
ACORD  PÚBLIC  DE  GOVERN  MUNICIPAL  ENTRE  JUNTS  PER  SANT  QUIRZE-ESQUERRA
REPUBLICANA  DE  CATALUNYA  I  INICIATIVA  PER  CATALUNYA  VERDS-ESQUERRA  UNIDA  I
ALTERNATIVA-ENTESA A SANT QUIRZE DEL VALLÈS.

En les eleccions municipals del passat 24 de maig, la voluntat democràtica del conjunt de veïns
i  veïnes  de Sant  Quirze  que  van  exercir  el  seu  dret  a  vot  va  tenir  com a  resultat  ampli  i
inapel·lable la conformació d’una majoria de les candidatures d’esquerra nacional i alternativa.
Aquesta majoria reflectida a les urnes representava, efectivament, un emplaçament clar del
nostre veïnat a les nostres candidatures de JUNTS PER SANT QUIRZE-ESQUERRA REPUBLICANA
DE CATALUNYA  i INICIATIVA PER CATALUNYA a fer possible un canvi en el govern municipal.

Des d’un primer moment, la sintonia demostrada per part d’ambdues candidatures municipals,
va comportar la recepció clara del missatge emès per part de la voluntat majoritària i per tant
remar decididament a reflectir-ho en l’acord que a continuació es plasma. Volem de totes
formes, i en virtut de les converses mantingudes durant aquest dies entre les dues formacions
polítiques i que han estat públiques, deixar constància d’una coincidència bàsica sobre el que
ha de representar aquest acord de govern municipal. 

Així doncs, cal remarcar i accentuar l’alt percentatge de coincidències programàtiques entre les
dues  candidatures,  tant  en  l’esperit  de  les  propostes  com  en  les  possibles  concrecions
d’aquestes que facilitaran de ben segur un programa d’acció de govern.

És important doncs circumscriure la voluntat d’entesa i treball entre les dues candidatures sota
signants, en el marc contextual de les noves demandes que fa en general la ciutadania i també
(i en concret) de les que ens fa el veïnat de Sant Quirze. La suma de les forces d’esquerra del
nostre país ha d’orientar-se, clarament, cap la generació de noves formes d’entendre l’acció
política municipal. Conceptes com la democràcia activa, el control ciutadà de l’acció de govern,
les línies d’actuació adreçades a un equilibri social del nostre poble, la participació dels veïns i
veïnes en la cosa pública, la transparència i honestedat en l’activitat política local, han d’estar
situades com a compromisos bàsics d’assoliment immediat. 

D’altra banda, les dues candidatures municipals locals, són plenament conscients del camí  que
ha iniciat Catalunya per aconseguir el seu reconeixement real  com a nació i arribar a exercir
democràticament la seva sobirania, solemnement proclamada pel Parlament. Des de JUNTS
PER  SANT  QUIRZE-ESQUERRA  REPUBLICANA  DE  CATALUNYA   i  INICIATIVA  PER  CATALUNYA
VERDS  de  Sant  Quirze,  volem  comprometre’ns  decididament  en  la  nostra  aportació  a  la
defensa dels drets nacionals que, tot garantint la unitat del poble de Catalunya, es posin al
servei de la millora efectiva i clara en els drets socials que  han de gaudir els catalans i les
catalanes, en el marc d’una Republicana catalana.

Així doncs,  els representants dels Grups municipals de JUNTS PER SANT QUIRZE-ESQUERRA
REPUBLICANA  DE  CATALUNYA  I  INICIATIVA  PER  CATALUNYA  VERDS-ESQUERRA  UNIDA  I
ALTERNATIVA-ENTESA A SANT QUIRZE DEL VALLÈS

ACORDEN

Primer- Constituir un govern municipal a l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès amb la suma i
suport  dels  regidors  i  regidores  que  formen els  seus  respectius  Grups  municipals.  Aquest
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govern  treballarà  de  forma  unitària  i  amb  la  lleialtat  que  cal  esperar  dels  membres  que
l’integren.

Segon- El  present  acord ,  a  l’espera de la  concreció  i  detall  d’un Pla  de govern,  té com a
objectius aconseguir la millora de la qualitat de vida de tots els veïns i veïnes de Sant Quirze,
aprofundir en noves formes de fer acció política municipal basada en la participació de tot el
poble,  fer  de  l’Ajuntament  una  institució  transparent,  treballar  en  la  millora  dels  serveis
municipals, dotar d’equipaments públics dignes i suficients pel nostre poble o bé defensar i
respectar el nostre patrimoni natural així com socialitzar un ús respectuós.

Tercer-  L’Alcaldia serà ocupada per la cap de llista de JUNTS per SANT QUIRZE-ERC en raó de
l’elecció que serà votada en la sessió de constitució del nou Ajuntament el dia 13 de juny de
2015.

Quart- La cap de llista de INICIATIVA per CATALUNYA ocuparà per assignació del present acord
la Primera tinença d’Alcaldia 

Cinquè- Sense perjudici  i  en  espera  de la  disposició  del  cartipàs  municipal,  i  en  virtut  del
present  acord,  tot  i  fent  constar  expressament  la   corresponsabilització  i  la  voluntat  de
potenciar el treball transversal en tota l’acció de govern, el Govern Municipal és distribueix en
les següents Àrees de Treball

ALCALDIA   

SEGURETAT CIUTADANA

COMUNICACIÓ

DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC LOCAL EMPRESA I COMERÇ

COOPERACIÓ

COEDUCACIÓ

SECRETARIA I INTERVENCIÓ

ÀREA DRETS SOCIALS (Assignada a ICV):

HABITATGE 

GENT GRAN

INFÀNCIA, ADOLESCÈNCIA I FAMÍLIA

CONVIVÈNCIA

SALUT PÚBLICA

SERVEIS SOCIALS
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ÀREA D'ECONÒMIA I SERVEIS INTERNS (Assignada a JUNTSxSQ-ERC)

HISENDA I GESTIÓ TRIBUTARIA

TRESORERIA

ORGANITZACIÓ I RECURSOS HUMANS

ÀREA DE TERRITORI I MEDI AMBIENT (Assignada a JUNTSxSQ-ERC)

URBANISME

MEDI AMBIENT

PARCS JARDINS I VIA PÚBLICA

MOBILITAT

SERVEIS

ÀREA DE DESENVOLUPAMENT SOCIOCULTURAL (Assignada a JUNTSxSQ-ERC)

EDUCACIÓ I FORMACIÓ

JOVENTUT

PROMOCIO DE LA CULTURA

ESPORTS.

Sisè-  Les parts acorden la  creació d’una Comissió  de Suport  a  l’acord,  composta  de forma
paritària  per  representants de les dues candidatures i  que convocat de manera periòdica i
estable en el temps, servirà per impulsar l’acció de govern, col·laborar en l’elaboració del Pla de
Govern i resoldre aspectes no contemplats o interpretables del present acord.

Setè- Sobre les mocions plenàries de caràcter supramunicipal ambdues parts es reconeixen la
llibertat de vot dels seus regidors i regidores.

I en conformitat, signen el present acord els representats que a continuació el subscriuen en
raó del seu càrrec. 

Elisabeth Oliveras i Jorba Marta Baldrich i Casellas

Cap de llista de JUNTSXSQ-ERC Cap de llista d’ICV-EUiA-ENTESA

Amb el Vist i plau  dels representants dels grups polítics:
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Goretti  Palau Sicart Albert Farriol i Vinyes

Per JUNTSXSQ-ERC Per INICIATIVA per CATALUNYA VERDS

Sant Quirze del Vallès,    12  de juny de 2015. 
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