
Junts seguim fent poble



Benvolgudes veïnes i veïns,

en els darrers quatre anys de la meva vida, de la vostra vida, he tingut l’honor de ser l’Alcaldessa del nostre poble. La meva prio-
ritat i esforç ha estat que totes i tots, al marge de conviccions personals i idees, tinguéssiu en la meva persona algú accessible 
i proper. Sempre he pensat que el servei públic al teu poble es fonamenta precisament en atendre, escoltar i intentar resoldre i 
canalitzar  les inquietuds, anhels i necessitats de les persones. Per tant, també vull demanar-vos disculpes si en algun moment 
no he pres la decisió més correcta, o si penseu que no he estat a l’alçada de la vostra confiança.

Aquest mandat municipal que ara tanquem ens ha servit per posar les bases d’un futur engrescador, forjat a base de la participa-
ció, de l’empoderament  veïnal i de la transparència institucional.  Hem viscut al poble moments de gran transcendència històrica 
pel país, com l’1 d’octubre, viscuts amb  il·lusió i empenta. També hem assolit fites locals importants, com la redacció del nou 
POUM i la implantació dels pressupostos participatius.

Però no ha estat fàcil. Des del govern espanyol s’ha seguit imposant una política pressupostària que ha ofegat els nostres poten-
cials d’inversió i els nostres recursos en la prestació de serveis. Per entendre’ns, no ens han deixat desenvolupar totes les accions 
que les nostres finances locals ens permeten tirar endavant.

Soc dona, d’esquerres i republicana. Crec en el meu poble i la seva gent i, per tant, estic profundament convençuda que…  
JUNTS podem seguir fent Sant Quirze.

Moltes gràcies.

Elisabeth Oliveras

Elisabeth Oliveras



Democràcia participativa I ara... seguim
 Amb l’aprovació recent del Reglament de Participació, posa-
rem en marxa el   Consell de Poble com a màxima expressió de 
la participació veïnal amb capacitat d’iniciativa i decisió sobre 
els temes de poble i estratègics.

 Augmentarem el marge de decisió en els pressupostos 
participatius, sobre el volum d’inversions i destí dels recursos 
econòmics municipals.

 Ampliarem la utilització de les consultes populars en decisions 
que s’hagin d’adoptar.

 Obrirem nous canals de participació efectiva i immediata a tots els 
barris, principalment a Les Fonts, utilitzant les noves tecnologies.

 Acabarem de crear la figura de la Sindicatura Municipal de 
Greuges, com a instrument accessible, per ajudar als veïns i 
veïnes en les seves gestions i demandes davant l’Ajuntament.

 Crearem una Bústia de suggerències, per recollir idees a de-
batre per construir un poble viu, atractiu i modern. 

 Continuarem fent de les Meses sectorials l’espai de decisió de l’ac-
ció de govern, en l’àmbit de les inversions i la gestió de programes.

 Continuarem augmentant el pressupost de La Mesa de Solida-
ritat, on les entitats de cooperació del poble fan sensibilització 
i creen projectes de cooperació. Hem passat dels 105.700€ el 
2015 als 150.000€ el 2019. 

 Continuarem treballant amb la Plataforma Benvingudes Refu-
giades. Seguirem realitzant actes diversos per a recaptar fons, 
de  col·lectius veïnals i de l’ajuntament. Treballant plegades pel 
bé comú.

 Continuarem fent visites d’obra obertes i presentacions de pro-
jectes urbanístics al veïnat quan es facin propostes de millora.

 En el mandat municipal que estem a punt de tancar, Junts per Sant 
Quirze-ERC, des del govern del poble, amb la col·laboració d’un munt 
de veïns i veïnes, entitats i associacions, hem posat en marxa diver-
ses iniciatives i eines de participació que han aconseguit posar Sant 
Quirze en una immillorable posició per exercir una participació veïnal 
efectiva i real: els reglaments de funcionament i participació, les me-
ses sectorials, els pressupostos participatius, les consultes populars 
per assignar els noms d’equipaments i espais públics són fites que 
han aconseguit obrir canals i vies de participació. En quatre anys, 
partint de zero, s’ha assolit el que no s’havia fet en pràcticament 
quaranta anys d’ajuntaments democràtics. Ara cal aprofundir en 
la democràcia participativa.



Transparència I ara... seguim
  Incorporarem a tots els contractes de serveis públics la par-
ticipació del veïnat en la concreció de les clàusules particu-
lars del servei, per tal d’aconseguir la màxima transparència 
i efectivitat.

  Dissenyarem la nova web municipal amb una millora de 
recorregut i accés.

  Renovarem el codi ètic, signat l’any 2015, dels nostres 
càrrecs electes.

  Farem públic un Passa-comptes de treball municipal amb 
una periodicitat semestral.

  Actualitzarem trimestralment el nivell d’objectius assolits, 
fixat pel Pla d’Actuació Municipal (PAM).

  Aprofundirem en la millora i la gestió dels tràmits munici-
pals per mantenir informat a la veïna o veí interessat.

  Farem públic un seguiment de l’estat i nivell d’execució dels 
projectes escollits en els pressupostos participatius.

  Continuarem convidant els veïns i veïnes interessades i/o 
afectades a les visites d’obres municipals en via pública o 
equipaments.

  Crearem un registre d’accés públic de les reunions dels di-
ferents regidors i regidores amb grup d’interessos o lobbies.

Sempre hem entès el nostre ajuntament com la institu-
ció de tots i totes. Per fer-ho possible és indispensable 
que la casa comú sigui oberta, accessible i transparent. 
Per tant, hem posat en marxa mesures com l’agenda 
pública i el despatx obert de l’Alcaldessa, l’accés lliure i 
fàcil a la documentació municipal o la interacció directa 
amb els regidors i regidores de govern. Tanmateix, la 
transparència requereix una informació plural i de qualitat per a totes les veïnes i veïns. En aquest 
sentit hem aconseguit la retransmissió pública i en directe dels plens municipals, la recuperació de 
la periodicitat mensual de l’INFORMEM o les agendes municipals. Hem fet de les xarxes socials un 
nou espai d’informació i participació. La programació de Ràdio Sant Quirze i les seves emissions han 
estat presents en gran part dels actes, festes i esdeveniments. Tota aquesta feina ens ha permès, 
durant quatre anys consecutius, el prestigiós reconeixement del segell Infoparticip@ amb un 100% 
de nivell de transparència.Hem invertit temps i grans dosis de transparència i informació per 
fer del teu ajuntament un lloc accessible i obert.



