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CONFIANÇA! 
Una feina en comú

Junts per Sant Quirze considerem que la construcció de la cosa 
pública és una tasca col·lectiva que no ha d’estar només en mans 
dels polítics: participar és més que emetre un vot quan venen les 
eleccions. Nosaltres proposem un projecte cívico-polític fet amb 
les aportacions de persones i entitats. 

Creiem en una nova forma de fer política que creï canals de par-
ticipació veïnal efectius en tots els àmbits de la gestió municipal; 
amb eines de control intern i extern sobre la tasca dels càrrecs 
electes i convocant consultes vinculants sobre els temes estratè-
gics del poble. Aquestes són algunes de les mesures que cal en-
gegar amb urgència per retornar la confiança en la tasca pública 
i sentir-nos totes i tots responsables i partíceps de les decisions 
que prenem com a ciutadans.  

Sant Quirze necessita canvis i volem fer-los des de l’esquerra, 
amb ètica i honestedat, treballant per tal que el poble es desen-
volupi a tots els nivells. La implicació de tothom serà la millor ma-
nera d’aconseguir-ho. 

Junts per Sant Quirze



Junts, amb tu i l’Elisabethwww.juntspersantquirze.cat

1. Amb un programa que neix d’un projecte civico-polític, 
independentista, d’esquerres, ecològic, radicalment 
democràtic i participatiu. 

2. Amb el compromís de treballar per Sant Quirze. 

3. A través de l’esforç i la implicació que la tasca de repre-
sentació pública comporta i reclama. 

4. Convertint els càrrecs electes, des de l’alcaldia fins a 
totes les regidories, en persones assequibles i properes 
a les seves inquietuds i les opinions dels veïns i veïnes.

5. Facilitarem l’accés a les regidories. Atendrem les deman-
des dels veïns i veïnes en un termini màxim de 10 dies, 
amb un horari flexible.

6. Amb el compromís de fer d’accés públic la declaració 
de béns i interessos dels càrrecs electes en el moment 
d’accedir a l’Ajuntament i al finalitzar el mandat.

7. Publicarem i actualitzarem l’agenda de treball i reunions 
dels càrrecs electes del govern.



8. Facilitarem l’accés a tota la informació que generi 
la gestió pública municipal, i farem dels mitjans 
públics de comunicació eines reals d’informació i 
participació ciutadana.

9. Garantirem la participació real i efectiva de tots els 
santquirzetencs i santquirzetenques en l’adopció 
de les decisions fonamentals i que fan poble.

10. Redactarem un Reglament Orgànic de Participació 
com a eina normativa en tot l’àmbit de participació 
veïnal en un termini màxim d’un any. Fomentarem 
la participació als Plens.

11. Per tal de garantir la participació efectiva i real, 
crearem el Consell Municipal i els consells secto-
rials.

12. Ens comprometem a convocar els consells sec-
torials cada dos mesos com a mínim i el Consell 
Municipal cada sis mesos.

13. Instaurarem consultes populars reglades i vincu-
lants sobre els projectes més sensibles i estratègics 
que afectin el nostre poble (com ara la creació de 

grans infraestructures, decisions sobre els plans 
urbanístics, etc.).

14. Obrirem l’elaboració del Pressupost municipal i les 
Ordenances fiscals al veïnat. 

15. Gestionarem els diners del poble de forma eficient, 
amb informació transparent i constant sobre el 
destí de les despeses i l’origen dels ingressos. 

16. Fomentarem una pràctica de contractació pública 
d’obres i serveis, oberta i transparent, eliminant 
l’abús de contractacions negociades i sense publi-
citat. 

17. Eliminarem els càrrecs de confiança i racionalit-
zarem el nombre de dedicacions polítiques exclu-
sives, reduint-les a aquelles estrictament neces-
sàries per a una impecable gestió del municipi, per 
tal d’evitar un ús abusiu i ineficient de recursos 
públics.

