018/41, FASE O, D'IMPORT 6.107,13 EUROS. 14-03-2018 INT12I0JS

480 APROVACIÓ RELACIÓ COMPTABLE NÚMERO O/2018/42, FASE ADO, D'IMPORT 5.683,85 EUROS. 14-03-2018 INT12I0K4

481 APROVACIÓ RELACIÓ COMPTABLE NÚMERO O/2018/43, FASE ADO, D'IMPORT 1.985,44 EUROS. 14-03-2018 INT12I0K6

482 APROVACIÓ RELACIÓ COMPTABLE NÚMERO O/2018/44, FASE O, D'IMPORT 19.489,91 EUROS. 14-03-2018 INT12I0K8

483 APROVACIÓ RELACIÓ COMPTABLE NÚMERO O/2018/45, FASE O, D'IMPORT 5.380,76 EUROS. 14-03-2018 INT12I0KA

484 APROVACIÓ RELACIÓ COMPTABLE NÚM. D/2018/11, FASE AD, D'IMPORT 9.191,98 EUROS 14-03-2018 INT12I0KB

485 TRASLLAT DE RESTES DEL NÍNXOL NÚMERO 63 SÈRIE 1 AL NÍNXOL NÚMERO 26 SÈRIE 2 -
Expedient OAC/89/2018

14-03-2018 OAC12I0TU

486 APROVAR OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA PER TALL DE CARRER PONT ROMÀ EL DIA 14 DE
MARÇ DE 2018 DE LES 7:30  A  LES 13 HORES. SUBSTITUCIÓ TRANSFORMADOR CANTONADA
DR. DARDER. - Expedient OAC/103/2018

14-03-2018 OAC12I0TN

487 APROVAR EL COPAGAMENT DEL DINAR DE GERMANOR DEL DIA 2 D'ABRIL EN MOTIU DELS
103 ANYS D'HOMENATGE A LA GENT GRAN - Expedient BSO/102/2018

14-03-2018 BSO12I069

488 DRET D'ENTERRAMENT AL NÍNXOL NÚMERO  A-145  ZONA F  A LA SRA.  D.B.M.  -  Expedient
OAC/86/2018

14-03-2018 OAC12I0TQ

489 DRET  D'ENTERRAMENT  AL  NÍNXOL  NÚMERO  B-104  ZONA  D  AL  SR.  F.  L.F.  -  Expedient
OAC/87/2018

14-03-2018 OAC12I0TR

490 ELEVAR PROPOSTA DE RESOLUCIÓ DESESTIMATORIA D'EXPEDIENT SANCIONADOR NÚMERO
1700001745 DEL 21 DE NOVEMBRE DE 2017  PER INFRACCIÓ A L'ORDENANÇA DE CIRCULACIÓ
DE SANT SADURNÍ D'ANOIA

13-03-2018 SAN12I06F

491 ACORD INCOACIÓ D´EXPEDIENTS SANCIONADORS PER INFRACCIÓNS A  L´ORDENANÇA DE
CIRCULACIÓ DE  SANT SADURNÍ  D´ANOIA ,  COMPRESOS EN  LA RELACIÓ NÚM.  18013130
TERMINI 09/04/2018

09-03-2018 SAN12I06C

492 RESOLUCIÓ ACORDANT L´ESTIMACIÓ D'EXPEDIENTS SANCIONADORS PER INFRACCIONS DE
CIRCULACIÓ COMPRESOS EN LA RELACIÓ ANNEXA.

08-03-2018 SAN12I06B

493 ELEVAR PROPOSTA DE RESOLUCIÓ DESESTIMATORIA D'EXPEDIENT SANCIONADOR NÚMERO
1702009257 DEL 23 D'OCTUBRE DE 2017 PER INFRACCIÓ A L'ORDENANÇA DE CIRCULACIÓ DE
SANT SADURNÍ D'ANOIA

07-03-2018 SAN12I069

494 APROVAR OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA TEMPORAL PER INSTAL·LACIÓ GRUA PER A PUJAR
MOBLES EL DIA 14/03/2018 DE 09:00 A 10:30H - Expedient OAC/98/2018

15-03-2018 OAC12I0SR

495 APROVAR L'OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA TEMPORAL PER FESTA INFANTIL EL DIA 16/03/2018,
A LA TARDA, A LA PLAÇA MONTSENY. - Expedient OAC/105/2018

15-03-2018 OAC12I0UK

496 SOL.LICITUD VETLLADORS.   4  TAULES X  1  ANY (FINS 31  DESEMBRE 2018).   BAR:   UNIC
SANTSA, S.L. AL CARRER RAVAL, NÚM. 32. - Expedient OAC/91/2018

15-03-2018 OAC12I0SN

497 ALTES  AL  PADRÓ  MUNICIPAL  D'HABITANTS  DEL  MES  DE  FEBRER  2018  -  Expedient
OAC/113/2018

15-03-2018 OAC12I0SP

498 SOL.LICITUD COMISSIÓ DE SERVEIS PER OCUPAR UNA PLAÇADE TÈCNIC D' ADMINISTRACIÓ
GENERAL  A L'  AJUNTAMENT  DE  MASQUEFA A PARTIR  DEL  DIA 1  DE  MARÇ  DE  2018,  I
SOL.LICITUD DE CERTIFICATS DE SERVEIS PRESTATS EN AQUEST AJUNTAMENT. - Expedient
RRH/43/2018

16-03-2018 RRH12I05B

499 OCUPACIÓ ELEVADOR EL DIA 9 DE MARCÇ DE 2018 AL CARRER HOSPITAL, 11.  HORARI:  DE
LES 9.30  A LES 20 HORES.  POSAR MALLORQUINES. - Expedient OAC/101/2018

16-03-2018 OAC12I0SV

500 APROVAR OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA PER INSTALACIÓ CAMIÓ - FURGONETA DURANT 15
DIES AL C/ DOCTOR PEDRO PONS 11 - Expedient URB/98/2018

16-03-2018 OAC12I0T3

501 BASTIDA PER REHABILITACIÓ FAÇANA - Expedient URB/99/2018 16-03-2018 OAC12I0T6

502 APROVAR OCUPACIÓ DE  LA VIA PÚBLICA AMB UN ELEVADOR DURANT 1  DIA -  Expedient
URB/101/2018

16-03-2018 OAC12I0T9

503 COMUNICACIÓ  PRÈVIA DE  LLICÈNCIA URBANÍSTICA PER  ARRANJAMENT  DE  TALUSOS  -
Expedient URB/418/2017

16-03-2018 SEC12I1DD

504 DECRET DE CONVOCATÒRIA A SESSIÓ AJT/JGL/5/2018 16-03-2018 SEC12I1GH

505 COMUNICACIÓ  PREÈVIA  DE  LLICÈNCIA  URBANÍSTICA  PER  REFORMA  BANY.  -  Expedient
URB/91/2018

16-03-2018 SEC12I1DJ

506 APROVAR LLICÈNCIA D'OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA AMB UN SAC DE RUNA DURANT 15
DIES. - Expedient URB/100/2018

16-03-2018 OAC12I0TC

507 APROVAR OCUPACIÓ VIA PÚBLICA TEMPORAL PER TALL DE CARRER SANT PERE EL DIA 13
DE MARÇ DE 2018, DE LES 7.30  A  LES 11 HORES. SUBSTITUCIÓ DE TRANSFORMADOR -
Expedient OAC/102/2018

16-03-2018 OAC12I0TF

508 APROVAR UNA OCUPACIÓ TEMPORAL DE LA VIA PÚBLICA PER TALL DE CARRER VALLÈS EL
DIA  15  DE  MARÇ  DE  2018,  DE  LES  8:00   A   LES  13:00  HORES.  SUBSTITUCIÓ  DE
TRANSFORMADOR - Expedient OAC/104/2018

16-03-2018 OAC12I0TJ

509 CONTRACTAR A I.R.T COM A PROFESSOR DE GUITARRA PER SUBSTITUIR LA BAIXA D'IT DE LA
PROFESSORA TITULAR - Expedient RRH/53/2018

16-03-2018 RRH12I04U
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510 SOL·LICITUD  DE  LA REDUCCIÓ  DE  LA QUOTA TRIBUTÀRIA PER  L'OCUPACIÓ  DE  LA VIA
PÚBLICA AMB TAULES I CADIRES SENSE PUBLICITAT PER PART DE LA SENYORA M.P.L. BAR
RUSTIK, CORRESPONENT A L'EXERCICI 2018. - Expedient TRE/63/2018

18-03-2018 TRE12I059

511 SOL·LICITUD  DE  LA REDUCCIÓ  DE  LA QUOTA TRIBUTÀRIA PER  L'OCUPACIÓ  DE  LA VIA
PÚBLICA AMB TAULES I  CADIRES SENSE PUBLICITAT PER PART DEL SENYOR D.C.C.  BAR
DAVID, CORRESPONENT A L'EXERCICI 2018. - Expedient TRE/65/2018

18-03-2018 TRE12I05H

512 SOL·LICITUD  DE  LA REDUCCIÓ  DE  LA QUOTA TRIBUTÀRIA PER  L'OCUPACIÓ  DE  LA VIA
PÚBLICA AMB TAULES I CADIRES SENSE PUBLICITAT PER PART DE LA SENYORA A.L.G. BAR
LA JIJONENCA PLAÇA DE L'AJUNTAMENT, CORRESPONENT A L'EXERCICI  2018.  -  Expedient
TRE/68/2018

18-03-2018 TRE12I05N

513 APROVAR EL DRET D'ENTERRAMENT DEL SR. J. T. M. AL NÍNXOL NÚMERO 2 - SÈRIE 4A DE
MONISTROL D'ANOIA - Expedient OAC/116/2018

18-03-2018 OAC12I0U6

514 AJUT URGENCIA SOCIAL - Expedient BSO/99/2018 18-03-2018 BSO12I06F

515 AJUT URGENCIA SOCIAL - Expedient BSO/100/2018 18-03-2018 BSO12I06H

516 AJUT URGENCIA SOCIAL - Expedient BSO/101/2018 18-03-2018 BSO12I06I

517 PROCEDIMENT  SANCIONADOR  PER  INFRACCIÓ  DE  L'ORDENANÇA  DE  CIVISME.  DADES
PRESUMPTE INFRACTOR: MARTA GARCIA ESTELLER. - Expedient SAN/22/2018

19-03-2018 SAN12I068

518 SOL·LICITUD  DE  LA REDUCCIÓ  DE  LA QUOTA TRIBUTÀRIA PER  L'OCUPACIÓ  DE  LA VIA
PÚBLICA AMB TAULES I CADIRES SENSE PUBLICITAT PER PART DE L'EMPRESA CAL TICUS,
S.L., CORRESPONENT A L'EXERCICI 2018. - Expedient TRE/64/2018

19-03-2018 TRE12I05C

519 SOL·LICITUD  DE  LA REDUCCIÓ  DE  LA QUOTA TRIBUTÀRIA PER  L'OCUPACIÓ  DE  LA VIA
PÚBLICA  AMB  TAULES  I  CADIRES  SENSE  PUBLICITAT  PER  PART  DE  L'EMPRESA  ROIG
ALEMANY DISTRIBUCIONS, S.L., CORRESPONENT A L'EXERCICI 2018. - Expedient TRE/67/2018

19-03-2018 TRE12I05K

520 SOL·LICITUD  DE  LA REDUCCIÓ  DE  LA QUOTA TRIBUTÀRIA PER  L'OCUPACIÓ  DE  LA VIA
PÚBLICA  AMB  TAULES  I  CADIRES  SENSE  PUBLICITAT  PER  PART  DE  L'EMPRESA  ROIG
ALEMANY DISTRIBUCIONS, S.L., CORRESPONENT A L'EXERCICI 2017. - Expedient TRE/66/2018

19-03-2018 TRE12I05Q

521 SOL·LICITUD  DE  LA REDUCCIÓ  DE  LA QUOTA TRIBUTÀRIA PER  L'OCUPACIÓ  DE  LA VIA
PÚBLICA AMB TAULES I CADIRES SENSE PUBLICITAT PER PART DE L'EMPRESA UNIC SANTSA,
S.L., CORRESPONENT A L'EXERCICI 2018. - Expedient TRE/70/2018

19-03-2018 TRE12I05W

522 SOL·LICITUD DE LA DEVOLUCIÓ DE LA FIANÇA DIPOSITADA PER A LA INSTAL·LACIÓ DEL
CIRCO RALUY LEGACY, S.L. ELS DIES 8, 9, 10 I 11 DE MARÇ DE 2018, PER IMPORT DE 400,00 €.
- Expedient TRE/74/2018

19-03-2018 TRE12I06A

523 ADSCRIPCIÓ  PROVISIONAL  DE  LA  SENYORA  CRISTINA  RIMBAU  ROSELL  COM  A
INTERVENTORA - Expedient RRH/42/2018

19-03-2018 OAC12I0V3

524 APROVAR L'OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA TEMPORAL PER TALL DE CARRER A L'ALÇADA DEL
RAVAL, 46 DURANT 1 HORA PER DESCARREGAR MATERIALS AMB UN CAMIÓ EL DIA 19/03/2018
- Expedient OAC/111/2018

19-03-2018 OAC12I0UB

525 APROVAR L'OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA TEMPORAL PER TALL DEL CR TINENT CORONEL
SAGUÉS, 24 EL DIA 14/03/2018, DE 8 A 10 H MATI PER DESCÀRREGA DE MATERIAL D'OBRA -
Expedient OAC/106/2018

19-03-2018 OAC12I0UE

526 APROVAR L'OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA AMB UN CONTENIDOR D'OBRES AL CR RAVAL, 46
DURANT 1 DIA - Expedient URB/105/2018

19-03-2018 OAC12I0UP

527 DELEGACIÓ SIGNATURA INTERVENCIÓ - Expedient RRH/42/2018 21-03-2018 SEC12I1JF

528 MODIFICACIÓ RETRIBUCIONS INTERVENTOR - Expedient RRH/42/2018 21-03-2018 OAC12I0V7

529 ADSCRIPCIÓ PROVISIONAL COM A ADMINISTRATIVA RESPONSABLE DE COMPRES - Expedient
RRH/42/2018

21-03-2018 OAC12I0V9

530 PRORROGA COMISSIÓ DE SERVEIS A L'AJUNTAMENT DE SITGES - Expedient RRH/42/2018 21-03-2018 OAC12I0UY

531 APROVACIÓ RELACIÓ COMPTABLE NÚMERO O/2018/46, FASE O, D'IMPORT 72.950,18 EUROS. 21-03-2018 INT12I0L1

532 APROVACIÓ  RELACIÓ  COMPTABLE  NÚMERO  O/2018/47  I  P/2018/71,  FASE  OP,  D'IMPORT
4.104,17 EUROS.

21-03-2018 INT12I0L9

533 ESMENA DEL DECRET 409/2018 DE 6 DE MARÇ DE 2018 D'APROVACIÓ DE LA PROPOSTA DEL
TRIBUNAL QUALIFICADOR DE LA PLAÇA DE TÈCNIC/A AUXILIAR DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA -
Expedient RRH/258/2017

21-03-2018 RRH12I05L

534 APROVACIÓ RELACIÓ COMPTABLE NÚMERO O/2018/48, FASE O, D'IMPORT 13.083,73 EUROS. 21-03-2018 INT12I0LQ

_______________________________________________________
LA PRESIDÈNCIA DECLARA QUE ELS MEMBRES DE LA CORPORACIÓ RESTEN ASSABENTATS

_______________________________________________________ 

Si no hi ha res a dir, passaríem al punt sisè, que és donar compte al Ple dels acords de la Junta de Govern Local, de
la Junta del dia 18 de desembre i de la Junta del dia 5 de febrer.

6.- DONAR COMPTE AL PLE DELS ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL - Expedient SEC/42/2018
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Es dona  compte  al  Ple  dels  acords  de  les  Juntes  de  Govern  Local  corresponents  a  les  celebrades  el  18  de
desembre de 2018, el 15 de gener de 2018 i el 5 de febrer de 2018.

JUNTA GOVERN LOCAL 18-12-2017

CONTRACTACIÓ MENOR DEL SERVEI D'ACTIVITATS DE BALL EN LÍNEA I GIMNÀSTICA AL CASAL MUNICIPAL DE LA GENT GRAN PER
A L'ANY 2018 - Expedient BSO/550/2017

APROVAR  LA  PARTICIPACIÓ  DE  L'AJUNTAMENT  EN  L'OPERACIÓ  "INSTAL·LACIÓ  DE  PLAQUES  FOTOVOLTAIQUES  EN  RÈGIM
D'AUTOCONSUM DE DIFERENTS EQUIPAMENTS MUNICIPALS DE LA PROVINCIA DE BARCELONA" QUE PROMOU LA DIPUTACIÓ DE
BARCELONA DINS DEL PROGRAMA OPERATIU FEDER - Expedient MAM/7/2017

APROVAR LA MODIFICACIÓ DEL LOT 1 (PÈRDUES I/O DANYS MATERIALS) PER LA REVALORITZACIÓ DE L'EDIFICI DEL CENTRE
CULTURAL PLAÇA NOVA - Expedient SEC/535/2017

APROVAR EL CONVENI ENTRE AJUNTAMENT DE SANT SADURNÍ D'ANOIA I EL CONSELL COMARCAL DE L'ALT PENEDÈS EN RELACIÓ
AL PROGRAMA TREBALL I FORMACIÓ SOC - CCAP - Expedient RRH/169/2017

APROVACIO DE LES RELACIONS DE RECONEIXEMENT D'OBLIGACIONS I ORDENACIÓ DE PAGAMENTS O/2017/231 I O/2017/233 -
P/2017/281 I P/2017/282 SEGONS RELACIÓ DE FACTURES F/2017/188 I F/2017/190 - Expedient INT/674/2017

DONAR COMPTE DE L'INFORME SOBRE EL PROJECTE EN SÒL NO URBANITZABLE PER A L'AMPLIACIÓ DE LA PLANTA DEPURADORA
D'AIGÜES RESIDUALS D'UCSA I LA MILLORA DEL CAMÍ D'ACCÈS AL TERME MUNICIPAL - Expedient SEC/530/2017

DONAR  COMPTE  DE  L'INFORME  SOBRE  LA MODIFICACIÓ  PUNTUAL  DEL  PLA D'ORDENACIÓ  URBANÍSTICA MUNICIPAL  PER
CORREGIR  ELS  ERRORS  DETECTATS A LA NORMATIVA URBANÍSTICA SOBRE  PARÀMETRES AL  TERME  MUNICIPAL DE  SANT
SADURNÍ D'ANOIA - Expedient SEC/531/2017

DECLARACIÓ RESPONSABLE  ACTIVITAT PAPERERIA COPISTERIA A LA RAMBLA GENERALITAT, 51, LOCAL B - Expedient ACT/61/2017

CESSAMNET  DE  LA BOTIGA DE  PRODUCTES  RELACIONATS  AMB  L'APICULTURA A LA PLAÇA PAU  CASALS,  12.   -  Expedient
ACT/63/2017

CONCESSIÓ LLICÈNCIA DE GUAL TIPUS A AL CARRER DIPUTACIÓ, 15 - Expedient OAC/341/2017

SOL·LICITUD DE LA SUBVENCIÓ PER L'ANY 2017 - Expedient BSO/536/2017

APROVAR CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'AJUNTAMENT DE SANT SADURNÍ D'ANOIA I EL CONSORCI SANITARI DE L'ALT
PENEDÈS, REGULADOR DE LA REHABILITACIÓ HOSPITALÀRIA EFECTUADA EN SANT SADURNI D'ANOIA - Expedient SEC/529/2017

ACCEPTAR LA SUBVENCIÓ CONSISTENT EN RECURS MATERIAL SUPORT A LA FUNCIÓ EDUCATIVA DE LES FAMÍLIES - Expedient
EDU/4/2017

RECULL  DE  TEIXIT  PRODUCTIU   2017  CURS:  COM POSICIONAR  LA NOSTRA EMPRESA ALS  CERCADORS  D'ALTRES  PAÏSOS
(INTERNALITZACIÓ )  T/IT21.. - Expedient PRO/17/2017

RECULL DE TEIXIT PRODUCTIU  2017 CURS: INTERNALITAR L'EMPRESA: SI PERÒ AMB SEGURETAT T/IT22  - Expedient PRO/40/2017

DONAR  COMPTE  DE  LA  CORRECCIÓ  DEL  ERROR  MATERIAL  D'AUTORITZACIÓ  A  L'EMPRESA  AUTOCARS  VENDRELL   DEL
TRANSPORT DE VIATGERS PER CARRETERA SANT SADURNI D'ANOIA - VILAFRANCA DEL PENEDÈS - Expedient SEC/532/2017

CONCESSIÓ SUPORT PUNTUAL SUBSCRIPCIÓ REVISTA "GUIX INFANTIL"  PER A LES ESCOLES BRESSOL MUNICIPALS DURANT
L'ANY 2017 - Expedient EDU/15/2017

DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ D'ASSIGNACIÓ DE PLACES A LES ENTITATS COL·LABORADORES PER A LA PRESTACIÓ DE
SERVEIS DE LA XARXA DE SERVEIS SOCIALS D'ATENCIÓ PÚBLICA - Expedient SEC/539/2017

APROVACIO DE  LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI  DE  DINAMITZACIÓ  COMUNITÀRIA PER L'ANY 2018,  A L'EMPRESA FUNDACIÓ
SOCIOCULTURAL ATLAS - Expedient INT/702/2017

APROVAR LA SEGONA CERTIFICACIO I ÚLTIMA  DE LES OBRES D'ADEQUACIO, REFORÇ I REFORMA PER AL SUBMINISTRAMENT
ELECTRIC DE MT/BT A LA NOVA SEU DE LA BIBLIOTECA I ARXIU MUNICIPAL - FASE 2 BIBLIOTECA - Expedient URB/404/2017

SOL·LICITUD JORNADA SENCERA AL SEU LLOC DE TREBALL COM A POLICIA LOCAL - Expedient RRH/280/2017

SOL.LICITA CANVI DE MITJA JORNADA A JORNADA COMPLETA - Expedient RRH/264/2017

MODIFICACIÓ DE LA JORNADA LABORAL A PARTIR DEL 05/12/2017 PASSANT A REALITZAR 25 HORES SETMANALS AMB EL 80% DE
LES RETRIBUCIONS - Expedient RRH/286/2017

RESOLDRE LA SOL·LICITUDPER REDUIR LA JORNADA LABORAL  AL 50% A PARTIR DEL 22 DE NOVEMBRE DE 2017 I CONTRACTACIÓ
NOVA PER COBRIR LA REDUCCIÓ DE JORNADA  - Expedient RRH/277/2017

NOMENAR CAP ACCIDENTAL DE LA POLICIA LOCAL DEL PERÍODE DEL 23/12/2017 AL 02/01/2018  - Expedient RRH/287/2017

APROVAR EL PAGAMENT DE LES DESPESES PER RAONS DE SERVEI PRESENTADES DURANT EL MES DE DESEMBRE DE 2017 PEL
PERSONAL DE L'AJUNTAMENT - Expedient RRH/285/2017

APROVAR EL PAGAMENT DE GRATIFICACIONS CORRESPONENTS AL MES DE NOVEMBRE DE 2017 - Expedient RRH/284/2017

RESOLDRE LA SOL·LICITUD DE GRATIFICACIÓ PER EXERCIR COM A SECRETÀRIA EN FUNCIONS DURANT 8 DIES (1, 2, 3,  28, 29, 30 I
31 D'AGOST I 1 DE SETEMBRE DE 2017). - Expedient RRH/217/2017

JUNTA DE GOVERN LOCAL 15-01-2018

INFORMAR A LES ÀREES I SERVEIS D'AQUEST AJUNTAMENT DEL TRÀMIT PER A LA PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS D'AJUTS AL
CATÀLEG DE SERVEIS DE L'ANY 2018 AL PLA "XARXA DE GOVERNS LOCALS 2016-2019" - Expedient SEC/22/2018
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RENOVACIÓ ANUAL DE LA LLICÈNCIA PER OCUPACIÓ  DE L'ESPAI PÚBLIC AMB TAULES I CADIRES - Expedient SEC/20/2018

REQUERIMENT PREVI RECLAMACIÓ COFINANÇAMENT CENTRES DOCENTS MUNICIPALS D'EDUCACIÓ INFANTIL PRIMER CICLE (0-3
ANYS) - Expedient SEC/30/2018

APROVACIÓ DE L’ADHESIÓ A LA TERCERA PRÒRROGA DE L’ACORD MARC DE SUBMINISTRAMENT DE GAS NATURAL DESTINAT ALS
ENS LOCALS DE CATALUNYA ADJUDICAT PEL CONSORCI CATALÀ PEL DESENVOLUPAMENT LOCAL A L’EMPRESA ENDESA ENERGIA,
SAU. - Expedient INT/22/2018

APROVACIÓ DE L'ADHESIÓ A LA PRÒRROGA DE L’ACORD MARC DE SUBMINISTRAMENT D’ENERGIA ELÈCTRICA AMB DESTINACIÓ A
LES ENTITATS LOCALS DE CATALUNYA ADJUDICAT PEL CONSORCI CATALÀ PEL DESENVOLUPAMENT LOCAL A L’EMPRESA ENDESA
ENERGIA, SAU PER L'ANY 2018 - Expedient INT/20/2018

APROVAR LA RECTIFICACIÓ  PER UN ERROR MATERIAL L'ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 20-11-2017 PER CANVI
NO SUBSTANCIAL DE L'ACTIVITAT  DE  L'ESTACIÓ DE SERVEI UBICADA A LA CRTA. SANT QUINTÍ, 28 - Expedient ACT/52/2017

DECLARACIÓ  RESONSABLE  D'OBERTURA D'UNA OFICINA PRIVADA VINCULADA A L'EMPRESA CONSTRUCTORA  AL C/  JOSEP
ANSELM CLAVÉ, 16 - Expedient ACT/64/2017

DECLARAR DEFINITIVAMENT LA CADUCITAT  DE LA LLICÈNCIA D'OBRES MAJORS PER CONSTRUIR UN HABITATGE UNIFAMILIAR
AÏLLAT AL CARRER FORMENTERA, 16- Expedient URB/143/2012

CONCESSIÓ DE LLICÈNCIA DE GUAL TIPUS A  A LA RBLA. GENERALITAT, 1-9 - Expedient OAC/404/2017

CONCESSIÓ LLICÈNCIA TIPUS A AL CARRER TARRAGONA, 79 - Expedient OAC/354/2017

DONAR DE BAIXA GUAL TIPUS A AL CARRER MALLORCA, 5 01 LC 1 - Expedient TRE/382/2013

RESTRINGIR LA CIRCULACIÓ DE VEHICLES AL CARRER RAVAL I HABILITAR UNA ZONA DE CÀRREGA I DESCÀRREGA AL CARRER
VILAFRANCA, AMB EFECTES D'1 DE FEBRER DE 2018  - Expedient POL/42/2017

RESOLDRE LA SOL·LICITUD D'UN ESPAI CSE NEXES PLANTA 0 - Expedient PRO/25/2017

APROVAR EL CONTRACTE DE LLOGUER DEL LOCAL DESTINAT AL SERVEI DE REHABILITACIÓ HOSPITALÀRIA EFECTUADA A SANT
SADURNÍ D'ANOIA - Expedient SEC/19/2018

RECTIFICACIÓ DELS ACORDS DE SUBVENCIONS PREVISTES AL PLA ESTRATÈGIC DE SUBVENCIONS - Expedient SEC/23/2018

RESOLDRE LA SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ 2017 AAVV CAN CATASSUS - Expedient CUL/25/2017

CONCESSIÓ INCREMENT METRES LINEALS LLICÈNCIA GUAL TIPUS A AL CARRER TRIOLA, 6 - Expedient OAC/247/2017

RESOLDRE L'EXPEDIENT DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PER CAIGUDA AL CARRER BARCELONA, 24 - Expedient SEC/323/2017

RATIFICAR  EL  DECRET  D'ALCALDIA  NÚM.  1829/2017  RELATIU  A  LA  SOL·LICITUD  PER  A  LA  SUBVENCIÓ  DEL  PROGRAMA
COMPLEMENTARI  DE  REFORMA I  MILLORA D'EQUIPAMENTS  LOCALS  (XARXA DE  GOVERNS  LOCALS  2016-2019)  -  Expedient
SEC/470/2017

RATIFICACIÓ DEL DECRET D'ALCALDIA NÚM.  1909/2017  RELATIU A LA MODIFICACIÓ DEL LOT 4  (VEHICLES  MUNICIPALS)  DEL
CONTRACTE DE LES ASSEGURANCES GENERALS DE L'AJUNTAMENT DE SANT SADURNÍ D'ANOIA PER LA INCORPORACIÓ DELS
VEHICLE ELÈCTRIC GOUPIL G4 MATRICULA 5992-KFT - Expedient SEC/505/2017

DONAR COMPTE DE LA PROPOSTA DE CONVENI ENTRE L'AJUNTAMENT DE SANT SADURNÍ D'ANOIA I JOSEP MARIA RAVENTÓS I
BLANC, SA EN RELACIÓ A L'ÚS DELS CAMINS QUE TRAVESSEN LA FINCA - Expedient SEC/85/2017

DONAR COMPTE DE L'APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE PREACORDS ASSOLITS PER A LES MESES DE CONCERTACIÓ - XARXA
DE GOVERNS LOCALS 2016-2019 - Expedient SEC/143/2016

DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L'ARXIU DEL PROCEDIMENT DE REVOCACIÓ PARCIAL DE LA LÍNIA DE MANTENIMENT 2015
DE LA SUBVENCIÓ PUOSC 2014-2017 - Expedient SEC/161/2016

APROVACIÓ DEL CANVI DE REPRESENTANT MUNICIPAL A L'EMPRESA SUMAR, SERVEIS PÚBLICS DE CATALUNYA, SL - Expedient
SEC/658/2015

DONAR COMPTE DE LA JUSTIFICACIÓ  DEL RECURS TÈCNIC  ATORGAT PER   LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA DE LA PETICIÓ
METODOLOGIA FEM TEC! - Expedient JOV/1/2017

DECRET DE CONVOCATÒRIA A SESSIÓ AJT/JGL/1/2018

DONAR COMPTE DE LA JUSTIFICACIÓ DE DESPESES DE L'ACTUACIÓ "TU TRIES!! PASSA A L'ACCIÓ"   - Expedient JOV/3/2017

APROVAR EL CANVI D'APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA  DEL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT DE 16 ORDINADORS PORTÀTILS
PER LA SALA MULTIMÈDIA DE LA BIBLIOTECA, A ETG (CENTRE INFORMATIC SANT SADURNI) - Expedient INT/647/2017

DONAR  COMPTE  DE  L'ENTREGA DEL PLA D'ACCESIBILITAT  DE  SANT  SADURNÍ  D'ANOIA ELABORAT  PER  LA DIPUTACIÓ  DE
BARCELONA - Expedient SEC/543/2017

APROVACIO DEL RECONEIXEMENT D'OBLIGACIONS I ORDENACIÓ DE PAGAMENTS (O/2017/248 I P/2017/295) DE FACTURES AMB
INFORME D'INTERVENCIÓ SEGONS RELACIÓ F/2017/202 - Expedient INT/65/2018

CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT I  SERVEI DE CANVI  DE 5  VIDRES TRENCATS DEL PAVELLO PER ACTE VANDÀLIC,  A
CARLOS LUPION PORTA (REC DISSENY) - Expedient INT/66/2018

APROVACIÓ DE LA INCOACIÓ DE L'EXPEDIENT PER A L'ADQUISICIÓ DIRECTA DEL BÉ IMMOBLE CASA DE  CAN GUINEU DE SANT
SADURNI D'ANOIA - Expedient SEC/185/2017

DONAR COMPTE DE L'ACTA DE LES OPERACIONS DE DELIMITACIÓ ENTRE  ELS TERMES MUNICIPALS  DE SANT SADURNÍ D'ANOIA I
SANT LLORENÇ D'HORTONS - Expedient SEC/259/2017

ACCEPTACIÓ DE LA SUBVENCIÓ DEL CATÀLEG DE SERVEIS 2017 DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA: ACTUACIONS DE PREVENCIÓ I
DETECCIÓ DE LES DROGODEPENDÈNCIES - Expedient BSO/24/2017
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AUTORITZACIÓ A LES ENTITATS ESPORTIVES RESPECTE LA UTILITZACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES MUNICIPALS -
Expedient SEC/21/2018

JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL 05-02-2018

LLICÈNCIA URBANÍSTICA PER A LA CONSTRUCCIÓ DE 12 HABITATGES AMB PLACES D' APARCAMENT I URBANITZACIÓ SIMULTÀNIA
"ÀMBIT HORT DEL PITU FELIX" - Expedient URB/202/2017

LLICÈNCIA URBANÍSTICA DE CONSTRUCCIÓ DE NAU INDUSTRIAL 1ª  FASE - Expedient URB/116/2017

RECTIFICACIÓ LLICÈNCIA URBANISTICA REFORMA DE L'HABITATGE - Expedient URB/371/2016

CONCEDIR  LLICÈNCIA D'OBRA MAJOR  PER  NOVA CONSTRUCCIÓ  DE  GARATGE,  ANNEXOS  SENSE  US  I  PISCINA -  Expedient
URB/389/2017

SOL·LICITUDS DE SUBVENCIONS A LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA DEL CATÀLEG DE SERVEIS DE L'ANY 2018 DEL PLA "XARXA DE
GOVERNS LOCALS 2016-2019" - Expedient SEC/22/2018

APROVAR  EL  CANVI  D'APLICACIÓ  PRESSUPOSTÀRIA  A  IMPUTAR  LA  DESPESA  DE  LA  CONTRACTACIÓ  DEL  LOT  2  DEL
SUBMINISTRAMENT DEL MOBILIARI I  COMPLEMENTS PER A LA NOVA SEU DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL A LA PLAÇA PRIMER
HOMENATGE A LA VELLESA (PRIMER PAQUET) - Expedient URB/103/2017

APROVAR  LA PRÒRROGA DEL CONTRACTE  DEL SERVEI  DE  SOCORRISME  PER  A LA TEMPORADA D'ESTIU  2018  -  Expedient
SEC/126/2017

CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT DE VESTUARI I COMPLEMENTS PER A LA POLICIA LOCAL DE SANT SADURNÍ D'ANOIA -
Expedient POL/226/2017

APROVAR LA MODIFICACIÓ DEL LOT 4 (VEHICLES MUNICIPALS) PER LA BAIXA DEL VEHICLE MITSUBISHI L200  ADSCRIT A SERVEIS
COMUNITARIS MATRICULA B-8677-SK - Expedient SEC/61/2018

ACTIVITAT RECREATIVA PER ESPECTACLE DE CIRC ELS DIES 8, 9, 10 I 11 DE MARÇ DE 2018 AL CARRER GELIDA 36-38 A NOM DE
CIRCO RALUY LEGACY SL - Expedient ACT/68/2017

APROVAR L'EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DEL SERVEI D'ACTIVITATS DE LLEURE I ESBARJO DEL CASAL D'ESTIU 2018 - Expedient
SEC/69/2018

RESOLDRE  LA SOL·LICITUD  DE  LA TARGETA D'APARCAMENT  INDIVIDUAL PER  A PERSONES  AMB  DISCAPACITAT  -  Expedient
BSO/36/2018

DONAR COMPTE A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE LA CORRESPONDÈNCIA  D'ORGANISMES OFICIALS - Expedient SEC/68/2018

APROVACIO DEL RECONEIXEMENT D'OBLIGACIONS I ORDENACIÓ DE PAGAMENTS RELACIO O/2017/261 I P/2017/297 AMB INFORME
D'INTERVENCIÓ, SEGONS RELACIÓ DE FACTURES F/2017/213 - Expedient INT/99/2018

APROVACIÓ DE L'ACTUALITZACIÓ DE L'IPC DE LA QUOTA DEL LLOGUER DEL LOCAL DEL C/ SANT ANTONI, 59 BXS PER L'ANY 2018 -
Expedient INT/86/2018

CONCESSIÓ LLICÈNCIA DE GUAL (TIPUS A) AL CARRER EIVISSA, 11 - Expedient OAC/26/2018

CONCESSIÓ DE LLICÈNCIA DE GUAL (TIPUS A) AL CARRER JOAN MARAGALL, 20 PI BJ IZ - Expedient OAC/413/2017

CONCESSIÓ DE LLICÈNCIA DE GUAL (TIPUS A) AL CARRER JOAN MARAGALL, 22 - Expedient OAC/414/2017

CONCESSIÓ DE LLICÈNCIA D'ENTRADA DE VEHICLES (TIPUS B) AL CARRER CAMPANAR, NÚM. 17 - Expedient OAC/428/2017

CONCESSIÓ DE LLICÈNCIA D'ENTRADA DE VEHICLES (TIPUS B) AL CARRER CAMPANAR, 40 - Expedient OAC/16/2018

CONCESSIÓ DE LLICÈNCIA D'ENTRADA DE VEHICLES (TIPUS B) AL CARRER TAMARIT, 9 - Expedient OAC/432/2017

CONCESSIÓ  LLICÈNCIA D'ENTRADA DE VEHICLES TIPUS B AL CARRER BARCELONA, 93 - Expedient OAC/408/2017

CONCESSIÓ DE LLICÈNCIA D'ENTRADA DE VEHICLES (TIPUS B)  AL CARRER VALL DE ROURES, 10 - Expedient OAC/412/2017

CANVI DE NOM D'ACTIVITAT DE DESPATX PROFESSIONA ('ASSESSORIA) A LA RAMBLA GENERALITAT, 50, BAIXOS DE SANT SADURNÍ
D'ANOIA - Expedient ACT/6/2018

CANVI DE NOM DE L'ACTIVITAT DEL BAR CAFETERIA SITUAT AL CARRER MARC MIR, 22,  BAIXOS DE SANT SAUDRNÍ D'ANOIA-
Expedient ACT/5/2018

APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'AJUNTAMENT DE SANT SADURNÍ D'ANOIA I EL CONSORCI SANITARI DE
L'ALT  PENEDÈS,  REGULADOR  DE  LA  REHABILITACIÓ  HOSPITALÀRIA  EFECTUADA  EN  SANT  SADURNI  D'ANOIA  -  Expedient
SEC/529/2017

