
1 

 

Junts per Sant Quirze 
Av/ Pau Casals, 16 

08192 Sant Quirze del Vallès 

  info@juntspersantquirze.cat 
 

A L'ATENCIÓ DE LA SRA. ALCALDESSA-PRESIDENTA DE L'AJUNTAMENT DE SANT QUIRZE DEL 
VALLÈS 

Elisabeth Oliveras i Jorba, portaveu del Grup municipal de Junts per Sant Quirze-AM, trobant-se 
en període d’exposició pública l’aprovació inicial de modificació del Pressupost municipal per l’any 
2014, 

EXPOSA 

 

ANTECEDENTS 

El passat dia 23/12/2013 el Ple municipal va aprovar inicialment, per majoria, amb els vots en 
contra de ICV i Junts per Sant Quirze, el Pressupost municipal per l’any 2014. 

 

LEGITIMACIÓ JURÍDICA  

La legislació de règim local, així com la que fa referència concreta a les pròpies hisendes locals, 
recull el dret, entre altres, dels membres de la Corporació que votaren en contra de l’acord 
d’aprovació inicial a presentar al·legacions en el període d’exposició pública. Vist doncs tant els 
antecedents com la legitimació jurídica exposada, la que subscriu presenta les següents 
al·legacions a l’aprovació inicial del Pressupost Municipal per a l’any 2014. 

 

MOTIVACIONS  

El present pressupost s’ajusta a prudent i raonable previsió d’ingressos, ajustada als nivells 
d’execució rals. Aquest fet, que hauria de ser una regla de principis bàsica i una condició per al de 
l’elaboració de qualsevol pressupost, malauradament no ha sigut un element gaire controlat per 
l’equip de govern encapçalat per l’alcaldessa Mundi durant els darrers anys, que ha originat una 
gran desviació en forces conceptes del capítol d’ingressos. 

El nostre grup municipal -com s’ha posat de manifest en el temps transcorregut de mandat 
municipal-, té una visió diferent en aspectes fonamentals de l’acció de govern municipal. Algunes 
d’aquestes diferències -millor dit moltes d’elles- fan referència a qüestions que formen part del 
propi nucli de l’estructura de govern o bé a iniciatives del propi govern. Sigui com sigui, i com és 
lògic, aquestes qüestions on existeixen les diferències, tenen la seva traducció pressupostària tant 
en volum i origen dels ingressos a preveure com en propi destí de la despesa. 

Tanmateix, el grup municipal de Junts per Sant Quirze, vol ser proactiu i jugar un paper de 
responsabilitat i també de pragmatisme, i és per això que el conjunt d’al·legacions proposades no 
tan sols ho fan en voluntat de millora pel municipi, si no que són del tot implementables i 
depenen sols de la voluntat política de l’equip de govern. 
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Així, proposem subvencionar l’habitatge públic amb ingressos de sancionar els pisos buits dels 
bancs -cal recordar en aquest sentit la moció aprovada ara fa un any, on es demanava a les 
entitats financeres que deixessin d’especular amb els seus habitatges buits i els posessin a 
disposició de la borsa social d’habitatge mitjançant l’Oficina Local d’Habitatge (OLH). 

Aquestes al·legacions també prenen posicionament pel que respecta el destí de les inversions, 
que després de dos anys sense pràcticament invertir res de res, aquesta es recupera, tot i que a 
un volum encara lluny del que hauríem de tenir. Sense posar-nos a discutir de l’import, el grup 
municipal de Junts per Sant Quirze preveu un canvi de prioritats pel que respecta les inversions, 
fent èmfasi a dues urgències que arrosseguem des de fa anys, com és el dèficit d’inversió en el 
clavegueram i en la xarxa d’abastament d’aigua, que està comportant seriosos problemes. 

També proposem una darrera al·legació de sentit comú i d’ètica política, com és la d’eliminar les 
dietes dels membres de govern i disminuir la locomoció, fins que aquestes no es justifiquin de 
manera raonable. 