18. Apostarem decididament per una gestió ètica 
de l’Ajuntament amb l’elaboració d’un codi ètic 
d’obligat compliment.
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19. Desenvoluparem un mecanisme de seguiment 
d’incidències, queixes i suggeriments que infor-
marà els veïns i veïnes de l’estat i/o termini de 
resolució en un màxim de 20 dies.

20. Instituirem la Sindicatura de Greuges on derivar 
les queixes relacionades amb les gestions i resolu-
cions de l’Ajuntament. 

21. Impulsarem la figura del Mediador Social, partint 
dels recursos existents, que permeti la resolució 
i/o aclariment de conflictes puntuals entre veïns i 
veïnes.

22. Assumirem responsabilitats i apostarem amb 
decisió per l’atenció de les persones en situacions 
sensibles, especialment en la conjuntura actual.

23. Dedicarem una atenció particular a persones i 
famílies excloses o en risc d’exclusió. Atendrem de 
manera especial les minories socials i promourem 
accions de visibilització i sensibilització.

24. Transformarem la revista ”Informem” i els mitjans 
de comunicació municipals en eines participatives 
de la població i per a la població, incloent-hi un 
“Butlletí d’entitats associacions, món educatiu i del 
teixit comercial“ on tinguin veu pròpia i indepen-
dent. L’acció política serà secundària davant les 
inquietuds dels veïns i veïnes.

25. Difondrem les activitats de les entitats des de 
l’Ajuntament amb punts informatius, especialment 
a les entrades dels barris, als llocs on es desenvolu-
pin i a tots els espais municipals. 

26. Potenciarem les webs de les entitats i associacions 
mitjançant el portal de l’Ajuntament.

www.juntspersantquirze.cat Junts, amb tu i l’Elisabeth



ARA! 
El Sant Quirze d’un nou país

L’abril de 1931 es proclamava la República Catalana, dos dies després d’unes elec-
cions municipals. El 27 de setembre viurem el moment clau que ha de portar la 
independència de Catalunya a través de la democràcia i les urnes. Sant Quirze 
estarà a l’alçada del repte que, com a país i com a poble, comporta construir un 
nou Estat; la República es farà de baix a dalt, amb els municipis com a peces clau 
en la seva condició de primera línia i d’instància més propera de servei a la ciuta-
dania. Des de Junts per Sant Quirze volem aprofitar l’oportunitat que ens ofereix 
la història per fer un Sant Quirze millor al servei d’un nou país.

Junts per Sant Quirze va signar el dia 9 d’abril, davant de Sant Quirze per la 
Independència (Territorial de l’Assemblea Nacional Catalana) el present Com-
promís de les candidatures que concorren a les eleccions municipals del 24 de 
maig del 2015.

La candidatura JUNTS PER SANT QUIRZE - ERC, del municipi de Sant Quirze del 
Vallès, és conscient del repte políticament transcendent que viu el país arran del 
procés per constituir un nou Estat independent per a Catalunya. També és sabe-
dora del paper especialment important que hi tenen ets municipis, així com de la 
necessitat d’impulsar des dels ajuntaments les accions que corresponguin per 
continuar donant fortalesa, legitimitat í suport al procés que ens ha de portar a 
la constitució de la República catalana com a estat independent. Per això, els/
les integrants d’aquesta candidatura, en el cas de ser elegits com a regidors/es, 
alcalde o alcaldessa del nostre ajuntament, ens comprometem a:
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1. Proposar al primer Ple municipal ordinari l’adhesió o 
continuïtat del nostre ajuntament a l’Associació de 
Municipis per la Independència (AMI) i a tenir-hi un 
paper actiu.

2. Promoure campanyes des del nostre grup municipal 
per contribuir a fer que les eleccions al Parlament 
del 27 de setembre tinguin un clar sentit plebiscitari 
i que les guanyin les forces que incloguin el full de 
ruta cap a la constitució d’un Estat independent en 
el seu programa.