APROVAR LA MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT DE MOBILIARI FET A MIDA I ADAPTACIÓ DE L'EXISTENT PER
EXCESSOS D'UNITATS - Expedient SEC/17/2018

ACCEPTACIÓ EL RECURS MATERIAL DEL CATÀLEG DE SERVEIS 2017  DE LA DIPUTACIO DE BARCELONA: SENSIBILITZACIÓ ENVERS
LES RELACIONS IGUALITÀRIES - Expedient BSO/27/2017

ACCEPTACIÓ DEL RECURS TÈCNIC DEL CATÀLEG DE SERVEIS 2017  DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA:EINES PER A L'ABORDATGE
INTEGRAL DE LES VIOLÈNCIES MASCLISTES - Expedient BSO/25/2017

ACCEPTACÓ DEL SUPORT PUNTUAL  DEL RECURS "PROU SEXISME, FEM NOSTRE EL RAP? - Expedient BSO/38/2018

ACCEPTACIÓ DEL RECURS MATERIAL DEL CATÀLEG DE SERVEIS 2017 DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA: SENSIBILITZACIÓ EN
CONVIVÈNCIA DIVERSITAT I DRETS CIVIS - Expedient BSO/26/2017

ACCEPTACIÓ  DEL  RECURS  MATERIAL  DEL  CATÀLEG  DE  SERVEIS  DE  LA  DIPUTACIÓ  DE  BARCELONA  2017:AUDITORIES  I
INTERVENCIÓ ALS HABITATGES EN SITUACIÓ DE POBRESA ENERGÈTICA - Expedient BSO/29/2017

ACCEPTACIÓ DE LA PRORROGA D'EXECUCIÓ  DEL PROGRAMA COMPLEMENTARI DE GARANTIA DE BENESTAR SOCIAL 2017 -
Expedient BSO/98/2017
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ACCEPTACIÓ DEL RECURS MATERIAL D'ACTUACIONS DE PREVENCIÓ I DETECCIÓ DE LES DROGODEPENDÈNCIES DEL CATÀLEG
DE SERVEIS 2017 DE LA DIPUTACIO DE BARCELONA AMB L'ACTUACIÓ DE REFORÇ DE LA CAPACITAT PARENTAL  -  Expedient
BSO/24/2017

RESOLDRE LA SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA TINENÇA I CONDUCCIÓ GOSSOS POTENCIALMENT PERILLOSOS - Expedient SAL/7/2018

RESOLDRE  LA SOL·LICITUD  DE  LLICÈNCIA TINENÇA  I  CONDUCCIÓ  DE  GOSSOS  POTENCIALMENT  PERILLOSOS  -  Expedient
SAL/6/2018

RESOLDRE LA SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA PER A LA TINENÇA I CONDUCCIÓ DE GOSSOS POTENCIALMENT PERILLOSOS - Expedient
SAL/51/2017

DONAR COMPTE DEL PAGAMENT DE LA INDEMNITZACIÓ DE FIATC PELS ACTES VANDÀLICS A L'ESCOLA BRESSOL L'ESPURNA
(OCTUBRE 2017) - Expedient SEC/419/2017

APROVACIÓ BASES CONCURS CARNAVAL 2018 - Expedient CUL/2/2018

APROVACIÓ BASES CONCURS NOVELA CURTA CELLER DE LLETRES 2018 - Expedient CUL/4/2018

CONTRACTACIÓ DE LA IMPRESSIÓ DE 10  NÚMEROS DE LA REVISTA "EL FIL" DE MARÇ A GENER 2018 - Expedient INT/106/2018

APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE AJUNTAMENT DE SANT SADURNÍ D'ANOIA i L'AJUNTAMENT DE TORRELAVIT
PER LA UTILITZACIÓ DEL SERVEI CDIAPE - Expedient BSO/56/2017

APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ CULTURAL ENTRE  L'AJUNTAMENT DE SANT SADURNÍ D'ANOIA I LA FUNDACIÓ DEL
GRAN TEATRE DEL LICEU  - Expedient SEC/71/2018

APROVAR LA MODIFICACIÓ DEL LOT 2 DEL CONTRACTE DE MOBILIARI I COMPLEMENTS PER A LA NOVA SEU DE LA BIBLIOTECA
MUNICIPAL - Expedient SEC/16/2018

RESOLDRE LA SOL·LICITUD D' ESPAI AL CSE NEXES PLANTA 0 - Expedient PRO/2/2018

APROVAR LA SOL·LICITUD DE BAIXA DE LA PARADA DEL CR RAVAL DEL MERCAT A DATA 31/12/2017 PER JUBILACIÓ - Expedient
MER/3/2018

RESOLDRE LA SOL·LICITUD DE CANVI DE NOM DE LA PARADA DEL MERCAT - Expedient MER/2/2018

APROVACIÓ DEL CONVENI ENTRE AJUNTAMENT DE SANT SADURNI D'ANOIA I SOMSANTSADURNI ALS EFECTES DE JUSTIFICAR LA
SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA GERENCIA ASSOCIACIONS DE BOTIGUERS - Expedient SEC/70/2018

CONTRACTACIÓ DEL SERVEI  DE CONTROL DE PRESENCIA PER L'ANY 2018  A MHP SERVICIOS DE CONTROL,  SL -  Expedient
INT/104/2018

RESOLDRE LA SOL·LICITUD DE PAGAMENT DELS ENDARRERIMENTS D'UN TRIENNI  - Expedient RRH/15/2018

CONTRACTACIÓ DE LA IMPRESSIÓ DE 4 EXEMPLARS ANUALS DE LA REVISTA CASA DE LA VILA - Expedient INT/105/2018

APROVACIÓ DE LES QUOTES DE CONNEXIÓ DE LES ALARMES DELS EDIFICIS MUNICIPALS PER L'ANY 2018 DEL CONTRACTE DE
SERVEIS AMB DIGITTECNIC, SL - Expedient INT/87/2018

RATIFICAR DECRET 139/2018 DE FIXAR ELS TERMINIS PER SATISFER LA TAXA QUE REGULA L'ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 7
(VETLLADORS,  TAULER I  CADIRES,  ALS TITULARS DELS BARS AMB TAULES I  CADIRES A L'EXTERIOR DEL LOCAL -  Expedient
SEC/20/2018

CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT DE BOSSES DE BROSSA PER AL SERVEI DE NETEJA VIARIA I SERVEI D'ESPORTS PER
L'ANY 2018 - Expedient INT/107/2018

ACCEPTAR LA SUBVENCIÓ DE RECURS MATERIAL CATÀLEG DE SERVEIS 2016  4 FANALS FOTOVALTAICS AUTÒMONS  - Expedient
MAM/2/2016

CANVI DE NOM DE L'ACTIVITAT DE BAR RESTAURANT A L'AVINGUDA SANT LLORENÇ, 10 - Expedient ACT/20/2018

ATRIBUCIÓ TEMPORAL DE FUNCIONS A MAXIMO ARJONA PEREZ - Expedient RRH/25/2018

SOL·LICITUD DE PAGAMENT DEL COMPLEMENT DE TREBALL DURANT ELS CAPS DE SETMANA DES DEL MES DE FEBRER DE 2017
FINS AL MES DE GENER DE 2018 - Expedient RRH/26/2018

APROVACIO DEL RECONEIXEMENT D'OBLIGACIONS I ORDENACIÓ DE PAGAMENTS SEGONS RELACIÓ O/2017/269 I P/2017/299 DE
FACTURES AMB INFORME D'INTERVENCIÓ, SEGONS RELACIÓ DE FACTURES F/2017/221 - Expedient INT/116/2018

CONCESSIÓ LLICÈNCIA D'ENTRADA DE VEHICLES (TIPUS B)  A LA PLAÇA HOMENATGE A LA VELLESSA, 9 - Expedient OAC/411/2017

BASES PER ADJUDICAR LES AUTORITZACIONS DELS LLOCS DE VENDA VACANTS I CREACIÓ DE LLISTA D'ESPERA DELS MERCATS
DE VENDA NO SEDENTÀRIA DE SANT SADURNÍ D'ANOIA - Expedient SEC/76/2018

INTERVENCIONS:

Si no hi ha res a dir... [pausa], passaríem... [Veus de fons.] Sí? Digui’m.”

Intervé  la  Sra.  Cristina  de  la  Cruz  i  Piñol,  regidora  del  grup  municipal  del  Partit  dels  Socialistes  de
Catalunya:

“Des del grup municipal Socialista, volem fer una observació, si no és que no vaig errada, perquè m’ho he llegit molt
ràpid, i és de la Junta de Govern Local del 15 de gener del 2018, de que no he vist el punt de la Junta de Govern
Local  en què es va aprovar  per  la  Junta de Govern Local  fer  la  reclamació judicial  a  la  Generalitat  per  a les
subvencions a les escoles bressol que van estar impagades. I aquí hauria de ser-hi.
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I li refresco la memòria, Sr. Alcalde, i als membres del plenari, perquè vam presentar una moció el grup municipal
Socialista demanant aquesta petició, i se’ns va dir que no s’aprovava aquella moció perquè la Junta de Govern
Local havia pres l’acord. Però aquí, en aquest ordre del dia, veig que no hi és.”

Diu el Sr. Alcalde:

“Doncs, si no hi consta, mirarem per què no ens consta. A veure..., mirarem a veure el decret on està.”

Matisa la Sra. Cristina de la Cruz i Piñol, regidora del grup municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya:

“Sí, i l’expedient i el número d’expedient, també.”

Diu el Sr. Alcalde:

“Sí –sí, sí.”

Diu la Sra. Cristina de la Cruz i Piñol, regidora del grup municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya:

“D’acord. Gràcies.”

Diu el Sr. Alcalde:

“Li passarem còpia, si està fet per junta o està fet per decret, que no ho sé.”

Diu la Sra. Cristina de la Cruz i Piñol, regidora del grup municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya:

“Sí, si us plau. D’acord. Gràcies.”

Sr. Alcalde:

“Si no hi ha cap més observació a fer passaríem, doncs, a l’apartat de mocions.

_________________________________________________________
LA PRESIDÈNCIA DECLARA QUE ELS MEMBRES DE LA CORPORACIÓ RESTEN ASSABENTATS

_________________________________________________________ 

MOCIONS

Per tant, al  punt setè, que és moció que presenta el grup municipal de Socialistes a aquest Ajuntament de Sant
Sadurní d’Anoia per establir el sistema públic de pensions amb la major capacitat de redistribució i reducció de les
desigualtats.

7.-  MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL  SOCIALISTA DE L'AJUNTAMENT  DE SANT  SADURNÍ
D'ANOIA PER ESTABLIR UN SISTEMA PÚBLIC DE PENSIONS AMB MAJOR CAPACITAT DE REDISTRIBUCIÓ
I REDUCCIÓ DE LES DESIGUALTATS - Expedient SEC/123/2018

“El Sistema Públic de Pensions constitueix la política pública amb major capacitat de redistribució i reducció de les desigualtats (el 46%).

Les polítiques del PP representen una seriosa amenaça per al sistema públic de pensions. Amb les seves polítiques d'ocupació, el Govern de
Rajoy ha posat en perill la sostenibilitat econòmica de les pensions, que han entrat en un període de dèficits constants i creixents; i amb el nou
mecanisme de revaloració, que es desvincula del poder adquisitiu i amb el factor de sostenibilitat, que ajusta l'import de la pensió en funció de
l'esperança de vida, es condemna els pensionistes a un progressiu empobriment. I tot això ho han fet mitjançant la imposició, sense diàleg social
i trencant unilateralment el consens del Pacte de Toledo. Amb aquestes polítiques el PP està preparant el camí per als fons de pensions privats,
en detriment del Sistema Públic de Seguretat Social.

Els resultats d'aquesta política estan a la vista: progressiva pèrdua de poder adquisitiu de les pensions, sensació d'incertesa en els actuals
jubilats sobre si l'Estat serà capaç de pagar les seves pensions en els pròxims anys, sentiment d'injustícia en aquells que contribueixen al
sistema però dubten que aquest els pugui proporcionar una pensió digna en un futur a 10 o 20 anys vista, i desesperança gairebé absoluta per
part de la joventut en què algun dia puguin contribuir i ser protegits pel sistema.

El PP està laminant el Sistema Públic de Pensions sotmetent el Fons de Reserva de la Seguretat Social a un espoli permanent.

El dèficit ha estat compensat per retirades massives del Fons de Reserva que, ha passat de disposar de 66.815.000 d'euros a finals de 2011, als
actuals 8.095.000 d'euros, i que si no s'ha esgotat totalment, ha estat com a conseqüència del préstec de 10.192.000 d'euros de l'estat a la
Seguretat Social contingut en la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat de 2017. A això cal afegir les quantitats retirades del Fons de Mútues,
per import  de 8.621.000 d'euros en aquests  anys.  En definitiva,  s'han necessitat  fons per  import  de 93.251.000 d'euros addicionals  a les
cotitzacions per poder fer front al pagament de les pensions en el període 2012-2017. L'any 2018 ha començat en la mateixa línia i el PP, en lloc
de plantejar mesures serioses en el marc del Pacte de Toledo i al Diàleg Social, ha decidit seguir endeutant  la Seguretat Social amb un crèdit de
15.000 milions d'euros.
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El Fons de Reserva, sorgit de la reforma de l'estructura financera de la Seguretat Social duta a terme pels governs socialistes el 1989 i recollit
posteriorment com una recomanació del Pacte de Toledo, estava previst per a ser usat quan sorgissin les majors tensions generacionals sobre el
sistema, entorn de l'any 2023. Si no hagués estat utilitzat, el Fons tindria avui més de 90.000 milions, fins i tot sense noves aportacions, només
basant-se en la seva pròpia rendibilitat. En canvi, en cas de seguir amb aquest ritme de despesa, la nostra guardiola de les pensions quedarà
totalment buida l'any 2018. És a dir, s’esgotarà 10 anys abans del previst.

Aquest escenari posa en risc la situació financera de la Seguretat Social i en conseqüència, la garantia no només de les pensions actuals sinó
també, i especialment, de les pensions futures. Per això és imprescindible adoptar mesures que donin estabilitat al sistema.

Al PSC considerem que el dret a les pensions i l'accés al Sistema de Seguretat Social s'ha de considerar un dret constitucional i ser incorporat
com a tal en la reforma de la Carta Magna que proposem. Per a això, plantegem mesures destinades a garantir el futur del Sistema Públic de
Pensions: recuperant el Pacte de Toledo i el diàleg social; aprovant un nou Estatut dels Treballadors que promogui drets laborals i ocupació de
qualitat; i establint una font complementària de finançament de les pensions a càrrec dels PGE, com en la majoria dels països del nostre entorn.

Per aquestes raons el PSC defensa un nou model per reequilibrar el sistema de pensions, mantenint la despesa, racionalitzant altres partides i
incrementant els ingressos del sistema.

Per tot això, el Grup Municipal Socialista de l'Ajuntament de Sant Sadurní d’Anoia presenta per a la seva consideració i acceptació pel Ple
Municipal la següent MOCIÓ instant el Govern d'Espanya a:

PRIMER .- Tornar al consens de 2011, derogant tots els canvis legals introduïts al llarg de la legislatura 2011-2015: la regulació de la jubilació
anticipada del RDL 5/2013 i, de manera íntegra, la Llei 23/2013, reguladora del Factor de Sostenibilitat i de l'Índex de Revaloració del Sistema de
Pensions de la Seguretat Social. 

SEGON.- Garantir el poder adquisitiu de les pensions, recuperant l'actualització de les mateixes d'acord amb l'IPC.

TERCER.- Eliminar el factor de sostenibilitat establert pel PP en la Llei 23/2013, que reduirà les pensions de jubilació en funció de l'esperança de
vida de la cohort corresponent a partir de l'1 de gener de 2019.

QUART.- Racionalitzar  les  despeses  del  sistema,  desplaçant  als  pressupostos  generals  de  l'Estat  2018  aquells  que  no  corresponen  a
prestacions, com les despeses següents entre d'altres: 
a) Les mesures de foment de l'ocupació (reduccions de quotes, tarifes planes, etc). Si es considera necessari mantenir alguna, hauria de
ser per la via de bonificacions i a càrrec dels PGE.
b) Les  despeses  de  gestió  de  les  entitats  administratives  de  la  Seguretat  Social,  de  la  mateixa  manera  que  es  fa  amb  la  resta
d'organismes públics.

CINQUÈ.- Incrementar els ingressos del sistema: 

a). Complementant el finançament de la Seguretat Social, entre altres mesures, amb ingressos procedents d'impostos destinats anualment a
completar els ingressos per cotitzacions fins que aquests es tornin a equilibrar dins del sistema, com ara nous impostos extraordinaris a la banca
i a les transaccions financeres. Pensem que si tota la societat espanyola ha contribuït al rescat de les entitats financeres, aquest impost ha de
servir per contribuir al rescat del sistema públic de pensions. 
b). Intensificant la lluita contra l'ocupació irregular i el frau a la Seguretat Social 

SISÈ.-  Millorar la naturalesa protectora del sistema, modernitzant la gestió del Fons de Reserva a través d'una millora de la seva regulació,
recuperant l'establiment de límits a la disposició de fons amb caràcter anual.

SETÈ.- Adoptar mesures específiques per anar eliminant progressivament la bretxa propera al 40% existent entre la quantia de les pensions dels
homes i de les dones (dèficit de gènere): 

a) Aprovació d'una Llei d'Igualtat Laboral per tal d'eliminar la bretxa salarial, i per tant de cotitzacions, que acaba derivant en pensions més
baixes.
b) Recuperar la iniciativa legislativa socialista, inclosa en la Llei 27/2011 d'incrementar la pensió de viduïtat per a majors de 65 anys que no rebin
una altra pensió pública fins a assolir el 60% de la base reguladora, mesura que afecta de manera majoritària  les dones.

VUITÈ.- Introduir  en  el  Pacte  de  Toledo un  nou principi  de  "reequilibri  pressupostari",  un  concepte  que  implica  una  recerca constant  de
racionalització de despeses i d'ajust d'ingressos cada any, i que tindrà efectes a mitjà termini i fins a finals dels anys 40 del segle XXI.

NOVÈ.- Traslladar aquests acords al Govern de l’Estat, al Congrés dels Diputats, a la Federació de Municipis de Catalunya i a l’Associació de
Municipis de Catalunya. “

INTERVENCIONS:

Té la paraula la Sra. Susanna Mérida.”

“Sí, gràcies. Bé, nosaltres aquesta moció és a la que abans fèiem menció de que havíem presentat en el plenari del
mes passat, que la vam retirar amb la bona voluntat d’intentar arribar a un acord i que es pogués aprovar per part de
tots els grups municipals d’aquesta taula. Finalment, doncs, com diem, no ha estat possible, perquè s’ha preferit des
del  Govern fer una declaració i  solament donar suport  a aquella declaració. Malgrat això, nosaltres hem volgut
mantenir-la, perquè entenem que aquí parlem de mesures concretes. Com dèiem, creiem que ha arribat el moment
d’explicar a cada grup municipal què és el que pretén fer.

Respecte a la declaració que abans feia la regidora Medall, bé, nosaltres en cap moment vam posar sobre la taula
que havien de ser aquestes mesures i ja està. Tot al contrari, vam dir: ‘Nosaltres proposem aquestes mesures i
estem oberts a que qualsevol grup municipal pugui presentar les seves, inclús transaccionar algunes qüestions amb
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què no estiguem tots d’acord, i solament presentar aquelles amb les qual tots estiguem d’acord.’ Vull dir que en cap
moment ens hem tancat, perquè entenem que és un tema complex, en el qual tots ens hi hem de sentir còmodes i
tot hem de poder-hi aportar. I en la línia de trobar solucions que, bé, donin resposta a aquest greu problema que
estem vivint en aquests moments, i que les nostres persones més grans, les persones jubilades estan patint en
primera línia. Però els que estem a aquesta taula anirem al darrere, i encara ho tindrem molt pitjor.

Per tant, no necessitem solucions de pujar ara un 2 o un 3 o un 4 per cent, sinó que necessitem solucions de pensar
com pagarem les pensions en un futur.

Nosaltres  entenem  que  el  sistema  públic  de  pensions  constitueix  la  política  pública  amb  major  capacitat  de
redistribució i reducció de les desigualtats. Entenem que les polítiques del PP representen una seriosa amenaça per
al sistema públic de pensions. Que amb les seves polítiques d’ocupació el Govern de Rajoy ha posat en perill la
sostenibilitat econòmica de les pensions, que han entrat en un període de dèficit constant i creixent. I amb el nou
mecanisme de revaloració,  que es desvincula del  poder  adquisitiu,  i  amb el  factor  de sostenibilitat,  que ajusta
l’import de la pensió en funció de l’esperança de vida, es condemna els pensionistes a un progressiu empobriment. I
tot això ho fan mitjançant la imposició sense diàleg social i trencant unilateralment el consens del Pacte de Toledo. I
amb aquestes polítiques el PP està preparant el camí per als fons de pensions privats, en detriment del sistema
públic de la seguretat social.

Per tant, el PP és evident que està laminant el sistema públic de pensions. El 2011 es va deixar un Fons de Reserva
de 67.000 milions d’euros, que és la quantitat més elevada que ha tingut aquest Fons de Reserva, que estava
pensat no tocar perquè havia de ser sostenible i mantenir la sostenibilitat de les pensions fins al 2023, però amb
aquesta..., bé, amb aquesta posada de la mà en aquest calaix per anar pagant coses que no tocaven, doncs, s’ha
laminat ja el 2018, i ja no queden diners. Inclús s’ha hagut de demanar un préstec per poder pagar les pensions
d’enguany.

Bé, no ens estendre’m més, perquè sabem... –ja s’ha explicat amb la declaració–, crec que tothom coneix el que
està passant amb les pensions. I sí que llegiré directament els acords, perquè hem transaccionat algunes coses
amb la CUP i amb Iniciativa, per tal de que també hi poguessin donar suport. Nosaltres llegirem ara les transaccions
que hem fet, però em consta que la CUP després afegirà alguns punts que a nosaltres també ens ha semblat
raonable poder-los adjuntar a aquesta moció. Per tant,  nosaltres ara llegirem una part  i  després,  quan la CUP
llegeixi les seves propostes, entenem que també s’hauran d’incorporar seguidament en els punts que aquí llegirem.
D’acord?

Per tant, el grup municipal Socialista proposa a l’Ajuntament de Sant Sadurní la presa en consideració i acceptació
del Ple municipal de la següent moció, instant el Govern d’Espanya a:

[La Sra. Susanna Mérida i López llegeix la moció.]

Primer –aquí hi hauria un canvi i començaríem directament dient–, derogar les dues reformes laborals i tots els
canvis legals introduïts al  llarg de la legislatura 2011-2015 –i ara segueix tot  igual–: la regulació de la jubilació
anticipada del RDL 5/2013 i, de manera íntegra, la Llei 23/2013, reguladora del Factor de Sostenibilitat i de l’Índex
de Revaloració del Sistema de Pensions de la Seguretat Social.

El  segon  punt  seria  –ja  tota  la  resta  és  igual,  eh?–  garantir  el  poder  adquisitiu  de  les  pensions,  recuperant
l’actualització de les mateixes d’acord amb l’IPC.

Tercer, eliminar el factor de sostenibilitat establert pel PP en la Llei 23/2013, que reduirà les pensions de jubilació en
funció de l’esperança de vida de la cohort corresponent a partir de l’1 de gener de 2019.

Quart, racionalitzar les despeses del sistema, desplaçant als pressupostos generals de l’Estat 2018 aquells que no
corresponen a prestacions, com les despeses següents entre d’altres:
a) Les mesures de foment de l’ocupació (reduccions de quotes, tarifes planes, etcètera). Si es considera necessari
mantenir-ne alguna, hauria de ser per la via de bonificacions i a càrrec dels PGE.
b) Les despeses de gestió de les entitats administratives de la Seguretat Social, de la mateixa manera que es fa
amb la resta d’organismes públics.

Cinquè, incrementar els ingressos del sistema:
a)  Complementant  el  finançament  de  la  Seguretat  Social,  entre  altres  mesures,  amb  ingressos  procedents
d’impostos destinats anualment a completar els ingressos per cotitzacions fins que aquests es tornin a equilibrar
dins del sistema, com ara nous impostos extraordinaris a la banca i a les transaccions financeres. Pensem que si
tota la societat espanyola ha contribuït al rescat de les entitats financeres, aquest impost ha de servir per contribuir
al rescat del sistema públic de pensions.
b) Intensificant la lluita contra l’ocupació irregular i el frau a la Seguretat Social.
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Sisè, millorar la naturalesa protectora del sistema, modernitzant la gestió del Fons de Reserva a través d’una millora
de la seva regulació, recuperant l’establiment de límits a la disposició de fons amb caràcter anual.

Setè, adoptar mesures específiques per anar eliminant progressivament la bretxa propera al 40 per cent existent
entre la quantia de les pensions dels homes i de les dones (dèficit de gènere):
a) Aprovació d’una Llei d’igualtat laboral per tal d’eliminar la bretxa salarial i, per tant, de cotitzacions, que acaba
derivant en pensions més baixes.
b) Recuperar la iniciativa legislativa socialista, inclosa en la Llei 27/2011, d’incrementar la pensió de viduïtat per a
majors  de  seixanta-cinc  anys  que  no  rebin  una  altra  pensió  pública  fins  a  assolir  el  60  per  cent  de  la  base
reguladora, mesura que afecta de manera majoritària les dones.

Vuitè, introduir en el Pacte de Toledo un nou principi de “reequilibri pressupostari”, un concepte que implica una
recerca constant de racionalització de despeses i d’ajust d’ingressos cada any, i que tindrà efectes a mitjà termini i
fins a finals dels anys quaranta del segle XXI.

I novè, traslladar aquests acords al Govern de l’Estat, al Congrés dels Diputats, a la Federació de Municipis de
Catalunya i a l’Associació de Municipis de Catalunya.

Així que demanem a la resta de grups municipals que conformen aquest ajuntament el suport a aquesta moció.

Gràcies.”

Diu el Sr. Alcalde:

“Moltes gràcies. Té la paraula el Sr. Carles Jiménez, per part del Partit Popular.”

Es posiciona el Sr. Carles Jiménez i Morera, regidor del grup municipal del Partit Popular:

“Moltes  gràcies,  Sr.  Alcalde.  Dir-li  a  la  senyora  portaveu  del  grup  Socialista  que  compartim,  en  part,  la  seva
intervenció. I la compartim perquè és hora de buscar solucions; solucions entre tots. Buscar una solució al problema
que tenim sobre la taula, i aquesta solució no és fer demagògia. No és dir: «Escolti, miri, és que uns pugen 0,25, els
altres pugen 3 i altres van congelar.

La qüestió és on estem avui, no? I també és important, i  deixi’m que ho digui així, no?, de fer una miqueta de
memòria. La memòria d’on venim, cap a on anem i  quines eines hem de buscar en aquest  sentit.  Perquè, en
definitiva, per molt que nosaltres parlem, per molt que nosaltres diem que nosaltres som els més guapos, els més
‘xulos’ i  els  que  aportem  més  solucions,  a  l’hora  de  la  veritat  qui  està  patint  aquell  sistema  són  els  actuals
pensionistes i els pensionistes del futur. I, en aquest sentit, el que hem de recordar és que vostès, Partit Socialista,
van deixar Espanya, el nostre país al punt d’un rescat, on els pensionistes van rebre les més altes retallades de
pensions. I, en aquest sentit, va ser un govern del Partit Popular que amb mà dura en el sentit de buscar solucions
va intentar evitar aquesta crisi que vostès van convocar.

I, en aquest sentit, el que hem de demanar i hem de mencionar, no?, que Mariano Rajoy, el president de l’Estat, no
va congelar ni va retallar les pensions, perquè en definitiva nosaltres creiem que havíem de continuar amb aquest
creixement  econòmic.  I  l’única  manera  que teníem de continuar  amb aquest  creixement  econòmic  era amb la
creació de llocs de treball.

Vostès no se’n recorden, que ens van deixar Espanya, en aquest sentit,, quasi no a la UVI, pràcticament estàvem ja
eutanasiats –i després tractarem una moció. I amb implementació i amb grans esforços, que tots els vam fer –no els
va fer el Partit Popular, els vam fer tots, i des d’aquí hem d’agrair als ciutadans i ciutadanes que també van fer un
esforç per tirar endavant–, vam aconseguir que avui, set anys més tard, estiguem aconseguint sortir d’aquest túnel
que vostès ens van deixar.

També és important assenyalar que la pèrdua d’aquells llocs de treball van generar la pèrdua de 13.000 milions
d’euros que es van deixar  d’ingressar en aquell  moment i  que avui  haguessin reportat més de 20.000 milions
d’euros d’interessos. Clar, en definitiva, vostè agafa unes xifres, nosaltres n’agafem unes altres. I qui està patint són
els ciutadans i ciutadanes.

A la vegada, el que hem d’aconseguir no és que aquestes rendes més baixes, com li deia amb anterioritat, estiguin
revaloritzades. I estiguin revaloritzades com avui ha fet i ha anunciat el mateix Govern d’Espanya, que ha dit que
augmenten un 3 per cent les rendes més baixes, rebaixa de l’1 per cent de l’IRPF i, a la vegada, com vostè sap, el
Partit Popular ja ens hem posat a treballar per a aquelles ajudes a les vídues. Entre altres coses, també recordar-li
que és un Govern del Partit Popular que no només..., que a l’hora de fer el càlcul de la senyora que es jubila, quan
es fa la jubilació en aquest moment es computen no només els anys treballats, sinó també els fills tinguts i també,
desgraciadament, els avortaments tinguts. En aquest sentit, per què? Per afavorir l’augment d’aquestes pensions
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retributives cap als mateixos pensionistes.

I  en  aquest  sentit  hem  de  buscar  una solució  a  aquesta  amenaça,  aquesta  amenaça  que tenim;  buscar  una
sostenibilitat del sistema i recordar-li que el 2011, per cada nova pensió, es perdien tres afiliats, i en el 2017, per
cada nova pensió, es creen sis llocs de treball.

Per tant, hem de seguir treballant –hem de seguir treballant– per la recuperació de la capacitat econòmica d’aquest
país i poder garantir d’alguna manera aquest sistema retributiu, que segueix funcionant i que funciona fins a dur
això. Per això nosaltres, senyora portaveu, no li podrem donar suport, perquè creiem, doncs, que el que no podem
fer és enganyar la gent. I vostè avui, amb el seu debat, ha intentat enganyar i posar el dit sobre un govern que el
que busca és solucions. I vostès saben que tenim la mà estesa per buscar solucions, amb aquesta sostenibilitat
retornar al Pacte de Toledo, com s’està dient, per activa i per passiva, i el que no es vol és trencar aquesta situació
que amb data d’avui tenim.

Per  tant,  jo des d’aquí demano i  emplaço els partits  d’aquest  plenari  que tenen els  seus representants  en els
diferents parlaments i en el Congrés dels Diputats que reclamin a la Comissió del Pacte de Toledo perquè elabori i
remeti al Govern de la nació les seves noves recomanacions, necessàries per articular i orientar el futur que ha de
guiar el model de la seguretat social, amb l’objectiu de garantir la sostenibilitat i la suficiència del sistema públic de
pensions, progressant en el seu equilibri financer.

I també que el Govern d’Espanya, el Govern presidit per Mariano Rajoy segueixi treballant amb els agents socials,
amb el  diàleg  social...,  seguir  mantenint  la  col·laboració  permanent  amb la  Comissió  del  Pacte  de Toledo per
continuar concloent amb el que és necessari,  aquest consens que vostè demanava. Perquè sense consens no
arribarem enlloc. I, en definitiva, seguir treballant, Sra. Mérida, per fer això sostenible. I recordar-li que el factor de
sostenibilitat va ser el seu Govern qui el va introduir,  i  que nosaltres simplement complim el que vostès van ja
aplicar.

Moltes gràcies.”

Diu el Sr. Alcalde:

“Moltes gràcies. Té la paraula el Sr. Rafa Berlanga, per part d’Iniciativa.”

“Moltes gràcies. Nosaltres, el nostre grup no entrarà en la discussió de qui ho ha fet malament en el passat. S’ha fet
molt malament. En això no discutirem. Molt malament. I no entrarem a veure qui dels dos ho ha fet pitjor. El que sí
que està clar és que el futur que ens presenten és un futur que el que vol són les pensions privatitzades. I en això és
el que no estem d’acord, i lluitarem per a això.

Per aquest motiu, nosaltres, després de les esmenes que hem fet, que hem treballat en el tema..., amb el PSC –
també alguna que ha fet la CUP–, en principi en el redactat que hi ha fins ara hi estaríem d’acord, hi donaríem
suport. Faltaria escoltar quines són les esmenes que farà la CUP, que segurament també estarem d’acord, però
abans de posicionar-nos ens agradaria escoltar-les.

Gràcies.”

Diu el Sr. Alcalde:

“Moltes gràcies. Té la paraula, doncs, el Sr. Jordi Pujol, per part de la CUP.”

“Bé, per part de la CUP, abans havíem parlat de les pensions. No hem aprofundit perquè enteníem, doncs, que a la
declaració institucional precisament no entrava en les propostes. Nosaltres, des de la CUP, pensem que aquest
tipus de declaracions institucionals estan molt bé, però també ens interessa parlar. I creiem que al Ple municipal,
doncs, també és un espai per parlar de propostes concretes i de plantejar les propostes de cada grup municipal
sobre una qüestió tan important com són les pensions, no?

Nosaltres, sobre la moció que presenta el grup municipal del PSC, sí que una mica volem discutir... Sí que és veritat
que presentarem esmenes, eh?, i segurament, com ens han dit, doncs, i estaran d’acord i acabarem donant suport a
la moció, però sí que volem –farem un ‘sí’ crític, eh?, dèiem–, en tot cas, sí que volem contrastar una mica el relat
que es fa. El relat que es fa per part del PSC i els altres partits també –Iniciativa–, altres partits que van donar suport
en el seu moment als acords al Pacte de Toledo, el 95, és cert, com hem dit abans, el Govern del PP s’ha polit d’una
manera lamentable i vergonyant més de 66.000 milions d’euros que hi havia el 2011 en el Fons de Reserva de la
seguretat social, i, per tant, com sempre, els governs del PP només van encaminats i només van a aprofundir a les
retallades de drets socials,  a les retallades de l’estat del benestar, per tant, com deia, també, com apuntava el
regidor d’Iniciativa, amb una voluntat molt clara, no?, per part de la dreta salvatge que representa el PP, que és
privatitzar, amb l’objectiu clar de privatitzar les pensions. És a dir, l’objectiu i el projecte polític que té la dreta sobre
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el model de pensions és que, doncs, la gent es faci plans de pensions privats, i d’aquesta manera és la solució al
‘sálvese quien pueda’ que apliquen a la sanitat, apliquen a l’educació, apliquen en aquest cas també a les pensions.
Aquells que s’ho puguin permetre que es paguin un pla de pensions privat, i els altres ja amb el que quedi, ja si els
queda tres-cents euros, doncs, tres-cents euros, si queden quatre-cents euros, quatre-cents euros.

Evidentment, aquest és el model del PP. Ja ho sabem tots, però nosaltres, des de l’Esquerra independentista, sí que
volem que...,  posar una mica el  focus i  posar  una mica més en l’anàlisi  de com hem arribat fins aquí,  no? El
problemes amb les pensions nosaltres considerem que no comencen l’any 2011, amb tot el que hem dit, eh?, amb
tot el que..., sent conscients del que sempre el PP tot allò que gestiona ho gestiona amb una lògica de carregar-se
l’estat del benestar. Però hem de mirar més enrere, no? Nosaltres, quan es fa el relat, no?, de que hem de tornar als
acords anteriors als governs del  PP,  volem fer sonar l’alarma, perquè sí que considerem que, precisament,  en
aquells acords, en els acords del Pacte de Toledo de 1995 és on comencem a anar malament, on comencem a
establir un model de pensions públiques que està destinat al col·lapse, i que només li falta, doncs, que arribi un
govern del Partit Popular per donar-li l’estocada definitiva.

Critiquem aquells pactes de Toledo perquè allò que va ser un consens entre els diversos partits parlamentaris, eh?,
no només del PP; PSOE, Izquierda Unida, també Convergència, diguem-ne, van participar d’aquells acords. El que
plantejaven era una acceptació del dogma neoliberal, que el que venia a dir és que havien de ser els treballadors
amb les seves pròpies cotitzacions els que es paguessin les seves pensions, no?, carregant-se en el fons qualsevol
lògica redistributiva, qualsevol lògica de progressivitat. És a dir, al final, els pactes de Toledo del 95 el que venien a
reafirmar era , doncs, que la base contributiva dels salaris..., amb això pagàvem les pensions, en lloc de pagar-se,
per exemple, amb impostos als empresaris, amb altres partides pressupostàries, no?

Això, evidentment, el que acabava..., el que funcionava, doncs, amb una lògica totalment insolidària amb la classe
treballadora de l’Estat espanyol, i el que ha conduït, doncs, és que en un context de crisi econòmica el Pacte de
Toledo, diguem-ne, creava l’escenari ideal perquè en un moment de crisi econòmica, en què es perden llocs de
treball, en què s’abaixen salaris ja teníem els ingredients perquè, precisament, passés això que ha passat, no?, que
és que la caixa de la seguretat social quedés buida, i només faltava que a sobre l’hagués de gestionar el PP.

Per  tant,  el  que ha passat  és això,  no? A vegades es fa el  discurs  aquest  de dir:  ‘Oh,  és que com que s’ha
augmentat  l’esperança  de  vida,  és  lògic  que  ara  no  hi  hagi  diners  per  a  pensions,  perquè,  clar,  hi  han  més
pensionistes que gent treballant.’ No, no. Alerta, no comprem aquest discurs, perquè el que..., això no té cap sentit.
No és aquest el problema, que hi hagi més pensionistes, que s’allargui l’esperança de vida –només faltaria–, sinó
que el problema és, doncs, que els successius governs de l’Estat, amb l’ajuda moltes vegades de Convergència,
han anat reduint les fonts de finançament de la seguretat social, no? Per posar un exemple, amb dades que hem
pogut recuperar, l’any 2015 l’ocupació va créixer un 3,2 per cent i, en canvi, els ingressos de la seguretat social
només van pujar un 1 per cent.

