
federaciódeveïns 

WWW.FAVSQ.ORG Nº 21 ABRIL - 2014 
PUBLICACIÓ SENSE  

SUBVENCIÓ MUNICIPAL 

Col·labora amb nosaltres, subscriu-te ! 

SEGELLS DE QUALITAT AL “TODO A 100” 

Molta gent haurà vist, sobre tot en marques de vi, un segell a l’etiqueta on es 
mostra orgullós el primer premi  al concurs de vins de Brussel·les o si fa falta al 
de Berlín. Doncs, bé, el nostre Ajuntament, que ja porta un temps adquirint 
aquest tipus de “prestigiosos” segells, darrerament ha comprat el infoparticip@ 
de la Universitat Autònoma, aquesta vegada sembla que no ens ha costat res, 
simplement unes quantes respostes mal donades, han estat suficients per 
merèixer tan  “prestigiós” segell, un exemple: 

Si està avorrit o vol passar un diumenge divertit amb la seva família, li 
proposem que entri a la web de l’Ajuntament i més concretament al plànol de 
la població, provi a buscar el carrer Pau Casals per exemple. 

Enviï'ns una postal des d’allà 

PREGUNTA RESPOSTA 

Es publiquen les retribucions dels càrrecs electes? SI 

Es publiquen els informes anuals del Compte General i la Memòria 
de la gestió econòmica? 

SI 

S'ofereixen a la web eines de participació per a l'elaboració i / 
o el seguiment del pressupost? 

SI 

Ofereixen als ciutadans eines per comunicar incidències de la 
via pública 

SI 

26 i 27 d’abril al 

Parc de les Morísques 

PERDRE LA IDENTITAT COM A POBLE 
Amb aquest títol algú podria pensar que parlarem de temes polítics d’actualitat, 
però no serà així. 
El mes passat vàrem llegir a la premsa econòmica, que Sant Quirze era la 
vuitena població de l’Estat Espanyol en ingressos per família, la qual cosa ens 
porta a reflexionar sobre quin és i serà el nostre futur. 
A Sant Quirze des dels anys 80 el creixement de la població, ha estat 
exponencial fins arribar als 19.000 habitants que som actualment,  creixement 
que s’ha realitzat moltes vegades de manera descontrolada, sense planificació 
de serveis  i ocupant l’espai que abans tenien altres activitats com l’agricultura, 
la ramaderia o simplement l’espai natural. 

Els diferents governs municipals han primat, i 
segueixen primant, les grans operacions 
urbanístiques. La darrera es preveu que serà a 
l’espai de la Coca-Cola, on  hi anirà un gran 
espai comercial. Les conseqüències seran 
evidents, ja no tan sols pels veïns que allà 
viuen, sinó pel comerç local que seguirà 
minvant. 

A tot això li hem d’afegir la imparable pujada d’impostos, la del preu de l’aigua , 
la dels avions volant sobre els nostres caps, la dels preus dels pisos de protecció 
oficial (més cars que els privats), la manca de transport a altres poblacions i  
l’interès dels polítics, en fer-se amb un Ajuntament on cobrar un bon salari, una 
cotització màxima a la Seguretat Social i on col·locar  els companys de partit, en 
el lloc de funcionaris (com ja vàrem denunciar). 
Seguirà Sant Quirze perdent la identitat com a poble? o simplement és que 
l’estem canviant? 
En tot cas esperem no convertir-nos en un poble mort o que ens hi converteixen 
per interessos d’uns pocs. 

Foto: Festa Major 1930 (Grup Història Investigació Sant Quirze) 



PRESSUPOST 2014, MÉS DEL MATEIX LA RADIACIÓ A CASA 

A la ja polèmica per les subhastes elèctriques i al nou sistema de facturació que 
es durà a terme, ara s’hi afegeix el fet de que els nous comptadors, que han 
d’estar instal·lats abans de l’u de gener de 2019,  faran la transmissió de dades 
via radioenllaç. Perquè ho entenguem, un sistema com la wifi però de molta 
més potència que la primera, doncs ha de transmetre dades a repetidors de 

telefonia, que en molts casos, es troben lluny dels comptadors. 
Caldrà veure si la transmissió finalment, es farà per línia 
elèctrica o no, el temps que estaran funcionant aquests aparells 
i la radiació que emeten, tant en repòs com en marxa. 
Després de queixar-nos per les radiacions que emeten les línies 
elèctriques del poble i que passen a la vora de les cases, les 
companyies ens posaran, no tan sols la llum, sinó la radiació dins 
de casa. 

 
 

EL REBUT DE L’AIGUA ENS OFEGA UN 5% MÉS 

El passat mes de febrer el Ple Municipal aprovava l’increment del preu de 
l’aigua del 5%. 
No ens cansarem de publicar que l’increment es 
realitza en funció dels comptes que presenta la 
companyia d’aigües i que en cap cas, han estat revisats 
i auditats per l’Ajuntament, simplement es limiten a 
mirar-los, fer l’informe de la intervenció i apujar la 
tarifa. 
Aquest és un sistema totalment injust, on a més 
despesa (prevista) de la companyia, més increment del 
rebut.  
A tot això, cal afegir el benefici empresarial, que per llei a les companyies de 
serveis és el 10% i sobre què? doncs sobre l’estimació de consum i despesa 
prevista. 
D’aquesta manera l’any 2008, amb una sequera que afectava tot el territori, es 
va aconseguir una reducció força important del consum d’aigua. La 
contrapartida? apujada de l’11,40% sobre els trams mínims (els que paguem 
tots) i a més a més, de per vida. 
LA COMPANYIA NO PERD MAI I SINÓ PERQUÉ ES PENSEN QUE EL SR. BUSTOS 

ERA AL CONSELL D’ADMINISTRACIÓ? 

Com cada any, l’Ajuntament aprova els pressupostos, que val a dir, sempre són 
més del mateix. 
La valoració dels polítics? “més serveis”, “qualitat de vida”, “sostenible” i una 
inacabable llista de falses paraules, que ja ningú es creu. 
A Sant Quirze en el decurs dels anys, s’ha anat creant llocs de treball 
dissenyats, per aixoplugar els simpatitzants i amics dels partits i moltes 
vegades, sense que prevalgués la racionalització. D’aquesta manera, hem 
arribat als 198 funcionaris dels que cal destacar:  
8 Caps d’Àrea o Servei , 27 tècnics, 3  Inspectors i/o Sotsinspectors policia,  6 
arquitectes o arquitectes tècnics, 55 administratius, 3 eventuals (no 
funcionaris-anomenats a dit). 
La inversió sinó fos per les subvencions especials, seria quasi nul·la i sense 
inversió no hi ha futur: tenim com sempre, un pressupost per passar l’any i 
poca cosa més. 

Per primera vegada es deixen de publicar els salaris públics que es cobren. 
Els partits polítics i els seus representants, ens costaran un total de 379.919 € 
Les subvencions i aportacions pugen un total de 771.124 € 
Les despeses generals augmenten un 6,41% i les d’interessos i capital a 
retornar als bancs, un 7,85% 
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Despesa 2014

Personal Generals Prèstecs Subvencions Inversions

19.431.820,89 €