Una altre al·legació, és la d’assegurar, ja des de la pròpia memòria d’alcaldia, d’assegurar que la 
despesa prevista als capítols 2 i 4 (fonamentalment, les que reben els proveïdors que ens presten 
servei, com així també les entitats i les Escoles de Música i Bressol) es realitzaran tal i com es 
troben previstes, per evitar l’episodi succeït l’any 2012. 

Finalment, Junts per Sant Quirze es vol afegir a l’al·legació que ja ha presentat la secció sindical de 
CCOO a l’ajuntament, atès que va en la línia de peticions i també d’al·legacions del nostre grup 
municipal durant els darrers anys, que és l’eliminació dels càrrecs de confiança, i en especial, del 
que disposa la regidoria d’esports, atenent el seu nul impacte a l’àrea. 

És per això, en coherència amb l'exposat a través de l’acció política municipal, i en especial al Ple 
d’ordenances fiscals i al Ple de pressupostos, que el nostre grup municipal presenta el següent 
conjunt d’al·legacions, amb la voluntat de fer més eficient la despesa i el seu destí. 

 

Primera al·legació – Subvencionar l’habitatge públic i sanció a la banca 

El Ple municipal va aprovar el desembre de 2012 una moció a proposta del grup municipal de 
Junts per Sant Quirze, en la que es instava a  les entitats financeres a facilitar l'accés a la seva 
borsa d'habitatges buits mitjançant l'aplicació de lloguers socials. Aquesta moció contemplava la 
possibilitat d'imposar sancions a les entitats que mantinguessin habitatges buits. 

D'altra banda, i és un fet que recentment s'ha constatat en el marc d'altres debats municipals, 
que el preu del lloguer d'habitatges mitjançant la nostra empresa municipal COMU es troba lluny 
del que hauria de ser un preu de lloguer públic. 

Al·legació: 

 Crear una partida  per import de 90.000 euros en el capítol 2 del pressupost d’ingressos 
sota el concepte "Sancions per infrautilització d'habitatges buits". 

 Crear una partida per import de 90.000 euros en el capítol 4 del pressupost de despesa 
sota el concepte "Ajuts per l'accés a lloguer municipal". 

 



3 

 

Segona al·legació – Prioritzar inversió en clavegueram i xarxa d’abastament d’aigua 

Tal i com ja vam fer previ al ple de pressupostos, el grup municipal de Junts per Sant Quirze vol 
posar damunt la taula les inversions que considerem prioritàries per aquest any. 

Les propostes més quantioses que ha proposat l’equip de govern, responen a la “Supressió de 
barreres arquitectòniques”, “Millora de La Patronal”; “Millora Parc Can Feliu”, “Millora Centre 
Cívic Can Feliu”, “Adequació Riera de Les Fonts” i “Optimització espais i recursos OAC”, les quals 
sumen més del 50% de la inversió d’enguany, les quals no disposem encara de projectes o 
memòries descriptives de concreció de l’abast i caràcter de les actuacions. 

Des de  Junts per Sant Quirze considerem que les inversions inicialment previstes per l’equip de 
govern municipal pel que fa a “Millora de La  Patronal” i “Millora Parc de Can Feliu” i la 
“Optimització espais i recursos OAC”, a manca d’una justificació tècnica sobrevinguda, o 
excepcional, no es troben situades en la franja alta de prioritats. Cal assenyalar que el conjunt 
d’aquestes 3 inversions, ascendeixen durant els propers 4 anys a 450.000 €. 

Val a dir al respecte, que des de la seva rehabilitació -any 1998 i amb un cost  aproximat de 
900.000 €- l’edifici de la Patronal ha estat motiu de diverses inversions en el darrers vuit anys. En 
cap cas aquestes inversions han respost a un pla d’explotació pautat, el que dóna una certa 
impressió d’improvisació i de “tapa forats”.  D’altra banda, l’estat que presenta el Parc de Can 
Feliu és realment millorable, però en cap cas passa per fer d’aquest un recinte tancat a l’estil del 
Parc de les Morisques que és el que sembla es pretén amb la inversió pressupostada. 