Per tant, el problema no és que hi hagi molts pensionistes, sinó que el problema és que, per exemple, avui ens
trobem amb uns salaris més baixos, que l’ocupació que diu el Sr. Jiménez que crea el PP és de tan baixa qualitat
que ni  tan sols serveix perquè els ingressos de la seguretat social  creixin amb la mateixa proporció.  Objectiu,
claríssim. Objectiu dels senyors del PP el sabem tots: privatitzar el sistema de pensions i posar en mans de la banca
i de les asseguradores privades el sistema de pensions.

En aquest sentit, s’han introduït..., i les reformes que s’han fet, que és veritat que aquí coincidim, doncs, amb el
PSC, les reformes del 2011, que planteja el PP, no van en la línia de millorar res, sinó que tot al contrari, en un mal
plantejament del sistema de seguretat social el que va encara a més a acabar d’enfonsar el sistema de pensions.
Lligant, per exemple, a través del Fons d’Equilibri Intergeneracional, la quantia de..., diguem-ne, lligant les pensions
a l’esperança de vida, no? El que dèiem, que com que la gent viu més anys abaixem les pensions per poder
redistribuir. No, no, el que s’ha de fer és buscar nous fons d’ingressos per a la seguretat social, no? Per exemple,
desconnectant també, en els senyors del PP..., na desconnectar les pensions de l’evolució de l’IPC. Allò..., l’IPC
puja, les pensions no pugen amb el mateix resultat; resultat que els pensionistes actuals perden poder adquisitiu,
no? L’any 2016, un 1,25 per cent.

Per tant, totes aquestes coses nosaltres què proposem la CUP i demanem que s’introdueixin com a punts a la moció
que presenta el PSC, per tal de poder-hi donar suport? Tres qüestions que creiem que són importants i immediates
per intentar sortir de la..., per intentar solucionar de forma urgent, no?, el problema que tenim ara sobre la taula, que
segurament requeriria una remodelació total i global. Nosaltres, evidentment sense perdre de vista això, pensem
que un dels punts importants –llegeixo literalment, perquè pugui apuntar la Sra. Secretària–..., primera proposta que
fem per introduir: u, elevar el salari mínim a 1.200 euros, de manera que les cotitzacions de totes les treballadores...,
o sigui, creixin les cotitzacions –després li escriuré ben..., que d’allò, que veig que he fet...–, en definitiva, elevar el
salari mínim a 1.200 euros, per tal que puguin créixer les cotitzacions de totes les treballadores; dos, millorar la
inspecció de treball i enfortir la capacitat de control sindical per evitar el frau a molts contractes, en els quals les
hores treballades són moltes més que les contractades, que evidentment afecta, sobretot,  doncs, dones, afecta
persones migrades, que després són els que tenen sempre pitjors pensions, i tres, recuperar les cotitzacions a la
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seguretat social i acabar amb el sistema de bonificacions que es va dissenyar per reduir l’atur, que a sobre, no?, el
Govern del PP el que va fer va ser no només desmuntar aquest sistema de pensions, sinó encara bonificar els
empresaris, no? En lloc de dir ‘falten diners a la caixa de la seguretat social, anem a fiscalitzar, anem a imposar
nous tributs a aquells que més tenen, anem a imposar nous tributs als sectors empresarials –bancs, etcètera–, com
també contempla la moció’, el que es fa, doncs, és, a sobre, bonificar-los per tal de...

Llavors,  aixecar  aquest  punt,  també l’introduiríem. I,  segon,  el  que diríem, que  ja  s’apunten...,  diguem-ne,  per
acabar, un altre punt que introduiríem, que ja s’apunta també en la moció, és pensar un finançament de la seguretat
social  basat no només en les  cotitzacions de la gent  treballadora,  sinó en una fiscalitat  progressiva.  Nosaltres
considerem molt important, per solucionar el problema de fons del tema de les pensions, aprofundir en una fiscalitat
progressiva que aquells que més capital tenen, aquells que tenen més diners, doncs, a través dels impostos, paguin
també les pensions de la classe treballadora.”

Diu el Sr. Alcalde:

“Moltes gràcies. Té la paraula la Sra. Montse Medall, per part d’Esquerra Republicana.”

“Molt bé; gràcies, Sr. Alcalde. Bé, nosaltres ja hem aprovat..., hem treballat la declaració institucional, que és molt
oberta i no limitava, tal com fan els acords d’aquesta moció, en línia i en fons totalment idealitzat, amb idees del
Partit Socialista Obrer Espanyol, no? En el seu dia, des d’Esquerra, ja es va treballar i no es va estar mai d’acord
amb el Pacte de Toledo.

Per tant, el que nosaltres creiem que volem treballar per tenir unes pensions dignes, com no pot ser d’una altra
manera. I entenem que això només podrà ser i serà amb la implementació de la república catalana.

Gràcies.”

Diu el Sr. Alcalde:

“Moltes gràcies. Té la paraula la Sra. Àngels Canals, per part del PDeCAT.”

“Sí; nosaltres, també en coherència amb el fet de que ja hem presentat la declaració institucional que vam demanar
justament al Partit Socialista de [#01.08.48] perquè no volia entrar en el grau de concreció, i deixar, doncs, també la
proposta oberta a arribar a l’objectiu d’aquesta garantia que ja hem dit abans de les pensions, nosaltres no donarem
suport a aquesta moció.”

Diu el Sr. Alcalde:

“Moltes gràcies. Algú té alguna cosa a afegir? Per part del Partit Socialista, la Sra. Susanna Mérida.”

“Bé, però primer... [Veus de fons.] Primer parlo jo. [L’oradora riu.] Queda malament dir-ho, però..., i després em feu
la contrarèplica.”

Diu el Sr. Alcalde:

“Però ha d’acceptar les.. d’això perquè ell pugui contestar. Perfecte.”

Continua la Sra. Susanna Mérida i López, regidora del grup municipal del Partit dels Socialistes:

“Ah, d’acord. Sí, sí.  D’acord, tens raó. Bé, agrair  les aportacions que ha fet la CUP. La veritat és que ha estat
interessant,  doncs, el  record històric, no?, que ha fet d’aquesta situació. Certament, doncs, segurament amb el
temps hem après moltes coses, no?, que al principi, quan es posava en peu aquest estat del benestar, bé, per la
inexperiència segurament de com funcionarien i  com vindrien les coses en el  futur  es van fer  d’una manera, i
segurament ara, amb aquesta experiència, ho faríem d’una altra manera.

Per tant, agrair-li aquestes aportacions que fa. Crec que va en la línia del que ja..., d’alguna manera recull amb la
moció. Per tant, acceptem aquestes propostes. Certament, té raó quan diu que..., bé, el PP el que explica és que
ells estan treballant molt per aquesta qüestió, estan molt preocupats, i precisament estaven tan preocupats que per
assegurar aquest fons i  no deixar-lo a zero, com l’han deixat gairebé, doncs, el que van fer va ser abaixar les
cotitzacions als empresaris, no? I per això resulta també..., és una de les conseqüències, doncs, que, com ha dit el
regidor de la CUP, ha augmentat el treball  certament, ha augmentat la gent que treballa, però no ha apujat els
ingressos a la seguretat social. Per tant, bé, doncs, certament aquestes propostes que han buscat no han estat
gaire encertades.

Dit això, vostès van sortir del Pacte de Toledo. Aquesta és una qüestió que nosaltres lamentem. [Veus de fons.] Sí,
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sí, vostès. Vostès van sortir del Pacte de Toledo i tots els canvis que han anat fent a la normativa han estat per
imposició legal, no han sigut pactats, no han sigut debatuts amb la resta de grups parlamentaris ni amb els sindicats
ni amb les patronals. Però dit això, eh?, més enllà de tot això, vull dir, hem viscut uns anys molt complicats, en els
quals s’han hagut de prendre decisions de les quals no tots ens sentim orgullosos, sinó que es van haver de prendre
en un moment determinat per una sèrie de causes molt determinades i econòmiques. Però jo el que li demano al
Partit Popular és, exactament, d’aquestes..., vostè ha dit que està molt preocupat, i que certament ens hem de seure
a parlar, i que vostès estan disposats a parlar amb tothom. I jo li pregunto: de totes les propostes que aquí hem
presentat  amb quina  proposta  vostè  no  està d’acord  i  quines propostes  vostè incorporaria  en aquesta moció?
Perquè hem parlat del passat, del que vostès han fet molt bé, del que nosaltres vam fer molt malament, però estem
aprovant una moció amb uns acords i aquí hem pogut debatre amb Iniciativa, hem pogut debatre amb la CUP, han
presentat  propostes,  i  vostè  només  ha criticat  un  entorn  que ha fet  arribar  fins  aquí,  però  vostè  de  totes  les
propostes que nosaltres vam posar sobre la taula i que estan aquí i que hem pogut llegir vostè no ha dit: ‘Miri, jo no
estic d’acord amb la u, amb la dos, amb la tres i proposo la quatre, la cinc i la sis.’ A mi no m’ha arribat cap correu
seu per poder transaccionar res.

Per tant, el que entenc és que no té propostes o no les tenen treballades, o no les presenten. I ara vostès volen
sortir del pas amb uns pressupostos que encara no estan aprovats, encara que vostès ja diguin que han arribat a
acords amb Ciutadans, però encara no els han aprovat, i ja veurem si els aprovaran, en els quals, doncs, fan una
solució; és ‘pan para hoy y hambre para mañana’. Bé, jo li dic: oblidem tot el passat, oblidem les circumstàncies tan
difícils que els diferents governs han hagut d’assumir i tirar endavant. I ara digui’ns: vostè, d’aquestes propostes que
portem a la moció, quines li semblen bé, quines no li semblen bé i quines vostè proposaria? Perquè igual, miri,
potser inclús haguéssim pogut arribar a transaccionar, com hem fet amb la resta de partits, i vostè no ha aprofitat
aquesta oportunitat.

De totes formes, ens sap també molt de greu que Esquerra Republicana, el grup municipal d’Esquerra Republicana
hagi de dependre, un grup d’esquerres, un grup que se suposa que està en defensa de les persones, no?, i sobretot
de la gent treballadora, de la gent humil,  doncs, la seva proposta també a aquesta moció hagi sigut zero. I  la
resposta a que no presentaven re o per què no s’incloïen aquestes propostes en la declaració que hem aprovat
anteriorment és que la Sra. Canals, del PDeCAT, no ho trobava bé. Llavors, ens sembla lamentable que el grup
municipal  d’Esquerra  Republicana no  tingui  un  posicionament  propi  per  dir  si  està  d’acord  amb una proposta
d’aquestes característiques o no, i en quins punts sí i en quins punts no, i poder presentar, sinó que estigui sota el
paraigua del PDeCAT i que prengui les decisions que el PDeCAT li indiqui en un tema tan delicat i que afecta les
persones, i que pensem que vostès, que tenen una sensibilitat d’esquerres, haurien de ser més proactius i, si més
no, separar-se en alguns moments d’aquesta dreta a la que vostès estan tan enganxats últimament.

Agrair, com dic, les aportacions que s’han fet, les incorporem, i lamentar, doncs, aquesta situació que s’ha produït
per  part  del  Govern,  en  la  qual  nosaltres,  de  bona  voluntat,  vam  retirar  aquesta  moció  per  poder-la  treballar
obertament tots els grups municipals, i que finalment aquesta bona voluntat que vam expressar i vam mostrar no ha
estat resposta per aquest Govern.

Gràcies”

Diu el Sr. Alcalde:

“Moltes  gràcies.  Té  la  paraula  –[veus  de  fons]  un  moment–  el  Sr.  Rafa  Berlanga,  perquè  ha  de  fer  el  seu
posicionament, depenent si acceptaven les modificacions proposades per la CUP.”

“Sí; nosaltres, primer, dir que no estem d’acord amb l’exposició que ha fet el company Pujol. La  demonització que
ha fet de tot el tema de Pacte de Toledo tampoc no és que va ser perfecte. Pensem que això es va fer fa més de
vint-i-cinc anys,  i  en aquell  moment no va ser potser una solució perfecte, però tampoc no va ser una solució
dolenta. I, sobretot, més que la solució, l’espai que va crear, que era un espai de consens per poder treballar totes
aquestes  coses,  que  és  el  que  realment  importa.  El  problema  és  quan  se  salten  aquests  espais  de  treball  i
s’imposen les coses. A part d’això, també dic que és na solució que no dic que sigui perfecta i que es pot millorar i
que segurament es podrà millorar.

Dit això, estem d’acord amb les esmenes que ha fet, amb les tres esmenes que ha fet, i donarem suport a aquesta
moció. Gràcies.

Una altra cosa, perdona. Sí, també m’agradaria dir que m’hagués agradat que aquesta moció també s’integrés en la
declaració institucional que ha fet abans, perquè penso que així té més força, perquè penso que tampoc no va tan...,
no és tan diferent. Però bé. Només això.

Gràcies.”

Diu el Sr. Alcalde:
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“Moltes gràcies. Té la paraula el Sr. Carles Jiménez, per ordre d’intervenció.”

“Moltes gràcies, Sr. Alcalde. Moltes gràcies, Sra. Mérida. Vostè sap, i perdoni que ara li agafi..., que tingui alguns
enemics per dir-li que això, no?, perquè jo quedaré bé però potser vostè quan surti d’aquí dirà: ‘Escolti, és que el
Partit Popular..., tal.’ Sap vostè que si vostè i jo estiguéssim transaccionant arribaríem a grans acords, no? [Remor
de veus.] I, per tant, arribaríem a grans acords. [El Sr. Alcalde diu: ‘Silenci –silenci.’] Per això li dic que potser algun
enemic avui sortiria en aquest sentit.

I recordar-li que hem estat parlant abans d’entrar en aquest plenari –vostè hi estava exposant el seu posicionament
a diferents grups municipals– i aquest portaveu li ha dit: ‘Quins canvis hi han?’ I diu: ‘No te’ls explico, no li explico,
Carles, perquè ja sé que em votarà en contra.’ Clar, a l’hora de la veritat vostè ja ha condicionat el meu vot perquè
vostè no volia que el Partit Popular se sumés en aquesta moció. Em sap greu, Sra. Mérida, em sap greu, però
realment ha sigut així, no?

El que sí que tinc molt clar, Sra. Mérida, és que el Partit Popular no ha abandonat el Pacte de Toledo. Potser li ha dit
la seva companya diputada Mercè Perea, no?, que és la representant del grup Socialista al Pacte de Toledo, que la
passada reunió no hi va ser. I així es va ocultar, doncs, les aportacions fetes pel Partit Popular, d’augmentar la base
de les pensions. Potser serà per això que vostè, com no hi era aquell dia, potser no li han explicat aquesta història.

I dir que el compromís amb les pensions es fa amb fets, no? El Partit Popular seguim treballant i volem treballar, mà
estesa. I recordar, no?, que ens toca treballar molt, molt, per garantir aquest sistema de pensions. I, per tant, doncs,
a mi també m’hagués agradat que hagués pensat amb el Partit Popular per poder transaccionar, cosa que no ha fet.
I simplement, al mateix regidor de la CUP, el Sr. Jordi Pujol, perquè va marcat de groc, Sr. Pujol, però és que jo
penso que moltes vegades vostè sap més coses del Partit Popular que els mateixos del Partit Popular. Potser és
allò, no?, perquè ja marcat de groc i ja no se li suposa res, però potser és que està a casa nostra també. [Rialles.]

Moltes gràcies.”

Diu el Sr. Alcalde:

“Moltes gràcies. Suposo que això ha fet que hi hagin diferents contestes. Sr. Pujol, vol dir alguna cosa? [Pausa.] Li
tocaria, per torn, eh? No? [Pausa.] Passem, doncs, el torn, per part d’Esquerra, a la Montse Medall.”

“Bé; aclarir que des d’Esquerra es va treballar amb els companys de Govern del PDeCAT el que és la declaració
institucional. I sí, governem amb el PDeCAT com un equip de govern, igual que vostès, els Socialistes, governen al
consell comarcal amb el PDeCAT. I treballen amb les línies que creuen que han de treballar.

Dit això, jo he dit que sí, que evidentment –vostè també ho ha dit– nosaltres som d’Esquerra, i sí, treballem per les
persones i pel benestar. Però nosaltres entenem..., en el seu dia ja vam fer una guerra aferrissada, on calia, en el
Pacte de Toledo, amb tots els etcèteres que jo podria ara posar aquí sobre i parlar del temps passat. Però no cal,
perquè algunes referències les ha fet el Sr. Jordi Pujol, des de la CUP, i d’altres les han fet des de cada partit dels
que som al plenari.

El que sí que jo he dit és que nosaltres sí que volem treballar, i sí que defensem les persones i els drets de les
persones, però que hem arribat fins aquí i, com ja he dit en el seu moment, ja no vam estar d’acord en re de tot això,
ni en el Pacte de Toledo. I el que nosaltres diem és que la nostra feina i el nostre fer i la nostra energia va destinada
cap a implementar la república catalana, allà on tots els ciutadans i les ciutadanes de Catalunya viuran en un país
socialment més just.

Gràcies.”

Diu el Sr. Alcalde:

“Moltes gràcies. [Veus de fons.] Si us plau... Té la paraula la Sra. Àngels Canals, per part del PDeCAT.”

“Sí; jo només un aclariment pel tema de la..., em sembla que ha dit, no vull equivocar-me, crec que ha parlat de
bona voluntat. Jo crec que bona voluntat no qüestiono que vostè no la tingui. Però, en tot cas, el que sí que vull
aclarir, que nosaltres la tenim tota.

Vam dir al passat Ple... vam demanar que es retirés. Vostè no ha estat d’acord, l’ha tornat a presentar, està en el
seu dret. Nosaltres el que vam dir és que el que justament no volíem era aprovar aquella moció tal com estava, cosa
que vostè [veus de fons], bé, la presentada igual en alguns punts absolutament concrets, quan nosaltres justament,
doncs, no tenim clar potser que hi hagi d’haver o no Pacte de Toledo. O que, realment, les pensions, si s’han de
finançar estrictament amb els pressupostos generals, doncs, escolti, si ha d’haver-hi un canvi de sistema, que hi
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sigui. I ens semblava que era concretar. Senzillament ha sigut això.

Nosaltres, a més a més, vam fer una altra cosa –el Govern–: és presentar-la tal com vam quedar. I vam quedar,
també ho recordo perfectament, a l’últim Ple, eh?, i per això complim el que diguem en aquest plenari, que volíem
treballar-ho amb tots els grups. I crec que a la segona comissió que va haver-hi ja vam presentar les mocions, cosa
que no vam tenir cap mena de retorn –també ho he de dir–, en tot cas, amb els que hi eren. No tothom va venir a les
comissions. Però les persones que sí que van assistir a la Comissió de Benestar Social, en tot cas, era..., vam lliurar
i vam quedar que ho negociaríem durant el decurs. Crec que l’última reunió va ser a la...,  doncs ja està. Ho dic
perquè, escolti, cada un al final..., nosaltres, i com que vostè ha parlat de la seva bona voluntat, doncs, que consti
que la nostra també ha sigut exactament la mateixa, i no passa res. Vostè s’ha mantingut en aquesta posició, doncs
nosaltres  n’hem  considerat  una  altra;  una  altra  més  àmplia,  que  entenem  perfectament  que  pot  encabir-hi
estrictament les consideracions de les quals posa en la seva moció. I que va ser justament per aquest motiu que
nosaltres consideréssim que havíem d’anar una miqueta més enllà en el fet, doncs, de posicionar-nos en aquest
plenari.

Res més.”

Diu el Sr. Alcalde:

“Moltes gràcies. Un minut. Té la paraula la Sra. Mérida.”

“Bé; dir que quan els vam presentar la declaració el que es va dir és que a la propera comissió es tractaria aquest
tema. I a la comissió que presidia la Sra. Medall precisament es va posar això sobre la taula, i nosaltres el que vam
demanar és que els punts nostres s’incorporessin en aquella declaració. I la Sra. Medall ens va dir: ‘D’acord, ho
portaré al Govern, ho parlarem i li direm el què.’

Per tant, al final la voluntat seva era que s’ha acceptat cap punt, perquè tampoc ens vam tancar a que fossin tots.
Vam dir: ‘Escolta, nosaltres proposem aquests, però si s’han de treure alguns, s’ha d’afegir algun, cap problema.’
Per tant, a veure, bona voluntat la nostra, que vam dir: ‘Miri, d’aquests punts algun poder-lo posar.’ Però vostès és
que no n’han acceptat cap. I, llavors, la bona voluntat..., perdoni que li... I després el tema de no estar al Pacte de
Toledo, que ara ja no ho tenen clar. Bé, recordar-los que el Pacte de Toledo va tenir el seu origen en una proposició
no de llei del partit català Convergència i Unió. Vull dir que vostès han canviat molt amb el temps, però bé. Vull dir...
D’acord.

Llavors, en el tema de la república catalana, està molt bé que vostès ho arreglaran tot amb la república catalana,
però com no sabem amb quant de temps ha d’arribar, amb quant de temps tindrem això aclarit, què fa la gent gran
mentrestant? No cobra, no menja, no paga el seu lloguer, no paga la llum...? Bé, jo, a veure, per consideració amb
aquesta gent que viu al dia d’avui, i com no sabem quan ha d’arribar intentaria trobar solucions perquè puguin anar
menjant i puguin anar vivint dignament, fins que això no arribi.

I al Partit Popular, és que n’ha dit tantes que ara no me’n recordo ja, eh?, de veritat. [L’oradora riu i veus de fons.]
Ah, això. Miri, vostè, com no va venir a l’última comissió, aquí té el problema vostè. Que com no va venir a la
comissió no va escoltar aquest oferiment que jo vaig fer a tots els grups municipals perquè portessin tot allò que
volguessin, i que estàvem disposats a transaccionar-ho tot. Crec que tots ho van entendre, i per això tots ho han
pogut treballar, els que han volgut, els que tenien més bona voluntat, els que menys, menys. Però vostè com no hi
era, doncs no me n’ha aportat cap. I, per tant, jo avui el que he fet és resoldre aquestes transaccions amb els que
m’han dit que aportaven coses. Vostè com no m’ha aportat re, doncs no li he explicar re, perquè no..., no per re. Un
altre dia ja sap que té el meu mail, i em pot enviar tot allò que li interessi.

Moltes gràcies.”

Diu el Sr. Alcalde:

“Moltes gràcies. Tornem a donar una altra paraula d’un minut, però agrairia que en la..., tant la defensa, que sí que
és cert que es va quedar el seu dia, doncs, que el ponent en aquest cas tindria temps il·limitat, sí que en les
respostes agrairia que ens cenyíssim estrictament al que es va pactar, que serien deu minuts, i després un torn de
rèplica de tres, que ja s’ha passat, però tornem a fer un altre tercer torn.

Per tant, ja sabem que les posicions no canviaran. Per tant, demanaria un minutet sol i prou. Té la paraula la Sra.
Àngels Canals.”

“Estrictament  per  al·lusions  al  que  s’ha  dit  aquí,  em  sembla  que  per  dos  grups.  I,  efectivament,  les  meves
anotacions diuen que l’any 1995, a proposta del grup..., al Congrés de Convergència i Unió es crea la Comissió del
Pacte de Toledo, el 1995. Realment les coses, afortunadament..., dic «afortunadament» perquè, com a mínim, sí
que crec que podem demostrar que sabem canviar amb el temps, i fins i tot jo diria que els temps han canviat molt,
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perquè, miri, el 1995 crec que ningú s’hagués imaginat que el Partit Socialista donaria suport a la constitució del
Govern del Sr. Mariano Rajoy, del Partit Popular –[veus de fons] bé..., jo era que no–, i és en les que estem. I és qui
li dona suport al Govern. Per tant, les coses, realment, mostren que sí, que canvien molt.

[Remor de veus.]

Diu el Sr. Alcalde:

“Moltes gràcies. Passaríem, si us sembla bé...  [remor de veus],  si us plau, una miqueta d’ordre. Passem, si us
sembla bé, a la votació de la moció presentada pel grup municipal dels Socialistes a l’Ajuntament de Sant Sadurní
d'Anoia per establir un sistema públic de pensions amb major capacitat de redistribució i reducció de desigualtats.

Per tant, vots a favor d’aquesta moció?

Són 7 vots, per part del Partit dels Socialistes, d’Iniciativa i la CUP.

Vots en contra de la moció?

Són 10 vots, el PDeCAT, Esquerra i el Partit Popular, que no assenti precedent a això. [Remor de veus.]

I permeteu-me que ja que ens saltem bastantes coses, abans de passar al punt vuitè l’Àngels Canals vol fer un
aclariment a la pregunta que feia la Sra. Cristina de la Cruz, sobre el tema de les escoles bressol.”

“Més  que  res   perquè  ha  dit  que  no  constava.  Ens  ho  hem  mirat,  he  estat  mirant-ho  aquí  amb la  Laura  i
efectivament, a la pàgina 20 de la Junta de Govern Local, del 15 de gener de 2018, veu que [el Sr. Alcalde diu ‘a la
tercera  línia,  tercer  punt’] a  la  tercera  línia,  diguéssim,  d’aquesta  junta  posa  ‘requeriment  previ,  reclamació,
cofinançament centres docents municipals d’educació infantil, primer cicle, zero-tres anys, expedient SEC/30/2018’.
[La Sra. Cristina de la Cruz diu: ‘Sí –sí, sí.’] Estàvem segurs que s’havia aprovat. Doncs li dic que, a més a més, sí
que consta en aquesta relació d’acords de Govern.”

VOTACIÓ : L'acord és refusat per 10 vots en contra de PDeCAT (5), ERC-AM(4) i PP(1), i 7 vots a favor de PSC-
CP(3), CUP-PA(2) i ICV-EUiAE(2)

Votació

PARTIT DEMOCRATA EUROPEU CATALÀ: En contra   5
ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA - ACORD MUNICIPAL: En contra  4
PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA - CANDIDATURA DE PROGRÉS: A favor 3
CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR-POBLE ACTIU: A favor 2
INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS-ESQUERRA UNIDA I ALTERNATIVA-ENTESA: A favor 2
PARTIT POPULAR: En contra  1

LA PRESIDÈNCIA ANUNCIA QUE LA MOCIÓ RESTA REFUSADA PER 10 VOTS EN CONTRA I 7 A FAVOR.

“Feta aquest aclariment,  passem, ara sí,  al  punt vuitè de l’ordre del  dia,  que és la moció presentada pel  grup
municipal d’Iniciativa, sobre el dret a morir dignament; una moció que s’ha..., tema correcte, un cop feta la segona
tramesa de l’ordre del dia.

8.-  MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL  D'ICV-EUIA SOBRE EL DRET A MORIR  DIGNAMENT -
Expedient SEC/172/2018

El grup municipal d’ICV-EUiA de l’Ajuntament de Sant Sadurní d’Anoia, presenta la següent proposa de moció

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

1. Atès que la declaració universal dels Drets Humans (1948) assenyala en el seu

article primer que “tots els éssers humans neixen lliures i iguals en llibertat i en drets”. Una llibertat que no s’ha de
perdre en cap moment de la vida, tampoc en el procés final que ens porta a la mort.

1. Atès que  la Constitució espanyola (1978),  al  seu article 10, afirma “la dignitat de la persona i  el  lliure
desenvolupament de la seva personalitat” . De nou, afirmem que aquesta dignitat i aquest lliure desenvolupament
no s’han de perdre en el procés final que ens porta a la mort.
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2. Atès que,  no obstant això, l’article 143.4 del Codi Penal espanyol encara penalitza, si bé rebaixant les
penes, a la persona que ajudés a morir a una altra  “amb actes necessaris i directes per la petició expressa,
seriosa i inequívoca d’aquest, en el cas que la víctima patís una malaltia greu que el conduís necessàriament a la
mort, o que li produís greus patiments permanents i difícils de suportar”.

3. Atès que Catalunya ha desenvolupat una legislació pròpia sobre el dret a viure amb dignitat el procés de la
mort,  concretada en la  Llei  21/2000,  de 29 de desembre,  sobre els  drets  d’informació concernent  la  salut  i
l’autonomia del pacient,  i  la documentació clínica i  el  Decret 175/2002,  de 25 de juny,  pel  qual es regula el
Registre de voluntats anticipades.

4. Atès que aquests principis queden també ratificats en la Llei estatal 41/2002, de 14 de novembre, norma
reguladora de l’autonomia del pacient i de dret i obligacions en matèria d’informació i documentació clínica.

5. Atès que l’Estatut d’Autonomia de 2006, en el seu article 20, diu:

“Article 20. Dret a viure amb dignitat el procés de la mort.

1. Totes les persones tenen el dret de rebre un tractament adequat del dolor i cures pal·liatives integrals i a
viure amb dignitat el procés de llur mort.

2. Totes  les  persones  tenen  el  dret  d’expressar  llur  voluntat  d’una  manera  anticipada  per  tal  de  deixar
constància de les instruccions sobre les intervencions i els tractaments mèdics que puguin rebre, que han d’ésser
respectades,  en  els  temes  que estableixen  les  lleis,  especialment  pel  personal  sanitari  que  no  estiguin  en
condicions d’expressar personalment llur voluntat.”

7. Atès que la concreció d’aquestes orientacions legals ha quedat reflectida en la pionera Carta de drets i
deures de la ciutadania en relació amb la salut i l’atenció sanitària (2001), revisada i aprovada pel Departament
de Salut el  juny de 2015, que en el capítol  d’Autonomia i  presa de decisions, apartat 5.1.8.,  indica que:  “la
persona té dret a viure el procés que esdevingui fins al final de la vida segons la seva concepció de dignitat. La
persona té dret a rebutjar qualsevol tractament, malgrat que aquest sigui de suport vital i estigui ja instaurat,
sempre que es tracti d’una decisió competent i ben informada.

En aquest context, la persona té dret a rebre una atenció de qualitat que promogui l’alleujament del patiment,
sigui  físic,  psicològic,  social  o  espiritual,  proveïda  en  l’entorn  idoni  (domicili,  hospital,  etc.),  i  atenent  les
preferències de la persona.

Quan es donen situacions de patiment insuportable i la persona, en plena possessió de les seves facultats per
decidir, expressa el seu desig de morir i sol·licita ajuda per fer-ho, té dret a rebre un tracte respectuós i que se li
doni  una  resposta  proporcionada  a  la  intensitat  d’aquest  patiment.  Igualment,  la  persona  té  dret  que  els
professionals sanitaris  li  facilitin  les  cures i  els tractaments  necessaris per facilitar-li  una mort  digna i  sense
patiment, sempre dins del marc legal vigent.

8. Atès que recentment, el 26 de gener de 2017, el Parlament de Catalunya, va aprovar una Moció sobre el
dret a morir dignament.

9. Atès que, malgrat aquestes lleis, juntament amb el desenvolupament dels programes de cures pal·liatives
han suposat  una millora al  llarg  dels  darrers  anys,  l’experiència de l’Associació  pel  Dret  a  Morir  Dignament
(DMD), obtinguda a partir de l’atenció personalitzada a centenars d’homes i dones al llarg dels darrers anys, ens
permet afirmar que massa persones continuen patint un sofrimet innecessari al final de la seva vida per:

 Desconeixement d’aquestes lleis per una part del personal sanitari.

 Desconeixement per part dels pacients i del seu entorn dels seus drets o de com exercir-los.

 Dificultat d’accés als equips de cures pal·liatives per desinformació d’una part del personal sanitari per manca
de recursos suficients per atendre a tota la població.

 Penalització de l’ajuda a morir de l’article 143.4 del Codi Penal espanyol.

10. Atès que  per aconseguir eixamplar el dret a morir dignament de la ciutadania, a més de ser necessari
despenalitzar l’eutanàsia (article 143.4 del Codi Penal), les mesures que actualment permet la llei s’han d’aplicar
de la forma més ajustada a la voluntat i la concepte de dignitat de cada persona.

11. Atès que a Catalunya, menys l’1% dels catalans ha registrat un Document de Voluntats Anticipades
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(DVA), tot i que un 78% de la societat dóna suport a la despenalització de l’eutanàsia. (Probablement aquest fet
es deu al desconeixement per bona part de la ciutadania dels seus drets al final de la vida i, molt especialment,
de la possibilitat d’escriure i registrar un Document de Voluntats Anticipades.)

12. Atès que, per tant, per aconseguir eixamplar el dret a morir dignament de la ciutadania, és necessari
despenalitzar l’eutanàsia, i en paral·lel impulsar les mesures que actualment permet la llei.

13. Atès que per avançar en el dret a la mort digna es fa del tot necessària la presa de consciència dels
ajuntaments i la seva implicació. Els ajuntaments són les institucions més properes a la ciutadania i, com a tals,
han de jugar un paper important en la divulgació d’aquest document, a més de donar facilitats pel seu registre,
des de la convicció que el dret a una mort digna és un dels drets humans i que l’ajuntament ha de vetllar per la
seva defensa i acompliment.

En relació als antecedents exposats, el Ple de l’Ajuntament de Sant Sadurní d’Anoia manifesta el seu compromís
i es compromet a promoure la cultura de la mort digna mitjançant:

ACORDS

Primer.-  Dotar  d’informació  específica  als  treballadors  i  treballadores  municipals (serveis  socials,  centres
culturals, centres municipals de salut, policia municipal, residències, centres de dia, assistència a domicili, etc.)
sobre els drets de la ciutadania al final de la vida i el Document de Voluntats Anticipades (DVA).

Segon.- Divulgar  aquest acord, donar informació entorn el DVA, i anunciar aquest acord a la pàgina web de
l’ajuntament.

Tercer.-  Donar  més suport  administratiu  per  facilitar  el  tràmit  del  DVA, mitjançant  la disponibilitat  a l’Oficina
d’Atenció Ciutadana de l’ajuntament de la informació necessària per tramitar i inscriure el DVA.

Quart.- Col·laborar amb el Parlament i a la Generalitat de Catalunya en la simplificació del tràmit del DVA per tal
d’oferir a la ciutadania la possibilitat de signar el document davant d’un funcionari públic municipal.

Cinquè.-  Continuar  l’assistència  de  Programes  d’Atenció  Domiciliària  i Equips  de  Suport  (PADES)  segons
necessitats amb qualitat de servei per a persones ateses pels equips de PADES.

Sisè.-  Reforçar i millorar  els serveis de pal·liatius domicilaris a la ciutat amb l’augment de servei d’atenció a
domicili (SAD), en cas que sigui necessari, per a les persones ateses pels equips de PADES.

Setè.-  Recolzar  la  proposta del  Parlament  de Catalunya demanant  la regulació sobre la mort digna (suïcidi
assistit)  al Congrés.

Vuitè. Instar a la Generalitat de Catalunya per tal que creï un observatori de la qualitat de la mort, format pels
representants de les institucions i de la societat civil, que serà l’encarregat d’investigar i analitzar la qualitat de la
mort. Entre les seves funcions estaria fer un seguiment de les polítiques públiques i elaborar informes; comptaria
amb capacitats no només consultives sinó també de control,  seguiment, denuncia, executives i de propostes
legislatives.

Novè.- Recolzar  l’associació DMD Catalunya (DMD-Cat) en el marc del  Consell sectorial  de serveis socials,
sanitat i ciutadania, i a les associacions de Gent Gran de Sant Sadurní d’Anoia, perquè treballin juntament amb la
resta d’actors d’aquest àmbit.

Desè.- Recolzar a l’associació DMD Catalunya (DMD-Cat) en el marc educatiu perquè treballin amb els centres
educatius i  potenciar així  activitats de reflexió entorn al dret a una mort digne, entre els i  les joves de Sant
Sadurní d’Anoia

INTERVENCIONS:
Diu el Sr. Alcalde:

Té la paraula la Sra. Mati Hernando.”

“Gràcies, Sr. Alcalde. Bé, doncs amb aquesta moció la veritat és que ja només el títol del ‘dret’ avui dia és una mica
així, no?, drets... Bé, el que volem és amb aquesta moció és, dins de tot, que la recolzeu perquè, a més a més és
una moció que darrerament s’està presentant en diferents municipis. I perquè nosaltres, des del que és Iniciativa,
sempre hem defensat el  fet  de que des de la base, des del  municipalisme és on s’han d’anar  tirant  totes les
qüestions que al final han d’arribar a llocs on realment les decisions es prenen, però d’alguna manera des dels
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municipis és d’on han de sortir.

Entenem a més a més que, com a dret, la mort forma part de la vida i que si son lliures de ‘com’, entre cometes,
volem viure, doncs també ho hem de ser a l’hora de prendre la decisió de com volem morir.

Presentant la moció..., a més a més perquè volem recolzar entitats i persones que a més a més estan lluitant per...,
doncs, perquè puguem viure i morir, en aquest cas, d’aquesta manera, de poder escollir, la llibertat d’escollir; i, a
més a més, amb la informació que ens pugui donar les eines per prendre aquesta decisió. I que estiguem tranquils,
també.

Començo comentant..., a Capellades és on tinc la darrera dada que s’ha aprovat una moció semblant a la que us
proposem aquí. Creiem que és una moció àmplia, que recull diferents lleis. A més a més, aquí, al Parlament, l’any
passat es va fer..., crec que aprovar una moció i a més a més avançada, en aquest sentit. I bé, el  que nosaltres
volem, entre altres coses, és això, no?, que reconegui el dret d’expressar les nostres voluntats d’una manera digna i
morir dignament.

Llavors, la moció és llarga, però sí que m’agradaria..., el punt 9 dels ‘atesos’ sí que m’agradaria llegir-ho, perquè diu:
‘Atès que, malgrat les lleis que hi ha a la moció, juntament amb el desenvolupament dels programes de cures
pal·liatives  han  suposat  una  millora  al  llarg  dels  darrers  anys,  l’experiència  de  l’Associació  pel  Dret  a  Morir
Dignament, obtinguda a partir de l’atenció personalitzada a centenars d’homes i dones al llarg dels darrers anys, ens
permet afirmar que massa persones continuen patint un sofriment innecessari al final de la seva vida.’ I passa a
enumerar una sèrie de qüestions, per què arriben a aquestes conclusions: ‘desconeixement d’aquestes lleis per part
del personal sanitari, desconeixement per part dels pacients i del seu entorn dels seus drets o de com exercir-los,
dificultar l’accés als equips de cures pal·liatives per desinformació d’una part del personal sanitari per manca de
recursos suficients per atendre a tota la població i penalització de l’ajuda a morir de l’article 143.4 del Codi penal
espanyol’. Aquest fa referència a l’eutanàsia.