3. Assumir que, en el cas que les eleccions plebisci-
tàries del 27 de setembre configurin una majoria 
independentista al Parlament, proposarem que el 
nostre ajuntament, amb el seu alcalde o alcaldessa 
al capdavant, es posi a disposició del govern del 
país per tot el que consideri oportú en la gestió de la 
constitució de l’Estat català, superant, si cal, totes 
les traves que hi puguin posar els poders de l’Estat 
espanyol.

4. Proposar que l’alcalde o alcaldessa, com a màxima 
autoritat i representant legítim de tots els veïns 

i veïnes del municipi, participi a l’Assemblea de 
Càrrecs Electes que es constituirà en el cas que les 
institucions espanyoles intervinguessin o suprimis-
sin les institucions catalanes d’autogovern. Aques-
ta Assemblea estarà formada pel President de la 
Generalitat, els diputats del Parlament de Catalunya 
i els representants dels municipis de Catalunya amb 
l’objectiu d’assumir la governació de Catalunya, 
donant així continuïtat al procés i garantint-ne la 
màxima legitimitat democràtica í institucional.

5. Facilitar l’elecció com alcalde o alcaldessa del cap 
d’una de les llistes que incloguin aquests punts, tot 
promovent un govern municipal de majoria indepen-
dentista.

Al mateix temps també ens comprometem a donar 
suport i participar, de manera decidida, en la creació 
i el funcionament d’una Taula local per la transició 
nacional.



NATURALMENT! 
Un poble que batega

Junts per Sant Quirze creiem que cal potenciar, promoure i enfortir el teixit 
associatiu del poble. Volem treballar amb les entitats i amb la comunitat edu-
cativa per tal d’impulsar l’educació, la cultura, la música, el civisme, la con-
vivència, el respecte, l’esport, l’esbarjo, la integració i el gaudi de la natura. 
Perquè sense educació social no tenim futur, ni com a poble, ni com a nació. 
I volem potenciar aquests aspectes amb qualitat i de manera accessible, des 
del servei públic i fugint de mercantilismes.

1. Treballarem perquè totes les entitats i clubs defineixin plegats els 
serveis i activitats prioritàries en l’àmbit de l’esport. 

2. Recuperarem la gestió pública de la zona esportiva municipal, deslli-
gant-la d’interessos privats. Això permetrà prioritzar la participació 
dels veïns i veïnes amb l’objectiu de desmassificar-les i primar-ne la 
qualitat. 

3. Aplicarem un Pla d’arranjament i creació d’espais públics esportius, 
millorant-ne els existents i impulsant-ne de nous.

4. Proposarem diferents rutes per anar a caminar, córrer i en bicicleta 
per l’entorn urbà i en els espais naturals del poble, que contemplin 
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diferents nivells de dificultat per a totes les edats. Incorporarem 
tracks i recursos multimèdia al web municipal dels circuits per anar 
a córrer, fer senderisme i ciclisme.

5. Promourem una xarxa extensa i contínua de carrils bici per comu-
nicar el poble amb els municipis veïns, amb la Serra de Galliners i el 
rodal.

6. Potenciarem la relació entre els clubs esportius amb altres entitats, 
com els centres educatius i el CAP, que promogui i difongui l’esport 
com a element de cohesió social i saludable. Crearem l’oficina 
d’esport i salut.

7. Treballarem per a què la cultura i l’enriquiment cultural passin a for-
mar part de la vida del poble, involucrant-hi tots els àmbits culturals 
i obrint propostes noves.

8. Elaborarem diverses programacions estables, amb dies i horaris 
fixos, per afavorir que la població desenvolupi hàbits culturals. 