Territori i Medi Ambient I ara... seguim
 Gestionarem el POUM (Pla d’Ordenació Urbana Municipal) 
aprovat inicialment en el ple de març de 2019 per unanimitat, 
amb el clar objectiu de fer-ho en benefici del poble i amb la par-
ticipació permanent del veïnat i el teixit associatiu, econòmic i 
empresarial.

 Prioritzarem el manteniment i recuperació dels nostres espais 
naturals. 

 Desenvoluparem el Pla especial del parc dels torrents que està 
en procés de redacció i en el qual parlarem de socialització, 
accés i gaudi de la nostra xarxa de camins.

 Seguint el POUM aprovat inicialment, es passa d’un 30% a un 
45% d’habitatge protegit en totes les noves promocions de més 
de 400 m2. 

 Posarem a debat el Pla Urbanístic de l’Estació.

 Continuarem mantenint converses amb la Conselleria de Terri-
tori i Sostenibilitat per aconseguir l’avançament de l’execució 
de la variant de la C1413, que aquest 2019 ha estat programada 
pel 2024, infraestructura clau per descongestionar de trànsit el 
nostre poble. 

 Continuarem treballant amb la direcció d’aeroports de la Gene-
ralitat i la comissió de seguiment de l’aeroport de Sabadell per 
redefinir i garantir que mentre l’aeroport hi sigui les mesures de 
seguretat i de reducció de contaminació acústica es compleixin, 
mitjançant les eines ja acordades com radars i sondes.

 Ampliarem i publicitarem totes les bonificacions i subvencions 
per la instal·lació d’energies renovables.

 Apostarem per les energies verdes en els espais municipals.

 Mantindrem l’aposta  pel compostatge i el reciclatge.

El nostre compromís històric de fer del planejament urbanístic un instru-
ment per aconseguir un poble més amable amb la seva gent i el seu en-
torn s’ha vist acomplert. Junts per Sant Quirze-ERC ha refusat des d’un 
primer moment utilitzar figures i projectes urbanístics que no beneficia-
ven el conjunt del poble. Hem fet l’aprovació inicial  del Pla General amb 
una àmplia participació veïnal. Un Pla que tanca i limita el creixement 
del nostre poble i protegeix, de forma clara, l’entorn natural pels propers 
anys. A nivell pressupostari, en el 2018 ja vam destinar un milió d’euros 
més que en el 2015. Per a aquest 2019 hem duplicat la partida destinada 
a Medi Ambient, passant de 267.000€ a 541.000€. Amb la comissió 
de la Serra de Galliners hem obert la participació veïnal i d’entitats en 
l’àmbit del medi ambient. A l’hora de planificar el nostre poble, hem 
preferit escoltar la seva gent i no els cants de sirena especulatius.



 Substituirem gradualment la canalització d’aigua. Hem execu-
tat 200.000 euros de fons de reposició i enguany hem pressu-
postat 250.000 euros més.

 Promourem l’estudi de la remunicipalització de la Companyia 
d’aigües.

 Continuarem insistint a l’Agència Catalana de l’Aigua sobre el 
tema de la utilització de les aigües freàtiques i pous.

 Continuarem amb la replantació dels espais verds, primant les 
espècies autòctones i menys al·lergògenes.

 Mantindrem el conreu dels camps en zona urbana gestionats 
per pagesos per evitar-ne la degradació i per a que actuin com 
a tallafocs. 

 Impulsarem la creació d’un Banc de recursos i estris de segona mà.

 Desenvoluparem el Pla d’ordenació d’horts de Can Barra, Rosa-
les i les noves zones. 

Cultura
Hem elaborat una programació estable de cultura. S’ha constituït la 
Mesa de Cultura per treballar conjuntament per oferir una activitat con-
sensuada i participativa, buscant inèrcies i sinergies amb altres meses, 
treballant transversalment, fomentant la participació dels espectacles i 
concerts  de les entitats culturals i artístiques i les formacions del muni-
cipi. S’han fet convenis de cessió d’espai amb les entitats. S’ha augmen-
tat el pressupost de cultura en general de 193.000€ a 355.000€, un 
84% més i de la Festa Major.I s’han instaurat noves Festes, com Benvin-
guda al Nadal - Cap d’Any Familiar i el Premi Mussol. S’ha posat nom, de 
manera participativa, als nous espais Sala Salut Pastor i Muriel Casals de 
La Patronal, alhora que se n’ha fet la licitació i remodelació. En aquests 
quatre anys hem posat el pilars per consolidar una base sòlida tant 
en entitats, programació i espais per desenvolupar una activitat 
cultural de qualitat.

I ara... seguim



 Continuarem la tasca de la Mesa de Cultura i la transversalitat 
amb les altres meses.

 Ampliarem la quantitat i l’abast dels convenis amb les entitats, que 
són la garantia d’una programació cultural de qualitat i estable, 
promocionant-les i acompanyant-les en les seves produccions.

 Continuarem l’edició de la revista cultural 3mestral, que tan 
bona acollida ha tingut.

 Farem un projecte de construcció d’un nou espai cultural amb 
sales d’assaig, espais per a reunions d’entitats, multifuncionals, 
exposicions, etc., per vertebrar un Eix Cultural.

 Promocionarem i cuidarem les Festes Populars i a les entitats 
que han mantingut la transmissió cultural al poble: la Colla 
Gegantera, la Societat Coral Il·lustració Artística, Els Diables, la 
Flama del Canigó, el Cercle de Cultura i el GHISQ.

 Buscarem convenis de Xarxes Culturals.