En tot cas, tal com us hem comentat, la moció és llarga i dona la veritat és que moltes raons i fa menció de lleis
diferents. Us demanem, a més a més, per tots els antecedents que us hem posat a la moció..., passo a llegir els
acords i us demano, si us plau, que ens feu costat. Doncs els acords són:

[La Sra. Matilde Hernando i Garcia llegeix els acords de la moció.]

‘Primer, dotar d’informació  específica els treballadors i treballadores municipals (serveis socials, centres culturals,
centres municipals de salut, policia municipal, residències, centres de dia, assistència a domicili, etcètera) sobre els
drets de la ciutadania al final de la vida i el Document de voluntats anticipades.

Segon, divulgar aquests acords, donar informació entorn del Document de voluntats anticipades, i anunciar aquests
acords a la pàgina web de l’ajuntament.

Tercer,  donar  més suport  administratiu  per facilitar  el  tràmit del document,  mitjançant la disponibilitat a l’Oficina
d’Atenció Ciutadana de l’ajuntament de la informació necessària per tramitar i inscriure aquest document.

Quart, col·laborar amb el Parlament i a la Generalitat de Catalunya en la simplificació del tràmit del document per tal
d’oferir a la ciutadania la possibilitat de signar el document davant d’un funcionari públic municipal.

Cinquè, continuar l’assistència de programes d’atenció domiciliària i equips de suport (PADES) segons necessitats
amb qualitat de servei per a persones ateses pels equips de PADES.

Sisè, reforçar i millorar els serveis de pal·liatius domiciliaris a la ciutat amb l’augment de servei d’atenció a domicili,
en cas que sigui necessari, per a persones ateses pels equips de PADES.

Setè, recolzar la proposta del Parlament de Catalunya demanant la regulació sobre la despenalització de l’eutanàsia
al Congrés.

Vuitè,  instar  la  Generalitat  de  Catalunya  per  tal  que creï  un  observatori  de  la  qualitat  de la  mort,  format  pels
representants de les institucions i de la societat civil, que serà l’encarregat d’investigar i analitzar la qualitat de la
mort. Entre les seves funcions estaria fer un seguiment de les polítiques públiques i elaborar informes; comptaria
amb capacitats  no  només  consultives  sinó  també  de  control,  seguiment,  denúncia,  executives  i  de  propostes
legislatives.

Novè, recolzar  l’associació Dret per una Mort Digna de Catalunya en el marc del Consell  Sectorial  de Serveis
Socials, Sanitat i Ciutadania, i a les associacions de gent gran de Sant Sadurní d’Anoia, perquè treballin juntament
amb la resta d’actors d’aquest àmbit.
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Desè, recolzar a l’associació Dret a una Mort Digna en el marc educatiu perquè treballin amb els centres educatius i
potenciar així activitats de reflexió entorn del dret a la mort digne, entre els i les joves de Sant Sadurní d’Anoia.’

Bé, creiem que és important que des de les escoles també es tracti el tema de la mort d’una manera diferent, si cal,
com alguna cosa que forma part de la vida. I sí que m’agradaria acabar la lectura, a més a més de demanar-vos
suport per aprovar-la, donar les gràcies a la tècnica..., a Lorena, la tècnica, perquè la veritat és que en tot moment
es va posar al servei en totes les consultes que li hem fet pel tema dels serveis PADES de com actuaven aquí, tant
a l’Estat com als serveis PADES d’aquí, al municipi.

Res més. Gràcies”

Diu el Sr. Alcalde:

“Moltes gràcies. Té la paraula el Sr. Carles Jiménez, per part del Partit Popular.”

“Moltes gràcies, Sr. Alcalde. Simplement per dir que, pràcticament, el que conté aquesta moció ja ho regula aquella
proposició de llei que el març del 2017 els diferents grups parlamentaris al Congrés dels Diputats així van aprovar.
L’única diferència en concret que hi  ha, no?,  que el  que es buscava en aquella proposició  de llei  i  que s’està
treballant  i  que ha sortit  endavant  és  bàsicament  el  tema de  separar  el  que és la  mort  digna de la  mateixa
eutanàsia.

És per això que el grup municipal del Partit Popular, els regidors i regidores del grup d’Iniciativa han fet la proposta
de retirar el punt setè d’aquesta moció, d’aquest acord, no?, que és el de recolzar la despenalització, no perquè no
estiguem a favor o en contra de la despenalització, sinó que la voluntat..., entenem nosaltres que la voluntat de la
mateixa moció és una mort digna. I aquesta mort digna implica el que vostè molt bé ha dit, no?, la informació,
l’acompanyament, ser pal·liatiu en aquells moments que ens trobem, no?, que ens trobarem –que ens trobarem– en
situacions de que estem fent el traspàs, aquella informació no només que ha de rebre el mateix pacient que està en
una situació pal·liativa, sinó també aquella informació que ha d’acompanyar la família, i d’aquí la importància, com
vostè diu, no?, d’una educació a la mort, perquè la gran majoria de nosaltres tenim i conceptualitzem la mort com
quelcom llunyà. I aquest quelcom llunyà és alguna cosa que no va amb nosaltres. I realment és més propera del que
nosaltres moltes vegades pensem.

Per això és molt important dotar d’aquesta informació que vostès diuen en aquesta moció, divulgar aquest acord,
perquè d’una manera..., fent divulgació aproximem alguna cosa que en molts casos ha sigut un tabú per a tots
nosaltres.  Donar  més suport  administratiu  al  consens,  a  la  mateixa  informació  de traspàs,  col·laborar  amb les
diferents administracions. I, sobretot, continuar dotant aquest servei tan important que fa el centre de suport PADES
aquí, al Penedès, no? Un equip que des d’aquí vagi per endavant la felicitació al Partit  Popular pel treball  que
realitza, així com també pel mateix Servei d’Atenció Domiciliària aquí, al Penedès, no? Que no només podem posar
que fan de les necessitats virtuts per ajudar aquelles persones que es troben en situacions complicades, i  que
acompanyen tan ‘pre-’ com ‘post-’ aquell malalt que finalment traspassa, com a la vegada també el familiar que ha
estat acompanyant. Perquè en molts casos ens oblidem també del familiar que acompanya, i això és important, no?

I seguir instant i recolzant les diferents institucions, associacions per tal de dotar d’una normativa homogènia. Hem
de, per exemple, dir que a Madrid ha sigut la presidenta Cifuentes qui ha aprovat una llei molt similar a la que vostès
avui ens presenten. O sigui, el Partit Popular no està i en contra ni a favor, sinó que treballem perquè l’autonomisme
de la voluntat no creient, amb aquest autonomisme a la mateixa persona dintre de cadascun dels seus ideals, no?,
doncs pugui compatibilitzar el seu traspàs d’una forma digna.

Per això jo reitero la proposta feta amb anterioritat de tractar una cosa que és la mort digna, com li he dit. I l’altra
cosa és la despenalització de l’eutanàsia, que penso que podríem tractar-ho en una moció a part i treballar aquí per
aquesta qüestió de seguir dotant d’informació, divulgar, donar, col·laborar, continuar felicitant PADES i el SAD. I en
aquest sentit trobaria el recolzament del Partit Popular.

Moltes gràcies.”

Diu el Sr. Alcalde:

“Moltes gràcies. Té la paraula el Sr. Jordi Pujol, per part de la CUP.”

“Bé; nosaltres donarem suport a la proposta.”

Diu el Sr. Alcalde:

“Moltes gràcies. Té la paraula el Sr. Alberto Gual, per part del Partit dels Socialistes.”
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“Nosaltres donarem suport a la proposta sempre que no accepti Iniciativa la proposta que li acaba de fer el Partit
Popular de retirar el punt setè. Per nosaltres, pensem que el dret de la mort és un dret..., és part de la vida, però és
un dret de la persona, que ha de ser la persona la que té d’executar-lo en qualsevol moment.

Gràcies.”

Diu el Sr. Alcalde:

“Moltes gràcies. Té la paraula la Sra. Montse Medall, per part d’Esquerra.”

“Gràcies, Sr. Alcalde. Evidentment, nosaltres donaríem suport a la moció, sempre que no accepti la proposta del
Partit Popular.

Gràcies.”

Diu el Sr. Alcalde:

“Moltes gràcies. Té la paraula la Sra. Àngels Canals, per part del PDeCAT.”

“Sí; nosaltres també donarem suport a la proposta.”

Dona la paraula el Sr. Alcalde:

“Doncs Sra. Mati Hernando, vostè té la paraula. [Rialles.]”

“És que quina tensió, quina pressió... Bé, si ho recordeu, he començat dient que parlar de..., ja el títol era ‘dret’, no?
Doncs entenem que de retallades ja en tenim prou i creiem que el dret a una mort digna..., i, a més a més, la decisió
de com, tal com apuntava el company Alberto, ha de ser personal, no? Creiem nosaltres, com a grup municipal i a
més a més com a partit, estem d’acord amb..., o sigui, estem a favor de l’eutanàsia. I Carlos, de veritat, o Carles [la
Sra. Matilde Hernando i Garcia riu], amb tota la meva estima, no retirarem el punt.

Gràcies.”

Diu el Sr. Alcalde:

“Moltes gràcies. El Sr. Carles Jiménez demana la paraula.”

“Moltes gràcies. Una vegada més es demostra, no?, que el cordó sanitari que es fa al Partit Popular, tant del Partit
Socialista que a vegades està al nostre costat com... –la gran majoria de vegades no–, i d’Esquerra Republicana.
Però, dit això, nosaltres, deixi’m que li digui, tot i no acceptar aquest posicionament del punt setè, el Partit Popular li
donarem suport en aquesta moció. I li donarem suport, però deixi’m fer un vot crític i separant, no?, que donem
suport al primer, al segon, al tercer, al quart, al cinquè, al sisè, al vuitè, al novè i al desè punt, però no donem suport
al punt setè. I així ens agradaria, Sra. Secretària, que quedés constat a l’acta, perquè després no es pugui treure de
context.

I en aquest sentit, com sempre fem aquell sumatori, no?, de sumes, restes, abstencions i tal, doncs aquí hi han més
sumes que restes. I, en aquest sentit, donarem suport a la moció, reiterant que aquest portaveu, en particular, sí que
està en contra del suïcidi assistit. Això sí que vull deixar-ho sobre la taula, però de totes formes donem suport a
aquesta moció.

Gràcies.”

Diu el Sr. Alcalde:

“Moltes gràcies. Doncs passem a la votació d’aquest punt vuitè, que és la moció presentada per Iniciativa sobre la
mort, sobre el dret a morir dignament.

Vots a favor de la moció?

Per unanimitat, s’aprova, doncs, aquesta moció presentada per Iniciativa.
VOTACIÓ :  L'acord  és aprovat  per  unanimitat dels  membres presents que representa la  majoria  absoluta del
nombre legal de membres d'aquesta Corporació.

Anem a la moció número 9, presentada pel grup municipal d’Esquerra Republicana i la CUP. 
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9.-  MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL D'ESQUERRA REPUBLICANA  I  LA CUP PER A RETRE
HOMENATGE A LA MEMÒRIA DE GUILLEM AGULLÓ I SALVADOR - Expedient SEC/173/2018
  
ATÈS que enguany es commemoren 25 anys de la mort de Guillem Agulló i Salvador, el jove de Burjassot, que l’11
d’abril de 1993 va ser brutalment assassinat per un grup de joves d’ideologia neonazi a la localitat de Montanejos, a
la comarca de l’Alt Millars. 

ATÈS que la mort de Guillem Agulló, membre de l’organització política Maulets, no fou casual, sinó fruit de la seua
militància independentista i antifeixista. Tal i com es constatà, ja que els joves que van intervenir en l’assassinat eren
coneguts per la seva ideologia nacionalista espanyola.

ATÈS que en el judici del cas, fet a Castelló de la Plana l’any 1995, el jutge va condemnar un dels acusats, el confés
i autor de les ganivetades Pedro Cuevas, a 14 anys de presó per homicidi i va absoldre la resta del grup. Pocs dies
després, un dels acusats, Juan Manuel Sánchez, va participar en una agressió amb navalla al barri del Carme de
València. Dels 14 anys de condemna, Pedro Cuevas en va complir 4 a la presó i, per a les eleccions municipals del
27 de maig de 2007 es va presentar a les llistes del partit ultradretà Alianza Nacional en el número 4 per Xiva de
Bunyol.

ATÈS que malauradament, durant els darrers anys els Països Catalans han estat testimoni de nombrosos delictes
d’odi, atacs a les seus de partits polítics, sindicats i associacions així com manifestacions racistes i xenòfobes a
molts barris de les nostres ciutats.  

ATÈS que tot i així, la família de Guillem ha lluitat al llarg d’aquests 25 anys per tal de mantenir viva la memòria i la
lluita del seu fill, del nostre conciutadà, malgrat les amenaces rebudes i la indiferència institucional amb la que van
topar al País Valencià.

ATÈS que  d’ençà  s’han  succeït  continuadament  manifestacions  de  rebuig,  pronunciaments  d’institucions,
universitats, instituts d’ensenyament i escoles, així com d’organitzacions polítiques de diferent signe i de milers de
persones anònimes amb manifestacions als carrers de molts punts dels Països Catalans. Així mateix, diversos grups
de música han anat fent cançons per a homenatjar-lo, entre d’altres Feliu Ventura i Obrint Pas. 

ATÈS que el  Govern  Valencià,  el  12 d’abril  de 2016,  va realitzar  a  les  Corts  Valencianes  un acte  de justícia,
homenatge i restitució de la figura de Guillem Agulló i Salvador amb la lectura i l’aprovació –per unanimitat- d’una
Declaració Institucional. 

ATÈS que els informes Raxen del moviment contra la intolerància assenyalen malauradament, any rere any, les
agressions i incidents relacionats amb els delictes d’odi, per racisme, homofòbia o discriminació, entre d’altres que
es produeixen al nostre país.

ATÈS que  el  passat  1  i  3  d’Octubre  les  institucions  espanyoles  van legitimar  el  feixisme i  d’ençà s’han  anat
propagant  agressions  i  actes  de  vandalisme  dels  grups  de  delinqüents  neonazis  i  feixistes  arreu  dels  Països
Catalans, com els  del passat 9 d’Octubre de 2017. Episodis lamentables que ens recorden que sempre hem de
restar amatents i combatent el feixisme que se sent impune als nostres carrers.

Per tot això, el grup municipal d’ERC i la CUP proposen que el Ple Municipal de Sant Sadurní d’Anoia que
acordi:

PRIMER.- Retre homenatge a la figura de Guillem Agulló, el jove valencià assassinat brutalment per un grup de
joves d’ideologia neonazi l’any 1993, i refermar el compromís en la lluita contra els delictes d’odi, el racisme, la
xenofòbia i l’homofòbia. 

SEGON.- Instar al Govern Valencià a impulsar una llei per combatre l’origen de la violència i l’odi a la diversitat
ideològica, cultural, lingüística. 

TERCER.- Proposar el nom de Guillem Agulló i Salvador per dedicar un espai públic o carrer a la seva memòria. 

QUART.- Fer arribar els presents acords a la família de Guillem Agulló i a les Corts Valencianes.

INTERVENCIONS:
Retre homenatge a la memòria de Guillem Agulló Salvador. Té la paraula la Sra. Maria Surià.”

“Gràcies,  Sr.  Alcalde.  La  moció  que  presentem  avui  és  per  retre  un  homenatge  a  Guillem  Agulló,  i  és  una
reivindicació històrica de l’independentisme català. La batalla de València, que és la denominació que rep l’època de
la transició,  entre finals dels setanta i  principis dels vuitanta al  País Valencià, va deixar un clima de violència i
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permisitivitat envers l’extrema dreta valenciana, que va contribuir a la impunitat dels grupuscles d’extrema dreta als
anys noranta al País Valencià. L’11 d’abril de 1993 Guillem Agulló, conegut militant de l’organització Maulets de
l’Esquerra Independentista i del col·lectiu SHARP, fou assassinat a mans d’un grup espanyolista d’extrema dreta.
Dos anys més tard, Pedro Cuevas és condemnat a només catorze anys de presó, dels quals només en compleix
quatre, i està imputat per l’operació Panzer. I així i tot es va presentar a les eleccions municipals de 2007 pel partit
ultradretà d’Alianza Nacional.

La polèmica que va envoltar tot el cas i el judici no és només per la inoperància de la justícia i els cossos policials,
sinó també pels mitjans de comunicació, que van obviar i amagar els motius polítics de l’assassinat, i van justificar
com una simple picabaralla de bar entre bandes.

La impunitat de l’extrema dreta que hem vist aquests últims mesos, tant al Principat com al País Valencià, continua
sent un greuge a la figura del Guillem, que ha esdevingut un símbol de la lluita contra el racisme i la violència
feixista.

Ens volem refermar en el nostre compromís en la lluita contra els delictes d’odi, el racisme, el feixisme, la xenofòbia i
l’homofòbia. I  per  això demanem a aquest Ple retre homenatge a la figura de Guillem Agulló,  el  jove valencià
assassinat brutalment per un grup de joves d’ideologia neonazi l’any 1993, i refermar el compromís en la lluita contra
els delictes d’odi, el racisme, la xenofòbia i l’homofòbia. Instar el Govern Valencià a impulsar una llei per combatre
l’origen de la violència i  l’odi a la diversitat ideològica, cultural,  lingüística. Proposar el nom de Guillem Agulló i
Salvador per dedicar un espai públic o carrer a la seva memòria. Fer arribar els presents acords a la família de
Guillem Agulló i a les Corts Valencianes.”

Diu el Sr. Alcalde:

“Moltes gràcies. Té la paraula el Sr. Carles Jiménez, per part del Partit Popular.·

“Per votar en contra.

Moltes gràcies.”

Diu el Sr. Alcalde:

“Moltes gràcies. Té la paraula el Sr. Rafa Berlanga, d’Iniciativa.”

“Sí, nosaltres, tot i que no estem d’acord absolutament amb el redactat i amb algunes cosetes, de la manera com
s’explica, sí que estem d’acord totalment d’acord amb els acords. I, per tant, donarem suport a aquesta moció.

Gràcies”

Diu el Sr. Alcalde:

“Moltes gràcies. Té la paraula el Sr. Jordi Pujol, per la CUP.”

“Bé; l’explicació que ha fet la regidora Surià, doncs, evidentment és compartida absolutament per la CUP. Al Guillem
Agulló volem recalcar la importància, no?, perquè el Partit dels Socialistes no veieu o no ens qüestionava, com em
suposo  que  explicarà,  el  tema  de  dedicar-li  un  carrer  al  Guillem  Agulló  a  Sant  Sadurní.  Nosaltres,  la  CUP,
evidentment, el Guillem Agulló, com a militant de l’Esquera Independentista, com a víctima del feixisme, ara fa vint-i-
cinc anys, doncs, per nosaltres, això ja..., simplement això mereix, doncs, tot el reconeixement, no només per això,
sinó per com, com explicava la regidora Surià, la batalla de València va significar també la impunitat del feixisme als
Països Catalans, com va significar la complicitat de, fins i tot, partits polítics que governaven amb el feixisme, que
els feia la feina bruta. Recordem també –i aprofitem per recordar-ho– que no va ser només Guillem Agulló l’únic
assassinat pel feixisme, sinó també, l’any 77, la primera víctima del feixisme a la Transició al País Valencià va ser el
comunista Miquel Grau, no?

Per tant, Guillem Agulló és un símbol de la lluita antifeixista. Cal reconèixer també la tasca que han fet els seus
pares de reconeixement i de plantar cara a amenaces, que encara avui es produeixen, de grupuscles neonazis
espanyolistes i feixistes del País Valencià a la família de Guillem Agulló. I no només a la família de Guillem Agulló,
sinó a tot el catalanisme del País Valencià que reivindica la seva figura i reivindica la unitat dels Països Catalans.
L’amenaça feixista no ha desaparegut, segueix present no només al País Valencià, sinó també, com estem veient
els últims dies, al Principat. I, per tant, entenem que té més sentit que mai, avui, que als nostres pobles i ciutats,
doncs, hi hagi homenatges a figures com la de Guillem Agulló.”

Dona la paraula el Sr. Alcalde:
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“Moltes gràcies. Té la paraula la Sra. Susana Mérida, per part del Partit dels Socialistes.”

“Sí; el grup municipal Socialista, evidentment, denunciem aquesta barbaritat comesa fa tants anys. Se’ns posen els
pèls de punta de veure que amb quatre anys de presó un pot compensar, doncs, una matança d’aquest tipus, tan
injustificada i, bé, tan..., no sé com qualificar-la, no?, tan bàrbara. 

Dir que nosaltres, evidentment, rebutgem qualsevol acte feixista –qualsevol–; evidentment, en cas de mort, doncs,
encara més. Però sí que és cert que compartim alguns dels acords que es plantegen. Però el tema de dedicar un
espai públic o un carrer a la memòria del Guillem Agulló a Sant Sadurní ens sembla que és fer de menys a tantes
persones de Sant Sadurní d’Anoia que també van patir molt durant la Dictadura, amb el franquisme, que és un
feixisme, i que..., bé, ho estem intentant posar en valor amb aquella moció que vam aprovar, doncs, de col·locar
aquelles pedres, i encara estem, una mica, esperant a veure com es fa.

Però ens sembla que..., trobem normal que a València, doncs, es facin aquest tipus de propostes –ens sembla que
és una moció que és bastant calcada a la que va córrer pel  País Valencià–,  però entenem que fer-ho a Sant
Sadurní, quan pensem que tant a Catalunya, com a Sant Sadurní pròpiament, hi han persones, doncs, que han patit
el feixisme en carns pròpies, doncs, ens sembla..., no diria una manca de respecte, no?, però sí que donaríem
prioritat a que fossin els sadurninencs els qui ocupessin els espais públics, o algun espai públic, en commemoració
d’un atac feixista, franquista, digues-li com vulguis. O, si més no, buscar referents a Catalunya, que, malauradament
i desgraciadament, n’hi ha moltes, de persones mortes en barbàries d’aquest tipus. Per exemple, doncs, Ernest
Lluch, que va posar  en marxa el  nostre sistema de salut,  i  que també va ser mort, assassinat per una banda
terrorista, per pensar diferent. Per tant, també considerem que és un acte feixista, no?

En aquest sentit, és això, eh?, el que no compartim. Compartim tota l’explicació; compartim el dol; compartim la
pena davant d’aquest fet, i evidentment la denúncia a aquesta situació, no? Però sí que aquest punt en concret, si
es pogués retirar, nosaltres donaríem suport a la resta. Però entenem que no podem fer de menys a la gent de Sant
Sadurní que també ha passat per aquesta situació i que considerem que en el nostre poble hauria de tenir una
prioritat a l’hora de ser considerades, aquestes qüestions, de cara a la visibilitat, i que coneguem com més de prop,
com famílies de Sant Sadurní, i que la gent de Sant Sadurní sàpiga que famílies de Sant Sadurní també van passar
per aquest procés.

Per tant, si es retirés aquest tercer punt o es pogués substituir per una altra mena de commemoració..., no sé de
quin tipus; més, no ho sé, de reconeixement al plenari, o una placa, o..., no ho sé, potser entraríem més en la
qüestió. Però dedicar un carrer o un espai, quan no ho fem per gent de Sant Sadurní, home, ens sembla una mica
delicat. En aquest sentit, eh?, és només. La resta, evidentment, nosaltres..., ho compartim i, de fet, ens sap greu. Si
hem de votar que no, ens sabrà molt de greu, però creiem que haurien de tenir una certa prioritat persones de Sant
Sadurní.

Gràcies.”

Dona la paraula el Sr. Alcalde:

“Moltes gràcies. Té la paraula la Sra. Àngels Canals, per part del PDeCAT.”

“Sí;  bé, nosaltres sí  que donarem suport  a la  moció. Justament,  segurament,  doncs,  que sí  que és,  potser,  el
reconeixement  d’uns  fets  que  van  passar  fa  vint-i-cinc  anys,  que  encara  ara,  doncs,  realment,  si  mires,
malauradament, no?, sobretot el fet de que a aquest noi el van matar –el van assassinar, vaja–, pel fet..., sobretot
per la vessant independentista. Vull dir, que crec que era..., més enllà, doncs, de... Jo crec que els seus pares això
ho remarquen molt, en aquest cas.

I també el que comporta de simbolisme per aquest anormal funcionament de la justícia,  també, en aquest cas,
doncs, que va tenir el seu cas, no? El fet de que no es van reconèixer ni delictes d’odi, ni el fet, doncs..., quan
clarament era un cas que segurament podia inserir-se, justament,  segurament, per la vessant aquesta que fos,
doncs, un militant clarament defensor de la llengua catalana i de la independència dels Països Catalans.

Nosaltres sí que..., en tot cas, sí que donaríem suport a la moció.”

Diu el Sr. Alcalde:

“Moltes gràcies. Algun afegitó en la proposta del Partit dels Socialistes?”

Pren la paraula la Sra. Cristina de la Cruz i Piñol, regidora del grup municipal del Partit dels Socialistes de
Catalunya:

“Sí, comentar-li que no ho retirarem. També, demanar-li: no té per què votar-hi en contra, es pot abstenir. O pot
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votar-hi a favor, perquè posa ‘espai públic o carrer’, i en el moment, si es decideix un carrer, com que passa pel Ple,
podria votar que no.

I respecte a la comparació que fa amb Ernest Lluch, hi ha una diferència principal: Ernest Lluch va tenir el seu
reconeixement; Guillem Agulló no va tenir el reconeixement, es va acusar que era una simple baralla entre dues
bandes. Cada 11 d’abril, l’extrema dreta truca a casa els pares del Guillem Agulló; han aparegut pintades davant de
casa  seva,  al  seu  poble;  en  partits  de  futbol,  han  aparegut  pancartes  recordant  l’assassinat...,  mostrant-se
orgullosos de l’assassinat del Guillem Agulló. No trobem que siguin situacions comparables.”

Dona la paraula el Sr. Alcalde:

“Té la paraula la Sra. Susanna Mérida.”

“Bé, per al·lusions. Nosaltres hem posat un exemple que ha sigut l’últim. Nosaltres els primers exemples que hem
posat en valor han sigut els mateixos sadurninencs que van haver de fugir d’una guerra civil perseguits per un
franquisme feixista, evidentment. Vull dir que aquesta... I l’altra ha sigut com altres exemples que es poden trobar a
Catalunya. Ja entenc que vostè remarqui les diferències i les comprenem, i inclús les podem compartir, vull dir,
que...

Bé,  nosaltres  farem una reconsideració,  en el  sentit  d’entendre,  doncs,  aquesta qüestió  que ha plantejat;  que,
evidentment, si s’hagués de posar..., sí que els demanarem, si us plau, el compromís de que en el moment que
s’hagi de posar, o que el Govern decidís posar un nom en una plaça o en un espai, passés pel Ple perquè es
pogués llavors  manifestar  d’una altra forma el  nostre  sentit  del  vot.  Si  vostès  es  comprometen a això,  doncs,
nosaltres faríem... Faríem un sí, si vostès es comprometen que en el moment que es decideixi aquesta qüestió es
torni a presentar. 

Bé, bàsicament, sempre que es canvien noms de carrer, en aquest plenari sempre s’ha portat. Perquè em sembla
que  inclús  hi  ha  una certa normativa  interna  que així  ho  indica.  Per  tant,  si  ens  garanteixen això,  farem una
reconsideració del nostre vot.”

Diu el Sr. Alcalde:

“Sí, jo crec que com està establert, cada cop que hi ha carrers nous o espais nous als quals se’ls dona un nom,
doncs, passa per comissió i després passa per Ple. Per tant, doncs, tindrem que ficar sobre la taula els noms, amb
la qual cosa apareixerà el que avui estem tractant.”

Comenta la Sra. Susanna Mérida i López, regidora del grup municipal del Partit dels Socialistes:

“Sí, però com la moció no ho especifica, i ja sembla que s’estigui aprovant també aquest punt tal qual, i ja s’hagi de
decidir posar... M’entén? Llavors, demanar, si us plau...” [Veus de fons.]

Respon el Sr. Alcalde:

“Entenc que quedarà registrat en l’acta el que s’ha dit: que passarà pel Ple qualsevol canvi de carrer i nominativa
que hi hagi i, per tant...”

Diu la Sra. Susanna Mérida i López, regidora del grup municipal del Partit dels Socialistes:

“D’acord. Per tant, el procediment... Vull dir que, com ja no quedava aprovat aquí... O sigui, que no semblés que
com queda aprovat aquí, ja es pot decidir, ja es pot fer i... 

Gràcies.”

Diu el Sr. Alcalde:

“Passem, doncs, a la votació de la moció.

Vots a favor de la moció?

Són 16 vots a favor: Esquerra Republicana, la CUP, PDeCAT i Iniciativa.

I vots en contra de la moció?

1 sol vot, que és del Partit Popular.
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Per tant, queda aprovada la moció.”
VOTACIÓ : L'acord és aprovat per 16 vots a favor de PDeCAT, ERC-AM, PSC-CP, CUP-PA i ICV-EUiAE i un vot en
contra del PP.

Votació

PARTIT DEMOCRATA EUROPEU CATALÀ: A favor  5
ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA - ACORD MUNICIPAL: A favor  4
PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA - CANDIDATURA DE PROGRÉS: A favor 3
CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR-POBLE ACTIU: A favor 2
INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS-ESQUERRA UNIDA I ALTERNATIVA-ENTESA: A favor 2
PARTIT POPULAR: En contra  1

Passem al punt número 10 de l’ordre del dia, que és la Moció presentada per la CUP per la gestió directa de les
zones blaves.
10.-  MOCIÓ  QUE  PRESENTA LA CUP PER  LA GESTIÓ  DIRECTA DE  LES  ZONES  BLAVES  -  Expedient
SEC/175/2018

La gestió de l’aparcament és una de les eines essencials per tal de reduir els desplaçaments en vehicle privat per al
centre del poble i alhora dinamitzar la mobilitat per tot el municipi. La CUP considerem que l’oferta de grans espais
d’aparcament gratuïts i propers al centre dels que gaudeix Sant Sadurní, ens permet apostar per un model de poble
que  tendeixi  a  reduir  al  màxim  la  circulació  de  vehicles  pel  centre  de  la  vila  i  anar  augmentant  de  manera
progressiva les zones de vianants.

Al mateix temps, la gran oferta de places públiques i gratuïtes en els quatre grans aparcaments públics de que
disposa la nostra vila, fan que aparcar en els carrers del centre no sigui una necessitat i per tant la zona blava no és
un requisit imprescindible per als usuaris de vehicles privats. L’aparcament de pagament a Sant Sadurní és una
alternativa i no pas un imperatiu com passa generalment a les grans poblacions.

A Sant Sadurní d’Anoia hi ha 152 places d’aparcament de zona blava situades al centre i als principals carrers de la
vila que són gestionades per una empresa privada a través d’una concessió. Aquesta empresa s’encarrega de la
gestió d’aquest servei a canvi d’un cànon a l’Ajuntament que, si bé preveu un criteri de progressivitat en funció de
l’ocupació, assegura els beneficis empresarials per sobre de l’interès del propi Ajuntament.

La CUP és partidària de municipalitzar tots aquells serveis que siguin d’interès públic i que es puguin gestionar
directament. Aquest model permet un major control de l’Ajuntament i garanteix que no es gestionin amb una lògica
recaptatòria. Alhora, la gestió directa d’aquests serveis permet que els beneficis que es generen vagin a parar a
mans de l’Ajuntament i es puguin revertir en millores i serveis pels sadurninencs i sadurninenques. En el cas de les
zones blaves, que en un municipi com Sant Sadurní requereixen d’una infraestructura mínima i de poc personal, els
costos d’assumir  aquest servei  són menors en comparació del benefici. De fet,  estudis realitzats en poblacions
similars han demostrat que la gestió directa de la zona blava pot comportar també una millora del servei i majors
ingressos.

Per tot això, la CUP instem el Ple de l’Ajuntament a adoptar els següents acords:

PRIMER: Que abans de que s’acabi el contracte de gestió de les zones blaves vigent actualment, l’Ajuntament de
Sant Sadurní d’Anoia demani un informe a l’Associació de Municipis per la Mobilitat i el Transport Urbà que valori de
manera urgent la viabilitat d’un model de gestió municipal directa dels aparcaments de pagament de Sant Sadurní.

SEGON: En cas de que l’informe, després de valorar i comparar les dues possibles opcions, aquest sigui positiu,
l’Ajuntament es compromet a no tornar a licitar aquest servei i a recuperar-ne la gestió directa quan acabi l’actual
concessió.

INTERVENCIONS:

Té la paraula el Sr. Jordi Pujol.”

“Bé; en aquest cas, la CUP presentem aquesta moció per la gestió directa de la zona blava, una mica, tenint present
que l’any 2019, crec recordar, doncs, caduca la concessió amb l’actual empresa que gestiona les zones blaves.
Nosaltres, la CUP, entenem que és bon moment per plantejar un debat de fons sobre el model de gestió d’aquest
servei municipal, no?

És evident que nosaltres, la nostra aposta, sempre, allà on sigui possible per part de la CUP, és que l’Ajuntament
gestioni directament tot allò que sigui tècnicament possible fer-ho, perquè entenem no només que, doncs, és viable
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econòmicament i suposa uns beneficis evidents, que és que l’Ajuntament, diguem-ne, ingressa directament, no?,
sense passar..., diguem-ne, apartant l’empresa i els beneficis que n’extreu l’empresa de la gestió d’aquest servei.
Per tant, no només aquests beneficis que pugui generar aquest servei anirien a parar a mans de l’Ajuntament, sinó
que, a més, entenem que la gestió municipal, doncs, ofereix unes possibilitats de gestionar els serveis, en aquest
cas la zona blava, d’una manera més eficient, no?

Evidentment, això és un debat que té un punt ideològic. En aquest cas, el de la zona blava, ens sembla que és molt
evident que no perquè..., al Sr. Rojo també li hem d’agrair, doncs, que hem pogut debatre això i hem pogut parlar
aquesta moció amb ell. No estem dient –i també ho deixo clar, no?– que sigui una mala licitació, la que hem tingut,
no?, no necessàriament estem parlant d’això, però sí que pensem que almenys, en un moment en què caduca
aquest contracte de concessió, sí que ens hem de plantejar si l’actual model és el millor, no?

Llavors, debatent aquesta moció amb el regidor Rojo, diguem-ne, que és el que porta el tema, sí que nosaltres
hem...  Ell  em demanava, doncs, que retiréssim aquesta moció perquè tinguéssim temps de recopilar  les dades
necessàries quant als ingressos, etcètera, que està gestionant aquesta empresa, o que està ingressant aquesta
empresa. Nosaltres pensem, doncs, que aquí el que podem fer és un acord polític, que ens comprometem almenys
a considerar l’opció de la municipalització del servei. I, per tant, el que fem és modificar els acords que inicialment es
plantejaven en la moció, de manera que el compromís que proposem i que sotmetem a votació en aquest plenari és
que quan s’acabi... I ho llegiré literalment perquè es pugui prendre nota. Diguem-ne, canviem els acords, de manera
que quedarien així, no?:

‘Per tot això, la CUP instem el Ple de l’Ajuntament a adoptar els següents acords:

Que abans de que s’acabi  el  contracte de gestió  de les  zones blaves vigent actualment,  l’Ajuntament de Sant
Sadurní d’Anoia demani un informe a l’Associació de Municipis per la Mobilitat i el Transport Urbà que valori de
manera urgent la viabilitat d’un model de gestió municipal directa dels aparcaments de pagament de Sant Sadurní.

I punt segon: En cas de que l’informe sigui positiu, l’Ajuntament de Sant Sadurní d’Anoia es compromet a no tornar a
licitar aquest servei i a recuperar-ne la gestió directa quan acabi l’actual concessió.’

Per tant, diguem-ne, hem intentat transaccionar i arribar a un acord que faciliti que tots els partits del plenari puguin
votar-hi a favor i, per tant, que la decisió final que es prengui sobre la gestió de les zones blaves vingui avalada per
un estudi, en aquest cas, que nosaltres proposem que sigui l’Associació de Municipis per la Mobilitat i el Transport
Urbà qui ens l’elabori, amb totes les dades sobre la taula i, evidentment, doncs, comparant-ho amb altres models de
gestió.

L’aposta de la CUP és evident, és la de gestionar directament qualsevol servei.

Per tant, doncs, fetes aquestes precisions, aquestes modificacions, demanem el vot favorable a aquesta moció.”

Dona la paraula el Sr. Alcalde:

“Moltes gràcies. Té la paraula el Sr. Carles Jiménez, per part del Partit Popular.”

“Moltes  gràcies,  Sr.  Alcalde.  Sr.  Pujol,  manifestar-li  que el  grup municipal  del  Partit  Popular  donarem suport  a
aquesta moció.

En aquest plenari, el mes passat, el Partit Popular va presentar una moció que tenia dos objectius. Un, que era
buscar una solució temporal a una necessitat que els veïns ens havien demanat, com era buscar una solució a que
poguessin utilitzar les zones blaves, en particular la gent que ve dels agregats rurals..., poder utilitzar les zones
blaves sense pagar, momentàniament. Fins i tot, ahir, i en una comissió, es va presentar un sistema que funciona a
través d’un rellotget, que s’ha implementat a Vilafranca. Quan el Partit Popular ho va presentar en aquest plenari i a
la mateixa comissió, va ser molt criticat, dient que la moció no tenia ni caps ni peus. Però, bé, el temps ens dona la
raó; ens dona la raó perquè, per exemple, el municipi del costat, Vilafranca del Penedès, té un disc; que em sembla
que són fins a dues hores, en determinades zones, de gratuïtat per als veïns. Per tant, en aquell moment, aquella
moció tractava aquest punt.

I un altre punt que tractava era buscar una solució al sistema de la licitació, bé fos amb una gestió directa, que ja li
vaig  manifestar  en  el  plenari  passat,  Sr.  Pujol,  que el  Partit  Popular,  si  hi  ha  una  gestió  directa  per  part  de
l’ajuntament,  més eficaç,  perfecte;  nosaltres,  com a servidors  públics,  hem de buscar  l’eficiència,  l’eficàcia i  la
racionalitat dels recursos. Per tant, nosaltres estarem en aquest sentit.