9. Iniciarem de forma urgent l’estudi i projecte d’un nou auditori multi-
funcional que pugui acollir tota mena d’activitats culturals i artísti-
ques, adequades a les necessitats presents i futures del poble. 
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10. Crearem un catàleg/directori d’artistes, artesans 
i creadors en general residents a la població, per 
facilitar la difusió i el coneixement de la seva obra 
a la resta de vilatans, aprofitant espais municipals i 
privats per a la seva exposició. 

11. Recuperarem festes i celebracions tradicionals 
com la festa del most, i activitats culturals com els 
diumenges musicals, i també en promourem de no-
ves com el cinema a la fresca, cinefòrum, concerts, 
teatre, dansa, ... L’eina de divulgació de tots aquests 
actes serà l’agenda de butxaca en format paper i 
virtual. 

12. Dotarem l’Escola de Música Municipal Can Barra 
d’una bossa d’instruments a disposició dels alum-
nes. 

13. Fomentarem la creació de l’espai musical, on les 
famílies comparteixin experiències musicals amb 
llurs infants. 

14. Habilitarem nous espais d’assaig pels grups musi-
cals i artístics de Sant Quirze.

15. Ens fixem l’objectiu d’un urbanisme democràtic al 
servei del reequilibri social i Territorial. Volem recu-
perar l’essència de poble per viure-hi i gaudir-ne. 

16. Revisarem el Pla Urbanístic Municipal, amb una 
àmplia participació ciutadana, amb l’objectiu 
d’evitar el creixement urbanístic del nostre poble. 

17. Apostarem per l’habitatge públic de forma decidida 
al servei dels santquirzetencs i santquirzetenques.

18. Impulsarem, amb la participació veïnal, el soterra-
ment de les línies d’Alta tensió a partir d’un calen-
dari concret, sense pagar “peatges” especulatius 
com a poble i amb l’obligada implicació econòmica 
de FECSA-ENDESA. 

19. Defensarem el trasllat de l’Aeroport de Sabadell 
com a única solució final vàlida per a Sant Quirze. 

20. Elaborarem i difondrem l’Inventari Patrimonial 
(masies, espais d’interès arqueològic i edificis sin-
gulars) del municipi. 
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21. Confeccionarem un Pla de Gestió que protegeixi el 
patrimoni amb la participació dels propietaris i de 
les entitats històriques i culturals del poble. 

22. Treballarem per possibilitar que joves, gent gran, 
famílies monoparentals i altres persones amb ne-
cessitats específiques puguin exercir el seu dret de 
continuar vivint a Sant Quirze sense que els preus de 
l’habitatge els obliguin a marxar. 

23. Prioritzarem la creació d’una bossa de pisos des-
ocupats per destinar-los al lloguer social.

24. Retornarem el paper exclusiu d’empresa 
d’habitatge públic al COMU, allunyant-la 
d’aventures especulatives i impròpies d’una empre-
sa municipal. 

25. Millorarem l’accessibilitat dels vianants, bicicletes i 
no motoritzats als barris i als altres municipis veïns.

26. Treballarem per la conversió de la C-1413 en via 
urbana des del Castellet fins a l’estació, aproximant 
Los Rosales, Poble Sec i Castelltort al nucli urbà.

27. Ens esforçarem per sincronitzar els horaris 
del servei d’autobusos amb els de FGC, per tal 
d’aconseguir un transport eficient. 

28. Estudiarem la implementació de línies de microbu-
sos que acostin els barris de Sant Quirze.

29. Estudiarem la viabilitat d’un servei subvencionat 
de taxi pels desplaçaments als centres de salut.

30. Aprovarem un pla d’eliminació de barreres arqui-
tectòniques i el dotarem de finançament per a la 
seva execució. 

31. Millorarem la seguretat viària moderant la velo-
citat dels cotxes. Prioritzarem els desplaçaments 
de vianants i ciclistes i crearem, a més, una xarxa 
d’aparcaments per a bicicletes. 