 Farem un catàleg d’artistes, artesans i creadors en general del 
Municipi.

 Continuarem col·laborant amb el GHISQ per a fer l’Arxiu Fotogrà-
fic Digital, accessible a tot el veïnat, i també treballarem amb ells 
per aconseguir la recuperació d’elements històrics del poble.

Educació
L’Educació és un puntal del  municipi. Entenem que l’Educació no 
comença ni acaba a l’escola sinó que és a tot arreu. És per això que com-
partim i ens hem unit al projecte d’Educació360. Hem aprovat el canvi 
de nom del Consell Escolar Municipal per Consell Educatiu Municipal, 
entenent que aquest canvi de nom engloba d’aquesta manera tots els 
agents educatius del municipi i d’aquesta manera ens permet treballar 
l’educació a temps complet, és a dir, involucrant i incidint en tota la 
comunitat educativa. S’ha elaborat un Pla Educatiu Local que amb el seu 
grup motor ha començat a treballar l’educació de manera transversal. 
S’ha augmentat el suport econòmic als centres educatius en més d’un 
60%, passant de 110.000 a 180.000€.

S’ha traslladat l’Escola d’Adults Municipal a la Masia de Can Barra,  on 
també hem contractat més professorat i s’han començat a oferir Progra-
mes de Formació Inicials (PFI). S’ha creat la Federació de les AFA amb 
qui ens hem reunit periòdicament per poder abordar directament les 
propostes de les famílies.
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Volem que a través de l’Educació siguem una societat més inclu-
siva, donant importància a tota la comunitat educativa i entenent 
que s’educa a dins i fora de l’escola.

 Continuarem treballant, mitjançant el grup motor, el Pla Educa-
tiu Local per anar implementant tots els seus objectius.

 Farem del treball conjunt i dels programes que sorgeixin de 
l’experiència Educació 360 la guia de l’educació al poble, amb la 
participació de totes les entitats i sectors econòmics.

COMPETÈNCIES PER A LA VIDA…

 Potenciarem la música i l’art com a espais transmissors en 
l’educació en valors com la solidaritat, la constància, la inclusió, 
l’equitat i la perseverança.

 Dotarem els centres educatius dels professionals que facin 
possible el decret d’escola inclusiva.

 Continuarem apostant pel Servei d’Ajut a l’alumnat amb altres 
capacitats (PISE). En aquest mandat hem augmentat el pressu-
post de 30.000€ a 64.000€.

 Impulsarem un sistema de beques per donar resposta a les 
famílies amb necessitats econòmiques per a sortides culturals, 
colònies, etc. 

 Impulsarem i publicitarem el suport a la lectura –lecxit-, que ha 
començat enguany, amb persones voluntàries i en coordinació 
amb la Biblioteca.

 Continuarem treballant amb el Departament d’Ensenyament i 
la comunitat educativa per a  la creació d’un Institut-Escola així 
com també de Cicles Formatius.

 Implementarem el batxillerat artístic per complimentar tota 
l’oferta educativa. 

 Continuarem treballant la prevenció de l’abandonament escolar 
amb la comissió interdepartamental a nivell municipal, junta-
ment amb el Departament d’Ensenyament. 

 Seguirem fomentant i ampliant la col·laboració amb les empre-
ses del poble perquè l’alumnat puguin fer-hi pràctiques.

 Reforçarem i donarem visibilitat als programes d’orientació profes-
sional i personal, tant pels joves, com per a la resta de la població.

 Fomentarem els patis oberts, consensuats amb tota la comuni-
tat educativa, tal com ho recull el Pla Educatiu

 Estudiarem la viabilitat d’instaurar un premi bianual per dotar 
de noves tecnologies al municipi, amb idees executables i via-
bles tècnicament.

 Continuarem treballant amb l’associació Aprenem i amb el 
conveni que tenim signat.

 Seguirem donant suport i col·laborant intensament amb l’Aula 
d’Extensió Universitària.

 Crearem el consell de la FP al poble on tots els agents implicats, 
econòmics, empresarials, educatius i socials puguin participar 
del disseny de la Formació Professional a SQV.
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Serveis econòmics
Hem viscut un període de comptes municipals protagonitzat per la intervenció financera 
del govern espanyol en el mon local. Aquesta, ens ha restat autonomia en capítols tan 
importants com el marge d’endeutament, les inversions, la contractació de personal i els 
serveis públics. Malgrat tot hem aconseguit situar-nos en uns comptes altament sanejats, 
amb un nivell d’endeutament inferior al 20% i amb un potencial per emprendre amb ga-
ranties els projectes de futur. El pressupost municipal s’ha incrementat en aquest mandat 
un 10%, que en  valor absolut representen 1.870.000€. I al mateix temps s’ha rebaixat la 
recaptació sobre l’IBI, minvant la pressió fiscal. Hem afavorit el seu pagament amb la intro-
ducció d’una nova fórmula de fraccionament a 10 mensualitats. Hem augmentat del 60% 
al 95%, el màxim legal permès, la bonificació per a la plusvàlua de l’habitatge habitual a 
favor dels hereus de primer grau. En l’Impost sobre vehicles de tracció mecànica s’han re-
collit els criteris mediambientals amb l’augment de la bonificació. Finalment, també hem 
obert la participació amb l’experiència dels pressupostos participatius.

Els primers requisits que han d’assolir unes finances públiques són la transparèn-
cia i la responsabilitat en la seva gestió.

I ara... seguim
 Continuarem creant els espais i instruments informatius perquè els veïns i veïnes 
coneguin les nostres finances.

 Ampliarem l’experiència dels pressupostos participatius a la redacció anual de les 
Ordenances Fiscals.

 Seguirem treballant per aprofundir en una major adaptació del calendari fiscal a les 
necessitats dels i les contribuents.

 Continuarem amb la tasca de recerca de subvencions i ajuts per afrontar inversions  
i augment de serveis.



