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1. Nova governança, 

participació i la transparència

2. Cohesió social i l’acció 

social

3. Hisenda pública i la 

promoció econòmica

4. Gestió, planificació i acció 

territorial

5. Accions de resposta a la 

COVID-19



MANDAT 2019 - 2023

• 20.284 habitants

• COVID-19

• Invasió d’Ucraïna

• Inflació disparada

• Abandonament per part de l’estat espanyol i la Generalitat



RESPOSTA DAVANT LA COVID-19

HABITATGE, €150.000,00 

VALS COMERÇ, 

€100.000,00 

ESCOLARITZACIÓ 0-3, 

€100.000,00 

ESTUDIS POST-

OBLIGATORIS, €25.000,00 

TEIXIT ASSOCIATIU 

ESPORTIU, 

€147.000,00 

SECTORS AFECTATS PER DECRET 

DE TANCAMENT GENERALITAT, 

€100.000,00 

TASTA A CASA, 

€75.000,00 

INDEMNITZACIONS 

OBLIGADES PER DECRET 

DE L'ESTAT EN ELS  

SERVEIS CONCERTATS, 

€311.000,00 

SUPORT A LES 

RESIDÈNCIES, 

€80.000,00 

DESPESA TOTAL DE 1.238.000€



RESPOSTA DAVANT LA COVID-19

50 mesures, entre elles:

• Targeta moneder de compra digna – 85.000€

• Suport a la xarxa de voluntariat del poble

• Higiene del poble i dels equipaments

• Solucions per la bretxa digital (50 ordinadors + connexions internet)

• Ajudes al transport – augment de 27.500€

• Compra d’EPIs

• Suport a les entitats – augment de 45.000€

• Memorial a les víctimes

• Grup de dol i acompanyament

• Diagnosi i contractació de Medi Obert

• Contractació de reforç de neteja d’una persona fixe per cada un dels 6 centres educatius

TOT assumit amb recursos municipals



MUNICIPALITZACIONS DE SERVEIS BÀSICS 



Amb la premissa de l’accés universal i la no mercantilització dels serveis bàsics, s’inicia el camí cap

a la gestió pública a Sant Quirze amb les municipalitzacions de:

• Escola Bressol El Patufet

• Servei d’abastament d’aigua al nucli urbà de Sant Quirze

• Escola de Música



PARTICIPACIÓ I TRANSPARÈNCIA 



LA TRANSPARÈNCIA I LA PARTICIPACIÓ COM A BASES DE QUALSEVOL 

POLÍTICA PÚBLICA

• Creació del Consell de Poble

• Creació del Consell d’Infants

• Manteniment de les trobades de les meses sectorials de participació i de les trobades 

delegats/des dels instituts

• Impuls de l’administració electrònica

• Signatura del codi ètic de l’equip de govern i alta direcció

• Ús de les xarxes socials com a canal rigorós de participació i redisseny del web municipal

• Consolidació de la recuperació de l’Informem

• Despatxos oberts d’alcaldia i de joves



ESPORTS



Seguint actualitzant i dotant-nos de nous espais esportius, hem realitzat 20 projectes, entre d’altres:

• Nou terratzo de la pista annexa del Complex Can Casablanques i nous vestidors annexos a la

piscina i a la pista annexa

• Redacció del projecte executiu del nou Complex Esportiu Can Casablanques

• Nous vestidors, renovació del vas i tancament de la piscina i pistes de Les Fonts així com la

renovació del terra de la pista poliesportiva

• Renovació total de la pista i laterals del Gimnàs municipal

• Noves pistes d’skate a la zona del complex de Can Casablanques i renovació del ja existent a la

Betzuca

• Nova pista poliesportiva al complex Can Casablanques

• Inversió de més de 300.000€ en material

• Subvenció a esportistes, clubs, entitats i associacions esportives per valor de 500.000€



JOVENTUT



Entenent que les polítiques de joventut són el fonament de la nostra societat, hem impulsat el

servei amb:

• Creació del nou servei de Medi Obert per atendre les necessitats del jovent a peu de carrer així

com de les famílies del poble amb la contractació a Capítol 1 de 5 persones més un suport per

l’activitat en cap de setmana

• Elaboració del Pla Local de Joventut amb la participació de més de 800 joves

• Creació del Canya Jove i Medi Obert a Les Fonts amb activitats diàries i de cap de setmana

• Campanyes de relacions sanes afectivosexuals, alimentació, drogodependències, violència de

gènere, convivència a casa, itineraris curriculars, formació i cerca de treball. Així com el suport

emocional Parlem-ne i el Créixer en Família.