D’altra banda, de tots és sabuda la mancança que a nivell de sanejament pateix el nostre 
clavegueram local. Tant pel que fa al sistema de baixa com en el d’alta (col·lector general). 
Aquestes mancances i/o projeccions pendents d’actualitzar en la nostra xarxa de clavegueram, 
han estat els orígens d’episodis certament grues en la nostra història recent. Tant és així, que 
diversos governs locals havien fet previsions i esforços pressupostaris per tal d’anar resolent 
aquestes mancances. Sense anar més lluny, en el mandat 2007-2011 i durant dos exercicis (2009-
2010) el pressupost municipal recollia una quantitat respectable de diners (300.000 €) per 
l’elaboració d’un Pla Local de Clavegueram i la seva execució. Fins i tot el Pla va ser objecte d’una 
sol·licitud i concessió d’un PUOSC 2008-2011 que finalment, i per motius que ara no venen al cas, 
va ser canviat de destí a l’any 2010 . 

Tanmateix, són recurrents en el nostre poble els episodis on la xarxa d’abastament d’aigua 
potable fa figa en algun punt. Alguns d’aquest episodis -com el succeït fa escassament un any al 
Carrer Llaurador- han comportat, a banda dels corresponents talls de subministrament, 
importants danys a la via pública. Sembla ser, per informacions tècniques rebudes dels serveis 
municipals, l’obligació contractual de millora i modernització de la xarxa per part de l’empresa 
concessionària del servei públic de subministrament d’aigua potable, es veu superada amb 
escreix donada la situació precària que presenta una part molt important d’aquestes 
canalitzacions. Caldria doncs destinar recursos per tal de pal·liar aquesta situació. 

Al·legació: 

- Crear la partida de “Redacció i execució d’un Pla de Millora del clavegueram” per import 
de 400.000 €, repartits durant els propers 4 anys i amb previsió d’un possible augment en 
funció de les necessitats. 
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- Crear la partida de “Inversió en obres i millora de la xarxa d’abastament d’aigua potable”, 
per import de 200.000 € repartits durant els propers 4 anys i amb previsió d’un possible 
augment en funció de les necessitats, seguint en tot moment el Pla redactat per l’empresa 
concessionària. 

- Suprimir les inversions de “Millora de La  Patronal” i “Millora Parc de Can Feliu” i la 
“Optimització espais i recursos OAC”, que ascendeixen els propers 4 anys a 450.000 €. 

- Suprimir de la resta del conjunt de les inversions, i durant els propers 4 anys, 150.000 € 
per tal de fer front ales 600.000 € que representen la Millora del clavegueram i la xarxa 
d’abastament d’aigua proposada. 

 

Tercera al·legació – Àpats i dietes dels membres dels òrgans de govern 

Des del present mandat, algunes de les partides de l’àrea de presidència no es troben 
suficientment justificades o bé no responen al interès general de Sant Quirze. 

El nostre grup municipal, ha recopilat1 tot un conjunt de despeses a l’àmbit de presidència 
recollides als decrets d’alcaldia, les quals ascendeixen a 160.000 € i que es poden resumir -xifres 
arrodonides- en: 

- Aparcaments: 500 € 
- Àpats: 4.700 € 
- Benzina: 4.500 € 
- Bitllets transport: 2.000 € 
- Comunicació: 120.000 € 
- Material d’oficina: 8.000 € 
- Multimèdia: 300 € 
- Peatges: 200 € 
- Protocol: 15.000 € 
- Taxi: 250 € 
- Altres: 4.600 € 

 
Com es pot observar, la comunicació des de l’alcaldia ocupa un pes determinant, el qual s’ha vist 
accentuada al present pressupost, reforçant així la política sovint de propaganda, i no 
d’informació, que realitza l’àrea esmentada. 