Però, realment, en aquesta moció, no?..., i en particular ahir, en la Junta de Portaveus vaig copsar que pràcticament
tots els membres o tots els partits polítics d’aquest plenari hi donarien suport, cosa que em va alegrar, perquè vaig
dir: ‘Ostres!, quan la CUP presenta una moció similar a la del Partit Popular, se li dona suport.’
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Perquè, en definitiva, Sr. Rojo –i l’hi reitero–, era obrir un meló. Com ja li he dit, dos punts: un punt, en el qual era el
tema del sistema tarifat, i l’altre, obertura del punt de buscar, el 2019 –i es pot llegir vostè la moció exacta, i si no
se’n recorda la hi puc ensenyar–..., que deia ‘l’obertura d’un debat sobre què fer amb les zones blaves’. Per tant,
una vegada més –una vegada més–, demostra aquest Govern que al Partit Popular el posa en una banda i que no
compta amb el Partit Popular.

Per tant, Sr. Pujol, el felicito. El felicito per la feina feta i perquè porti en aquest plenari i avui es pugui treballar
aquesta moció i  que pugui  ser un debat fructífer  perquè els veïns i  veïnes de Sant Sadurní no hagin de sofrir
aquesta inquisició respecte a les zones blaves.

I entenc..., no si vostès..., és que ahir no em va quedar molt clar, Sr. Berlanga, si el grup municipal d’Iniciativa per
Catalunya hi votarà a favor. Perquè, clar, jo recordo –i llàstima que no tinguem l’acta aquí davant– que el model de
vila de Sant Sadurní era sense zones blaves perquè ja tenim uns aparcaments molt macos i que la seva transició o
transitabilitat per Sant Sadurní era a través d’un sistema..., a peu. Per tant, espero –espero– que les paraules que
va utilitzar en aquell plenari avui també les manifesti i digui el mateix. O, si no, Sr. Berlanga, i amb  el ‘carinyo’ que li
professo, li diré que quan la iniciativa ve de la CUP l’aprova, i quan ve una iniciativa del Partit Popular hi vota en
contra. I deixi’m que així ho digui [veus de fons], perquè nosaltres, Sr. Rojo, som esclaus de les nostres paraules, i el
que no podem dir és, avui, una cosa, i demà dir-ne una totalment contrària. I li dic a vostè perquè és a qui tinc
davant i és el regidor de Governació i també entoma aquesta qüestió.

Per tant, dit això, doncs, el Partit Popular donarem suport a aquesta moció, simplement manifestant i encoratjant
que quan les iniciatives també vinguin del Partit Popular, Sr. Alcalde, també se les prengui amb tanta estima com se
les pren de la mateixa CUP, perquè al final –i deixi’m ja, que a aquestes hores i sent l’últim Ple abans de Pasqua...–
és que a la millor  han de fer  ensabonades, també, als de la CUP perquè els votin  a favor d’alguna cosa que
vostès..., avui s’hi abstenen, al Parlament de Catalunya.

Moltes gràcies.”

Dona la paraula el Sr. Alcalde:

“Moltes gràcies, Sr. Carles Jiménez. Sap que la meva estimació per vostè és molt gran, però no li regalaré la mona,
dilluns.

Dit això, té la paraula el Sr. Rafa Berlanga, per part d’Iniciativa.”

“Gràcies. Volia explicar-li al Sr. Carles la diferència..., perquè ja l’hi vaig dir l’altra vegada; el que crec que no..., no
me “entendió”. I crec que continuarà sense entendre-ho. El que passa, que no sé si fer-ho i ja ho escoltarà en diferit
o esperar a que vingui ell per explicar-l’hi en directe.” [Rialles.]

Diu el Sr. Alcalde:

“No pateixi, Sr. Berlanga, perquè hi ha la Sra. secretària, la qual pren nota i, per tant, ho podrà llegir a les actes; que
el Sr. Carles Jiménez ja està acostumat a llegir actes.”

Continua el Sr. Rafa Berlanga i Rojas, regidor del grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds:

“Sí? Bé, doncs, jo li explico que... el que sí que s’ha d’explicar és que són dues mocions completament diferents. No
sé què és el que no entén ell de que una no la hi vam aprovar i aquesta l’aprovem, perquè no té absolutament res a
veure. Ell demanava que se li regalés mitja hora als veïns de Sant Sadurní per poder aparcar, agafar el cotxe una
altra vegada, aparcar... Penso que és una cosa completament diferent, tot i que després va sortir amb el tema de
que està obrint un meló; que allà no es va veure cap meló, va ser una sortida por la tangente que va intentar, però
que realment el que estava proposant només era regalar aquells trenta minuts, que en això és en el que nosaltres
dèiem que no estàvem d’acord.

Aquesta moció és una moció completament diferent. [El Sr. Carles Jiménez entra a la sala.] Deia que no m’havies
entès i continues sense entendre-ho; són dues mocions completament diferents, eh? No és el mateix regalar trenta
minuts als veïns i veïnes de Sant Sadurní que el fet de remunicipalitzar el sistema de zones blaves.

Nosaltres, amb aquesta moció..., que sí que hi donarem suport; hi estem absolutament i totalment a favor, i d’acord
totalment, però per dos motius. Primer, en el redactat, perquè realment explica un model de poble que a nosaltres sí
que ens agrada, que és el model de poble al que..., reduir la utilització dels vehicles privats. Una ciutat on es pugui
caminar. Una ciutat més sostenible. [Veus de fons.] Sí, sí, ho posa en el redactat. Més sostenible, més neta, on es
pugui caminar. És el model [remor de veus]...“
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Interromp el Sr. Alcalde:

“Si us plau, està parlant el Sr. Rafa Berlanga, que té el seu torn de paraula. Per tant...”

Prossegueix el Sr. Rafa Berlanga i Rojas, regidor del grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds:

“Carles, mira, he intentat esperar-te...”

Continua el Sr. Alcalde:

“...demanaria respecte.”

Diu el Sr. Rafa Berlanga i Rojas, regidor del grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds:

“Clar,  una mica de respecte.  Hem intentat esperar-te...  No ho sé, t’ho prens a broma. Ja suposo que aquesta
manera de fer ja et va bé, no?, d’intentar tirar pilotes fora..., és a dir, d’aquesta manera. Bé, jo he respectat totes les
intervencions que has fet, sempre. M’agradaria que tu també respectessis les meves, eh?, sempre.

Llavors, el que sí que..., és a dir, que el model que està proposant és un model que realment nosaltres compartim.
El que no compartíem és això de que la gent vulgui anar amb el seu cotxe, amb el seu particular, a parar just davant
del bar per prendre una cervesa, just davant de l’estanc per comprar tabac, o per comprar el que sigui, en general.
Si  hi  han  casos  excepcionals  en  què  s’ha  d’utilitzar  el  vehicle  propi...,  bé,  doncs,  parlem  d’aquests  casos
excepcionals i fem excepcions. Però un poble com Sant Sadurní, que tenim a cinc minuts un aparcament públic, no
és necessària la utilització del vehicle propi per anar a parar al centre del poble. Això és el model de poble que
nosaltres defensem.

I, sobretot, també defensem el tema de la remunicipalització en tot el que siguin serveis municipals i serveis públics.

Llavors, clar, és una moció..., que clar que hi donarem suport. I penso que el que no podem fer és anar parlant de
sostenibilitat en majúscules, amb llums lluminosos, i després no fer petits gestos perquè realment el que ens toca a
nosaltres no és tant intentar controlar les energies elèctriques i reduir... El que hem de fer són petits granets de sorra
per intentar fer el que nosaltres podem. I una de les coses que sí que podem fer és reduir la utilització del vehicle
propi, utilitzar vehicles que siguin més sostenibles, com la bicicleta, com caminar; i a més és molt sa –perquè qui
mou les cames mou el cor– i fem un favor, també, als veïns i veïnes de Sant Sadurní, perquè d’aquesta manera
també estem fent una mica de salut.

Aquest model de poble, més saludable, més sostenible, més maco, més net, és el que nosaltres proposem. I per
això donarem suport a aquesta moció.

Gràcies.”

Dona la paraula el Sr. Alcalde:

“Moltes gràcies. Té la paraula la Sra. Susanna Mérida, per part del Partit dels Socialistes.”

“Bé, jo crec que el que queda clar és que nosaltres, el grup municipal Socialista, avaluem les iniciatives, vinguin d’on
vinguin, i jo crec que a vegades..., no sé si les entenem diferent que la resta o què. Perquè el Sr. Carles Jiménez va
presentar  una moció que,  en principi,  volia  passar del  sistema que teníem ara a un que donés mitja  hora de
gratuïtat. I la transacció que va ficar el Partit Socialista i que va acceptar el Partit Popular era fer un estudi d’això; no
aplicar-ho, fer un estudi. I d’allà es va generar un debat, de dir: «Escolta’m, hi ha aquest model, hi ha el model del
rellotge..., hi ha diferents models.» I el que dèiem nosaltres..., que no estaria malament d’obrir un debat, abans de la
propera licitació,  per  estudiar  diferents  formes.  Perquè inclús  recordo que vaig  exposar  com la  regidora  Sílvia
Chavarri, quan gestionava aquesta regidoria i s’havia de fer la licitació que ara està a punt d’acabar, va estar mirant
en diferents pobles diferents models per..., tant sols per avaluar-los.

Per tant, jo crec que la proposta que presentava el Partit Popular és una proposta que va en la línia, una mica,
també de la que proposa la CUP, de dir: «Escolta’m, a nosaltres ens interessa més aquest altre model; el defensem i
fem un estudi, també, per veure què suposa i com ho suposa.» Que la proposta que presenta la CUP no té res a
veure amb reduir l’ús del vehicle; tot al contrari: és mantenir exactament el mateix sistema, l’únic que els ingressos,
en comptes de quedar-se’ls una empresa privada, ens els quedarem nosaltres; que al PSC ens sembla raonable si,
efectivament, a l’informe..., se n’extreu, d’aquest informe, que els recursos que pot tenir l’ajuntament, doncs, poden
ser majors dels que té actualment.  Però, en cap cas, entenem que aquest model que ara proposa la CUP, de
remunicipalització, que és canvi en la forma de gestió, no té a veure amb si es deixa mitja hora gratuïta o, vull dir,
amb una altra qüestió que plantejava el Sr. Jiménez, i que nosaltres, independentment de que sigui el PP o que sigui
qui sigui qui proposi, entenem que es poden fer diferents informes. I, de fet, nosaltres donarem suport a aquesta
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moció de la CUP, de la mateixa manera que vam donar suport a la moció del Partit Popular, perquè ens semblava
un altre model també possible per estudiar. I que al final d’aquest estudi, a la millor decidíem que no era viable, i
dèiem: «Escolta’m, doncs no ens interessa, perquè, guaita, aquí no hi tindrem aquests ingressos. Aquests ingressos
ens ajuden a potenciar el comerç..., etcètera.

Per tant, creiem que una cosa no era incompatible amb l’altra. De fet, la CUP va fer un canvi de posicionament, un
cop explicada i acceptada la transacció que va proposar el Partit Socialista, vull dir, perquè va entendre, doncs..., bé,
és una cosa que es pot valorar com tantes altres. I com ells ara demanen un informe que avaluï aquesta proposta
que ells fan.

Per  tant,  vull  dir,  jo  crec  que  a  vegades  caldria  llegir-nos  més  atentament  les  propostes  que  es  fan  i  veure
exactament què és el que es proposa, no?

Nosaltres, evidentment, hi donarem suport. I, home, lamentem que no s’hagi ampliat aquesta oferta de possibles
informes d’altres possibles formes de..., ja no solament de gestió, sinó de plantejar el sistema de la zona blava, no?,
perquè, posats a fer, no hagués estat de més tenir totes les possibilitats a sobre la taula i al final entre tots decidir
quina és la més beneficiosa per a Sant Sadurní, sigui pel model de poble que volem –amb cotxes o sense cotxes–,
o sigui pel model de gestió que volem –municipal o privat–; són dues coses diferents.

Per tant, nosaltres..., el vot serà favorable a aquesta proposta que presenta la CUP.

Gràcies.”

Dona la paraula el Sr. Alcalde:

“Moltes gràcies. Té la paraula la Sra. Montse Medall, per part d’Esquerra Republicana.”

“Moltes gràcies. El nostre vot serà favorable.

Gràcies.”

Dona la paraula el Sr. Alcalde:

“Moltes gràcies. té la paraula el Sr. Xavi Rojo, per part del PDeCAT.”

“Bé, bona nit. Jo deu ser que és tard i dec estar una mica espès, però, vejam, jo crec que estem discutint dues
coses. Una és un model de poble, d’acord?, el poble que volem; escolta’m, que pot ser un altre debat el dia que ens
interessi debatre-ho. Però avui la moció parla del que parla; la moció parla de model de gestió de les zones blaves.
Per tant, jo només entraré en el tema aquest. I, si de cas, un altre dia, doncs... A les comissions, Sr. Carles, també
l’altre dia vam començar a iniciar una mena de debat. Per tant, seria bo també que algun dia vingués a alguna,
perquè així podríem també debatre-ho i que vostè pogués presentar les seves propostes.

A partir  d’aquí, jo primer agrair també la predisposició que ha tingut la CUP en modificar alguna part d’aquesta
moció. com deia abans, entenem que a aquesta moció no parlem de l’actual model d’ocupació dels aparcaments en
diferents llocs de Sant Sadurní, sinó que, per tant, entenem que el que presenten a la moció és parlar sobre el
model de gestió, d’acord?, si pública o privada.

considerem que el millor –i així l’hi vaig manifestar també per telèfon–, abans de prendre qualsevol decisió, doncs,
seria bo tenir dades sobre la taula, no?, per poder fer-ne una valoració i... La concessió venç a l’abril del 2019. Per
tant, tenim temps suficient com per tenir totes aquestes dades sobre la taula. Un cop tinguem aquestes dades, tant
de  l’empresa  Estacionamientos  y  Servicios,  que és  la  que  té  ara  la  concessió  –que  ens  digui  quins  són  els
ingressos, quina és l’ocupació, totes aquestes dades–, i tinguem, per altra banda, l’estudi de l’AMTU, ho posem a
sobre la taula i ho valorem. Evidentment, jo crec –i en això li dono la raó al Sr. Carles Jiménez– que tenim l’obligació
d’optimitzar al màxim els recursos de l’ajuntament. Per tant, escolta’m, si al final creiem que l’opció bona és la de la
municipalització, per part nostra no hi ha cap problema.

El que sí que li demanaré és que modifiqui una miqueta el segon punt, d’acord? Hi posa..., diguéssim, rectificada
quedaria: ‘En cas de que l’informe, després de valorar i comparar les dues possibles opcions, aquest sigui positiu,
l’Ajuntament es compromet...’ Per tant, seria el mateix. [Veus de fons.] Bé, doncs, perfecte.

Moltes gràcies.”

Diu el Sr. Alcalde:

“Moltes gràcies. Passaríem, doncs... [Veus de fons.] Doncs, té la paraula el Sr. Berlanga.”
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“Sí;  m’agradaria  demanar-vos disculpes,  perquè...,  a  tots  el  que no heu entès,  una mica,  la  meva intervenció.
Perquè no sé si us heu adonat... Havia d’haver especificat una mica el tema de que, clar, jo estava primer contestant
una interpel·lació que m’ha fet  directament  el  Carles,  que m’estava explicant  que expliqués una mica per  què
donaria suport a la moció de la CUP i no li vaig donar a la seva en aquest cas. I he explicat una mica per què anava
el tema de model de poble.

Pensava que havíeu entès, una mica, que no estava parlant directament... Però sí que és veritat que, tot i així, he fet
l’explicació de per què..., que no la hi haig de donar, però ja que me la demana, jo, educadament, la hi dono; que ell
a vegades no té aquesta educació. Potser havia de fer un impasse i dir: ‘I ara, a partir d’ara, començaré a parlar
només d’aquesta moció.’

I tot i així he parlat de la moció. Sí que és veritat que està defensant un model de poble de a peu, perquè comença
dient exactament el que jo he dit: que està reduint –en la part expositiva–, una mica, la utilització del vehicle privat.

Però, bé, sí que potser havia d’haver separat aquelles dues parts. Una cosa era l’explicació que li donava al senyor,
perquè havia d’exposar una mica per què donava suport a una i no a l’altre; i això anava pel tema del model de
poble,  i  això  és  el  que  intentava  explicar.  I  una  altra  és  que  sí  que  estem  d’acord  amb  el  tema  de  la
remunicipalització. I per descomptat que donarem suport a aquesta moció.

Gràcies.”

Diu el Sr. Alcalde:

“Moltes gràcies. 

Passem, doncs, a votació de la moció –del punt número 10– presentada per la CUP per a la gestió directa de les
zones blaves.

Vots favorables a la moció?

Queda aprovada per unanimitat la moció.

VOTACIÓ :  L'acord  és aprovat  per  unanimitat dels  membres presents que representa la  majoria  absoluta del
nombre legal de membres d'aquesta Corporació.

Passem ara al punt número 11, que és: Moció presentada pel grup municipal Socialista a favor del respecte a les
decisions judicials i  al...  [Veus de fons.] Sí,  sí,  el  que anava a dir.  Hi  ha el  punt  número 11,  que és la  Moció
presentada pel grup municipal dels Socialistes, a favor del respecte a les decisions judicials i a l’apropament dels
presos,  que també hi  ha el  punt  número  13,  que és la  Moció  presentada pels  grups municipals  del  PDeCAT,
Esquerra Republicana i  la  CUP, que sol·liciten l’apropament  dels presos catalans Jordi  Cuixart,  Jordi Sànchez,
Joaquim Forn i Oriol Junqueras. I, per tant, faríem aquesta... [Veus de fons.] Sí, hi afegirem l’altre, jo només llegeixo
l’enunciat, perquè quan es va fer la moció encara no sabíem els fets ocorreguts divendres passat.

Per tant, farem..., si els sembla bé, les dues mocions les discutirem i les votarem per separat, per... [Veus de fons.]
No?  [Algú diu: ‘Un moment, un moment.  Ara tocaria la 11...’] La 11, correcte.  [Algú diu: ‘I  la 11 vam dir que la
traspassaríem al darrere de la...,  quedaria 14.’] Ah, ho fem per separat,  doncs?  [Algú diu: ‘Esperi,  esperi. Vam
quedar a la Junta de Portaveus que la 11 se n’aniria al punt 14. Per tant, ara deixi-ho així i passi a la 12. I quan arribi
l’altra...’] Doncs, vaig entendre que les..., parlàvem de les dues juntes. [Algú diu: ‘Sí, però al final, quan toqui; primer,
la...’] Doncs, correcte, quan toqui la 13 farem la 11 i la 13. [Algú diu: ‘Exacte!’] Molt bé.”
Doncs,  passem al  punt  número 12,  que és  la  Moció presentada pel  grup  municipal  Socialista,  de  suport  a  la
implantació de la renda garantida de ciutadania.

12.- MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA DE SUPORT A LA IMPLEMENTACIÓ DE LA
RENDA GARANTIDA DE CIUTADANIA - Expedient SEC/176/2018

“La renda garantida de ciutadania va ser aprovada el juliol de 2017 per unanimitat de tots els grups polítics amb representació al Parlament de
Catalunya. Aquesta aprovació va ser fruit  de la Iniciativa Legislativa Popular impulsada per la Comissió Promotora de la Renda Garantida,
formada per desenes d'entitats socials, sindicats i partits polítics, i té com a objectiu el desenvolupament de l'article 24.3 de l'Estatut d'autonomia
amb la finalitat  d'assegurar els mínims d'una vida digna a les persones i unitats familiars que es troben en situació de pobresa, per tal  de
promoure llur autonomia i participació activa en la societat.

La Llei 14/2017, del 20 de juliol, de la renda garantida de ciutadania, va començar a aplicar-se el passat 15 de setembre de 2017. Més de
300.000 persones s'han informat d'aquest nou dret subjectiu mitjançant el telèfon gratuït, la pàgina web i l’assistent  virtual del Departament de
Treball, Afers Socials i Famílies, les oficines de Treball i les Oficines d’Afers Socials i Famílies
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Mig any després de la seva posada en marxa, i segons les dades facilitades pel mateix departament al mes de febrer de 2018, 20.334 persones
que han demanat cita prèvia per tramitar la renda garantida encara estan pendents de ser ateses. S'han obert 36.000 expedients, dels quals
s'estan resolent uns 4.000 (un 5,3% dels expedients).  Per tant,  podem afirmar que fins al febrer, encara més de 51.000 persones estaven
esperant una resolució per part del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, bé per concertar una cita prèvia o perquè el seu expedient
sigui resolt.

La posada en marxa de la renda garantida de ciutadania permet incloure, dins del sistema de protecció català, la garantia de rendes, amb
l'objectiu que cap família a Catalunya tingui ingressos per sota de l'índex de Renda de Suficiència de Catalunya (IRSC). Les famílies sol·licitants
han d'acreditar la manca d'ingressos suficients per poder optar a la renda garantida, durant els 6 mesos anteriors a la sol·licitud, a més d'altres
requisits recollits en la Llei. La manca de celeritat en la seva tramitació perpetua i agreuja la situació de manca d'ingressos d'aquestes famílies.

Si  bé és cert  que aquelles  famílies que cobraven la Renda Mínima d'Inserció han passat  a cobrar automàticament  la  renda garantida de
ciutadania, la gran majoria dels nous beneficiaris que van sol·licitar-la a partir del 15 de setembre de 2017 estan encara a l'espera de resolució.

La tramitació de l’accés a aquest nou dret subjectiu per part del departament de Treball, Afers Socials i Famílies ha estat poc efectiva: hi ha
sol·licitants sense cita prèvia, tot i haver-la demanat fa mesos, els programes informàtics no estaven suficientment testats i validats i la seva
implantació ha estat desigual al  conjunt dels organismes implicats en la tramitació. S’ha fet una distribució poc efectiva dels professionals
contractats com a reforç per a la gestió d'aquesta prestació i una formació desigual i poc acurada dels/les gestors/es. Es realitzen requeriments
de  documentació ja presentada que provoquen un allargament dels terminis. Es detecten resolucions denegatòries poc o vagament motivades i
problemes en l'admissió com a perceptors de la renda garantida a persones sense sostre. Aquests casos, junt amb d'altres, han fet que el
Departament hagi incomplert els terminis que fixa la Llei per a la resolució dels expedients, recollits a l'article 26 i a la disposició transitòria
segona. L'única opció de reclamació de les famílies afectades és interposar un recurs d'alçada davant la mateixa Administració. 

Per altra banda, la manca d'instruccions clares als/les professionals del Servei Català d'Ocupació i dels Equips Bàsics d'Atenció Social dificulten
encara més la tasca d'acompanyament i assessorament dels/les beneficiaris/àries. Els plans d'inserció laboral encara no s'han implementat per
donar resposta a les necessitats d'aquests col·lectius, tampoc s'han posat en marxa els ajuts a empreses per a la contractació, ni les taules
territorials de coordinació, ni s'ha avançat en el desplegament reglamentari de la llei.

L'aplicació de l'article 155 de la Constitució i la intervenció econòmica de la Generalitat de Catalunya no han influït en el tràmit ni en el pagament
de la prestació, tal com es va informar des del mateix Departament de Treball, Afers Socials i Famílies a les entitats que formaran part de la
Comissió de Govern de la renda garantida de ciutadania. Els anteriors beneficiaris/àries d'una Renda Mínima d'Inserció han cobrat la nova renda
sense problemes, mentre que els nous beneficiaris no l'han cobrat per manca de resolució i execució dels nous expedients.

Estem davant  d'un fet  greu d'incompliment  per part  del  Departament  de Treball,  Afers  Socials  i  Famílies d'una Llei  aprovada, negociada i
consensuada amb tots els partits polítics i les entitats que formen part de la Comissió Promotora. Una Llei que reconeix un dret subjectiu, i en la
que cal posar tots els recursos necessaris per fer-la eficaç i efectiva, més encara si tenim en compte que tant la data d'inici de la Llei com els
terminis per a la resolució dels expedients van ser acordats amb els/les responsables del Departament. Avui dia, continuen sent els Ajuntaments
els qui donen resposta efectiva mitjançant prestacions de caràcter social als beneficiaris/àries potencials de la renda garantida de ciutadania.

Per aquest  motiu,  el  grup parlamentari  Socialistes i  Units  per Avançar,  junt  amb representants  de diversos Ajuntaments  de Catalunya,  ha
reclamat al Síndic de Greuges que realitzi un informe sobre la implantació de la renda garantida des del 15 de setembre fins a l'actualitat i que
faciliti tot l'assessorament necessari a aquells/es que han vist vulnerats els seus drets per l'incompliment dels terminis per part de l'administració.

Per tot això, i conscients que molts ciutadans i ciutadanes d’aquest municipi estan patint les nefastes conseqüències d’aquest dèficit en la gestió
de les tramitacions dels expedients, el  grup municipal socialista sol·licitem al Ple de l'Ajuntament de Sant Sadurní d’Anoia que prengui els
següents ACORDS:

6. El Ple d’aquest Ajuntament vol expressar el seu suport a la Llei 14/2017, del 20 de juliol, de la renda garantida de ciutadania, i exigeix a
la Generalitat de Catalunya el seu correcte desplegament.

7. Instar al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya a:
a) Accelerar el procés d'adjudicació de cites prèvies de la renda garantida de ciutadania, informant l'interessat/da d'aquelles oficines

amb  la  llista  d'espera  més  curta.

b) Resoldre els expedients oberts incrementant notablement el personal de la Direcció General d'Economia Social, el Tercer Sector,
les Cooperatives i l'Autoempresa per a aquesta finalitat.

c) Informar a les persones sol·licitants sobre la situació del seu expedient dins els terminis que marca la Llei, així com obrir vies de
revisió per aquells expedients que finalment quedin rebutjats, especialment en casos de menors, persones amb dependència i
dones víctimes de violència masclista. 

d) Prioritzar la resolució dels expedients que superin els 5 mesos d’espera.
e) Facilitar a través del web de la Generalitat de Catalunya el formulari de reclamacions i d'interposició d'un recurs d'alçada per

aquells beneficiaris/àries que hagin vist vulnerats els seus drets en relació a la Llei.
f) Destinar  els  recursos tècnics  i  de personal  necessaris per  a una atenció de qualitat  a  les  oficines  del  Servei  d'Ocupació de

Catalunya i als Serveis Socials Bàsics.
g) Constituir de forma immediata les taules territorials de coordinació, on hi siguin presents representants de la Direcció General

d'Economia Social, el Tercer Sector, les Cooperatives i l'Autoempresa, del Servei d'Ocupació de Catalunya, dels Serveis Socials i
dels ajuntaments o Consells Comarcals.

h) Iniciar el desplegament del decret regulador del reglament que desenvolupa la renda garantida de ciutadania.
i) Iniciar la tramitació dels ajuts a empreses per a la contractació de persones beneficiàries de la renda garantida

.
8. Traslladar aquest acord al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya, i a la Comissió promotora

de la renda garantida de ciutadania.”

INTERVENCIONS:

Té la paraula la Sra. Susanna Mérida [Pausa.] Ai, perdó, la Sra. Cristina de la Cruz –perdoni. És que hi havia el
‘micro’ aquí davant i m’he confós.”
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“Gràcies, Sr. Alcalde. Li demano jo la paraula, gràcies.

Bé, la proposta de moció que presentem nosaltres, el grup municipal Socialista, és per donar suport i per donar
impuls  la lamentació de la renda garantida de ciutadania. El que sí que voldria seria fer una qüestió prèvia, per no
entrar en polèmica ni entrar en un debat aquí en què ens podem allargar moltíssim, i és sobre el tema de que la
manca  de  celeritat  en  l’aplicació  i  en  la  gestió  d’aquesta  concessió  de  renda  garantida  ja  diem  des  de  bon
començament que no té res a veure amb l’aplicació de l’article 155 de la Constitució espanyola. I això té a veure
amb que va sortir una notícia el mes de gener, als mitjans de comunicació, conforme que del Ministeri de Treball i
Seguretat Social, doncs, la ministra Fátima Báñez havia donat una ordre a l’Administració catalana de no concedir
aquestes noves prestacions de renda garantida de la ciutadania fins al 15 de febrer. Doncs, això es va desmentir el
mes de gener, tant per la ministra Fátima Báñez com també per part del Departament de Treball i d’Afers socials i
Família de la Generalitat.

També ha sigut desmentida, l’aplicació de l’article 155, per part  també del que és la comissió que va impulsar
aquesta iniciativa legislativa  popular  de renda garantida. I  va ser desmentida als  mitjans de comunicació,  amb
comunicats oficials tant del mes de gener, com del mes de febrer, com del mes de març que estem actualment, de
que no hi ha aquesta..., aquesta aplicació de l’article 155 no té res a veure amb aquesta manca de celeritat. I amb
aquest  impuls  que  la  moció  que  presentem  avui  –i  que  demanem  el  suport  de  tots  els  grups  municipals  del
plenari–..., doncs, es pugui dur a terme.

Dit això, amb aquesta qüestió prèvia, entro a parlar d’aquesta moció. I diu així: ‘La renda garantida de ciutadania va
ser aprovada al juliol de 2017 per unanimitat de tots els grups polítics amb representació al Parlament de Catalunya.
Aquesta aprovació va ser fruit de la Iniciativa Legislativa Popular impulsada per la Comissió Promotora de la Renda
Garantida, formada per desenes d'entitats socials, sindicats i partits polítics, i té com a objectiu el desenvolupament
de l'article 24.3 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya amb la finalitat d'assegurar els mínims d'una vida digna a les
persones i unitats familiars que es troben en situació de pobresa, per tal de promoure llur autonomia i participació
activa en la societat.

La Llei 14/2017, del 20 de juliol, de la renda garantida de ciutadania, va començar a aplicar-se el passat 15 de
setembre de 2017. Més de 300.000 persones s'han informat d'aquest nou dret subjectiu mitjançant el telèfon gratuït,
la pàgina web i l’assistent virtual del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, les oficines de Treball i les
Oficines d’Afers Socials i Famílies

Mig any després de la seva posada en marxa, i segons les dades facilitades pel mateix departament al mes de
febrer de 2018, 20.334 persones que han demanat cita prèvia per tramitar la renda garantida encara estan pendents
de ser ateses. S'han obert 36.000 expedients, dels quals s'estan resolent uns 4.000. Per tant, podem afirmar que
fins al febrer, encara més de 51.000 persones estaven esperant una resolució per part del Departament de Treball,
bé per concertar una cita prèvia o perquè el seu expedient sigui resolt.

La posada en marxa de la renda garantida de ciutadania permet incloure, dins del sistema de protecció català, la
garantia de rendes, amb l'objectiu de que cap família a Catalunya tingui ingressos per sota de l'índex de la Renda de
Suficiència de Catalunya. Les famílies sol·licitants han d'acreditar la manca d'ingressos suficients per poder optar a
la renda garantida, durant els 6 mesos anteriors a la seva sol·licitud, a més d'altres requisits recollits a la llei. La
manca de celeritat en la seva tramitació perpetua i agreuja la situació de manca d'ingressos d'aquestes famílies.

Si bé és cert que aquelles famílies que cobraven la Renda Mínima d'Inserció han passat a cobrar automàticament la
renda garantida de ciutadania, la gran majoria dels nous beneficiaris que van sol·licitar-la a partir del 15 de setembre
de 2017 estan encara a l'espera de resolució.

La tramitació de l’accés a aquest nou dret subjectiu per part del Departament de Treball ha estat poc efectiva: hi ha
sol·licitants sense cita prèvia, tot i haver-la demanat fa mesos, els programes informàtics no estaven suficientment
testats i validats i la seva implementació ha estat desigual al conjunt dels organismes implicats en la tramitació. S’ha
fet una distribució poc efectiva dels professionals contractats com a reforç per a la gestió d'aquesta prestació i una
formació desigual i poc acurada dels/les gestors/es. Es realitzen requeriments de documentació ja presentada que
provoquen  un  allargament  dels  terminis.  Es  detecten  resolucions  denegatòries  poc  o  vagament  motivades  i
problemes en l'admissió com a perceptors de la renda garantida a persones sense sostre. Aquests casos, junt amb
d'altres, han fet que el Departament hagi incomplert els terminis que fixa la Llei per a la resolució dels expedients,
recollits a l'article 26 i a la disposició transitòria segona. L'única opció de reclamació de les famílies afectades és
interposar un recurs d'alçada davant la mateixa Administració.

Per altra banda, la manca d'instruccions clares als i les professionals del Servei Català d'Ocupació i dels Equips
Bàsics d'Atenció Social dificulten encara més la tasca d'acompanyament i assessorament dels i les beneficiàries. Els
plans d'inserció laboral encara no s'han implementat per donar resposta a les necessitats d'aquests col·lectius,
tampoc s'han posat en marxa els ajuts a empreses per a la contractació, ni les taules territorials de coordinació, ni
s'ha avançat en el desplegament reglamentari de la llei.
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L'aplicació de l'article 155 de la Constitució i la intervenció econòmica de la Generalitat no han influït en el tràmit ni
en el pagament de la prestació, tal com es va informar des del mateix Departament de Treball a les entitats que
formaran part de la Comissió de Govern de la renda garantida de ciutadania. Els anteriors beneficiaris i beneficiàries
de la Renda Mínima d'Inserció han cobrat la nova renda sense problemes, mentre que els nous beneficiaris no l'han
cobrat per manca de resolució i execució dels nous expedients.

Estem davant d'un fet greu d'incompliment, per part del Departament de Treball, d'una llei aprovada, negociada i
consensuada amb tots els partits  polítics i  les entitats que formen part  de la comissió promotora. Una llei  que
reconeix un dret subjectiu i en la que cal posar tots els recursos necessaris per fer-la eficaç i efectiva, més encara si
tenim en compte que tant la data d'inici de la llei com els terminis per a la resolució dels expedients van ser acordats
amb els i les responsables del departament. Avui dia, continuen sent els ajuntaments els qui donen resposta efectiva
mitjançant prestacions de caràcter social als i les beneficiàries potencials de la renda garantida de ciutadania.
Per  aquest  motiu,  el  grup  parlamentari  Socialistes  i  Units  per  Avançar,  junt  amb  representants  de  diversos
ajuntaments de Catalunya, ha reclamat al Síndic de Greuges que realitzi un informe sobre la implantació de la renda
garantida des del 15 de setembre fins a l'actualitat i que faciliti tot l'assessorament necessari per a aquells i aquelles
que han vist vulnerats els seus drets per l'incompliment dels terminis per part de l'Administració.

Per tot això, i conscients que molts ciutadans i ciutadanes d’aquest municipi estan patint les nefastes conseqüències
d’aquest dèficit en la gestió de les tramitacions dels expedients, el grup municipal Socialista sol·licitem al Ple de
l'Ajuntament de Sant Sadurní d’Anoia que prengui els següents ACORDS:

Primer.  El  Ple d’aquest  Ajuntament  vol  expressar el  seu suport  a la Llei  14/2017,  del  20 de juliol,  de la renda
garantida de ciutadania, i exigeix a la Generalitat de Catalunya el seu correcte desplegament.

Segon. Instar al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya a:
a) Accelerar el procés d'adjudicació de cites prèvies de la renda garantida de ciutadania, informant l'interessat o
interessada d'aquelles oficines amb la llista d'espera més curta.
b) Resoldre els expedients oberts incrementant notablement el personal de la Direcció General d'Economia Social,
el Tercer Sector, les Cooperatives i l'Autoempresa per a aquesta finalitat.
c) Informar les persones sol·licitants sobre la situació del seu expedient dins els terminis que marca la llei, així com
obrir vies de revisió per a aquells expedients que finalment quedin rebutjats, especialment en casos de menors,
persones amb dependència i dones víctimes de violència masclista.
d) Prioritzar la resolució dels expedients que superin els cinc mesos d’espera.
e) Facilitar, a través del web de la Generalitat de Catalunya, el formulari de reclamacions i d'interposició d'un recurs
d'alçada per aquells beneficiaris i beneficiàries que hagin vist vulnerats els seus drets en relació amb la llei.
f)  Destinar els recursos tècnics i  de personal necessaris per a una atenció de qualitat a les oficines del Servei
d'Ocupació de Catalunya i als Serveis Socials Bàsics.
g)  Constituir  de  forma immediata  les  taules  territorials  de  coordinació,  on  siguin  presents  representants  de  la
Direcció General d'Economia Social, el Tercer Sector, les Cooperatives i l'Autoempresa, del Servei d'Ocupació de
Catalunya, dels serveis socials i dels ajuntaments o consells comarcals.
h) Iniciar el desplegament del decret regulador del reglament que desenvolupa la renda garantida de ciutadania.
i) Iniciar la tramitació dels ajuts a empreses per a la contractació de persones beneficiàries de la renda garantida.

I en tercer lloc, traslladar aquest acord al Departament de Treball, Afers Socials i  Famílies de la Generalitat de
Catalunya, i a la Comissió Promotora de la Renda Garantida de Ciutadania.’

Per tot això, els demanem el seu vot favorable a la moció.

Gràcies.”

Dona la paraula el Sr. Alcalde:

Moltes gràcies. Té la paraula el Sr. Carles Jiménez, per part del Partit Popular.

“Moltes gràcies, Sr. Alcalde. Per donar suport a la moció, tal com ja ho va fer el grup parlamentari al Parlament de
Catalunya l’any passat.

Gràcies.”

Dona la paraula el Sr. Alcalde:

“Moltes gràcies. Té la paraula el Sr. Rafa Berlanga, per part d’Iniciativa.”

“Sí; a nosaltres ens agradaria dir, primer, que no ens agrada massa el redactat, la manera com està redactada, que
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trobem que és una mica culpabilitzador i massa provocador; sobretot, en el tema del 155, que diu que no ha influït.
Home, jo penso que sí que hi ha influït; ha influït el 155..., no dic que en sigui la causa directa, però ha influït en tot
el funcionament de la Generalitat en general, vull dir –que no estic dient que en sigui una causa directa. Però tot i
això, tampoc no és la part que..., no per això hi deixaríem de donar suport.