• Suport, orientació i acompanyament a les entitats i joves creadores del poble

• Creació de les comissions de convivència amb els instituts, Policia Local, Educació, Medi Obert i

Joventut



HABITATGE



Atesa l’impossibilitat (incomprensible!) de declaració de zona d’habitatge tens del nostre poble,

juntament amb la utilització històrica de la COMU com a eina fictícia de finançament i l’endeutament

superior als 2.500.000€ al que se la va sotmetre durant dos mandats, hem treballat per:

• Culminar el retorn de la capacitat d’actuació de la COMU, desfent-la del deute heretat pels antics

governs per incrementar l’habitatge públic i retornar la funció social

• Consolidar la regidoria d’habitatge juntament amb la COMU i l’OLH amb la borsa d’habitatges de

lloguer, la borsa de mediació, el Servei d’Intermediació del Deute Hipotecari,

• Redactar el nou Pla Local d’Habitatge

• Modificar el reglament de la mesa d’emergència per exclusió social per la gestió dels 5 habitatges

• Impulsar l’habitatge compartit, gestionar els 4 pisos destinats a famílies nouvingudes

ucraïneses i la compra de 5 pisos per mitjà de tanteig i retracte



SEGURETAT I GARANTIES DE CONVIVÈNCIA 



• Més agents per un model de Policia Local i de proximitat. Consolidant la plantilla en 38 

agents 

• Elaboració de l’Ordenança municipal de civisme i mesures alternatives a les sancions 

econòmiques i el Pla de Civisme. Redacció d’una nova ordenança de circulació

• Mediació en conflictes veïnals 

• Atenció i acompanyament a les víctimes de violència de gènere. Així com l’elaboració dels 

camins segurs amb perspectiva de gènere

• Protecció civil com agents formadors en drets civils i civisme

• Manteniment de la Junta de Seguretat oberta a totes les veïnes i veïns per donar veu a 

tota la ciutadania i trobades veïnals periòdiques amb Mossos i Policia Local

• Formació als centres escolars en circulació segura, en ús de xarxes segur, consums 

responsables i conscienciació en conducció segura (Canvi de marxa)

• Campanyes amb el Casal Serra Galliners i amb el comerç i la restauració local per prevenir 

i protegir de certs delictes 

• Pacificació i control als polígons industrials amb el seguiment del compliment de les 

ordenances municipals

• Control i seguiment de les ocupacions



CULTURA



• Promoció de les festes populars i de les entitats que mantenen la transmissió cultural al

poble. Consolidació de la mostra de cançó improvisada, jornada gegantera Albert Bertran,

balls de diables de la colla infantil, consolidació dels Pastorets infantils

• Suport a les entitats de cultura històriques com: La Coral Il·lustració artística, Grup

d’Investigació Històrica de Sant Quirze i Rialles

• Suport a les propostes culturals com: la mostra TASQ, els PESSICS, concerts d’Amics de la

música, Onze al Teatre i les seves creacions, la Big Barra Band, la BQB, ballades de Country

Mussols, Arts escèniques, les exposicions pictòriques del grup TT

• Impuls a l’ecosistema cultural amb una mirada 360 i la incorporació de la mirada de gènere a

través de la Mesa de Cultura que ha permès la programació estable per a totes

• Edició de la revista La Trimestral i l’elaboració del Pla d’Acció Cultural

• Instal·lació de la pantalla de cinema i sistema de so a la sala Josep Brossa de la Patronal