Esport
L’esport fa de Sant Quirze un poble amb uns valors, uns hàbits i una cohesió social exemplars. I això es veu 
reflectit tant en el nombre d’entitats esportives com en el nombre d’abonats al Complex Esportiu Municipal. 
És per això que s’ha vist la importància i la necessitat de donar veu a tantes persones esportistes i s’ha creat 
la Mesa de l’Esport com a òrgan de participació on es posen sobre la taula les inquietuds i les propostes que 
donen força al teixit esportiu. S’han augmentat gairebé un 40% (de 48.800€ a 67.500€) les subvencions a les 
entitats esportives per potenciar d’aquesta manera l’esport base com a exemple de confluència educativa, de 
formació personal i de salut. Hem elaborat un projecte de viabilitat del Complex Esportiu Municipal per millo-
rar-ne les instal·lacions i per augmentar-ne els espais; i d’aquesta manera poder millorar la pràctica esportiva 
en tots els sentits. S’han fet nous vestidors modulars i s’ha canviat la il·luminació i la gespa artificial del camp 
de futbol. S’ha iniciat un procés de licitació per a la coberta de la pista poliesportiva del Living i d’aquesta 
manera donar més sortida, tant a les entitats esportives com als instituts, on també s’hi ha instal·lat el nou 
parc de calistenia. També estem impulsant el reglament municipal dels patis oberts per aprofitar i donar sentit 
a aquests espais educatius. Està en licitació el tancament de la pista annexa del carrer Priorat, així com també 
el paviment per millorar-ne l’espai per a les noies del Club de Patinatge. S’ha dissenyat la nova pista d’Skate a 
Can Casablanques, que està en procés de licitació, i la remodelació de l’actual pista a Can Barra. Treballant 
JUNTS, hem d’assolir uns equipaments esportius municipals millors.

La recerca d’idees i propostes que millorin la qualitat de les nostres 
instal·lacions esportives, serà un dels nostres objectius fonamen-
tals:

 Remodelarem l’actual Complex Esportiu Municipal,  construint un 
nou edifici amb piscines, zona d’aigües, sala de fitness i vestua-
ris nous adaptats a totes les necessitats. Acompanyat de pistes 
noves per a la pràctica de tennis i pàdel. Així com també un nou 
edifici principal en el que hi haurà oficines i vestuaris per totes 
les entitats esportives. La construcció d’una pista polivalent nova 
anexada a l’actual que permetrà tenir més espai pels entrena-
ments i per a les competicions esportives.

 Continuarem treballant, colze a colze, amb les entitats esportives 
del nostre poble en el marc de la Mesa d’esports per implementar 
projectes d’esport inclusiu i no competitiu potenciant la formació 
en valors que engloba el programa d’Educació360.
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 Promocionarem olimpíades escolars, 
mitjançant Jornades interescolars 
esportives.

 Fomentarem la pràctica d’esport sa-
ludable, mitjançant Jornades d’esport 
familiar i campanyes amb coordinació 
amb la Mesa de Salut.

 Il·luminarem la pista de Vallsuau propi-
ciant, d’aquesta manera la pràctica de  
l’esport dins d’uns horaris que respec-
tin la convivència amb el veïnat.

I ara... seguim Joventut
La participació activa i permanent de les joves i els joves del poble és fo-
namental per atendre les seves necessitats i inquietuds. Amb la creació 
de la Taula Jove, amb la potenciació de l’Espai Jove, l’Espai de debat del 
Grup de Delegades i Delegats  d’ESO i el Despatx Jove, i amb l’aplicació 
de recursos i suport operatiu hem aconseguit que aquesta participació 
s’hagi vist incrementada. Accions com el “Programam’entens”, amb 
punts d’atenció a la diversitat de gènere i la salut juvenil, tallers d’afec-
tivitat i sexualitat o el Pla de joventut aprovat, en són exemples.També 
l’aposta, aprovada i consensuda amb les entitats joves del poble, per a la 
reconversió de la Masia de Can Feliu en el  nou Espai Jove, ens permetrà 
augmentar l’oferta de serveis i activitats. Volem una joventut crítica, 
implicada i compromesa; això exigeix potenciar i facilitar l’associa-
cionisme i la participació de la gent  jove



 Continuarem impulsant i fomentant mecanismes que garantei-
xin espais de codecisió en tots els equipaments existents i en el 
disseny de les instal·lacions de carrer, parc, pistes de skate, etc.

 Prioritzarem esdeveniments culturals, especialment dirigits a 
les persones joves.

 Desenvoluparem el consell d’infants i d’adolescents amb el 
suport de la Diputació.  Creiem que cal tenir en compte l’opinió 
i les necessitats dels infants i adolescents, que sovint son 
diferents a les del món de l’adult. Això permetrà la millora de les 
polítiques socials adreçades al món infantil i juvenil. Volem que 
la participació sigui un dret ciutadà assumit des de la pròpia 
infància.

 Impulsarem una xarxa de mediació per incentivar el lloguer 
social. L’ajuntament també oferirà recursos jurídics i tècnics.

 Per avançar cap un model d’oci i cultura participatius, on els 
joves siguin també protagonistes i no únicament consumidors, 

potenciarem i habilitarem espais. A part de Can Feliu Jove cal 
crear un espai on el jovent pugui crear i desenvolupar les seves 
inquietuds (música, art, etc.) i on els joves puguin relacionar-se, 
iniciar projectes comunitaris, l’activisme social i cultural, la 
creació i l’oci en general. 

 Seguirem impulsant juntament amb la Mesa de Salut, de femi-
nismes i LGTBI campanyes educatives i d’assessorament sobre 
sexualitat, alimentació, violència de gènere, seguretat viària, 
drogodependències i per la prevenció de la violència juvenil de 
gènere.

 Promourem la Taula Jove per ampliar el nombre i ventall de 
participants.

 Impulsarem serveis d’assessorament  i campanyes de promo-
ció per estimular la mobilitat dels nostres joves a través dels 
programes internacionals d’intercanvi, tant formatius, com 
laborals o de cooperació.