32. Reiterarem l’exigència del soterrament de la via de 
FGC fins a Sabadell, per habilitar-hi un passeig. 

33. Controlarem la contaminació acústica que genera 

www.juntspersantquirze.cat Junts, amb tu i l’Elisabeth



l’autopista i també els vehicles pesats i motocicle-
tes a dins del poble.

34. Instaurarem mesures d’estalvi energètic per a 
l’enllumenat públic, reduint la contaminació lumíni-
ca sense renunciar a la seguretat dels vianants. 

35. Vetllarem per l’eficiència i la qualitat de la con-
cessió de la neteja viària i de la gestió de residus, i 
sensibilitzarem els veïns i veïnes sobre la importàn-
cia del reciclatge.

36. Redactarem amb caràcter normatiu un Pla Espe-
cial de protecció per a la Serra de Galliners. 

37. Reprendrem l’acord d’impulsar el Camí Verd, 
incorporant-lo al poble i millorant-ne l’accés, per 
recuperar-lo com a zona verda transitable. 

38. Vetllarem pel reconeixement supramunicipal dels 
nostres espais naturals per part de la Generalitat de 
Catalunya (Corredor Verd-Via Verda i Parc Agrícola). 

39. Restituirem el potencial natural i controlarem la 

qualitat de l’aigua de les rieres. Farem accessibles 
els espais de les rieres apropant-los als vilatans pel 
gaudi, el passeig i el lleure. 

40. Garantirem l’acompliment de l’ordenança munici-
pal de convivència ciutadana en relació als animals 
de companyia.

41. Dotarem de més recursos per protegir els animals 
de Sant Quirze, segons marca la llei 2/2008 de la 
Generalitat de protecció als animals, ja sigui de 
forma directa, o mitjançant  convenis de serveis, 
com s’està fent amb el refugi de gats gestionat per 
SQAnimàlia. 

42. Crearem un espai social i cultural alternatiu de 
dimensions suficients que serveixi com a punt de 
trobada per a les activitats del jovent

43. Habilitarem espais per tal que els joves que realit-
zen activitats al carrer, com ara els patinadors o els 
artistes de les parets, puguin desenvolupar la seva 
pràctica de manera normalitzada. 
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44. Dotarem el punt d’informació juvenil, Canya Jove, 
dels recursos necessaris per donar sortida a les 
demandes dels més de 2.000 joves que té el nostre 
poble actualment. Cal que aquest sigui un centre 
d’oferta transversal per a les inquietuds i necessi-
tats del jovent. 

45. Impulsarem la creació de propostes culturals que 
tinguin en compte les inquietuds creatives dels 
joves.

46. Proposarem activitats alternatives al lleure dels 
caps de setmana. 

47. Coordinarem campanyes d’informació sobre 
trastorns alimentaris i d’addiccions a les xarxes 
socials, amb el CAP, incidint en el Cicle Superior de 
Primària i Educació Secundària.

48. Facilitarem la continuïtat de les activitats d’esplai 
adreçades als infants i adolescents. 

49. Potenciarem l’accés a l’habitatge públic de lloguer 

de renda baixa i amb contractes de llarga durada. 

50. Recuperarem el projecte de pisos tutelats de 
lloguer per persones i famílies amb discapacitat 
intel·lectual.

51. Potenciarem una borsa de treball per a joves en 
col·laboració amb els serveis de col·locació públics 
i universitaris. 

52. Treballarem en la creació d’una finestreta única per 
a què els emprenedors puguin iniciar i desenvolu-
par la seva activitat. 

53. Cedirem terrenys i/o farem de mitjancers amb els 
propietaris per a la creació d’horts cooperatius que 
facilitin les relacions intergeneracionals i estrenyin 
els llaços de cohesió social.

54. Promourem els valors de la Coeducació, com la 
igualtat, el respecte i la tolerància, de forma trans-
versal. 

55. Exigirem a la Generalitat la solució definitiva del 
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segon IES, projecte que pateix un endarreriment 
d’anys.