El que sí que ens agradaria, per poder donar-hi suport, és, a la part dels acords..., ens agradaria fer un petit canvi, o
no tan petit. Allà on posa que exigim a la Generalitat, eh?, al primer acord... [Veus de fons.] D’acord? Ens agradaria
posar... [Veus de fons.] Al primer. On posa «i exigeix». «I exigeix, en el moment que es formi govern a Catalunya,
l’elaboració..., l’aprovació del decret del reglament per desenvolupar la renda garantida de ciutadania.»  [Veus de
fons.] Aquesta és la moció que s’ha aprovat a...”

Interromp el Sr. Alcalde:

Si no agafa el ‘micro’ hi haurà problemes, després, per fer l’acta, eh?

Continua el Sr. Rafa Berlanga i Rojas, regidor del grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds:

“...l’Ajuntament de Barcelona, amb el vostre suport també. Entenc que més que exigir ara mateix a la Generalitat de
Catalunya, entenc que això seria més adient. És la nostra proposta. En aquest cas, si no ho acceptés, parlaríem a
veure què fem.

Aquesta és la nostra proposta.

Gràcies.”

[Veus de fons.]

Diu el Sr. Alcalde:

“Primer punt. Al primer punt.”

Aclareix el Sr. Rafa Berlanga i Rojas, regidor del grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds:

“En el primer punt. En el primer punt dels acords, on posa ‘i s’exigeix’.”

Diu el Sr. Alcalde:

“Però esperem a que doni la conformitat el Partit dels Socialistes, eh? –esperem que hi doni conformitat.

Passem torn, si  us sembla bé?  [Veus de fons.] Contesteu.  [Veus de fons.] Final.  Per tant,  doncs,  continuï,  Sr.
Berlanga, el final. [Veus de fons.] Ja està.

Moltes gràcies. Té la paraula la Sr. Carlota Carbó, per part de la CUP.”

“Sí; des de la CUP, dir que crèiem, bé, que la renda garantida de ciutadania, tal com vam comentar al Ple del
Parlament al juny..., creiem que és fonamental, però sent conscients que la renda garantida de ciutadania no va a
l’arrel del problema, sinó que és un suport assistencial que no promou canvis en l’actual societat, on un sector de la
població continua vivint exclosa del món sociolaboral, amb grans desigualtats.

Llavors, dit això, entenem que la situació de desigualtat que hi ha actualment..., bé, actualment i des de fa molts i
molts i molt anys. Però, bé, entenem que la renda garantida de ciutadania vol posar, una mica, aquells mínims, tal
com diu la moció, perquè aquestes persones no continuen vivint en la misèria. Però remarcant el fet aquest de que
no suposa grans canvis i que, per tant, entenem que ha de continuar..., hem de continuar buscant aquella manera
per..., bé, per ajustar aquestes..., per buscar una societat més igualitària.

Llavors, dit això, hi votarem a favor si s’elimina el paràgraf de l’aplicació de l’article 155, per un motiu: bàsicament és
perquè entenem això, que la situació és l’actual i entenem que l’article 155 també és com que ha remogut el tema;
que no els donarem suport, però simplement eliminant aquest... [Veus de fons.] El context, sí; entenem que no...

I ja està.”

Dona la paraula el Sr. Alcalde:

“Moltes gràcies. Té la paraula la Sra. Montse Medall, per part d’Esquerra Republicana.”
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“Bé, nosaltres anàvem a votar en contra perquè no estem d’acord amb –molt bé ho ha dit el company d’Iniciativa,
no?– el fet de culpabilitzar tant. Però ara han fet una proposta des de la CUP, on, si traiem l’aplicació de l’article
155... I jo encara aniria més enllà, no? Hauríem, també, de..., el següent paràgraf també l’hauríem de reconduir una
mica, no?, perquè..., bé, de fet van lligats, no?, perquè sí que hi té a veure i hi té a veure molt.

Per tant, esperarem.

Gràcies.”

Dona la paraula el Sr. Alcalde:

“Moltes gràcies. Té la paraula la Sra. Àngels Canals, per part del PDeCAT.

“Nosaltres, hi hagi o no la referència, entenem clarament, pel to que hi ha a aquesta moció, que va a culpabilitzar, de
la manera que ho fa, al Departament d’Acció Social de la Generalitat. Nosaltres no hi estem d’acord i, per tant,
nosaltres no hi  votarem a favor.  Perquè, amb paràgraf  o sense paràgraf,  el  que sí  que és evident  és que les
conseqüències del 155 són justament el que es pretén, doncs..., diguéssim, d’alguna manera, acusar la Generalitat
en aquesta moció, no? En tot cas, si s’hagués d’acusar, doncs, no seria la Generalitat, sinó que seria el Govern de
l’Estat, que, a més a més, vostès li donen suport.

En tot cas, jo sí que, perquè s’entengui bé per què ho diem, reproduiré una..., faré una lectura d’un article que ha
sortit en premsa, que diu: ‘La Generalitat de Catalunya, avui,  és una carcassa burocràtica amb un poder polític
limitat i amb una capacitat de gestió cada vegada més dependent de Madrid, degut a la intervenció de les finances
públiques, que és anterior a l’aplicació del 155’ –anem més enrere, encara.

Amb el  155  en  vigor,  l’arbitrarietat  del  Gobierno  de  España  ha  paralitzat  l’Administració,  ha  fet  augmentar  la
burocràcia perquè cal justificar a Madrid cada decisió que es pren, amb molta paperassa, i s’ha perdut la dignitat
institucional.  Catalunya  és  més  colònia  que  mai.  No  és  cap  exageració.  Com  que  ho  va  explicar  un  dels
protagonistes a Twitter, utilitzaré l’exemple del que va passar a la reunió de la Conferència sectorial d’habitatge, en
la qual són presents tots i totes els consellers i conselleres del ram per ressaltar-ho.

Atès que a Catalunya la consellera en qüestió, l’honorable Meritxell Borràs, ha estat destituïda i engarjolada per la
coalició del 155, que celebra l’empresonament de l’adversari, i els jutges que estan al seu servei, des del ministeri
es va permetre que assistissin a la reunió la secretaria general del departament,  Meritxell  Massó,  i  el  secretari
d’Habitatge i Millora Urbana, Carles Sala. La reunió era presidida pel ministre Iñigo de la Serna, que es diu que
pertany al sector civilitzat del PP. Els representants catalans van manifestar que estaven disconformes amb els
coeficients establerts pel  Plan de vivienda,  atès  que a Catalunya li  assignaven el  14,5 per cent dels  recursos,
seguint criteris del 1992, tot i tenir més del 16 per cent d’habitatges principals, més del 16 per cent de població, més
del 25 per cent d’habitatges en lloguer, etcètera. Per tant, ni Massó ni Sala no veien bé el 14,5 per cent proposat i
volien votar-hi en contra.

Arribada l’hora de la votació, el ministre va dir que com que ell era també el titular del Departament de Governació,
Administracions Públiques i Habitatge de la Generalitat, havia decidit que Catalunya votava a favor del 14,5 per cent
que els dos secretaris catalans rebutjaven. Ho va fer amb arrogància. I, a més a més, fins i tot quan la representant
del País Valencià, que substituïa la consellera per baixa maternal, va protestar, De la Serna li va etzibar, irònic: «Vol
que també voti per vostès?» Això és Espanya.’ I segueix, l’article.

Ho dic, perquè el que sí que és evident és que amb o sense aquest paràgraf, les conseqüències d’aquest 155 tenen
un  impacte  directe  en  la  gestió  ordinària  de  la  Generalitat.  I,  per  tant,  els  retards  o  la  falta,  la  problemàtica
d’implementació, evidentment no és atribuïble, en aquest cas, al mateix departament, sinó justament a aquest 155. I
nosaltres no donarem suport a aquesta moció per aquest motiu.”

Dona la paraula el Sr. Alcalde:

“Moltes gràcies. Té la paraula la Sra. Cristina De la Cruz.”

“Moltes  gràcies,  Sr.  Alcalde.  Gràcies  als  grups  municipals  per  les  seves  aportacions.  Intentaré,  doncs,  anar
contestant una per una les aportacions dels grups municipals.

Agrair al Partit Popular el suport que ens ha manifestat en l’aprovació de la moció.

Amb relació a  Iniciativa  per  Catalunya amb relació  al  text  de la  moció,  nosaltres  no posarem l’afegit  que ens
indiquen de ‘fins que hi hagi govern constituït’, perquè des del que és la conselleria hi ha la direcció general que pot
començar  a  treballar  en  aquest  redactat  del  reglament  i  fins  l’últim  moment,  perquè  llavors  el  reglament  s’ha
d’aprovar  també  pel  Ple  del  Parlament  de  Catalunya.  El  que  demanem  és  que  comenci  aquest  reglament  a
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començar-se a redactar, a començar-se a treballar i que es vagi desenvolupant, perquè quan hi hagi el Govern
constituït aquest reglament estigui fet, sigui dels primers textos legals que es puguin aprovar en el nou Parlament de
Catalunya.

I el que sí que..., la paraula, si vol, el verb ‘exigir’, el podem substituir per ‘demanar’. Això sí que seria la..., bé, la
seva aportació o pretensió que sí que li acceptem, eh?, en aquest sentit.

Després, el tema de la CUP. Ho tinc tot apuntat, eh?, no em perdo; el que passa, que estic pensant. [l’oradora riu.] A
veure, amb relació al paràgraf que ens demana la CUP de treure, seria..., és la part expositiva, que expliquem una
mica..., la moció sempre explica els antecedents i per què es fan aquests acords i per què es proposen aquests
acords. En aquest sentit, com que jo he fet una qüestió prèvia i he explicat que l’article 155 no té res a veure amb el
fet del desenvolupament i implementació d’aquesta renda, no tenim cap inconvenient a que surti del redactat aquest
paràgraf, d’acord?, en aquest sentit. Perquè el que ens interessa són els acords; els acords que s’han de dur a
terme, que és la part final. A la moció és on hi ha el text important.

Amb relació a la petició d’Esquerra Republicana, que ens deien que, a banda de treure el paràgraf sobre l’article
155..., després ens deien el paràgraf següent. Davant del greu incompliment per part del Departament de Treball,
que considerava que era culpabilitzador –i amb això també contestaria la part de..., bé, l’aportació que ha fet el grup
municipal del PDeCAT–, dir que aquest paràgraf no el traurem, més que re perquè la comissió que va impulsar
aquesta iniciativa legislativa popular, doncs, aquesta comissió promotora es va reunir la setmana passada, el dia 21
de març, amb els representants del Parlament de Catalunya –amb la comissió–, per tractar el desenvolupament
d’aquesta  llei,  no?  I  tots  els  expositius  que  els  he  explicat,  i  aquesta  manca  de  celeritat  i  aquesta  manca
d’implementació, aquí es recull, aquesta comissió promotora les recull, i diu que hi ha aquesta manca de celeritat i
que... A més a més, el que explica és que hi han hagut també una sèrie d’incongruències a l’hora de, per exemple,
presentar una documentació i al dia següent reclamar-li aquesta documentació, passar els cinc mesos de silenci
administratiu i en comptes de que aquest silenci administratiu sigui positiu, quan és en Administració pública és
negatiu. Després, el que són les resolucions de denegació, són molt genèriques, no estan fonamentades ni en la
mateixa llei, que això també és greu. I tampoc no hi ha cap model de recurs d’alçada. Perquè aquesta mateixa
comissió promotora, a la seva pàgina web..., que aquí hi ha molta notícia, vull dir que si vostès volen assabentar-se
del  que és la renda garantida...  Aquesta mateixa pàgina web el  que està fent  són models  de recurs d’alçada,
fonamentats  jurídicament  en base a la  llei,  perquè els ciutadans puguin  emparar-se i  puguin demanar-ho  a la
Generalitat.

Per tant, estem davant d’una llei que va ser consensuada i treballada per unes entitats socials de Catalunya, que va
ser aprovada per unanimitat pel Parlament de Catalunya, i que al desenvolupament s’està trobant que tenen totes
aquestes traves i totes aquestes incongruències. El que demanem amb aquesta moció i amb aquests acords és que
aquestes incongruències es treballin i s’aplanin, i que els ciutadans no tinguin tant de problema per poder accedir a
aquesta renda garantida de la ciutadania. I no és que només sigui al text de la moció, és que la comissió promotora
ja ho està dient.  I  això forma part,  doncs, d’aquesta comissió, i  en la roda de premsa es el que van posar de
manifest el dia 21 de març. A banda, que estan emplaçats per a la setmana que ve, el dia 4 d’abril, per veure si això,
aquestes incongruències que van treballar, i aquests silencis administratius i la proposta de recurs d’alçada per part
de l’Administració, si això ja s’ha pogut treballar des del 21 de març al 4 d’abril; estem parlant de terminis de quinze
dies, vull  dir que...  Aquestes persones estan treballant amb molta celeritat, i  aquí,  en aquest Ple, el que estem
demanant  és  donar-los  suport  i  no  posar-nos  en  que  si  el  155...,  que  si  això  és  incompliment,  que si  estem
penalitzant o no estem penalitzant. Només estem posant de manifest que hi ha una llei, que falta un reglament i que
el seu desenvolupament, doncs, té aquestes incongruències. I demanem, amb els acords, més que re que aquesta
comissió promotora..., doncs, donar-li suport i que aquesta llei vagi endavant, en aquest sentit.

No em vull estendre més, només, també, del PDeCAT, doncs, que ens parli també d’una opinió d’un ministre sobre
el tema del Departament d’Habitatge i el seu comportament, doncs, miri, jo del que estic parlant és d’acció social,
estic parlant de renda garantida de ciutadania i d’un problema que afecta els ciutadans de Sant Sadurní. En aquest
sentit, demano el seu suport una altra vegada.

Gràcies.”

Dona la paraula el Sr. Alcalde:

“Moltes gràcies. Té la paraula el Sr. Carles Jiménez,  si vol  fer algun aclariment. O vol que li  aclareixin alguna
cosa?”

“Moltes gràcies, Sr. Alcalde. Simplement per reiterar el suport ja manifestat, i simplement podem... No cal anar més
lluny,  Sra. Canals. Pot preguntar en aquesta casa, en aquest Ajuntament, a la Intervenció Municipal,  si  des de
l’aplicació del ‘denostat’ 155 s’han desencallat  aquells pagaments que la Generalitat de Catalunya no pagava a
l’Ajuntament de Sant Sadurní.
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Per tant,  el que ens hem de preguntar és no si estem a favor o en contra, sinó la gestió que vostès portaven
anteriorment a l’aplicació era correcta o no. I, per tant, jo des d’aquí, Sra. Canals..., vostè té molta mà a Barcelona i
al seu partit, ho sabem. Per tant, agafi i commini’ls a que formin ja govern, perquè el Partit Popular volem que formin
govern, que es treballi per Catalunya, pels seus veïns, per les seves veïnes, i que no incompleixin més la llei.

Moltes gràcies.”

Dona la paraula el Sr. Alcalde:

“Moltes gràcies, Sr. Carles Jiménez. Té la paraula el Sr. Rafael Berlanga, d’Iniciativa. [Veus de fons i rialles.] torni a
començar, perquè, si no, no quedarà gravat.”

“Sí. El nostre grup pensa que és un tema prou important i prou urgent com per donar-hi suport, i que volem agrair-li
molt el gest de canviar..., tot i que no ha canviat tot el paràgraf, però sí que no és el mateix exigir que demanar.
Pensem  que  l’exigència  sense  la  capacitat  de  poder  fer-la  és  abocar-nos  una  mica  a  la  bogeria,  no?  Però
demanar..., bé, doncs, en la mesura que sigui possible.

I el fet de treure el paràgraf del 155 també, perquè, com dèiem, tot i que no sigui la causa directa segurament,
matemàticament sí que està influint en totes les accions de la Generalitat.

Per tant, nosaltres sí que donarem suport a aquesta moció.

Gràcies.”

Dona la paraula el Sr. Alcalde:

“Moltes gràcies. Té la paraula senyora Carlota Carbó, per part de la CUP.”

“Sí; agraïm que es tregui el paràgraf de l’article 155.

Dit  això,  no  vull  entrar  en discussions polítiques,  perquè estem parlant,  al  final,  de famílies,  estem parlant  de
treballadores de serveis socials que estan fent la seva feina, i jo crec que aquesta moció va directament a parlar del
servei, del servei de famílies que ho necessiten. Sí, estem en una situació extraordinària, i crec que tots ho sabem i
ho  comprenem,  i  comprenem  que  potser  no  està  anant  amb  l’eficiència  que  hauria  d’anar,  però  donada  la
importància, que demanar cita prèvia..., que crec que no estem parlant de grans coses, i en dona al cap de tres
mesos a famílies que no tenen cap ingrés i potser tenen tres o quatre fills.

Am tot això, és: sí, tenim conflictes polítics, de posicions, i estem en una situació extraordinària; però això, jo crec
que, cenyint-nos a la moció, la CUP hi donem suport, com hem comentat, i això, no?, i no anar-nos-en quan hi han
famílies que estan a l’espera d’aquesta ajuda.”

Dona la paraula el Sr. Alcalde:

“Gràcies. Té la paraula la Sra. Montse Medall, per part d’Esquerra Republicana.”

“Doncs, nosaltres no, no hi donarem suport. Podria allargar-me molt, però molt. Podria contestar al Carles, podria
contestar-te fins i tot a tu, Carlota, amb tots els respectes, però, com hem dit abans, és tard.

També hi han moltes famílies amb moltes qüestions, però només dir que en aquesta comissió que ara treballa amb
tanta celeritat i fa tanta feina, la persona responsable, o la màxima responsable que hi hauria d’haver i treballar-hi, el
passat dia 21 no hi podia ser perquè ara resideix a Alcalá Meco.”

Dona la paraula el Sr. Alcalde:

“Moltes gràcies. Per part de la Sra. Àngels Canals, de PDeCAT.”

“Sí; només un parell d’aclariments. Crec, he entès, no?, que el es referia a mi, doncs, aclarint-me algun fet. No,
nosaltres..., i ho hem dit des del començament que a aquesta moció no hi donarem suport. No hi donarem suport
justament per consideracions..., en aquest cas, aquí sí que és un plenari municipal; estem a la part de mocions, de
donar suports o no. Nosaltres insistim –insistim, eh?– que la veiem clarament esbiaixada i tendent a dir: «Bé, això
no té res a veure amb el 155 i, clar, aquí, doncs, hi ha uns desenvolupaments que s’han de fer sí o sí, que no hi
tenen res a veure.» Doncs, escolti, nosaltres veiem que, efectivament, sí que hi tenen a veure, i molt. I no volem
normalitzar tampoc aquesta situació.

Jo entenc que el Departament de Benestar Social treballa en el que pot; no perquè hi hagi aquesta moció o no ho
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deixarà de fer, perquè em consta que els funcionaris que hi ha allà treballen al màxim que poden donar. I, per tant,
això segurament que ho fan. Però, a través d’aquesta moció, nosaltres el que no volem és justament donar una
aparença perquè puguem dirigir-nos a la Generalitat a fer unes exigències que en aquest moment entenem que no
les podem fer. No les podem fer, perquè senzillament la Generalitat està escapçada; no existeix govern. I, per tant,
nosaltres aquí qualsevol posicionament, mentre aquesta situació sigui així..., sense entrar en la consideració o no de
fons, que òbviament hi hem donar suport, a nivell polític, a la renda garantida i tot; nosaltres això crec que no és el
que estem discutint aquí, sinó que és el fet d’intentar traslladar uns efectes d’unes responsabilitats en una gestió,
que en cap cas entenem que sigui el moment ara de produir-ho en les circumstàncies en què es troba el país.

Dir també al Sr. Jiménez allò de la mà, on, home, no he entès re. Jo en tot cas celebro que suposo que ha entès
perfectament la lectura d’un article de premsa que jo he reproduït aquí. Crec que sí. Perquè tampoc entenc el fet de
que vostè vagi amb atacs o amb consideracions personals de la meva persona o la meva vida professional, quan jo
estic aquí parlant de temes estrictament polítics. I li demano, si us plau, que no faci referències a mi, i si tinc o no
tinc, i a les meves consideracions.

I aquí ho deixo.

Gràcies.”

Diu el Sr. Alcalde:

“Moltes gràcies. [El Sr. Carles Jiménez i Morera demana la paraula.] Si et dono el torn de paraula no el podrà tancar,
eh? [Pausa.] Donem un torn per al·lusions al Sr. Jiménez, i després li passo el torn.”

“Moltes gràcies, Sr. Alcalde. Molt ràpidament. Simplement per assenyalar que en aquest cas no ha sigut cap al·lusió
directa a la Sra. Canals per la seva vida professional, en cap cas ha sigut això, sinó simplement i només per dir les
seves connotacions polítiques i la seva capacitat, en aquest cas defensant la moció com a membre del PDeCAT,
no?, com a tal, doncs, defensant aquestes mocions. I entenent que vostè té una vinculació dintre del seu partit, té
capacitat –té capacitat– per traslladar el posicionament que li deia amb anterioritat. Si a l’hora de la veritat, quan a
vostè se li diu alguna coseta, té la pell tan fina que ràpidament intenta treure això, doncs..., reiterem la situació.

Moltes gràcies.”

Dona la paraula el Sr. Alcalde:

“Moltes gràcies. Sra. Cristina de la Cruz, per tancar abans de la votació.”

“Sí; agrair el suport dels grups municipals que donen suport a la moció; agrair les aportacions que ens han fet per
millorar el text. I fer la reflexió que hem fet sobre un tema molt important: estem fent política, però nosaltres estem,
com deia el Sr. Alcalde a l’anterior mandat..., ens deia, doncs, que a l’Administració pública som el primer graó que
aguantem la pilota ben grossa i  que ajudem els ciutadans de primera mà. Tenim molts ciutadans aquí, a Sant
Sadurní d’Anoia, que estan en aquesta situació, que estan en aquesta problemàtica, i l’hem volgut exposar sobre la
taula, a banda de que tenim representants al Parlament de Catalunya. El Parlament de Catalunya funciona. En
aquesta reunió del dia 21 de març van anar tots els grups parlamentaris amb els seus representants. I el que és la
direcció general del departament també funciona. El departament ha fet un comunicat dient que l’article 155 no és la
causa.

Aquestes reunions que es fan al Parlament de Catalunya són per millorar. Nosaltres som l’Administració pública més
propera i, per tant, també estem empenyent la propera Administració pública, que és el Parlament de Catalunya, on
tenim els  nostres  representants,  i  també l’Administració que és el  departament  de la  Generalitat  corresponent,
empenyent-los a millorar també i que s’adonin, doncs, que tenim els nostres ciutadans..., i això és causa de molt de
sofriment i molt de patiment per als nostres ciutadans, també.

I lamentar, doncs, bé, la manca de suport d’Esquerra, que al principi ens donava suport i després ha fet un canvi de
vot –almenys a mi m’ha semblat això. I també lamentar, doncs, el fet aquest del PDeCAT, de que..., no veure els
problemes dels ciutadans, no?, i sempre entrar en el tema polític. Doncs, així és com es queden les coses.

Moltes gràcies.”

Diu el Sr. Alcalde:

“Passem, doncs, a la votació d’aquesta moció presentada pel grup municipal Socialista en suport a la implantació de
la renda garantida de la ciutadania.

Vots favorables a la moció?
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Són 8 vots favorables: 1 del PP, 2 d’Iniciativa, 3 del Partit Socialista, que presentava la moció, i 2 de la CUP.

Vots en contra de la moció?

Són 9 vots per part d’Esquerra Republicana i per part del PDeCAT.

Per tant, la moció no prospera.”

VOTACIÓ : L'acord és refusat per 9 vots en contra de  PDeCAT i ERC-AM i 8 vots a favor de  PSC-CP, CUP-PA ,
ICV-EUIA-E i.  PP

Votació

PARTIT DEMOCRATA EUROPEU CATALÀ: En contra   5
ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA - ACORD MUNICIPAL: En contra   4
PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA - CANDIDATURA DE PROGRÉS: A favor 3
CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR-POBLE ACTIU: A favor 2
INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS-ESQUERRA UNIDA I ALTERNATIVA-ENTESA: A favor 2
PARTIT POPULAR: A favor 1

LA PRESIDÈNCIA ANUNCIA QUE LA MOCIÓ RESTA REFUSADA PER 9 VOTS EN CONTRA I 8 A FAVOR.

Doncs, correcte, quan toqui la 13 farem la 11 i la 13. [Algú diu: ‘Exacte!’] Molt bé.

Passem  a  la  Moció  número  13,  que  és  la  moció  presentada  pels  grups  municipals  del  PDeCAT,  d’Esquerra
Republicana i la CUP, que sol·liciten l’apropament dels presos catalans Jordi Cuixart, Jordi Sánchez, Joaquim Forn i
Oriol Junqueras –això és l’encapçalament. Aquesta moció tindrà una transformació, perquè, com tothom sap, a partir
de divendres passat, doncs, ja són nou persones les que estan empresonades.

13.-  MOCIÓ  PRESENTADA  PEL  GRUPS  MUNICIPALS  DEL  PDeCAT,  ERC  I  CUP  SOL·LICITANT
L'APROPAMENT DELS PRESOS CATALANS JORDI CUIXART, JORDI SANCHEZ, JOAQUIM FORN I ORIOL
JUNQUERAS - Expedient SEC/177/2018

El 2 de febrer, el jutge del Tribunal Supremo Pablo Llarena va decidir mantenir en presó preventiva el Conseller
d’Interior de la Generalitat de Catalunya, Joaquim Forn. En la seva resolució afirmava que existeix, encara avui, “risc
de reiteració delictiva”. La decisió es produïa després que Forn renunciés al seu acta de diputat. Malgrat aquest
gest, el Tribunal sosté que existeix “incertesa” de què la “voluntat política majoritària” vulgui respectar “l’ordre legal”
per aconseguir la independència. 

Uns dies abans, el 12 de gener, el Tribunal Suprem espanyol ja havia denegat als diputats electes Oriol Junqueras,
Jordi Sánchez i el propi Forn assistir als plens del Parlament. I, alhora, desestimava la petició de Junqueras de ser
traslladat a una presó catalana. 

Tant  Joaquim Forn com Oriol  Junqueras són a la  presó des del  2 de novembre,  quan la  jutge de l’Audiència
nacional, Carmen Lamela, els va decretar presó incondicional. Per la seva banda, Jordi Cuixart i Jordi Sánchez, els
líders de les dues principals entitats de la societat civil catalana, Òmnium cultural i l’Assemblea Nacional Catalana
(ANC),  són a  la  presó des del  16 d’octubre  passat  acusats  de sedició.  De les  quatre  persones,  dues  d’elles,
Junqueras i Sánchez, són avui diputades electes del Parlament de Catalunya. 

Incomptables pronunciaments jurisprudencials consideren la presó preventiva com una mesura excepcional i que
només ha de ser sostinguda quan sigui estrictament necessari i mai amb finalitat punitiva. La privació de llibertat de
persones manifestament pacífiques no és l’única circumstància que genera una gran preocupació social, s’hi suma
també el fet  de què estan preses en centres penitenciaris  de fora de Catalunya. Tots ells  compleixen la presó
preventiva a centres penitenciaris dependents del Ministeri d’Interior, situats a Soto del Real i Estremera, a una 600
km  de  distància  de  Catalunya,  on  hi  tenen  els  seus  domicilis,  famílies  i  vincles  afectius.  Aquesta  política
penitenciària, entesa com un “càstig social” des de l’àmbit dels Drets Humans és intolerable en un Estat de dret. 

Segons el pacte Internacional de Drets Civils i Polítics aprovat per l’ONU i el Conveni Europeu per la Protecció dels
Drets Humans i  de les Llibertats Fonamentals,  l’empresonament  d’una persona s’ha d’efectuar  a la  presó més
propera a la seva llar. Existeixen diverses normatives que qüestionen aquest procediment penitenciari, com ara el
principi  de  seguretat  de  les  persones  detingudes  o  empresonades  admès  el  9  de  desembre  de  1988  per
l’Assemblea  General  de  l’ONU que  diu  textualment:  “Si  la  persona  detinguda  o  presa així  ho  requereix,  se  li
mantindrà en una presó situada a una distància raonable de la seva residència habitual”.  O una de les regles
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mínimes de les Nacions Unides sobre el tractament de reclusos: “En la mesura del possible, els reclusos seran
internats en establiments penitenciaris a prop de la seva llar o al seu lloc de reinserció social”. El 6 d’octubre de
2017  el  Ple  del  Parlament  Europeu  va  aprovar  l’anomenat  Informe  Bergeron  sobre  les  condicions  i  sistemes
penitenciaris de la Unió Europea, en el qual condemna l’allunyament dels presos perquè “constitueix un càstig afegit
per a les famílies dels reclusos”. 

La situació d’allunyament respon a una pràctica penitenciària coneguda com la dispersió que a l’Estat espanyol s’ha
practicat des de l’any 1978, principalment a persones acusades de delictes de terrorisme. Una circumstància que no
només afecta a les persones empresonades, que són aïllades del seu entorn i orígens, sinó també sobre les seves
famílies i amistats, que han de pagar els costos econòmics i emocionals d’aquest allunyament i els riscos personals
que suposa. El col·lectiu pels drets humans i  l’apropament de les persones preses basques, SARE, alerta que
d’ençà  que  començà  a  aplicar-se  aquesta  pràctica  penitenciària,  s’han  produït  400  accidents  a  les  carreteres
espanyoles i han mort 16 familiars de preses basques. 

Per tots els motius exposats, el grup municipal Partit Demòcrata Europeu Català proposa els següents acords: 

PRIMER: Manifestar que considerem injustificable la decisió de mantenir en presó preventiva a càrrecs electes i
representants de l’ANC i Òmnium Cultural, dels quals demanem l’excarceració. 

SEGON: Mentre aquesta excarceració no es produeixi, exigir l’immediat trasllat de Jordi Cuixart, Jordi Sánchez,
Joaquim Forn i Oriol Junqueras a centres penitenciaris catalans i cessar aquest càstig social afegit que significa
l’allunyament penitenciari i que vulnera drets reconeguts pel Dret internacional

La regidora, senyora Maria Rosell, intervé dient el següent:

La senyora Rosell i Medall  diu que aquests són els acords que hem notificat, però, abans de passar la paraula, si
que voldrien fer unes consideracions perquè des del dia 23 de març, que fa quatre dies, per comptes de millorar la
situació i d'intentar, com alguns diuen, que volen la mà estesa i tot això, per comptes de la mà estesa el que han fet,
altre vegada, és la mà tancada i a veure què poden fer. 

En base a aquest intervenció, s'afegeixen els acords següents:

TERCER: Rebutgem de manera rotunda els empresonaments dictats pel Tribunal Suprem i reclamem la posada en
llibertat immediata de Jordi Turull, Josep Rull, Carme  Forcadell , Dolors Bassas, Raül Romeva, així com la resta de
companys que ja estaven a la presó, Oriol Junqueras, Quim Forn, Jordi Sánchez i Jordi Cuixart i el retorn d'aquells
que han hagut d'emprendre camí cap l'exili, el president Puigdemont, Lluís Puig, Clara Ponsatí, Meritxell Serret, Toni
Comin, Anna Gabriel i Marta Rovira. 

QUART:  Denunciem la greu judicialització de la justícia catalana i la vulneració dels nostres drets polítics com a
poble. 

CINQUÈ:  Exigim al govern espanyol que aturi  de forma immediata l'aplicació,  tot  abusiva, de l'article 155 de la
Constitució Espanyola, que va suposar la destitució de les nostres autoritats legítimes i la dissolució del Parlament
que els ciutadans de Catalunya van escollir a les urnes. Així mateix,

SISÈ: Reclamem a totes les forces polítiques de representació del Parlament de Catalunya que n'exigeixin l'aturada
de la seva aplicació. No és un estat democràtic l'estat que empresona a les persones per pensar diferents a ells,  no
és un estat democràtic l'estat i els polítics que són incapaços de negociar i de pactar amb l'adversari polític,  no és
un estat democràtic quan s'empresona el govern català per complir amb el  mandat del poble. El diccionari defineix
com estat autoritari i  l'autoritarisme  una forma de govern caracteritzada per l'obediència estricta a l'autoritat de
l'estat, el qual manté el control social per mitjà de polítiques opressives, el terme també s'utilitza per descriure una
personalitat o un tipus de gestió d'una organització en la que un individu vol dominar la resta de companys i no vol
aconseguir cap consens en la presa de decisions. Un estat autoritari, els ciutadans són subjectes a l'autoritat de
l'estat  en molts  aspectes de llurs  vides,  incloent-hi  les  àrees que altres  filosofies  polítiques considerarien  com
eleccions  personals.  Hi  ha  diversos graus de autoritarisme,  fins  i  tots  alguns han estat  democràtics  i  lliberals,
apliquen mesures autoritàries, sobre tot pel que fa a la seguretat nacional. Els règims autoritaris concedeixen amplis
poders als cossos policials, fins i tot amb la creació d'una policia d'estat. A règims autoritaris pots existir-hi l'estat de
dret i modalitats d' autoritarisme, des de les societats feudals medievals o les invasions de les tribus germàniques a
la Roma imperial. La història recent ha viscut episodis  d'autoritarisme, les dictadures latinoamericanes fins als anys
90, el segle XX, amb el suport d'EEUU, les dictadures a Europa, Franco i els cops d'estat militars de Portugal o
Grècia, per no mencionar la bogeria alemanya del III  Reich. Han dibuixat un gran mapa de l'autoritarisme a la
història recent. L'actuació de l'Estat espanyol planteja dubtes seriosos sobre la separació de poders i evidencia la
manca de respecte envers els drets fonamentals recollits i protegits a la mateixa Constitució Espanyola, com la
llibertat d'expressió, el dret de manifestació o el dret a un judici just i amb les degudes garanties. Sota cap concepte
no es pot justificar o avalar l'empresonament dels polítics que defensen democràticament i pacíficament unes idees
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polítiques, que no només no usen, sinó que rebutgen l'ús de la força i la violència i que han actuat sempre sota el
mandat popular que els va encomanar la ciutadania en les passades eleccions catalanes del 27 de setembre del
2015 i l'acord del resultat del passat 01 d'octubre de 2017. 

SETÈ:  Demanem al poble de Catalunya que es mantingui ferm al costat de les nostres institucions i la legítima
aspiració política de la independència, així com la defensa dels nostres drets democràtics i nacionals. 

VUITÈ: Demanem que qualsevol expressió es realitzi en el marc del respecte, el pacifisme i el civisme. Malgrat la
indignació d'aquests moments, demanem  a tothom que aquest sentiments, que poden existir de ràbia i impotència,
es canalitzin en mentalitat de continuar endavant i amb l'ambició de recuperar les nostres institucions polítiques, les
idees i ambicions d'una part majoritària del poble de Catalunya continuen d'en peus i trobarem la forma de fer-los
possibles  a través de les nostres institucions recuperades i un anhel sense límits de llibertat. 

11.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA A FAVOR DEL RESPECTE A LES DECISIONS
JUDICIALS I A L'APROPAMENT DELS PRESOS. - Expedient SEC/174/2018

“La decisió de l'Audiència Nacional per la qual es van dictar mesures cautelars de privació de llibertat per a l’ex-vicepresident i l’ex-conseller del
Govern de la Generalitat,  i  per als ex-presidents d’Òmnium Cultural i  de l’Assemblea Nacional de Catalunya, han de ser escrupolosament
respectades per tothom en el marc del nostre Estat de Dret, Social i Democràtic. 

No obstant això, tot i respectant aquesta decisió judicial, creiem que la presó preventiva és desproporcionada en el cas que ens ocupa.

Per tot l'esmentat anteriorment, el Grup Municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya proposa al Ple de l’Ajuntament de Sant Sadurní d’Anoia
l’adopció dels següents acords:

Primer. Respectar la independència del poder Judicial i dels seus jutges en el marc del nostre Estat de Dret.  

Segon. Sol·licitar que les mesures cautelars imposades a l’Oriol Junqueras, Joaquim Forn, Jordi Cuixart i Jordi Sánchez les puguin acomplir en
centres penitenciaris catalans.

Tercer. Traslladar aquests acords a la Mesa 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.”

INTERVENCIONS:

Té la paraula la Sra. Maria Rosell, per part del PDeCAT.”

Exposa la Sra. Maria Rosell i Medall, regidora del grup municipal del PDeCAT:

“Gràcies, Alcalde. Bona nit a tothom. com molt bé ha dit el Sr. Alcalde, posarem unes modificacions als acords, però
també volem..., llegirem la moció tal com la vam presentar, i després sí que voldrem afegir unes consideracions.

‘El 2 de febrer, el jutge del Tribunal Supremo Pablo Llarena va decidir mantenir en presó preventiva el Conseller
d’Interior de la Generalitat de Catalunya, Joaquim Forn. En la seva resolució afirmava que existeix, encara avui,
«risc de reiteració delictiva». La decisió es produïa després de que Forn renunciés al seu acta de diputat. Malgrat
aquest gest,  el Tribunal  sosté que existeix «incertesa» de que la «voluntat política majoritària» vulgui respectar
«l’ordre legal»
per aconseguir la independència.

Uns dies abans, el 12 de gener, el Tribunal Suprem espanyol ja havia denegat als diputats electes Oriol Junqueras,
Jordi Sánchez i el mateix Forn assistir als plens del Parlament. I, alhora, desestimava la petició de Junqueras de ser
traslladat a una presó catalana.

Tant  Joaquim Forn com Oriol  Junqueras són a la  presó des del  2 de novembre,  quan la  jutge de l’Audiència
nacional, Carmen Lamela, els va decretar presó incondicional. Per la seva banda, Jordi Cuixart i Jordi Sànchez, els
líders de les dues principals entitats de la societat civil catalana, Òmnium cultural i l’Assemblea Nacional Catalana,
són a la presó des del dia 16 d’octubre passat, acusats de sedició. De les quatre persones, dues d’elles, Junqueras i
Sànchez, són avui diputades electes del Parlament de Catalunya.