Gent gran
Junts per Sant Quirze-ERC sempre ha cregut en el necessari i indispen-
sable protagonisme de la nostra gent gran en la vida del poble. En aquest 
mandat hem creat la Mesa de la Gent Gran com l’espai reconegut de 
participació dels nostres avis i àvies. També hem impulsat activitats com 
les sortides per a persones dependents i acompanyants o les Resio-
limpiades...... Hem redactat el nou Projecte de rehabilitació del Casal 
d’Àvies i Avis, ara Casal Serra de Galliners. Un Sant Quirze que atengui 
i respecti la seva gent gran  és un poble que es respecta a ell mateix.
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Les nostres accions i serveis s’orientaran a garantir de manera inte-
gral el principi d’envelliment actiu amb plenitud de facultats i de drets:

 Enfortirem la Mesa de la Gent gran com a òrgan de participació i 
decisió.

 Garantirem els serveis de suport en el mateix domicili i procura-
rem una vida digna a les persones grans amb dependència, com 
la telealarma i la teleassistència. Així també els menús a domicili 
o l’arrendament d’habitatges.

 Estudiarem la creació d’un servei de menjador social per a la 
gent gran.

 Continuarem treballant la necessitat de fer possible els habitat-
ges tutelats, centre de dia i residència municipals.

 Crearem una base de dades d’habitatges intergeneracionals, 
on es posi en contacte a gent gran amb joves amb necessitats 
d’emancipació.

Pel que fa a PERSONES dependents i amb diversitat funcional:

 Continuarem apostant pel suport emocional de les persones 
cuidadores de la gent gran. 

 Crearem un banc de segona mà de material ortopèdic per a 
persones amb pocs recursos.

 Continuarem treballant per aconseguir la bonificació del cost del 
bitllet de bus a Sabadell.

 Continuarem treballant amb els col·lectius d’habitatges senior.

 Crearem una mesa pel veïnat sènior jove i crearem un voluntariat 
per a poder aportar l’experiència i l’expertesa dels sèniors del 
poble a la comunitat. 

 Implicarem, en un treball transversal de continuïtat, l’escola 
d’adults per oferir programes d’aprentatge i refresc de determin-
ades matèries.

Drets socials
El govern municipal, en aquests quatre anys, ha augmentat  tant en 
recursos personals com en ajudes directes, l’atenció a les persones amb 
situació de risc d’exclusió. Ho hem fet tant amb recursos estrictament 
municipals, com en la interactuació amb d’altres administracions.Això 
s’ha traduït en un increment de 4 a 8 persones, treballadores, educado-
res socials i personal administratiu. S’ha incrementat un 45% el pres-
supost de l’àrea passant de 677.000 euros a 983.000 euros. Programes 
com les “resiolimpiades” (com espai de relació i pràctica) o el programa 
“cuidar al cuidador” (per donar reconeixement i espais de desconexió 
per a les persones que cuiden d’altres) són exemples d’una nova visió de 
les necessitats que envolten el serveis públics adreçats a les persones. 
Un Sant Quirze que garanteixi els drets bàsics i asseguri unes condi-
cions de vida dignes a totes les persones que hi viuen.
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 Continuarem reconeixent el dret a l’aigua, el llum i el gas, tal 
com recomana el Síndic de Greuges; garantint que cap domicili 
pateixi el tall del subministrament per dificultats econòmiques 
greus.

 Continuarem gestionant i acompanyant en els tràmits de con-
cessió de prestacions com el de llei de dependència o subsidis.

 Millorar els protocols de detecció de malnutrició i assegurar el 
dret a l’alimentació.

 Reforçarem la política de beques de menjador durant el curs 
escolar, així com assegurar els àpats en els casals d’estiu i el 
transport adaptat.

 Reforçarem les actuacions a les persones grans; com els àpats 
en companyia i àpats a domicili en casos excepcionals.

 Garantirem el dret a un envelliment digne, actiu i autònom.

 Treballarem per donar una bona atenció i acompanyament do-
miciliari; implementant el programa d’higiene a la llar i personal 
entre d’altres.

 Impulsarem la creació de pisos tutelats i mòduls independents 
de convivència.

 Impulsarem un model residencial amb espais amables i amb la 
participació activa de les persones usuàries.

 Treballarem l’accessibilitat de les persones amb diversitat 
funcional per aconseguir una progressiva eliminació de les 
barreres arquitectòniques als diferents àmbits de Sant Quirze 
del Vallès.

 Treballarem per a la reserva d’habitatges tutelats, per a l’accés 
a l’ocupació i per a la contractació de persones amb diversitat 
funcional a l’Ajuntament i empreses.

Habitatge
Hem fet front, en aquests quatre anys,  al sanejament econòmic del que 
ha estat fins ara, i ha de continuar sent, l’empresa municipal COMU, que 
fa efectiva la política d’habitatge municipal. L’acció determinant dels 
ajuntaments per a fer habitatge assequible passa per a tenir recursos 
destinats a aquesta tasca. Amb aquesta finalitat, s’ha creat la Regidoria 
d’Habitatge, contractant una tècnica específica. També hem reglamen-
tat i adoptat decisions que ajudin a aflorar els habitatges buits. Hem 
partit de zero i hem acabat executant mig milió d’euros en polítiques 
d’habitatge en aquests quatre anys de mandat. Hem destinat cinc pisos 
de lloguer social per a atendre aquelles necessitats imperioses. Hem 
aprovat l’ordenança per a incentivar el lloguer dels habitatges buits, 
així  com el Procediment de Verificació d’Habitatges Buits, l’adhesió als 
de la Diputació i hem desenvolupat el Programa d’Actuació Municipal en 
matèria d’Habitatge. També hem creat el Servei d’Intermediació del deu-
te hipotecari. La generació d’un parc local d’habitatge públic, ampli i 
diversificat és una prioritat per JUNTS per Quirze-ERC.
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 Farem un llistat de preus de lloguer i de compra de referència (tipus i zona). Desvincularem els nostres preus de lloguer d’habitatge 
públic de la zonificació que recomana la Generalitat, per tal d’abaratir-los sensiblement.