• Difusió de l’obra bibliogràfica dels autors i autores del poble

• Instauració de la diada de Sant Jordi amb la promoció de les autores locals

• Millores a la biblioteca amb la compra d’ordinadors, adaptació d’espais



EDUCACIÓ



• Gestió directa de les tres escoles municipals: Bressol, Adults i de Música

• Inversió en els edificis de l’escola Bressol i de Música per la recuperació i actualització dels espais

• Augment dels recursos pel manteniment i la instauració de nous programes educatius a les escoles

municipalitzades, tarificació social i suport a les famílies i AFAs

• Constitució del Consell d’Infants

• Actualització del Pla Educatiu per l’emergència de la COVID

• Treball mensual amb el grup impulsor del Pla Educatiu, del Pla de Formació de Persones Adultes i del Pla

de Salut i Escola. Augment dels recursos per projectes per les escoles i instituts del poble

• Millores de manteniment en els centres educatius i inversions que el Departament no fa

• Per garantir l’escola inclusiva hem contractat vetlladores pels infants durant les activitats fora de l’aula

• Creació de nous programes a l’Escola d’Adults per joves, PFI, Transitem,

• Ajuts a l’escolarització 0-3

• Augment del professorat i del personal no docent a l’Escola Bressol i l’Escola de Música i millora de les

condicions laborals

• Creació de l’Oficina Municipal d’escolarització i obtenció de diferents subvencions pels programes fets



GENT GRAN, SALUT I FEMINISMES 



• Cicle de xarrades d’alimentació saludable, de primers auxilis, de manipulació d’aliments, etc.

• Redacció del Pla de Salut i redacció del Pla de Gent Gran del municipi

• Impuls de la dinamització del Casal Serra de Galliners: activitats intergeneracionals, gestió

emocional, educació postural, teatre, memòria, passejades, cinema, festes populars i sortides

• Hem implicat a les entitats del poble en l’estil de vida saludable

• Impulsar el Servei d’Atenció Integral LGTBI+; Creació de cicles d’empoderament de la dona i

acompanyament psicològic a la solitud no volguda en la vellesa

• Redacció del Pla d’Igualtat d’oportunitats a l’Ajuntament i el Pla d’Igualtat al poble

• Integració de la visió de gènere en totes les polítiques i treball amb totes les entitats des de la

Mesa de Feminismes

• Acompanyament a les víctimes amb assessorament jurídic, emocional i psicològic

• Reivindicació i conscienciació amb programació estable de les diades de lluita pels drets



BENESTAR I CICLES DE VIDA 



Perquè si no avancem totes, no ho fa ningú, i per assegurar que ningú es queda 

enrere:

• Garantia de subministraments bàsics

• Creació de l’Àrea Bàsica de Serveis Socials i signatura del Contracte Programa

• Reforç de la política de beques menjador, àpats i transport adaptat

• Desenvolupament del programa de menús a domicili durant la COVID

• Implementació del programa d’higiene de la llar i personal amb el SAD social

• Finançament de casals d’estiu pels infants i ampliació de places del SIS

• Creació de la targeta moneder per garantir el dret a l’alimentació digna

• Acompanyament al Grup de Suport d’Ajuda Mútua (GSAM)

• Compra i distribució de joguines solidàries

• Donar solució a les noves demandes que la inflació i les diferents guerres ens 

han sotmès a les persones treballadores 



SERVEIS ECONÒMICS 



Bona salut dels comptes municipals:

Tot i la inflació, 

execució per 

sobre del 90%

Deute viu per 

sota del 20%Realisme dels comptes: 

previsió de despesa i 

ingressos acurada

Estabilització

de la plantilla

Recerca de finançament

europeu (topall 50.000 

habitants)
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EVOLUCIÓ DE LA RECAPTACIÓ DE L'IBI