Incomptables pronunciaments jurisprudencials consideren la presó preventiva com una mesura excepcional i que
només ha de ser sostinguda quan sigui estrictament necessari i mai amb finalitat punitiva. La privació de llibertat de
persones manifestament pacífiques no és l’única circumstància que genera una gran preocupació social, s’hi suma
també el fet  de que estan preses en centres penitenciaris  de fora de Catalunya. Tots ells  compleixen la presó
preventiva a centres penitenciaris dependents del Ministeri d’Interior, situats a Soto del Real i Estremera, a una 600
km  de  distància  de  Catalunya,  on  hi  tenen  els  seus  domicilis,  famílies  i  vincles  afectius.  Aquesta  política
penitenciària, entesa com un «càstig social» des de l’àmbit dels drets humans, és intolerable en un estat de dret.
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Segons el Pacte internacional de drets civils i polítics aprovat per l’ONU i el Conveni europeu per la protecció dels
drets humans i de les llibertats fonamentals, l’empresonament d’una persona s’ha d’efectuar a la presó més propera
a la seva llar. Existeixen diverses normatives que qüestionen aquest procediment penitenciari, com ara el principi de
seguretat de les persones detingudes o empresonades admès el 9 de desembre de 1988 per l’Assemblea General
de l’ONU, que diu textualment: «Si la persona detinguda o presa així ho requereix, se la mantindrà en una presó
situada a una distància raonable de la seva residència habitual.» O una de les regles mínimes de les Nacions
Unides sobre el tractament de reclusos: «En la mesura del possible, els reclusos seran internats en establiments
penitenciaris a prop de la seva llar o al seu lloc de reinserció social.»  El 6 d’octubre de 2017 el Ple del Parlament
Europeu va aprovar l’anomenat Informe Bergeron sobre les condicions i sistemes penitenciaris de la Unió Europea,
en el qual condemna l’allunyament dels presos perquè «constitueix un càstig afegit per a les famílies dels reclusos.»

La situació d’allunyament respon a una pràctica penitenciària, coneguda com la dispersió, que a l’Estat espanyol
s’ha practicat des de l’any 1978, principalment a persones acusades de delictes de terrorisme. Una circumstància
que no només afecta les persones empresonades, que són aïllades del seu entorn i orígens, sinó també sobre les
seves famílies i amistats, que han de pagar els costos econòmics i emocionals d’aquest allunyament i els riscos
personals que suposa. El col·lectiu pels drets humans i l’apropament de les persones preses basques, SARE, alerta
que d’ençà que començà a aplicar-se aquesta pràctica penitenciària, s’han produït 400 accidents a les carreteres
espanyoles i han mort 16 familiars de preses basques.

Per tots els motius exposats, el grup municipal del Partit Demòcrata Europeu Català proposa els següents acords:’

Bé, aquí també hi ha Esquerra Republicana i la CUP. Els acords..., hem modificat el primer, perquè així ens ho ha
demanat algun partit.

‘PRIMER:  Manifestar  que alguns  consideren desproporcionada,  i  els  altres  desproporcionada  i  injustificable,  la
decisió de mantenir en presó preventiva càrrecs electes i representants de l’ANC i d’Òmnium Cultural, dels quals
demanem l’excarceració.

I SEGON: Mentre aquesta excarceració no es produeixi,  exigir  immediatament el  trasllat  de Jordi Cuixart,  Jordi
Sànchez, Joaquim Forn, Oriol Junqueras, i malauradament, des del dia 23 de març, també de Jordi Turull, Josep
Rull, Dolors Bassa, Carme Forcadell i Raül Romeva, a centres penitenciaris catalans i cessar aquest càstig social
afegit que significa l’allunyament penitenciari i que vulnera drets reconeguts pel dret internacional.’

Això són els  acords  que hem modificat.  Però  abans de passar  la  paraula,  d’acabar,  sí  que voldríem fer  unes
consideracions, perquè des del dia 23 de març, que fa quatre dies, en comptes de millorar la situació i d’intentar...,
com alguns diuen que volen la mà estesa i tot això, en comptes de la mà estesa el que han fet ha sigut una altra
vegada la mà tancada i a veure què poden fer.

Rebutgem de manera rotunda els empresonaments dictats pel Tribunal suprem, i reclamem la posada en llibertat
immediata de Jordi Turull, Josep Rull, Carme Forcadell, Dolors Bassa, Raül Romeva, així com la resta de companys
que ja estaven a la presó –Oriol Junqueras, Quim Forn, Jordi Sànchez i Jordi Cuixart–, i el retorn d’aquells que han
hagut d’emprendre camí cap a l’exili: el president Puigdemont, Lluís Puig, Clara Ponsatí, Meritxell Serret, Antoni
Comín, Anna Gabriel i Marta Rovira.

Denunciem la greu judicialització de la política catalana i la vulneració dels nostres drets polítics com a poble.

Exigim al Govern espanyol que aturi de forma immediata l’aplicació del tot abusiva de l’article 155 de la Constitució
espanyola, que va suposar la destitució de les nostres autoritats legítimes i la dissolució del Parlament que els
ciutadans  de  Catalunya  van  escollir  a  les  urnes.  Així  mateix,  reclamem  a  totes  les  forces  polítiques  amb
representació al Parlament de Catalunya que n’exigeixen l’aturada de la seva aplicació.

No és  un  estat  democràtic  l’estat  que empresona les  persones  perquè pensen diferent  d’ells.  No és  un estat
democràtic l’estat i els polítics que són incapaços de negociar i de pactar amb l’adversari polític. No és un estat
democràtic quan s’empresona el Govern català per complir amb el mandat del poble. El diccionari defineix com a
estat autoritari i l’autoritarisme «una forma de govern caracteritzada per l’obediència estricta a l’autoritat de l’estat, el
qual  manté  el  control  social  per  mitjà  de  polítiques  opressives.»  El  terme  també  s’utilitza  per  descriure  una
personalitat o un tipus de gestió d’una organització en què un individu vol dominar la resta dels seus companys i que
no vol  aconseguir  cap consens en la presa de decisions. En un estat  autoritari,  els ciutadans són subjectes a
l’autoritat  de  l’estat  en  molts  aspectes  de  llurs  vides,  incloent-hi  les  àrees  que  altres  filosofies  polítiques
considerarien com a eleccions personals.

Hi ha diversos graus d’autoritarisme, fins i tot alguns han estat democràtics i liberals, apliquen mesures autoritàries,
sobretot pel que fa a la seguretat nacional. Els règims autoritaris concedeixen amplis poders als cossos policials,
fins i tot amb la creació d’una policia d’estat. A règims autoritaris pot existir l’estat de dret. Hi ha diversos estils i
modalitats d’autoritarisme, des de les societats feudals medievals o les invasions de les tribus germàniques a la

6884

NIF P0824000D · Plaça Ajuntament, 1 · 08770 Sant Sadurní d'Anoia · Tel. 938 910 325 · Fax. 938 183 470 · www.santsadurni.cat



roma imperial. La història recent ha viscut també episodis autoritaristes. Les dictadures llatinoamericanes fins als
anys noranta, al segle XX, amb el suport dels Estats Units; les dictadures a Europa, amb Franco, i els cops d’estat
militar a Portugal o Grècia, per no mencionar la bogeria alemanya del Tercer Reich, han dibuixat un gran mapa de
l’autoritarisme en la història recent.

L’actuació de l’Estat  espanyol  planteja dubtes seriosos sobre la  separació de poders,  i  evidencia la  manca de
respecte  envers  els  drets  fonamentals  recollits  i  protegits  a  la  mateixa  Constitució  espanyola,  com  la  llibertat
d’expressió, el dret de manifestació, o el dret a un judici just i amb les degudes garanties. Sota cap concepte no es
pot  justificar  o  avalar  l’empresonament  dels  polítics  que  defensen democràticament  i  pacíficament  unes  idees
polítiques que no només no usen, sinó que rebutgen l’ús de la força i la violència, i que han actuat sempre sota el
mandat popular que els va encomanar la ciutadania en les passades eleccions catalanes del 27 de setembre del
2015 i l’acord dels resultats del passat 1 d’octubre del 2017.

Demanem al poble de Catalunya que es mantingui ferm al costat de les nostres institucions i la legítima aspiració
política de la independència,  així com en la defensa dels nostres drets democràtics i  nacionals.  Demanem que
qualsevol expressió es realitzi  en el marc del respecte al pacifisme i al civisme. Malgrat la indignació d’aquests
moments, demanem a tothom que aquests sentiments que poden existir de ràbia i d’impotència es canalitzin en
ment de continuar endavant i amb l’ambició de recuperar les nostres institucions polítiques. Les idees i ambicions
d’una part majoritària del poble de Catalunya continuen dempeus i trobarem la forma de fer-les possibles a través de
les nostres institucions recuperades i un anhel sense límits de llibertat.

Moltes gràcies.”

Dona la paraula el Sr. Alcalde:

“Moltes gràcies. Té la paraula el Sr. Carles Jiménez... [Veus de fons.] Com?” [Pausa.]

“Moltes gràcies, Sr. Alcalde. Simplement que, segons vam acordar a la Junta de Portaveus, s’ajuntarien les dues
mocions, es faria un debat i...”

Diu el Sr. Alcalde:

“Sí?” [Remor de veus.]

Continua el Sr. Carles Jiménez i Morera, regidor del grup municipal del Partit Popular:

“...es farien les votacions separades; penso, eh?”

Diu el Sr. Alcalde:

“D’acord, d’acord...”

Doncs, passem la paraula al Sr. Alberto Gual, per fer la Moció número 11, si no ho recordo malament, que és una
moció presentada pel Partit dels Socialistes.
Exposa el Sr. Alberto Gual i Pascual, regidor del grup municipal del Partit dels Socialistes:

“Molt bona nit. Jo per començar voldria fer una pregunta clara: m’imagino que el que aprovarem en aquest moment
és el punt primer i segon que s’ha parlat a la moció. És el que està per aprovar-se.”

Interromp el Sr. Alcalde:

“Perdoni: amb les modificacions dels noms que s’hi han afegit.” [Remor de veus.]

Expressa el Sr. Alberto Gual i Pascual, regidor del grup municipal del Partit dels Socialistes:

“Correcte –correcte–, eh? Exacte!: el primer punt amb les modificacions que s’han llegit aquí.

En aquest cas, com vostès saben, nosaltres havíem presentat una moció també sobre aquest tema. Una moció,
perquè hi havia una petita discrepància, encara, de que el principi de les mocions era exactament el mateix.

Sí que he d’agrair, als tres grups que presenten la moció –tant la CUP, com Esquerra, com el PDeCAT–, de poder
fer  possible  aquestes  modificacions  per  sumar  més  vots  i  que  nosaltres  puguem  sumar-nos  a  aquesta  moció
d’aquests dos punts; amb la qual cosa, nosaltres retirarem la següent moció del tema.

Aquest és un punt... Jo ara vull fer un parell de reflexions, eh? Una cosa que, amb el temps que jo porto aquí de
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regidor,  he procurat  sempre és aprendre tot el  possible.  I  dintre d’aquest aprenentatge, reconec que hi  ha dos
regidors, o dues regidores, aquí, que per mi són inspiradores, que són la Sra. Rosell i la Sra. Canals. Perquè la Sra.
Rosell i la Sra. Canals trobo que tenen l’habilitat, al final, de poder fer el discurs que volen, sigui quin sigui el tema,
tal com hem vist a la moció anterior i com ho hem vist ara amb el discurs que ens ha fet la Sra. Rosell.

Llavors, jo també aprofitaré aquest aprenentatge, que per mi..., realment, són persones que m’inspiren, i seguiria
aquest camí per poder portar el meu discurs.

Crec, i que quedi ben clar, que l’empresonament de qualsevol persona és un tipus de violència; legítim o no legítim,
però és un tipus de violència. Però hi han altres tipus de violència. diumenge passat, eh? –diumenge passat–, el
local de l’agrupació municipal del Partit Socialista va tindre un acte vandàlic, eh? ens van llançar una pedra i ens
van trencar uns vidres. Això..., i no volia entrar en comparacions perquè després no mossegui ningú, però això és un
altre tipus de violència.

Sobre aquest tema, el que sí que volia primer dir és: agrair al Sr. Carlos Jiménez la solidaritat i el suport que ens va
donar en el moment que se’n va assabentar, eh?; que des del primer moment va dir: «Necessiteu alguna cosa? Què
ha passat?» I allà va estar. Aquest agraïment per al Sr. Carles Jiménez: de veritat, Carles, gràcies pel suport que
ens vas donar. He de lamentar d’una manera molt trista..., perquè a mi amb la gent que estic –i penso que vostès
són companys nostres–, doncs, m’agrada tenir una relació de proximitat i de solidaritat. Llavors, hem trobat a faltar –
jo personalment, però tot el grup Socialista– que, excepte el Sr. Carlos Jiménez, cap persona, eh?, cap representant
de cap grup polític se’ns hagi apropat per dir-nos..., mostrar-nos la solidaritat sobre el tema, per donar-nos suport i
per condemnar aquest acte vandàlic que ha passat. Aleshores... Cap. I ho sento, ni Iniciativa, ni la CUP, ni Esquerra
ni el PDeCAT.

I  per  mi el  que és més trist  i  pitjor  és que ni  els  representants polítics  del  poble,  ni  l’Alcalde ni  el  regidor  de
Governació se’ns hagin apropat per dir-nos també..., mostrar-nos el seu suport. Jo ho sento, Sr. Ribas, tinc molt bon
rotllo amb vostè i a més penso que és una persona que val i tot això, però hi ha més de mil persones que van votar
Socialistes aquí, a les darreres eleccions municipals, i vostè també és l’Alcalde d’aquestes mil persones. I aquestes
mil persones necessiten i es mereixen l’actuació de l’Alcalde i el suport de l’Alcalde en tots els fets, no només que el
suport sigui per a una banda.

I això és el que volia dir. Realment, el Partit Socialista condemnem sempre tots els actes de violència, no ens agrada
la violència; no ens agrada ni la legítima ni la legal inclús: no ens agrada cap tipus de violència. I hem trobat a faltar
realment el vostre suport. Ho sento.

Gràcies.”

Diu el Sr. Alcalde:

“Amb el discurs que acaba de fer, haig de dir que, efectivament, jo no li he donat..., o lamentat els actes que van fer.
Per tant, jo em disculpo públicament. Sí que és cert que en tots els altres que han passat amb anterioritat, perquè no
és la primera vegada que els fan un acte vandàlic al seu local, jo hi he estat. I, per tant, demano les disculpes i,
efectivament, aquest alcalde també lamenta aquests actes que es van produir en un local, perquè al lloc on s’han
d’expressar és on estem ara aquí situats, que és el plenari de l’Ajuntament. Per tant, doncs, rebre disculpes aquí al
plenari, i demanar disculpes per no haver-ho fet abans, però sí que aquest Alcalde lamenta aquests actes.

Dit això, passo la paraula al Sr. Carles Jiménez.”

“Moltes gràcies, Sr. Alcalde. Entenc, doncs, que el punt introduït pel grup Socialista, el punt número 11, queda retirat
del plenari i,  per tant, només entra la  defensa de la moció número 13.  Seria així, Sr. Alcalde?  [El Sr. Alcalde
assenteix.] Moltes gràcies.

Simplement per dir, doncs, que, bé, la intervenció de la mateixa Sra. Rosell..., he de dir-li, no? i he de recordar-li que
aquí a Espanya, al nostre país, no hi ha ningú arrestat per les seves idees. Aquí el que es jutgen –aquí el que es
jutgen– són unes accions concretes. Estan acusats, aquests senyors, per rebel·lió, desobediència i malversació de
caudals públics.

Aquests tipus penals,  que estan plenament  establerts  en el  mateix Codi  penal,  són amb els  que estan jutjant
aquests polítics presos, no presos polítics. De la mateixa raó, Sra. Rosell..., jo he estat atent a la seva intervenció.
De la mateixa raó, Sra. Rosell, els que han marxat a l’exili no estan exiliats, sinó que han marxat per evitar allò que
la justícia els demana: possibles responsabilitats per les seves accions legítimes. 

Per  tant  –per  tant–,  posem  les  coses  pel  seu  nom:  no  tenim  presos  polítics,  sinó  que  tenim  polítics  presos.
Seguidament, aquells que han marxat del nostre país han marxat per no respondre d’aquelles coses que en un
procediment totalment reglat, lliure i dintre de l’imperi de la llei es podien defensar. Perquè, com vostè sap, Sra.
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Rosell, el procés penal és el procés més garantista que tenim en el sistema judicial. Perquè, com vostè sap, Sra.
Rosell, es realitza en dues fases: una fase d’instrucció,  que acaba amb un auto de processament, on les parts
poden establir aquelles qüestions de defensa, de qualificació jurídica que tinguin a bé establir juntament amb les
defenses que han anat portant al llarg de tot el procés d’instrucció, i, seguidament, per un altre tribunal, que no és el
jutjat, o en aquest cas la sala instructora, que serà qui coneixerà si realment hi ha aquests tipus delictius que un
jutge, que un magistrat interposa en base a uns indicis que ell, de la seva instrucció, lliurement estableix. Per tant,
anem per parts, siguem més rigorosos en el tema jurídic i defensem aquelles coses  pel seu nom.

Seguidament, Sra. Rosell, reiterar-li..., perquè a la seva intervenció, igual que vostè està dient que jo dic mentides,
vostè n’ha dit moltíssimes a la seva intervenció, i també és important assenyalar-les. Perquè vostès diuen que els
drets polítics d’aquelles persones que avui es troben en presó preventiva..., i s’hi troben per unes qüestions que
estableixen la mateixa Llei d’enjudiciament civil, criminal, seguidament amb el que estableixen els delictes del Codi
penal –i deixi’m que faci aquesta qüestió jurídica–, doncs, aquelles persones que es troben allà, en cap cas se’ls ha
negat  el  dret  de votar,  de participar.  Hi  va  haver  un vot  delegat  –un vot  delegat–  a  les  investidures  –això és
important, Sra. Surià, hi ha hagut un vot delegat que es va poder utilitzar– i, per tant, es pot utilitzar. I, a la vegada,
no hi ha hagut cap vulneració de dret polític –unes persones que, segons diuen, indiciàriament han comès uns
delictes, aquests mateixos estan a presó– i, per tant, és important assenyalar-ho.

I  vostès demanen –i  deixi’m que així  ho digui,  no?– que aquestes persones que estan en presó provisional  o
preventiva surtin perquè no hi ha risc de reiteració, no hi ha risc de fuga. Escolti’m, si el dia 23, el dia 22, vèiem com
la  Sra.  Rovira,  la  Sra.  Forcadell  i  la  Sra.  Bassa sortien del  Parlament  de Catalunya i  algú,  de cop i  volta,  va
desaparèixer d’aquí, de casa nostra. I va desaparèixer, i li podríem preguntar a la Sra. Rovira si aquest escapar de
les seves responsabilitats juridicopenals va influenciar o no que algú avui també es trobi en presó preventiva; també
ho podríem preguntar –ho podríem preguntar.

I aquestes qüestions són les que nosaltres hem de posar sobre la taula, no?: la importància dels delictes; la fuga de
la Sra. Marta Rovira; la fuga del Sr. Puigdemont; no haver atès els requeriments. Perquè –recordar-los-ho, eh?– hi
ha una foto del Sr. Puigdemont, amb unes sentències del Tribunal Constitucional, que deia: «Jo no les compleixo.»
Per tant, aquí..., pot ser que tot comencés aquí: quan algú que està sota l’imperi de la llei, se salta la llei i incompleix
aquestes qüestions.

Per tant, Sra. Rosell, jo li demano rigor, igual que jo..., les meves paraules poden no agradar, però són rigoroses. I
simplement el que fem aquí és una aplicació única i exclusiva de l’imperi de la llei.

I acabo, no?, perquè això és la intervenció que ella ha fet en la seva moció, però que no és pròpiament el contingut
d’aquesta moció. Deixi’m que així separi..., intentar separar la intervenció feta per la Sra. Rosell, que tots l’hem atès
atentament –encara que no ens hagi agradat, l’hem escoltada, cosa que a vostè li ha costat d’escoltar-me–, i ara
anem a la defensa pròpia de la mateixa moció, que en definitiva segueix dient, entre altres coses, el trasllat dels que
es troben a presó preventiva provisional en centres penitenciaris catalans.

Jo realment li he de dir, Sra. Rosell, que segurament per la qüestió sentimental es demana aquest reagrupament,
però al final, per motius pràctics –i li parlo com a jurista; ja no com a polític, eh?, li parlo com a jurista–, si han d’estar
cridats –facilitar el tema, eh?–, han d’estar notificats, han de comparèixer davant del tribunal, doncs, és molt més
fàcil que es trobin en aquest moment, en aquesta fase d’instrucció, a prop del tribunal instructor –i així ho diu el
mateix reglament penitenciari, no?–..., que es trobin a disposició del tribunal instructor, cosa que dificultaria i els
generaria uns trasllats de..., per exemple, si avui han d’estar a Brians, no?, que ho tenim aquí, a Martorell, i demà
estar davant del Tribunal Suprem, com es farien aquests trasllats? Això generaria una preocupació, en el sentit de
dir que es generaria menys...,no?, un problema cap als mateixos presos que es troben a la presó, no?, perquè se’ls
sotmetria a un trasllat  que implicaria, doncs, canvis de centres penitenciaris summament –avui aquí, demà allà,
demà passat a l’altre– gravosos. Per tant, el que hem de separar..., i del mateix redactat de la moció hem de separar
aquells presos que estan en una presó provisional i els que estan complint ja pena definitiva.

Per tant, entendríem clarament que quan hi hagi una presó definitiva, perquè així han estat condemnats per algun
tribunal, doncs, compleixin aquella pena el més pròxims al lloc on habitin, o com ha dit la mateixa Sra. Rosell..., ja
potser està condemnant i està avançant el fallo de la sentència, perquè –deixi que ho digui, no?– ha dit: «De casa
seva o la seva reinserció social.» Si no hi ha pena –si no hi ha pena– i condemna, no hi ha reinserció social. I això
ho ha manifestat la mateixa Sra. Rosell.” [Pausa.]

Diu el Sr. Alcalde:

“Continuï, continuï...”

Prossegueix el Sr. Carles Jiménez i Morera, regidor del grup municipal del Partit Popular:

“Sí, no, és difícil continuar en un plenari que no agraden –no agraden... I això és important, no?, perquè si estem en
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democràcia hem de poder escoltar, com jo he fet..., escoltar allò que crec que vulnera la llei i, a la vegada, també
escoltar el que no agrada. Perquè, si no –és el que diu la Sra. Rosell–, vivim en una dictadura, només escoltem allò
que alguns volen que se senti. I, en aquest cas, en aquest plenari, només s’escolta el que alguns volen que es digui.

Dit això –dit això–, acabo la meva intervenció, que penso que l’he fet des d’un punt de vista molt rigorós d’un tema
molt jurídic, sense tocar sentiments. I ara sí que li dic, Sra. Rosell –i l’hi dic i l’hi demano, no?–, que la vehemència
amb què ha defensat les ingerències, la vehemència amb què ha defensat els atacs contra els seus companys...,
algun dia també hauria agraït  que amb aquesta vehemència que avui  ens ha vingut en aquest  plenari  hagués
defensat quan membres d’aquest plenari i aquesta persona hem estat amenaçats, hem tingut escraches davant de
casa nostra, que hàgim d’anar el mes que ve –el mes que ve, Sra. Rosell– a defensar-nos de certes agressions.
Vostè coneix tots aquests temes, i vostè, des d’aquest plenari i des de la seva formació..., mai –mai– hi ha hagut un
suport.
Per tant, jo també li dic, Sra. Rosell, que igual que defensa amb vehemència els seus companys, jo fins ara també
he  estat  company  d’aquest  plenari,  també  soc  regidor  d’aquest  Ajuntament,  i  agrairia  –i  agrairia–  que  en
determinades  ocasions  –en  determinades  ocasions–  també  defensi,  també  ajudi  i  també  recolzi  quan  hi  han
amenaces –i perdoni que se’m trenqui la veu–, perquè el que estem passant també nosaltres –també el que estem
passant nosaltres– en aquest poble també és important que vostè ho sàpiga, i com ho sap, també ens defensi.

Moltes gràcies.”

Dona la paraula el Sr. Alcalde:

“Moltes gràcies. Té la paraula el Sr. Rafael Berlanga, per part d’Iniciativa.”

“Gràcies. Nosaltres no entrarem a discutir la demagògia del Sr. Carles, no entrarem a discutir el que per al nostre
grup és una evidència absoluta, que és que hi han presos polítics, hi han persones exiliades. Llavors, ens centrarem
només en el que demana la moció i donarem ple suport a aquesta moció, sense entrar en més discussions.

Gràcies.”

Abandona la sessió la regidora de la CUP-PA, senyora Carlota Carbó.

[El Sr. Alcalde dona la paraula.]

Manifesta el Sr. Jordi Pujol i Lizana, regidor del grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular:

“Bé, realment jo crec que acabem d’assistir, amb l’exposició que ha fet el PP, segurament, a la intervenció més
miserable que s’ha escoltat mai en aquest Ple, almenys des que jo hi soc. Segurament, això diu molt de com és el
Sr. Jiménez, ja no a nivell polític, sinó també a nivell personal. No entraré més a discutir això, perquè segurament el
que tocaria ara és aixecar-se i marxar, perquè realment a la gent de la CUP se’ns fa molt difícil compartir taula amb
persones com el Sr. Jiménez. Realment és lamentable haver d’escoltar aquestes coses i haver de fer veure que no
passa res. I, realment, doncs, mirarem de mantenir les formes, malgrat que cada dia costa més.

Evidentment,  des  de  la  CUP  ens  fem  nostra  també  l’exposició  que  s’ha  fet  per  defensar  aquesta  moció.
Evidentment, avui en el context en què estem podem parlar de que és un context d’estat d’excepció el que vivim a
Catalunya. L’estat de dret no existeix, almenys per a les persones que som independentistes. Es deia, o s’ha dit que
ningú està  pres o  exiliat  pel  seu pensament  polític,  cosa que  és  mentida.  Evidentment,  l’Estat  espanyol,  com
qualsevol estat autoritari, té una legalitat que funciona com un martell sobre aquelles persones que políticament ens
situem fora dels marges de la seva Constitució heretada del  franquisme. Cada vegada veiem més clar  com la
democràcia espanyola és molt més espanyola que democràcia. Evidentment, en el nom de la unitat d’Espanya es
permet qualsevol atrocitat, com és, doncs, tenir persones pacífiques i persones de pau que, en la defensa de la seva
opció política, doncs, han estat empresonades o exiliades, com per exemple, doncs, la nostra companya, també,
Anna Gabriel.

Que això es vulgui banalitzar, es vulgui..., a sobre, enfotent-se’n, no? Doncs, el que dèiem, és lamentable que es
vulgui comparar, o que es vulgui crear el marc mental d’una violència independentista, com feia també el Sr. Albert
Gual, l’únic que fa és afavorir encara més la repressió, perquè és que és mentida. Tenen sort, realment, els partits
que han donat suport al 155, doncs, que el moviment independentista sigui un moviment pacífic, perquè realment la
situació de tensió en la que vivim... [Veus de fons.] La situació de tensió en què vivim...”

Interromp el Sr. Alcalde:

“Si us plau, cadascú ha de dir la seva opinió.”

Continua el Sr. Jordi Pujol i Lizana, regidor del grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular:
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“..., que realment la feina que s’està fent des de les entitats independentistes, des dels col·lectius independentistes
per contenir els ànims, perquè realment aquesta situació de tensió [remor de veus] no... Realment és lamentable –
és lamentable– que algú vulgui fer veure, que algú vulgui fer veure...  [Forta remor de veus.] És lamentable –és
lamentable– que algú vulgui fer veure, que algú es vulgui presentar com a víctima, quan aquí les víctimes només
són les persones que estan a la presó, que s’han hagut d’exiliar, que han vist la seva vida destrossada, la vida de
les seves famílies destrossada, i que aquí s’estigui banalitzant la violència de l’Estat, la violència de l’Estat espanyol,
cada vegada més autoritari –cada vegada més autoritari–, amb el suport del PP i del PSC també, amb l’aplicació del
155 i creant un marc mental de justificació de la repressió, que aquesta és l’única violència i l’autèntica violència que
estem patint en aquest país.”

Dona la paraula el Sr. Alcalde:

“Moltes gràcies. Té la paraula la Sra. Montse Medall, per part d’Esquerra Republicana.”

“Sí; gràcies, Sr. Alcalde. Bé, per tornar a tot plegat, nosaltres ens fem nostra l’exposició que s’ha fet de la moció, les
paraules del Sr. Pujol, com a regidor de la CUP, també. I només dos punts per reflexionar.

Un és que els presos polítics són aquells que estan empresonats per les seves idees i per complir allò que els han
demanat els seus votants. I els polítics presos són aquells que haurien d’estar empresonats per corruptes i lladres,
pocavergonyes i males persones. Malauradament, en aquest país tenim més presos polítics que polítics presos.

Dit això, també m’agradaria –«per reflexionar», us he dit, «dues coses»; n’he dit una– fer-vos saber –potser ja ho
sabeu– que el Comitè dels Drets Humans de l’ONU admet la demanda del president Puigdemont. Les Nacions
Unides  han  acceptat  a  tràmit  la  demanda  de Carles  Puigdemont  per  la  vulneració  dels  seus drets  polítics,  la
vulneració  dels  seus  drets  a  presentar-se  a  càrrecs  públics,  el  seu  dret  a  l’associació  política  i  el  seu dret  a
l’expressió política pacífica.

Per reflexionar.

Gràcies.”

Dona la paraula el Sr. Alcalde:

“Moltes gràcies. Passaríem el torn a la Sra. Maria Rosell, per part del PDeCAT.”

“Gràcies, Alcalde. A veure,  qualsevol  tipus de violència –i  crec  que ho he exposat  amb els  arguments que he
donat–..., hi estem totalment en contra i ho rebutgem. Ara jo no entraré si van tirar pedres, si no van tirar pedres;
tampoc no se sap el què. Nosaltres també hem tingut pintades i coses i ningú mai ens ha dit res i no fem el ploricó;
vull dir, escolta’m, cadascú aguanta el que té. El que sí que per mi és molt greu..., i em sap greu, eh?, perquè no vull
que ningú tiri pedres ni que ningú trenqui vidres ni que ningú faci mal a ningú; però també hi ha una cosa, que es diu
també dignitat, de les famílies, de les persones... I també, per exemple, aquest dia vam veure una imatge que crec
que va ser colpidora i bastant denigrant, crec, per la..., bé, és igual, no vull dir més paraules, que, si no, després...,
que va ser quan en el Ple de dissabte es va recolzar les famílies dels presos polítics –perquè estan empresonats per
les seves idees, perquè l’únic que feien era complir el mandat del poble– i va haver-hi una part de la bancada del
cantó dret que ni es van dignar a mirar-los ni a recolzar-los; que per mi això sí que és molt greu, perquè és la
destrossa de les famílies que estan fent tots els partits que recolzen el 155.

I, sí, i és..., a veure, en aquest moment, perdoni’m una cosa... [Veus de fons.] Al revés, res, m’entén? La història
jutjarà els actes i jutjarà el que està passant, perquè crec que realment és molt greu el que està passant. I de les
pocasoltades i  les coses que no es diuen que són veritat.  És evident  que quan un grup té una força i  és tan
autoritari, només va a voler eradicar i eliminar els altres. A Catalunya sempre ens ha passat això. De sempre, des de
fa centenars d’anys, que s’està intentant eliminar el nostre poble. Però s’està demostrant que el nostre poble tenim
les conviccions i la nostra identitat molt assenyada i molt aferrada i costarà molt.

Vostè ha dit, senyor Jiménez: ‘Aquí la gent no ens pot veure, perquè no s’està gravant’ Jo l’he escoltat amb tota
atenció. Vostè, si la gent el veiés... Miri, vostè ha faltat al respecte al Sr. Berlanga, abans, quan havia d’intervenir.
Quan ha començat a explicar, el Sr. Berlanga, amb una rèplica cap a vostè, vostè s’ha aixecat i ha marxat. Quan ell
estava parlant-li a vostè. Aquí estem parlant, moltes vegades, i vostè o comença a parlar per sota  voce, que diu
vostè, per anar distraient, i no escolta –i no escolta– el que es diu. Jo l’he escoltat amb atenció, i vostè ha pogut dir
aquí que no l’estàvem escoltant quan això no era veritat. Jo no sé si com a jurista o com a polític vostè pot fer les
intervencions o no –jo ja sé que vostè, com a jurista, té molta labia i  en sap, perquè té una professió en què és el
mínim que podria fer; però jo penso que de vegades també ens hem de posar a la pell dels altres i tenir empatia...
[Veus de fons.] Estic parlant jo, Sr. Jiménez. Gràcies. Tenir empatia i també posar-nos a la pell dels altres com a
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persones humanes, d’acord?

Jo el que vostè diu que li han fet escraches, ja em disculparà, però no en tenia ni la més mínima idea. Evidentment,
si li han fet escraches i si vostè se sent agredit, em sap greu, perquè penso que això no s’ha de fer a cap persona, ni
d’un costat ni de l’altre. [Veus de fons.] Jo no ho sé perfectament. Miri, Sr. Jiménez, si vostè vol que jo li digui que ho
sé perfectament, és mentida, no en tenia coneixement ni constància. Però és igual, vostè mateix. Jo no en dic, de
mentides. Si vostè en diu, allà vostè. L’únic que li demano és, si us plau, una mica de dignitat.

I tots som persones que vivim i treballem aquí, evidentment, i a tots ens perjudica. Perquè ens perjudica quan no
ens arriben les subvencions, quan no ens arriben els diners per a la sanitat, ni per a acció social ni per a res. Ens
està perjudicant a tots. Llavors, penso que el mínim que es pot tenir és una mica de dignitat i recolzar a totes les
persones i no voler anar a destrossar la vida de les famílies i dels polítics, que l’únic que estan fent és complir el
mandat del poble. Vostès és el que estan fent amb el 155. Vostès... Jo m’he passat dos anys al Parlament i només
he estat sentint, per part dels seus grups polítics del PP, del PSOE i de Ciutadans..., dient ‘només el monotema –el
monotema’. Perdoneu, en dos anys és quan més lleis s’han fet. I se n’han aprovat moltíssimes per majoria absoluta i
han arribat a Espanya i totes han estat tombades. O sigui, que anem-hi pensant, ni monotemes ni res; s’ha treballat i
s’ha treballat molt. I avui aquí s’han presentat un parell de mocions que es van treballar al Parlament i que es van
aprovar, i que el Govern espanyol les va tirar enrere.

O sigui, que espero, sincerament, pel bé de tothom, que recapacitem i que les coses..., que es pugui formar govern,
però que es pugui formar govern amb els representants legals que van ser escollits democràticament. Si no, per què
deien vostès que s’hi podien presentar, si després no els ho podien deixar fer? Vinga, Sr. Jiménez, si us plau, ja n’hi
ha prou de tanta tonteria.

Moltes gràcies.”

Diu el Sr. Alcalde:

“Moltes gràcies. Farem un únic torn de..., un altre cop per a tots els partits polítics, i passaríem a votació.

Sr. Carles Jiménez, té la paraula.”

“Sí;  moltes  gràcies,  Sr.  Alcalde.  simplement  per  condemnar  unes  paraules,  perquè entenc  que  jo  no  he  sigut
miserable ni  me rigut de ningú, simplement he posat un discurs, he posat una posició d’aquest grup municipal
[Remor de veus.] Puc seguir, Sr. alcalde?”

Explica el Sr. Alcalde:

“És que em demanaven aigua i he dit que no n’hi havia. Perdoni.”

Continua el Sr. Carles Jiménez i Morera, regidor del grup municipal del Partit Popular:

“Jo només he posat  la  posició d’aquest grup municipal  i,  en definitiva,  s’han posat  sobre la taula les diferents
posicions dels diferents grups municipals.  Jo no estic dient ni que la posició del Partit de la CUP o d’Esquerra
Republicana sigui millor que la meva, cadascú defensem el que nosaltres creiem, dintre dels nostres postulats,
dintre de les nostres capacitats, i sempre que podem –i per això ho he dit en reiterades ocasions–, dintre de la
legalitat.

Per tant, demanaríem al Sr. Pujol que ho retirés de l’acta del Ple, perquè no he sigut gens miserable, no he faltat al
respecte  a  ningú,  no  he  insultat  a  ningú  ni  m’he  rigut  de  ningú;  simplement  he  demanat  i  he  exposat  el
posicionament que crec que el grup del Partit Popular creu, i en aquest sentit s’ha posicionat, igual que escoltem,
veiem, quan vostès defensen els seus postulats que vostès creuen.

Per tant, he sigut digne; digne de defensar les meves paraules. I les torno a defensar, sense acceptar, en cap cas,
que he sigut miserable ni que m’he rigut de ningú. Ho he fet des del respecte, intentant no faltar a ningú al respecte i
posant sobre la taula el que nosaltres creiem. I, per tant, crec, doncs, que hem de separar, hem de separar en
aquest plenari aquestes discussions, que l’únic que fan és atemptar –acabo, Sr. Alcalde– directament contra les
persones.

Jo a la Sra. Rosell mai –i deixi’m que ho digui– l’he atemptat personalment, sempre l’he respectat, com a institució
que ha sigut,  quan ha sigut alcaldessa i,  en aquest cas, entenc que portaveu del grup municipal del PDeCAT;
sempre amb la mà estesa, cosa que en molts casos, Sra. Rosell, he trobat a faltar de vostè en aquells moments que
ens trobàvem en situacions complicades. I l’hi  segueixo dient –l’hi segueixo dient. I després, quan vostè vulgui,
parlem i tractem aquells temes que vostè coneix que fan que ens assenyalin diàriament als que som representants
del Partit Popular aquí, a Sant Sadurní.
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Moltes gràcies.”

Dona la paraula el Sr. Alcalde:

“Gràcies. Té la paraula el Sr. Rafa Berlanga, per part d’Iniciativa.”

“Sí. Nosaltres només dir que no compartim molts dels discursos que avui s’han fet aquí, ni per part del PP –en
absolut–, en moltes coses que s’han dit també des de la CUP, tampoc, i altres parts de discursos. Cadascú té la
seva ideologia. I el que sobretot no compartim és les actituds que s’han pogut entreveure aquí, i del que s’ha parlat
del tema de violència; en això no estem en absolut a favor.