Tanmateix, és especialment rellevant el fet que els àpats i la benzina, no es recull mai la seva 
justificació, ni pel que fa a la motivació del dinar o sopar, assistents, com així tampoc el motiu o 
raó del desplaçament que origina la benzina, fet que òbviament, cal com a mínim, justificar 
indicant dia, lloc i motiu professional. 

 

                                                           
1
 El detall d’aquestes dades es trobaran al partir del dia de la convocatòria del proper ple ordinari on es debatin les 

ordenances, al web del Junts per Sant Quirze. www.juntspersantquirze.cat 
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Al·legació: 

- Eliminar la partida de "Dietes dels membres dels òrgans de govern" i disminuir les de 
"Locomoció  dels membres dels òrgans de govern" fins als 400 €. 

- Repartir els 3.000 € d'estalvi en augmentar les partides del capítol 4 de l'àrea de Benestar 
Social. 

 

Quarta al·legació – Assegurar l’execució de la despesa prevista 

En el darrers exercicis pressupostaris, i sobretot en el corresponent al 2012, liquidat i 
comptabilitzat recentement, s'ha posat de manifest l'actitud -de clara intencionalitat- de l'equip 
de govern municipal pel que fa a les restriccions a l'hora d'executar els capítols pressupostaris 2 i 
4 de despesa. Concretament (en l'exercici 2012 esmentat) les xifres són aquestes: 

Capítol 2 de despesa:  Inicial: 7,67 M € Executat: 7,2 M €  Diferència: -0,47 M € 

Capítol4  de despesa:  Inicial: 0,74 M € Executat: 0,49 M € Diferència: -0,25 M € 

Aquest fet, amb certa justificació en casos de desviacions pressupostàries negatives detectades 
durant l'execució, en el cas concret que ens ocupa ha esta acompanyat d'un resultat 
pressupostari ajustat de 3,5 M € positius. 

Per tant, i tenint en compte el destí i destinataris potencials d'aquestes partides de despesa, el 
nostre grup municipal considera aquesta actitud de "garrepisme pressupostari" del tot 
injustificable. Efectivament, en moments on es posa dia a dia de manifest la necessitat d'impulsar 
i donar suport a famílies i persones que es troben en situacions de dificultats evidents, el nostre 
Ajuntament no pot -no tan sols per pura convicció ideològica sobre el que representa el paper de 
l'administració en l'activitat econòmica de la societat, ans fins i tot per una pura qüestió estètica- 
deixar de gastar els diners que via recursos públics ingressa. 

Cal tenir en compte, al respecte d'aquesta al·legació, que la seva traducció propositiva no pot 
tenir un caràcter numèric concret ni una incorporació estricta en el cos comptable-documental. 
Cal, per entendre'ns, que la proposta d'al·legació vagi en la línia d'un compromís polític més 
ampli. 

Al·legació: 

Incorporar a la Memòria d'alcaldia el següent text: 

"La presidència d'aquesta Corporació garanteix que el Pressupost de despesa pel que fa a 
Capítols 2 i 4 serà executat en la seva totalitat sí, com es d'esperar, les previsions d'ingressos i en 
el seu global la pròpia gestió pressupostària, segueix els ritmes i objectius esperats." 
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Cinquena al·legació – Eliminació càrrec de confiança regidoria esports 

Suport a l'al·legació presentada per la secció sindical CCOO a l'ajuntament. 

- Donar de baixa per import de 40.255,18 € la partida "Retribucions bàsiques personal 
eventual". 

- Implementar, amb el import esmentat, la partida per a futures contractacions, 
emmarcades dins del Pla d’Ocupació de l’ajuntament. 

 

 

Tenint en compte el present ESCRIT, qui el subscriu  

DEMANA 

Es tingui per presentat. 

Es resolguin les al·legacions que aquest conté al Pressupost Municipal 2014, aprovat inicialment a 
la sessió plenària del passat 23 de desembre de 2013. 

 
 
Elisabeth Oliveras i Jorba Portaveu del Grup Municipal Junts per Sant 

Quirze

A Sant Quirze del Vallès, 16 de gener de 2014 