 Redactarem un nou Pla Local d’Habitatges, amb promocions d’habitatge públic municipal, amb compromís de calendari i diversi-
ficació d’oferta i amb preus que garanteixin l’accessibilitat econòmica. El nostre potencial d’habitatge públic municipal es situa per 
damunt dels cinc-cents habitatges.

 Executarem de forma immediata la promoció de més de quaranta habitatges en règim de lloguer de la promoció de Mas Duran IV.

 Continuarem reforçant l’empresa municipal COMU, facilitant acords de finançament i de col·laboració amb entitats per aconseguir 
noves promocions d’habitatge públic en règim de lloguer.

 Ampliarem el Conveni amb l’Agència d’Habitatge, tal i com hem pactat amb la Generalitat, per a poder donar més serveis i respos-
tes a les diferents i múltiples necessitats habitacionals.

Espai públic i mobilitat
Durant el mandat s’ha fet possible l’ordenació i millora d’espais urbans 
d’ús social,  Com exemple d’aquestes actuacions: hem reformat par-
cialment la Masia can Feliu i també la Patronal. Vam refer per complet el 
projecte del Parc de Can feliu, triplicant la superfície de l’actuació, obrint 
camins com la connexió amb Salvador Dalí o el nou camí de baix sota el 
CEIP Onze de Setembre i potenciant la naturalització del parc. Amb la 
participació veïnal hem reformat la plaça Nova de les Fonts. També hem 
adequat l’accés al tanatori des del carrer Priorat. La millora a la ronda 
d’Arraona i l’ampliació de la cruïlla amb l’avinguda Egara. Hem creat 
Carrils bici entre Sant Quirze i Sabadell.

Tanmateix, hem fet realitat el vell somni del nostre tram del Camí Verd 
entre Sant Quirze i Bellaterra i la seva connexió amb els nostres camins 
de riera i carrils bici. En quan a transport públic, hem defensat i man-
tingut el bus a Hospital-Terrassa i ampliat el seu recorregut. Els  espais 
públics urbans, amb el seu entorn natural, ha estat tractat com una 
de les nostres joies locals. 
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 Ampliarem el carril bici.

 Ubicarem una Bici-box a l’estació de FGC.

 Estudiarem la viabilitat d’un autobús a demanda, autònom.

 Treballarem per descongestionar i organitzar la circulació al 
nucli urbà amb el Pla d’Aparcament del Centre i de Les Fonts, i 
el Pla de Mobilitat que la Diputació realitzarà enguany.

 Continuarem exigint, a les autoritats del transport, el conveni 
que ens permeti les bonificacions pel bus a Sabadell i  Terrassa 
a la gent gran i jovent.

 Estudiarem l’ús del pàrquing municipal de la plaça d’Anselm 
Clavé amb tarifes bonificades, per potenciar el comerç.

 Farem un estudi de punts estratègics de càrrega elèctrica per a 
vehicles i passarem a la seva implementació.

 Continuarem substituint gradualment la canalització d’aigua 
potable.

 Promourem la remunicipalització de la Companyia d’aigües.

 Estudiarem l’aprofitament de les aigües freàtiques.

 Obrirem a participació popular el Projecte de recuperació de la 
Masia de Can Ponsic i el seu entorn com a nou referent d’usos 
socials com a Masoveria Urbana.

 Farem un pla estratègic dels equipaments necessaris a llarg 
termini.

 Executarem el pla d’asfaltats, de senyalització vertical i de pin-
tura viària pressupostat per a aquest 2019 en 600.000€.

 Iniciarem la pacificació dels carrers del Casc Antic i l’adaptació 
per a barreres arquitectòniques.

Desenvolupament econòmic i local
En els darrers quatre anys, els serveis municipals han realitzat una tasca molt important de col·laboració amb el 
teixit empresarial del nostre poble, on mitjançant el projecte de “Sant Quirze polígons actius”, s’invertiran més de 
625.000€ que permetrà modernitzar els polígons amb l’arranjament de voreres i la instal·lació de càmeres de 
seguretat i de plaques solars per  fomentar l’energia eficient. També hem posat en marxa diferents projectes per  
fomentar l’ocupació, els quals han facilitat l’accés al mon laboral de veïns i veïnes, situant Sant Quirze amb una 
de les taxes d’atur més baixes de la comarca (6,6%). I amb el nostre comerç local  hem creat la Mesa de Comerç, 
un àmbit de col·laboració que ajuda a  la seva activitat bàsica per a la vertebració local.Per impulsar la innovació 
i disposar d’un bon ecosistem, hem iniciat un ambiciós Projecte d’Especialització i Competitivitat Territorial, 
“Vallès Industrial”, que invertirà 3,1 M € en diferents actuacions, i que permetrà col·laborar entre agents de la 
quàdruple hèlix (administracions, centres de coneixement, ciutadania i empreses), on Sant Quirze impulsarà un 
projecte d’Economia Circular. Finalment, hem promogut el teixit associatiu, mitjançant la interlocució i l’impuls 
a projectes i demandes concretes, tant amb l’Associació de Sant Quirze Comerç com amb la de d’Empresaris i 
Propietaris dels Polígons, i hem facilitat la creació de l’Associació de Dones Empresàries i Emprenedores. Hem 
promocionat els restauradors del poble amb la creació del TASTA. És treballant de manera articulada i amb les 
entitats que coneixen i treballen bé el seu àmbit, que es maximitza l’impacte dels recursos públics. L’Ajuntament 
ha de ser un agent actiu i de col·laboració amb el teixit econòmic i comercial del poble.
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 Realitzarem la digitalització dels tràmits dels procediments 
administratius, fent de la Finestreta Única Empresarial el portal 
de les empreses, comerços i autònoms.

 Seguirem sensibilitzant, mitjançant activitats i jornades de 
referencia, els canvis i transformacions que viuran els municipis 
com a conseqüència de la Industria 4.0.

 Participarem i impulsarem com administració projectes pilot i trans-
formadors en l’àmbit de la innovació, en especial els relacionats 
amb la digitalització, la mobilitat sostenible i l’economia circular.