Centrant-nos en el tema de la moció, que és al que ens hauria de portar això, sí que reafirmem el nostre suport. I, sí,
dir-li al Sr. Carles que crec que hauria de predicar amb l’exemple i no tant amb la paraula, perquè no trobo just que
demani l’atenció absoluta, cada vegada que vostè parla, i no es pot ni tan sols desviar l’atenció perquè està parlant
vostè, i quan jo estava parlant vostè no ha tingut el mateix respecte. Li demano, eh?, que faci el mateix que demana,
que el que no vulgui per a vostè no ho faci per als altres; només això.

Gràcies.”

Dona la paraula el Sr. Alcalde:

“Sr. Alberto Gual, per part dels Socialistes.”

“No estic disposat, aquí, a aguantar insults. Jo ho sento. Els mil i escaig votants que m’han votat, m’han votat per
vindre a fer una gestió, no per aguantar insults de la gent, perquè això no és el joc democràtic i no ho hem de
suportar més.

Així  que,  Mati,  de  veritat,  que tinguis  molta  sort  amb la  nova  època que et  ve  –que  tinguis  molta  sort–,  que
segurament estaràs més tranquil·la del que estem aquí. I nosaltres ens aixequem, perquè no tenim res més a dir
aquesta nit.

Adéu.”

Els membres del PSC-CP abandonen la sessió

Dona la paraula el Sr. Alcalde:

“Moltes gràcies. Passem la paraula a la Montse Medall, per part d’Esquerra Republicana.”

“Gràcies, Sr.  Alcalde. Res, nosaltres mai estarem a favor  de la violència,  sempre la condemnarem. Ara mateix
s’acaben d’aixecar els tres membres del Partit socialista. Heus aquí el respecte, heus aquí la democràcia. Sempre
que sigui dels del seu punt de vista, sí; quan no és el seu punt de vista, no. Vostès no ho veuen. Ha set lamentable.
S’han omplert la boca de democràcia, s’han omplert la boca de respecte, i quan els ha semblat oportú, s’han aixecat
i se n’han anat, però abans hem hagut de suportar segons quines gesticulacions, segons quines maneres de fer les
coses, de tancar carpetes i de donar cops de bolígrafs, de mòbils, etcètera. Heus aquí el respecte. Heus aquí la
democràcia.

Dit això, nosaltres ens posicionarem en la moció votant a favor, i reiterem tot el que ja hem dit.

Gràcies.”

[Veus de fons.]

Diu el Sr. Alcalde:

“Un moment. Ja li passo –ja li passo. Per tancar. I si pot ser amb un minut, que no en siguin dos.”

Exposa la Sra. Maria Rosell i Medall, regidora del grup municipal del PDeCAT:

“Com  que  el  Partit  dels  Socialistes  no  està  present  perquè  ha  marxat  i  són  les  persones  que  havien  dit  si
modificàvem el punt número 2, que dèiem..., el punt primer, perdó, que allà on nosaltres dèiem «manifestar que
considerem  injustificable  la  decisió  de  mantenir...»  tot  això,  ells  demanaven  també  «que  alguns  consideren
desproporcionada». Jo demanaria que el deixéssim tal... No sé si Iniciativa...  [Veus de fons.] Doncs, jo retiraria
aquest segon punt i el deixaria com abans, que diu –perdó, el primer punt–: ‘manifestar que considerem injustificable

7584

NIF P0824000D · Plaça Ajuntament, 1 · 08770 Sant Sadurní d'Anoia · Tel. 938 910 325 · Fax. 938 183 470 · www.santsadurni.cat



la decisió de mantenir en presó preventiva els càrrecs electes i representants de l’ANC i Òmnium Cultural, dels
quals demanem l’excarceració.’ Havíem fet aquesta modificació en pro de poder dialogar i mantenir una empatia
amb el Partit dels Socialistes, però com que s’ha aixecat i han marxat –per tant, que ells no votaran–, deixaríem el
primer punt de la manera que li he redactat, Sra. Secretària.

Gràcies.”

Diu el Sr. Alcalde:

“Moltes gràcies.

Passem a la votació, doncs, d’aquesta moció presentada pels grups municipals del PDeCAT, Esquerra  i la CUP,
que sol·licita l’apropament dels presos catalans Jordi Cuixart, Jordi Sànchez, Joaquim Forn, Oriol Junqueras i els
altres que van entrar divendres passat.

Per tant, vots a favor de la moció?

Són 5 del PDeCAT, 4 d’Esquerra, 2 d’Iniciativa i 1 de la CUP: 12 vots a favor.

Vots en contra?

1, que és del PDeCAT. [Algú diu: ‘Del PP!’] Ai! Del PP, perdó. És que no estàvem acostumats a arribar a aquests
plens tan llargs.

Per tant, la moció queda aprovada.”

Moció número 13.

VOTACIÓ: La moció és aprovada per 12 vots a favor dels grups municipals del PDeCAT (5), ERC(4), CUP(1) ICV
(2) i 1 en contra del PP.  (1)

Votació

PARTIT DEMOCRATA EUROPEU CATALÀ: A favor  5
ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA - ACORD MUNICIPAL: A favor  4
CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR-POBLE ACTIU: A favor   1 
INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS-ESQUERRA UNIDA I ALTERNATIVA-ENTESA: A favor  2
PARTIT POPULAR: Abstencions 1

Moció número 11.

Aquesta moció es retirada de l'ordre del dia. 

URGÈNCIES SOBREVINGUDES
“Si em permeten, faria una modificació de l’ordre del dia –si me la permeten–, perquè s’ha incorporat el punt 16, que
és una altra moció d’urgència –per tant s’hauria de votar la urgència–, que és sobre ratificar  el Decret, doncs, que
es va signar des d’Alcaldia, a la carta de suport de concessió de la Creu de Sant Jordi per a la Secretaria de
Federacions  i  Agrupacions  Forestals  de  Catalunya.  Dic  modificar  això,  perquè  si  passéssim  al  punt  que  li
correspondria... El punt que correspondria no podria votar i, doncs... Ja hem quedat coixos en aquest plenari, doncs,
crec que ha de marxar amb totes les votacions que hi hagi.  Per tant, jo crec que aquesta moció s’ha de votar
d’urgència –oi, secretària?–, perquè es va incorporar després de la Junta de Portaveus, que em sembla que se’n va
parlar.

Per tant, si els sembla bé, votarem la urgència de la moció.

Vots favorables a la urgència de la moció?

Queda, doncs..., per unanimitat dels presents, que són 13 vots a favor.
VOTACIÓ DE L'URGÈNCIA :  Es aprovada  per  unanimitat dels membres presents que representa la majoria
absoluta del nombre legal de membres d'aquesta Corporació.
16.- DONAR COMPTE AL PLE DE LA RATIFICACIÓ DEL DECRET 537/2018 DE LA CARTA DE SUPORT A LA
CONCESSIÓ DE LA CREU DE SANT JORDI  PER AL SECRETARIAT DE FEDERACIONS I AGRUPACIONS DE
DEFENSA FORESTAL DE CATALUNYA (SFADF) - Expedient SEC/153/2018
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Aprofitant els 30 anys de la creació de les primeres ADF l'any 1986/87, el Consell Comarcal del Bages  sol·licita  a
l'Hble. Conseller de Cultura de la Generalitat de Catalunya la concessió de la Creu de Sant Jordi per al Secretariat
de Federacions i Agrupacions de Defensa Forestal de Catalunya (SFADF), que agrupa les ADF Catalunya. Formada
per  entitats  sense afany de  lucre,  formades per  propietaris  forestals,  ajuntaments  del  municipis  del  seu àmbit
territorial, voluntaris i voluntàries que tenen com a finalitat la prevenció i la lluita contra els incendis forestals.

L'adhesió a aquesta proposta, com a reconeixement a la tasca cívica que han fet els seus membres, persones
voluntàries que, des de l'any 1986, han demostrat que, per les seves qualitats personals i la coneixença del territori,
són bons col·laboradors del Cos de Bombers en els incendis i emergències que s'han presentat en el nostre país.

Tothom reconeix la feina feta durant aquest 30 anys per part de tots els voluntaris en els treballs de prevenció i
suport  a l'extinció dels incendis forestals del  nostre país, i  seria un motiu de reconeixement l'obtenció d'aquest
guardó.

Atès que la  Creu de Sant  Jordi  de la  Generalitat  de Catalunya va ser  creada pel  Decret  457/1981,  de 18 de
desembre, amb la finalitat de distingir aquelles persones naturals o jurídiques que, pels seus mèrits, hagin prestat
serveis destacats a Catalunya en la defensa de la seva identitat o, més generalment, en el pla social, cívic i cultural.

Per tot això, el Ple acorda:

PRIMER.- Ratificar el Decret d'Alcaldia núm.537/2018 de data 21 de març de 2018, en el sentit de donar suport i
adherir-nos a la proposta per a la concessió de la Creu de Sant Jordi al Secretariat de Federacions i Agrupacions de
Defensa forestal de Catalunya (SFADF).

“DECRET D'ALCALDIA

Sant Sadurní d'Anoia, el dia de la data indicada al segell d'òrgan.

Coneixedors de que el Consell Comarcal del Bages sol·licitarà a l'Hble. Conseller de Cultura de la Generalitat de Catalunya la concessió de la
Creu de Sant Jordi per al Secretariat de Federacions i Agrupacions de Defensa Forestal de Catalunya (SFADF),  que agrupa les ADF Catalunya.
Entitats sense afany de lucre, formades per propietaris forestals, ajuntaments dels municipis del seu àmbit territorial, voluntaris i voluntàries que
tenen com a finalitat la prevenció i la lluita contra els incendis forestals. És per això, que volem donar la nostra total adhesió a aquesta proposta,
com a reconeixement a la tasca cívica que han fet els seus membres, persones voluntàries que, des de l'any 1986, han demostrat que, per les
seves qualitats personals i la coneixença del territori, són bons col·laboradors del cos de Bombers en els incendis i emergències que s'han
presentat en el nostre país.

Que l’activitat que realitzen les agrupacions ADF Catalunya  creiem que és mereixedora de la Creu de Sant Jordi que atorga la Generalitat de
Catalunya.

 En virtut de les atribucions que legalment tinc conferides resolc:

PRIMER: Recolzar,  davant  la  Generalitat  de  Catalunya,  la  demanda del  Secretariat  de  Federacions  i  d'Agrupacions  de  Defensa Forestal
Catalunya (SFADF) de l'atorgament de la distinció de la  Creu de Sant Jordi, en reconeixement de l'activitat de l'entitat  des de l'any 1986.

SEGON:  Ratificar aquest acord a la propera Junta de Govern Local.

TERCER: Comunicar aquest acord a la Generalitat de Catalunya i al Secretariat de Federacions i d'Agrupacions de Defensa Forestal  Catalunya
(SFADF).

Ho mana i signa el senyor Josep Maria Ribas i Ferrer, alcalde-president de l'Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia, davant meu, la secretària de la
Corporació, qui dono fe en el lloc i data indicats a l'encapçalament.”

INTERVENCIONS:

Passarà, doncs, a parlar de la moció, el Sr. Toni Sisternas.”

“Moltes gràcies, Sr. Alcalde. Doncs, bé es tracta de ratificar el Decret d’Alcaldia 537/2018, de data 21 de març, on,
doncs, aprofitant els trenta anys de creació de les primeres ADFs, el Consell Comarcal del Bages sol·licita al molt
honorable conseller de Cultura de la Generalitat de Catalunya la concessió de la Creu de Sant Jordi al Secretariat
de Federacions i Agrupacions de Defensa Forestals, que agrupa les ADF de Catalunya, format per entitats sense
afany  de  lucre,  amb  propietaris  forestals,  ajuntaments  de  municipis  als  seus  àmbits  territorials,  voluntaris  i
voluntàries, que tenen com a finalitat la prevenció i la lluita contra els incendis forestals.

L'adhesió a aquesta proposta és com a reconeixement a la tasca cívica que estan fent aquests membres voluntaris,
des  del  1986,  i  que  han  demostrat  les  seves  qualitats  personals  i  la  coneixença  del  territori,  que  són  bons
col·laboradors del Cos de Bombers en els incendis i emergències que s'han presentat en el nostre país.

Tothom reconeix la feina feta durant aquest trenta anys per part dels voluntaris en els treballs de prevenció i suport a
l'extinció dels incendis forestals, i seria un motiu de reconeixement l'obtenció d'aquest guardó.
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Atès que la Creu de Sant Jordi de la Generalitat va ser creada pel Decret 457/1981, de 18 de desembre, amb la
finalitat de distingir aquelles persones naturals o jurídiques que, pels seus mèrits, hagin prestat serveis destacats a
Catalunya en la defensa de la seva identitat o, més generalment, en el pla social, cívic i cultural...

Per tot això, el Ple Municipal acordem ratificar aquest Decret d'Alcaldia núm.537/2018, de data 21 de març de 2018,
en el sentit de donar suport i adherir-nos a la proposta per a la concessió de la Creu de Sant Jordi al Secretariat de
Federacions i Agrupacions de Defensa Forestal de Catalunya.”

Abandona la sessió el regidor del PDeCAT, el senyor Josep Subirana.

Diu el Sr. Alcalde:

“Moltes gràcies. Passem la paraula al Sr. Carles Jiménez, per part del Partit Popular.”

“Moltes  gràcies,  Sr.  Alcalde,  per  donar  ple  suport  a  la  ratificació  d’aquest  decret  i  sumar-nos  plenament  a  la
sol·licitud i al recolzament perquè les ADFs de Catalunya puguin rebre aquesta Creu de Sant Jordi de la Generalitat
de Catalunya.

Moltes gràcies.”

Dona la paraula el Sr. Alcalde:

“Moltes gràcies. Té la paraula el Sr. Rafa Berlanga, per part d’Iniciativa.”

“Hi donarem suport, nosaltres, també, sí.”

Dona la paraula el Sr. Alcalde:

“Moltes gràcies. Per part de la CUP, el Sr. Jordi Pujol.”

“Sí, també hi donarem suport.”

Dona la paraula el Sr. Alcalde:

“Moltes gràcies. Per part d’Esquerra Republicana ja ha parlat el regidor. Per part del PDeCAT, la Sra. Maria Rosell.”

“També hi donem suport.”

Diu el Sr. Alcalde:

“Si els sembla bé, passaríem a votació de la moció.

Vots favorables a la moció?

S’aprova per unanimitat, per 12 vots favorables.” 

VOTACIÓ :  L'acord  és aprovat  per  unanimitat dels  membres presents que representa la  majoria  absoluta del
nombre legal de membres d'aquesta Corporació.

PRESA DE CONEIXEMENT

“I passaríem, ara sí, al punt 14, que és la presa de coneixement de la renúncia del càrrec de regidora, en aquest cas
de la Sra. Matilde Hernando, per part d’Iniciativa. 

14.- PRESA DE CONEIXEMENT DE LA RENÚNCIA AL CÀRREC DE REGIDORA - Expedient SEC/171/2018

La regidora de l’Ajuntament, senyora Matilde Hernando Garcia, ha presentat un escrit en data 21 de març de 2018
amb el núm. 3470 del Registre d’entrades, en base el qual renúncia a la condició de regidora de l’Ajuntament, pel
grup municipal de ICV-EUiA-E i a l’acta d’electe local. 

La referida renúncia s’ha de fer efectiva davant el Ple municipal.
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En conseqüència,  el  tràmit  següent  seria  proposar  a  la  Junta  Electoral  Central  l’expedició  de  la  corresponent
credencial  a favor  del  següent  de la  llista perquè pogués prendre possessió del  càrrec  de regidor/a  d’aquesta
Corporació.

En la llista de la candidatura del partit polític de la qual forma part la regidora, amb motiu de les eleccions municipals
de 24 de maig de 2015, hi figuren els candidats que en ordre descendent poden optar a la substitució.

Legislació  aplicable

Art. 9.4 del RD 2568/1986, de 26 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i
Règim Jurídic de les Entitats Locals.

Art.182 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general.

Instrucció de 10 de juliol de 2003, de la Junta Electoral Central, sobre substitució de càrrecs representatius locals, la
renuncia ha de fer-se efectiva per  escrit  davant  el  Ple de la  Corporació a qui  correspondrà prendre raó de la
mateixa.

Els arts.19.1.l i 182 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general, en relació a la substitució
de càrrecs representatius locals, atribuint-se a la Junta Electoral Central, l’expedició de credencials als regidors en
casos de vacant per renúncia, quan hagin finalitzat el seu mandat les Juntes Electorals de Zona, en relació al procés
electoral de renovació de càrrecs municipals, com és el cas. 

La instrucció de 10 de juliol de 2003, de la Junta Electoral Central, sobre substitució dels càrrecs representatius
locals,  on s’estableix com efecte de la renúncia, la pèrdua del  càrrec de regidor,  havent de prendre raó el Ple
municipal i d’indicar el nom de la persona, que a criteri de la Corporació, correspongui cobrir la vacant, de forma
prèvia a la tramitació de l’expedient davant la Junta Electoral Central. 

En base al que s’ha exposat, el Ple de la corporació, PREN CONEIXEMENT de la renúncia al càrrec i a l’acta de
regidora de l’Ajuntament de la senyora Matilde Hernando Garcia del  grup municipal de ICV-EUiA-E, en base a
l’escrit presentat en data 21 de març de 2018 amb el núm. 3470 del Registre d’entrades.

Conseqüentment, 

PRIMER.- Fer efectiva en aquest acte aquesta renúncia, per la qual cosa, des d’aquest moment, la regidora deixa
d'ostentar els drets i deures del càrrec.

SEGON.- Tramitar l’expedient corresponent a la substitució de la regidora que ha cessat,  sol·licitant a la Junta
Electoral  Central  que  expedeixi  credencial  a  favor  de  qui  figuri  en  el  següent  lloc  de  la  llista  electoral  de  la
candidatura, - llevat que en el cas de mort, d’incapacitat o renúncia, l'escó s'atribuirà al candidat o, si és el cas, al
suplent de la mateixa llista a qui correspongui -, atenent el seu ordre de col·locació, al qual li correspon d’acord amb
la normativa electoral vigent, perquè es procedeixi a l’expedició de la corresponent credencial, per poder prendre
possessió del càrrec de regidor/a d’aquesta Corporació. 

TERCER.- Donar trasllat de l’expedient corresponent a la Junta Electoral Central perquè atorgui la corresponent
credencial. 

QUART.- Donar trasllat de l’acord als interessats als efectes oportuns, fent-ho públic a la seu electrònica municipal i
al portal de transparència.

INTERVENCIONS:

Té la paraula, Sra. Mati.Hernando, permeti’m que la tutegi, en aquest procés final. I, per tant, doncs, té la paraula.”

“Doncs,  moltes  gràcies.  Com  a  comiat,  primer  de  tot  donar-vos  les  gràcies  per  aquests  anys,  per  aquest
aprenentatge, per tota aquesta paciència. I, sí, dir que la veritat és que en aquests moment sap una mica de greu,
no?, que tot plegat sigui..., o es doni aquesta imatge que sí que malauradament, en alguna o altra ocasió, doncs,
hem patit. Són moments complicats per a tothom. Tenim, com deia abans el Carles, poder sí, la pell primeta, potser
les circumstàncies també així ens fan sentir el tema, no?

Però, bé, tot i així, desitjar que tingueu tots la millor entesa possible. Crec que, tret del que es pugui sentir, moltes es
pugui donar a entendre aquí l’ímpetu, no?, que ens provoca el debat, doncs, tots som bons companys, bons veïns i,
bé, ja fa anys que ens coneixem i ens estimem, dins de tot el que pugui pensar la gent.
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Bé, i no m’allargaré més, perquè ja són hores d'anar-se'n i sopar i descansar.

Primer..., no ho sé senyora secretària, he de llegir...? [Veus de fons.] No cal.

Bé, doncs, moltes gràcies per tot, de veritat, i, bé, com a vilatana i com a, no ho sé, veïna, doncs, imagino que ens
veurem i que continuaré donant guerra, com sempre he fet.

Moltes gràcies.”

Dona la paraula el Sr. Alcalde:

“Moltes gràcies. Sr. Carles Jiménez, si li vol dirigir unes paraules...”

“Moltes gràcies. Mati, jo t’he de dir, per proximitat, no?, que hem compartit pupitre quasi tres anys, i que ha sigut
també un plaer compartir aquest pupitre, no?, que ha sigut pràcticament... A mi em rondinen molt quan parlo, però
pràcticament només puc parlar amb tu. Per tant, has sigut companya de debats quan hem estat parlant i algú..., a mi
em rondinen sempre, no? I  que ho accepto, ho assumeixo, i  que des d’aquí,  doncs, demano disculpes. En un
determinat moment, quan hi ha aquest debat, no?, que vols comentar quelcom, doncs, dius «ostres!» Com passa
aquí, no? I, realment, agafar aquestes paraules que tu deies, no?: que aquí som bons companys, som bons veïns. I
això és el que hauria d’imperar, no?, en aquest plenari, que puguem defensar amb vehemència, des del respecte,
aquelles idees que cadascú tinguem, no? Perquè ens posen a les antípodes –i deixi’m que ho digui, no?– polítiques
al Sr. Pujol i a mi, però en definitiva som companys d’aquest plenari, agradi més o no. Però hauríem de poder seguir
tractant-nos,  ésser  aquests  bons  companys,  bons  veïns;  ja  no  sé  si  estimar-nos,  estimar-nos,  però  sí  poder
compartir bons moments i idees, i sobretot una visió d’un Sant Sadurní millor.

Jo, Mati, crec que tu has aportat –i deixa’m que així ho digui, no?–, en aquests tres anys, aquesta idea de voler
canviar Sant Sadurní. Jo crec que hem compartit moltes comissions. Dintre de la teva voluntat d’aprendre i la teva
voluntat de canviar Sant Sadurní, ens has ensenyat..., jo portava ja quatre anys en aquest Ajuntament i el teu aire
fresc m’ha dit: «Ostres, és que hi han coses que es poden canviar!», i des de la il·lusió i la vocació que tu hi has
posat. I això és el que m’emporto, no?, i que també ho vull posar palès en aquest plenari: aquesta vocació i il·lusió
que has transmès. I amb aquesta..., no sé si aquesta aura que tens, que crees flow i que crees..., bon sentiment –
deixa’m dir-ho, no?: bon sentiment. Que molts cops, no?, quan entres en aquest debat que acabem de sortir, doncs,
què menys, no?, poder tancar entre tots i dir: «Ostres, és que la Mati portava un flow air.» I aquest flow air..., a mi
segurament –i deixi’m que..., sé que tenim aquí la Vero, no?– em costarà. I com tindrem pocs mesos, potser no
arribarem a tindre aquest flow. Però...

Mati, Gràcies.”

Dona la paraula el Sr. Alcalde:

“Moltes gràcies. Té la paraula el Sr. Jordi Pujol, per part de la CUP. [Veus de fons.] Perdoni, el deixava l’últim –el
deixava l’últim. El Sr. Rafa Berlanga.”

“Doncs, res, jo només dir: moltes gràcies, Mati, moltíssimes gràcies. Realment, aquest projecte del grup municipal
d’Iniciativa  no  hauria  estat  possible  si  no  hagués  sigut  per  tu,  i  ho  saps.  Som un grup que,  sense cap tipus
d’experiència política, ens vam arriscar a una aventura i, bé, s’ha d’estar una mica boig, per no dir..., no sé si és
valent o una mica boig, per arriscar-se a aquesta aventura. Tu vas tenir la valentia d’arriscar-te amb nosaltres, i la
valentia de posar-te al davant quan ningú realment volia tirar del daixò. Llavors, t’haig d’agrair tot aquest esforç que
has fet, eh?, d’estar al davant quan realment era difícil començar; que vam començar de zero i de res, sempre ho he
dit. Realment, nosaltres no teníem cap tipus d’experiència ni sabíem d’on veníem; havia de començar un projecte
nou. I posar-se aquí al davant..., penso que s’ha de tenir molta valentia. Les coses han anat com han anat, però
realment el més important és el principi, és el començament, i això no hauria estat possible sense tu. 

I donar-te les gràcies. Moltes, moltes gràcies.

I  dir  també  que  ja  tenim  una  candidata  efectiva,  eh?  Vero  Berlanga  Rojas  serà  la  candidata  efectiva.  Estan
informades les dues persones que són al davant, a la llista. Estan d’acord a fer la renúncia i han de fer la renúncia
efectiva; un serà molt més fàcil. Manuel Florido Quintana, que és el tercer, farà la renúncia bastant més fàcil perquè
és d’aquí, del poble, i ho signarà directament i farà..., no sé com ho farà, però més fàcil. Amb Daniel González Villar
tenim un petit problema i costarà una mica més, perquè ell viu a Barcelona, està desconnectat de nosaltres. Ja he
contactat amb ell. No té cap problema a fer la renúncia, però ara està fora, de vacances, i segurament fins a la
setmana que ve no tindrem la seva renúncia efectiva. No sé si la farem davant d’un notari o vindrà aquí, però, bé,
d’alguna manera ho farem. Però cap problema. 

I res més. Gràcies.”
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Dona la paraula el Sr. Alcalde:

“Moltes gràcies. Té la paraula el Sr. Jordi Pujol, per part de la CUP.”

“Bé, per part de la CUP –dels dos regidors de la CUP, encara que la Carlota ja no hi és–, agrair a la Mati tota la feina
que has fet. També, doncs, per part de la CUP, posar en valor que, segurament, doncs, d’aquest plenari –excepte,
diguem-ne, la Carlota–, la Mati és la persona de la resta de formacions polítiques amb qui hem tingut més sintonia
ideològica i més sintonia política, no?, que segurament, doncs, s’ha hagut de mossegar la llengua moltes vegades, i
segurament, diguem-ne, si no hagués estat així, doncs, encara n’hauríem tingut més, de sintonia política i d’afinitat
ideològica. I,  per tant, doncs, ens sap greu que pleguis, no? En tot cas, doncs, ens seguirem trobant;  amb mil
històries, al poble, amb mil lluites i... I seguir lluitant.”

Dona la paraula el Sr. Alcalde:

“Moltes gràcies. Té la paraula la Sra. Montse Medall.”

“Bé, Mati, donar-te les gràcies, no? Nosaltres et coneixíem una mica, com tu has dit abans, com a ciutadana i com a
veïna –lluitaves molt, ja, des d’aquella posició–, i aquest esperit teu et va fer, com ha dit molt bé en Rafael, entomar
el projecte. Aquí, jo penso que has crescut molt. I jo, personalment, i crec que és compartit amb els meus companys,
hem crescut amb tu també en moltes coses. I sí que et demanaria que continuïs des de l’altra banda en aquesta
lluita. I com que has estat a dintre, entendràs moltes coses que potser no s’entenen fins que no hi som, les teves
aportacions i la teva lluita serà molt més constructiva i ens ajudarà molt més en endavant.

Només desitjar-te molta sort en la nova etapa que comences, i això sí –i ja molt personal meu–, jo sí que et trobaré
a faltar –sí que ens trobarem en molt llocs–; hem tingut molta sintonia. I res, ha set, de debò de debò, un plaer
compartir tantes i tantes estones, mossegades de llengua i no tant mossegades llengua.

Gràcies, Mati.”

Dona la paraula el Sr. Alcalde:

“Moltes gràcies. Té la paraula la Sra. Maria Rosell, per part del PDeCAT.”

“Moltes gràcies, Alcalde. Bé, la Mati no va començar en política ara fa tres anys, perquè ja va començar en política
de la mà, també, del regidor Herrando, que van estar treballant conjuntament ells dos i també vam estar col·laborant
amb el nostre partit i  vam poder treballar. Per tant, que la coneixença...  A part de ser una veïna del poble i de
conèixer-nos del poble, políticament, encara que no hagués estat a l’Ajuntament, ja estava treballant pel poble des
de la rereguarda, ja ho ha fet durant molt de temps.

Al final has pogut entrar en política; has vist l’amabilitat de la política, la duresa i la cruesa, i també el que no és tan
maco. Però, bé, tot ens ensenya a la vida. Jo crec que sí que és cert que tothom n’aprenem, n’hem après.

I sí que et vull agrair, en nom de tot el meu grup, la teva empatia que sempre has tingut, la teva senzillesa, la teva
amabilitat, fer les coses fàcils –perquè és així–, i de poder treballar conjuntament i coordinadament, i poder arribar a
marcar..., dins de la discrepància, poder arribar a acords, perquè sí que és cert que s’han pogut anar arreglant i fent
les coses més fàcils.

Et desitjo molta sort –sé que la vida ja t’està canviant–, que trobis feina ben aviat, i que tot t’anirà bé, seguríssim. I ja
ens veurem pel poble i per tot arreu. I, bé, ja saps que si algun dia et vols avorrir molt, véns cap aquí, al Ple, i ens
escoltes asseguda allà.

Gràcies, Mati. Felicitats i una abraçada ben forta.”

Exposa el Sr. Alcalde:

“Moltes gràcies. Per tancar el punt..., agafant les últimes paraules de la Maria Rosell, avui no és que hagi sigut un
ple massa avorrit amb tot el que hi ha hagut avui aquí. Però sí, doncs, per tancar aquest punt i aquest pas per la
política de Mati Hernando, dir, doncs, que és bo que les persones dediquin una part de la seva vida a la política, és
una manera d’ajudar la ciutadania, d’ajudar el seu poble on viuen, que a vegades les coses des de fora es veuen
molt més fàcils que quan estàs a dintre.

No t’he d’explicar re d’aquestes coses, perquè sí que és cert que has estat tres anys de regidora, però ja en el món
de la política portaves molts anys amb anteriors, podríem dir, grups que s’havien format, però no dintre d’aquest
plenari en aquests tres anys. Dir-te, doncs, que ha sigut un plaer treballar amb tu, amb algunes discussions. I també
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dir, doncs, que el teu objectiu,  i  sobretot de cara al medi ambient, en el qual has sigut molt  incisiva en aquest
Ajuntament, crec que també fa falta, i suposo que el senyor Toni Sisternas et trobarà a faltar, però com que ja saps
el seu correu, li  podràs anar donant les observacions que vegis per Sant Sadurní,  que em consta, doncs, que
qualsevol apreciació que fas ell la té sempre present.

Per  tant,  desitjar-te  sort  en  aquesta  nova etapa que  iniciaràs,  que  ens  trobaràs  sempre  aquí,  a  l’Ajuntament,
almenys fins al maig del 2019, si algú no marxa abans, com avui. I dir que hi ha una cosa que m’alegra molt del
vostre grup. És una cosa que jo, quan vaig a algun ajuntament o tinc alguna visita, sempre dic. L’Ajuntament de Sant
Sadurní està governat per dones, perquè en són nou, i vuit homes, i amb aquest canvi que fareu continuarà sent un
ajuntament governat per nou dones i vuit homes. Per tant, és una cosa d’orgull.

Per tant, Mati, que tinguis molta sort en aquest nou camí que emprendràs.”

Manifesta la Sra. Matilde Hernando i Garcia, regidora del grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds:

“Donar-vos les  gràcies  a vosaltres;  als  tècnics  de l’Ajuntament,  que han estat  molt  pacients,  també.  I...,  bé,  a
l’Alberto també..., bé, d’alguna manera s’han acomiadat, no?, i tot i que no estan aquí, doncs, donar les gràcies per
l’estima, per l’entesa també amb ells i pels desitjos de que em vagin bé les coses.

Res. Salut i feu les coses bé. No us allargueu massa, perquè avui estic segura que ningú ens està escoltant –això
és seguríssim. Però, bé, que feu bona feina, companys!

Gràcies.”

____________________________________________________________
LA PRESIDÈNCIA DECLARA QUE ELS MEMBRES DE LA CORPORACIÓ PRENEN CONEIXEMENT

____________________________________________________________ 

PRECS I PREGUNTES
Moltes gràcies. Tot i  que acaba la seva etapa com a regidora, no hem acabat el Ple. I,  per tant, li  agrairé que
continuï asseguda, esperant l’últim punt, que és el punt número 15, que és la pregunta feta pel grup municipal..., pel
seu grup en aquest cas, sobre l’empresa SUMAR. Si vol, ja l’hi puc contestar, perquè tinc una miqueta de resposta,
tot i que la hi enviaré, eh?

15.- PREGUNTA DEL GRUP MUNICIPAL ICV-EUIA-E SOBRE L'EMPRESA SUMAR - Expedient SEC/180/2018

Aquesta pregunta va ser requerida per la regidora Àngels Canals al Ple de gener, en una petita discussió sobre les
vinculacions financero-ecnòmiques de la empresa SUMAR i que li va ser enviada per escrit el deia 4 de febrer i de
moment encara no hem tingut noticies. Amb la intenció de no demorar més les respostes i fer-les de manera més
transparent, les presentem en aquest Ple de març.

Fem un petit resum de les informacions que hem pogut recopilar. Totes estan contrastades en diferents mitjans però
hi poden haver errors. 

Exposició dels fets:

El  Consorci d'Acció Social  de Catalunya,  en endavant  CASC, va ser creat  pels Consorcis d'Acció Social de la
Garrotxa, Pla de l'Estany-Banyoles i Gironès-Salt amb el suport del Departament d'Acció Ciutadana i Ciutadania
l'octubre de 2008.

El CASC crea SUMAR el desembre de 2008 i FASI el 2009.

El CASC crea el primer patronat del tercer sector a instàncies del Departament de Benestar Social i Família. Format
per CASC, Plataforma Educativa i Casa Equipaments (formada majoritàriament per FIATC).

En 2013 la LARSAL posa en perill la continuïtat dels consorcis. Miquel Noguer, president del CASC (membre del
consell d'administració de La Caixa, vicepresident de la Diputació de Girona i alcalde de Banyoles per CiU), proposa
que la Diputació de Girona sigui l'ens prioritari i entra a formar part de CASC amb 7.500 € i el 51% de SUMAR el
2014.

En 2016 comencen una sèrie de denúncies i notícies a diferents diaris sobre, entre altres escàndols, una trama de
portes  giratòries,  contractes  inflats  i  lloguers  molt  per  sobre  del  preu  real  dels  locals;  Entre  la  DGAIA,  Casa
Equipament i Plataforma Educativa, propietària aquesta del 25% de FASI.

Enric Calvo fundador i tresorer de Plataforma Educativa, director adjunt de FASI i Director General de la DGAIA des
del 2016, en excedència de FASI, que va rebre gairebé 20 milions d'euros en adjudicacions de l'administració en
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l'últim any i mig.

A l'agost de 2017 dimiteix Enric Calvo com a Director General de la DGAIA i deixa l'acta de Regidor d'ERC a Girona.
Torna reincorporar-se a FASI en una maniobra de dubtosa legalitat segons la llei d'incompatibilitats i molt poc ètica.

En 2014 deixa d'aparèixer FASI en les memòries de SUMAR i al 2017 es deixa de fer menció del CASC als estatuts
de SUMAR.

SUMAR continua compartint càrrecs de responsabilitat amb FASI, Plataforma Educativa i Casa Equipaments.

Estanis Vayreda és director de SUMAR, subdirector de FASI i va ser director de Casa Equipaments (FIATC) en 2015
i 2016. També és regidor del PDeCAT a Girona i director del Consorci Localret.

Preguntes:

PRIMER.-  Continua  existint  una  relació  financera  econòmica  entre  les  empreses  SUMAR,  FASI  (Plataforma
Educativa) i Casa Equipaments (FIATC)?

SEGON.- Des de quant treballa el nostre ajuntament amb FIATC i amb quin volum de contractació.

INTERVENCIONS:

Exposa el Sr. Alcalde:

És a dir, una de les preguntes..., la pregunta que fa sobre l’empresa SUMAR, que és l’empresa que gestiona la
Casa  dels  Avis,  és  si  continua  existint  una  relació  financeroeconòmica  entre  les  empreses  SUMAR,  FASI,  la
Plataforma Educativa, Casa Equipaments i FIATC.

Per la resposta que a mi se m’ha enviat, que la hi transmetré per correu a vostè, diuen que no existeix cap relació
financero-econòmica entre les  empreses SUMAR, FASI,  Plataforma Educativa,  Casa Equipaments i  FIATC –no
existeix. De totes maneres, li faré arribar aquest e-mail que m’ha enviat.

I  també una altra pregunta era des de quan es treballa al  nostre Ajuntament amb FIATC i  amb quin volum de
contractació.

Tinc el volum de contractació d’aquest any 2018, que també li faré arribar. Ja li miraré de quin any és, però són
concessions que es fan per plecs de clàusules. En tenim una de 14.600 euros, que és l’adjudicació de l’assegurança
de responsabilitat patrimonial –això també li faré arribar–; una d’11.600 euros, que és l’adjudicació d’assegurança de
pèrdues o danys materials. Totes dues poden tindre pròrroga fins al juny del 2020, aquestes dues concessions. I un
increment d’assegurança, que és de 1.000 euros, que és per pèrdues i guanys de materials per l’actuació de capital
de l’edifici del Centre Cultural; és a dir, haver incorporat un edifici nou.

Per tant, això suma 27.300 euros. Li farem arribar el d’aquest any, més la resposta que ens ha fet directament des
de l’empresa SUMAR en aquesta qüestió.”

PRECS I PREGUNTES

“Dit això, passaríem a precs i preguntes. Si el Partit Popular vol fer algun prec o alguna pregunta... Té la paraula.”

Intervé el Sr. Carles Jiménez i Morera, regidor del grup municipal del Partit Popular:

“Moltes gràcies, Sr. Alcalde. Simplement per desitjar bona Pasqua.

Moltes gràcies.”

Finalitza el Sr. Alcalde:

“Se li agraeix la brevetat. Per part d’Iniciativa? [Pausa.] Per part de la CUP? [Pausa.] Per part d’Esquerra i PDeCAT
no en tindrem.

I, per tant, doncs, donem per acabat el Ple.

Si més no, agrair al públic existent, sobretot a la persona que ocuparà el lloc de la Mati, que ja està acostumada a
plens i, per tant, no li vindrà de nou, i a algun altre membre que també ha estat present fins quasi a l’últim punt.
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Desitjar bona Pasqua a tothom, i sobretot agrair la paciència que tenen els oients de Ràdio Sant Sadurní.

Molt bona nit.”

TANCAMENT DE L'ACTE

No havent-hi més assumptes a tractar, la Presidència aixeca la sessió quan són les 23:46hores.

I per a constància de tot això s'estén la present acta, del contingut de la qual, com a secretària , dono fe en el lloc i
data indicats a l'encapçalament.

Vist-i-plau,
F_FIRMA_6 F_FIRMA_1
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