56. Dotarem el Centre de Formació d’Adults L’Olivera 
dels espais físics i del professorat necessari per a 
l’ampliació de les propostes formatives. Coordina-
rem les activitats formatives amb les que es duen a 
terme a Can Barra.

57. Recuperarem el Camí d’Escola com la via natural i 
segura d’anada i tornada de casa a l’escola de tot 
l’alumnat, implicant el veïnat i els comerços.

58. Tornarem a dotar el Projecte Educatiu de Poble 
dels mitjans necessaris perquè sigui  realment 
l’espai de respecte, de debat i de propostes pel qual 
va ser creat. 

59. Transformarem el Consell Escolar Municipal en un 
punt de trobada real de la comunitat educativa i 
amb representació al Consell de Poble. 

60. Convertirem la Biblioteca en la proposta d’espai 

d’estudi que els més de 2000 joves reivindiquen 
i necessiten per assolir resultats òptims en el seu 
currículum educatiu, ampliant l’horari diürn i creant 
l’horari nocturn i de cap de setmana en èpoques 
d’exàmens. 

61. Potenciarem l’Aula d’Extensió Universitària com un 
espai de trobada i de formació continuada sense lí-
mit d’edat. Cal dotar-la d’una ubicació física i d’una 
programació estable recuperant els convenis amb 
les universitats i implicant-hi entitats i gent recone-
guda al poble. 

62. Crearem un espai de servei per a les escoles Infan-
tils, de Primària i Instituts on es concentrin els re-
cursos municipals psico-pedagògics que atenguin 
les necessitats de l’alumnat (psicòlegs, logopedes, 
vetlladores, etc.). 

63. Facilitarem a les AMPAs un espai de trobada i 
posada en comú de les diferents propostes, donant 
suport, si s’escau, a la federació d’AMPAs. 
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64. Ampliarem el conveni amb el Centre de Normalit-
zació Lingüística per oferir més cursos de català al 
veïnat. 

65. Constituirem una comissió de control composa-
da per representants de les AMPAs, el professo-
rat, personal no docent, veïns i veïnes, tècnics de 
l’Ajuntament i representants dels grups polítics 
on es faci un seguiment exhaustiu de la neteja 
dels centres i el seu entorn, del manteniment dels 
jardins i de l’arbrat i es coordinin eficientment les 
actuacions de manteniment i millora dels centres. 

66. Crearem un punt de trobada per a totes aquelles 
famílies amb membres amb diferents necessitats 
especials amb la voluntat que puguin participar 
activament en el Consell Municipal.

67. A través del Pla d’Infància i Família detectarem 
les situacions de risc  per actuar preventivament, i 
crearem els mecanismes de prevenció necessaris. 

68. Incrementarem els serveis d’atenció domiciliària i 
crearem una xarxa de joves voluntaris.

69. Elaborarem un Pla Integral que detecti les man-
cances i necessitats assistencials fent propostes de 
millora i tenint en compte la integració de la gent 
gran en les activitats culturals, educatives, socials, 
esportives i lúdiques del nostre poble. 

70. Estudiarem de manera urgent les necessitats de 
les persones que requereixen d’un centre de dia o 
d’una residència. Proposarem la viabilitat de la seva 
construcció o de cercar convenis amb les existents. 

71. Desenvoluparem el Pla d’Igualtat implicant totes 
les entitats i associacions.

72. Dotarem el Centre de Recursos per a la Dona amb 
el mitjans necessaris que facin possible que es con-
verteixi en un espai de diàleg i intercanvi vivencial.

www.juntspersantquirze.cat Junts, amb tu i l’Elisabeth



EMPENTA! 
En benefici de tothom

El món actual demana que els Ajuntaments facin polítiques que siguin un contra-
punt positiu als efectes menys desitjables de la globalització. Junts per Sant Quir-
ze volem obrir noves vies de desenvolupament econòmic i introduir nous models 
de gestió, d’organització i de relacions que fomentin el creixement del territori. I 
ho volem fer mitjançant la innovació social amb la implicació dels sectors públic 
i privat. La responsabilitat ha de ser compartida i els guanys que se’n derivin han 
de reflectir-se en el conjunt del poble.