 Bonificarem, sempre que sigui possible, impostos i taxes a les 
empreses que generin ocupació de qualitat i apostin per l’ener-
gia eficient i/o la mobilitat sostenible del personal.

 Seguirem detectant els perfils formatius més demandats a les 

empreses i potenciarem formacions associades per tal d’afavo-
rir la contractació de persones del municipi.

 Fomentarem iniciatives per compartir vehicle i crear carrils bici 
orientades a afavorir la mobilitat dels treballadors als polígons.

 Executarem el Pla de Mobilitat pel comerç per a crear zones de 
pacificació del trànsit, així com una major rotació i disponibi-
litat a l’aparcament, que facilitin la qualitat de vida dels veïns i 
alhora creïn zones comercials més amigables.

 Potenciarem noves formes de generació d’activitat econòmica, 
com és la de generar valor compartit a la societat, mitjançant 
l’impuls del cooperativisme i generant valor i impacte a l’entorn.

 Seguirem potenciant el comerç local i els mercats com a entorn de 
dinamització dels barris i socialització de la ciutadania, potenciant 

alhora la seva transformació amb la integració de la seva activitat a 
plataformes digitals per a seguir oferint un servei de qualitat. I des-
envoluparem el Pla de Comerç que enguany ens fa la Diputació.

 Confeccionarem un cens de persones sènior, amb experiència 
i capital social en el mon de l’empresa per a orientar a joves 
emprenedors a posar en marxa el seu projecte. Establirem un 
conveni amb la SECOT (Sèniors de la patronal CECOT) per a 
donar suport a empresaris locals i futurs emprenedors.

 Continuarem treballant amb la Generalitat per acabar el projec-
te de connexió del polígon de Can Canals amb Sabadell i la C58 
i fer-ne l’execució.
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La prevenció i la mediació seran els pilars bàsics per lluitar con-
tra l’incivisme:

 Els agents de Protecció Civil, entitat creada durant aquest man-
dat, passaran a participar activament de l’educació en Drets 
Civils i Civisme.

 Farem camins segurs pactats amb les veïnes, il·luminant-los 
més, per sentir-nos totes més segures. 

 Aplicarem polítiques integrades i participades de seguretat i 
convivència.

 Seguirem prioritzant l’eficàcia, la proximitat i la racionalitat 
organitzativa de la policia local.

 Insistirem en donar el caràcter afegit de participació ciutadana 

a la Junta de Seguretat Local

 Seguirem apostant per una policia de proximitat.

 Promourem una major presència de guàrdies i mossos pels 
carrers de Sant Quirze del Vallès.

 Promourem un pacte local per a la convivència que ha de servir 
d’instrument pel compromís i la participació. Acabarem de des-
envolupar l’Ordenança de Civisme implementant les propostes 
i suggeriments recollides en l’enquesta i el taller participatiu 
realitzats.

 Treballarem per a la prevenció i denúncia del vandalisme urbà, 
la violència de gènere i  la prevenció d’accidents.

 Implementarem els serveis de mediació comunitària.
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El govern municipal ha aplicat la visió de fer de la seguretat i convivència 
al poble quelcom compartit per totes i tots. Les diferents campanyes 
de sensibilització cívica i respecte o bé la Junta Local de Seguretat, per 
primera vegada a la història, amb caràcter obert als veïns i veïnes en són 
exemples. El projecte de càmeres de seguretat per a tot el poble, inclòs 
el barri de Les Fonts i les noves places de policía responen a la necessi-
tat de més seguretat al poble. Des de l’Ajuntament hem estat presents 
en la defensa dels drets dels animals, prenent mesures que millorin la 
seva situació. La Festa del Animals ha fet possible la millora en la tinença 
responsable al poble. Hem fet possible la creació de zones d’esbarjo 
compartides on els animals poden gaudir de l’oci i exercitar-se sense 
lligams. La seguretat i la convivència és un tema que ens afecta i ens 
implica a totes i tots.

Seguretat - Garanties de  
convivència - Drets dels animals



Feminismes i LGTBI
Hem treballat per construir col·lectivament una societat diversa i lliure de violències. Acompanyat 
d’una dotació pressupostària que ja en el 2018 presentava un increment del 70%, passant de 97.000 
euros a 166.000 euros. Amb la transformació de l’Espai de la Dona en Espai Maria-Mercè Marçal 
hem aconseguit fer un canvi de paradigma que va més enllà de l’atenció a la dona convertint-lo en 
un espai lliure de qualsevol discriminació i on tota persona es pot sentir acollida de forma empàtica i 
segura: amb el Punt d’atenció a la diversitat sexual i de gènere “M’entens?” i el programa “Parlem-ne”, 
amb l’atenció integral a dones en situació de violència masclista, amb un servei de proximitat i de 
suport a les persones LGTBI, amb programes de transformació de patis per a les escoles. Hem for-
mat, juntament amb altres 8 municipis més de tot Catalunya, la Xarxa de Municipis LGTBI, a la qual 
s’han agregat a dia d’avui quasi 40 municipis més. Hem esdevingut Servei d’Atenció Integral. S’ha 
aprovat, amb la implicació de tot el teixit associatiu local, el Protocol per a la prevenció i abordatge de 
l’assetjament que afectin la dignitat i la discriminació en el treball. S’ha aprovat el Pla de prevenció de 
violència masclista. Hem donat cohesió al teixit femení amb el Sopar de Dones d’Entitats i el Dinar 
de Dones Emprenedores.Volem fer de Sant Quirze un poble compromès amb la lluita feminista 
i on tota persona pugui viure lliurement la seva identitat sexual i de gènere així com també es 
pugui estimar com es vulgui i a qui es vulgui!

 Promourem mesures diferents davant els conflictes i la pena-
lització de les petites faltes per arribar a través de l’arbitratge 
a solucions àgils.

 Proposarem sancions alternatives, com els treballs en 
benefici de la comunitat, amb garanties del seu seguiment i 
compliment.