CiU, PSC i PP Junts per Sant Quirze

Durant el 2020 i el 2021, 87 

rebuts de 12000 (0,7%) 

assumeixen el 48% de 

l’augment, la resta entre 1 i 2 

euros

Durant el 2022 i el 2023, es 

congelen totes les taxes i 

tributs però la recaptació

decreix per les bonificacions a 

l’energia fotovoltaica



PROMOCIÓ ECONÒMICA

• Implantada una nova marca i les xarxes socials per impulsar el comerç local

• Impuls del cooperativisme i l’Economia Social i Solidària amb un conveni per a 

l’impuls d'accions

• Actualització de l’ordenança de terrasses per adaptar-la a la realitat i ajudar a 

l’hosteleria

• Aprovació i execució del Pla estratègic de comerç pel desenvolupament econòmic 

local

• Redacció del projecte executiu del pont de Can Canals

• Suport al comerç en la seva digitalització amb serveis de compra online a Sant 

Quirze i en la dinamització del comerç amb els Vals de compra

• Impuls a l’emprenedoria amb els ajuts per fomentar noves iniciatives i la 

contractació



ESPAI PÚBLIC I URBANISME 



• Seguiment de l’activitat de l’Aeroport de Sabadell per denunciar l’afectació directa a la 

vida de Sant Quirze

• Redacció i aprovació del Pla Especial d'Usos Recreatius, Restauració i Oci

• Aprovació definitiva del nou POUM

• Encàrrec de redacció del Pla Especial de torrents i execució del Projecte d’Horts urbans

• Impuls a l’energia renovable mitjançant actuacions municipals i bonificacions al veïnat i 

la instal·lació de carregadors per vehicles elèctrics

• Construcció del nou refugi de gats, execució de les franges de protecció i prevenció

d’incendis forestals

• Redacció i execució del nou arxiu municipal

• Resolució del contenciós urbanístic històric del pla parcial del Castellet 

• Nova ordenança de regulació dels expedients urbanístics i la d’instal·lacions fotovoltaiques

• Aprovació modificació puntual del PGO per desenvolupar el Polígon de Can Canals Oest

• Creació de l’espai enjardinat i d’esbarjo de l’entrada del Poliesportiu



VIA PÚBLICA I MOBILITAT 



• Renovació i adaptació dels parcs infantils

• Instal·lació infraestructures d’energies renovables i estalvi energètic en centres 

públics municipals

• Elaboració i execució del pla de ferms, voreres i pintura viària

• Nova fase de l’eliminació de barreres arquitectòniques

• Seguiment del contracte d’enllumenat públic heretat

• Il·luminació dels passos de vianants

• Seguiment del contracte de recollida de residus i neteja viària heretat

• Preparació de la liquidació de l’antic contracte de gestió de l’aigua

• Nou contracte d’esporga i plantació d’arbrat

• Canvi de l’ascensor del Casal Serra de Galliners

• Impuls de la mobilitat sostenible amb la construcció de nous carrils bici, noves 

infraestructures com la gàbia a l’estació FGC i l’aprovació del Pla de Mobilitat Urbana 

Sostenible el Pla Director de la bicicleta i el suport al bicibús escolar.



PROJECTES JA REDACTATS 



EXTERIORS DEL NOU COMPLEX ESPORTIU



INTERIOR DE LA NOVA PISCINA COBERTA



INTERIOR DEL NOU CASAL SERRA DE GALLINERS



EXTERIOR DEL NOU CASAL SERRA DE GALLINERS



• CONCURS D’IDEES D’HABITATGE PÚBLIC A L’AVINGUDA EGARA

• CREACIÓ DE LA COMUNITAT ENERGÈTICA COMU

• PROJECTE DE TORRENTS

• PROJECTE DE REMODELACIÓ DEL TURONET



PLANS LOCALS APROVATS O EN REDACCIÓ

• Pla d’Habitatge

• Pla Ordenació Urbana Municipal 

(POUM)

• Pla d’Acció cultural

• Pla d’Igualtat

• Pla de Benestar Social

• Pla de Gent Gran (En redacció)

• Pla de Salut (En redacció)

• Pla de Joventut

• Pla Educatiu de Poble (actualitzat)

• Pla de Residus

• Pla de Civisme

• Pla de Moblilitat Urbana Sostenible

• Pla especial dels Torrents (en 

redacció)

• Pla especial d’usos recreatius i oci

• Pla d’ordenació de l’Horta

• Pla director de la bicicleta

• Pla estratègic de comerç