Junts per Sant Quirze
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1. Per un poble on el comerç de proximitat sigui viable i protagonista.

2. Perquè s’ha de tenir en compte la necessitat de vertebrar el teixit em-
presarial.

3. Dirigirem l’esforç a pacificar el centre urbà en dies concrets i periòdics, 
potenciant la vida al carrer i el comerç local.

4. Posarem en marxa, amb caràcter urgent, un Pla de mobilitat i 
d’aparcament en el nucli urbà que faciliti l’activitat comercial al poble.

5. Revitalitzarem el passeig al centre del poble, ampliant les zones 
d’aparcament properes, per estimular l’activitat comercial. 

6. Crearem un Pla d’incentius econòmics i d’ajuts fiscals locals, que esti-
muli l’obertura de nous comerços i l’ampliació dels existents.

7. Volem obrir l’ús del pàrquing soterrat del centre a tota la població, pro-
posant alternatives de pagament. Instarem també a FGC a redistribuir 
l’espai del pàrquing, reservant l’accés per als vianants i ciclistes.

8. Incentivarem mesures de consum local lligades a la marca “Sant Quirze 
comerç”. 



9. Estudiarem, conjuntament amb el Comerç local, la 
viabilitat comercial i econòmica de la construcció 
d’un Mercat municipal. 

10. Augmentarem l’ajut directe al comerç local i 
restauració  en les seves campanyes i activitats 
adreçades al poble (Fira del Comerç, Campanya de 
Nadal, etc.).

11. Promourem l’oferta de restauració de la vila, amb la 
participació dels establiments.

12. Ajudarem a la promoció de propostes i projectes 
innovadors de persones o empreses locals que faci-
litin la transformació i millora del territori. 

13. Impulsarem mesures municipals de caràcter 
fiscal per incentivar la implantació i permanència 
d’empreses a Sant Quirze.

14. Dissenyarem un Pla de millora de polígons 
d’activitat econòmica i oferta de sòl industrial de 
valor afegit, evitant projectes exclusius per a deter-
minades empreses i interessos. 

15. Treballarem en la creació d’una “finestreta única”, 
que permeti a petites empreses i autònoms, realit-
zar gestions administratives des de l’Ajuntament, 
amb independència de l’administració correspo-
nent.

16. Convertirem l’Ajuntament en “el soci” no lucratiu 
de les activitats empresarials i comercials de Sant 
Quirze. 

17. Promourem l’emprenedoria i la creativitat en-
tre els més joves i els assessorarem per tal que 
transformin la seva idea en el seu propi negoci. 
Volem dissenyar espais que puguin compartir 
els joves emprenedors: sales de reunions, llocs 
d’emmagatzematge, de logística... 

18. Propiciarem acords permanents amb les empre-
ses que s’instal·lin a Sant Quirze sobre la borsa de 
treball local, per facilitar l’accés directe al mercat 
laboral. 

Junts per Sant Quirze
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19. Interrelacionarem el món local educatiu i de forma-
ció amb les necessitats de les diferents empreses, 
ordenant l’oferta i la demanda.

20. Fomentarem el treball conjunt entre administració, 
empresa, universitat i població per tal que la inno-
vació esdevingui el motor de l’economia.

21. Promourem un pla de desenvolupament econòmic i 
d’emprenedoria amb la dotació d’un fons econòmic 
municipal, en la mesura de les possibilitats reals i 
factibles.

22. Cercarem i posarem en valor recursos turístics vin-
culats al patrimoni i cultura local (Aplec del mussol, 
Festa del most...).



Junts per Sant Quirze
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