ANIMALIA SQV

 Desenvoluparem el projecte pressupostat pendent de licita-
ció de la nova gatera, convenientment habilitat, per tenir les 
colònies felines, practicant un mètode ètic d’esterilització, 
que garanteixi la defensa de les seves necessitats a la vegada 
que es redueix la seva població.

 Continuarem celebrant la Festa dels Animals. 

 Promourem campanyes regulars de sensibilització a la 
població, fomentant la tinença responsable: xip, vacunació, 
esterilització, etc.

 Estudiarem que comerços, locals d’oci i restauració permetin 
l’accés a animals de companyia, sempre que el seu compor-
tament i educació ho permetin.



 Potenciarem, mitjançant el Pla Educatiu Local i dins del concepte d’Educació360, una visió compar-
tida i de responsabilitat coeducativa de tota la comunitat per esdevenir una societat diversa, lliure i 
equitativa.

 Seguirem Impulsant programes de formació en diversitat sexual i de gènere a les escoles i instituts, 
tant a nivell d’alumnat com de professorat, així com també a les empreses i entitats contractades per 
les AFA. 

 Treballarem amb les entitats esportives i amb tots els diferents serveis municipals per incorporar 
formació en feminismes. Continuarem treballant amb la Mesa de Feminismes i LGTBI de manera 
transversal.

 Continuarem amb els programes “M’entens” i “Parlem-ne” com a espais joves oberts i lliures de qual-
sevol tipus de discriminació.
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 Potenciarem la perspectiva de gènere com a eix trans-
versal en totes les activitats culturals del poble.

 Crearem més activitats d’empoderament de les dones, 
com el ja institucionalitzat Sopar de Dones i Dinar de 
Dones Emprenedores.

 Enfortirem els diferents serveis i mecanismes de res-
posta als episodis de maltractament de gènere per les 
veïnes del poble.



Salut
L’objectiu de la Regidoria de Salut ha estat millorar la salut de la població mitjançant accions 
de protecció de la salut i polítiques de promoció d’estils de vida més saludables. Els esforços 
s’han centrat en matèria d’alimentació donat que la seguretat dels aliments, juntament amb 
la nutrició, és un dels temes més vitals. En aquest sentit s’han realitzat cursos de formació 
per manipuladors d’aliments, intervencions a nivell d’escoles per tal d’implementar una 
alimentació saludable i diverses activitats de promoció d’alimentació saludable, així com 
d’esport saludable. S’ha treballat en el control de les aigües de consum humà i les d’ús públic, 
a més de la prevenció i control de plagues. S’han realitzat activitats formatives per tal de mi-
llorar el coneixement de malalties i com prevenir-les, així com cursos de formació en primers 
auxilis. S’ha treballat amb AVAN (entitat d’atenció a les persones afectades per malalties neu-
rològiques i les seves famílies) per tal de facilitar els seus serveis a ciutadans que ho neces-
sitin. Per altra banda, per tal de poder detectar les necessitats de la població de Sant Quirze i 
debatre les àrees de millora amb tots els agents implicats en la seva salut, s’ha creat  la Mesa 
de Salut, amb representació de professionals, centres locals de salut i residències. Per tal de 
portar a terme aquestes accions, en aquests quatre anys el pressupost en Salut l’hem incre-
mentat gairebé un 40%, de 122.000 euros a 168.000 euros.

 Potenciarem el treball en la Mesa de Salut com a eina de 
comunicació entre els diferents agents implicats en la Salut 
de la nostra població, especialment amb els CAPs i Centres 
privats del poble, per tal de millorar l’atenció global dels 
ciutadans.  

 Continuarem treballant en matèria de protecció de la salut, 
mantenint els cursos de manipuladors d’aliments i les inter-
vencions per una alimentació i esports saludables.

 Intensificarem la promoció de la salut mitjançant la imple-
mentació d’un programa d’educació sanitària en forma de 
xerrades, conferències i tallers. S’abordaran els principals as-
pectes de la salut de la població en general com són l’alimen-
tació i nutrició, l’activitat física, l’abús de substàncies legals i 
il·legals addictives, la prevenció d’accidents i primers auxilis, 
la sexualitat i l’educació emocional, entre d’altres. A través de 
la Mesa de Salut es podran detectar necessitats formatives 

en matèria de salut en col·lectius específics, com poden ser 
el de dones maltractades, immigrants, gent gran o adoles-
cents, i a través de la Bústia de suggeriments es donarà veu a 
la ciutadania per aportar suggeriments/iniciatives.

 Es crearà una comissió de treball per valorar la gestió dels 
excedents de menjar del poble, per tal de desenvolupar el 
projecte de Nevera Solidària, juntament amb Serveis socials. 

 Treballarem juntament amb Serveis Socials per promoure 
el Bonus d’aliments frescos i amb la Mesa d’Aliments per 
garantir una alimentació saludable per a tothom. 

 Continuarem treballant amb AVAN i altres entitats que 
puguin oferir una ajuda i atenció especialitzada en diverses 
àrees de salut. 

 Treballarem per implicar les entitats de la societat civil en la 
promoció d’estils de vida saludable.
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Elisabeth 
Oliveras

Àlex 
Brossa

Laura 
Flos

Josep 
Coll

Maria 
Domingo

Elena 
Sabater

Pol  
Alvarez

David 
Caminal

Roser 
Costa

Xavi 
Josa

Silvia 
Velasco

Roger 
Falgueras

Judith 
Juanhuix

Quico 
Porret

Anna 
Canes

August  
Guasch

Judit 
Morera

Pepa 
Lopez

Tere 
Pujol

Carles 
Millàs

 Alicia 
Bofarull

Àngel 
Jornet

Tere 
Font

Albert 
Falgueras

David 
Sancha

Lluis 
Farras

Unai 
Zorrakino

Isabel 
Olesa

Oriol 
Adell

Montse 
Brossa

Joan 
Garriga

Jordi 
Escoda

Àlex 
Sánchez

Pilar Garcia 
de Atocha

Josep Mª 
Escolà

Gemma 
Gelabert

Junts seguim fent poble



#juntsseguimfentpoble


