
    
TRANSPARÈNCIA I PARTICIPACIÓ 

Un període en el que la participació ha 

vingut marcada per l’interès del qui 

governa. Així doncs, s’han deixat de 
publicar els salaris públics i les 

actes de la Junta de Govern Local, 
no s’ha creat ni el Consell de 

Ciutat, ni el Síndic Local, segueix 
sense poder ser escoltat un ciutadà 

en el Ple Municipal. Seguim sense poder 
participar en la confecció de pressupostos o 

simplement per escollir quins projectes ens 
poden semblar més adients.  

Per si fora poc, es retoca el reglament 

d’Entitats per tal d’evitar que les que són 
crítiques amb l’Ajuntament, no puguin 

sol·licitar subvenció municipal, mentre es 
destina diner públic a la compra del segell 

@infoparticipa per justificar-se. 

Entre les promeses que se’ls hi 

van fer, teníem: ampliar la 
teleassistència, ampliar el Casal 

d’Avis, crear el Consell de la 
Gent Gran, fer un Centre de dia 

i una residència . 
Per acabar de rematar aquest període, es 

van suprimir més de la meitat dels serveis 
de l’autobús que utilitzaven per anar a 

l’Hospital de Terrassa. 
Davant la protesta veïnal en el Ple Municipal 

per aquest tema, en el torn de precs i 
preguntes l’alcaldessa va respondre: 

NI PARULES NI HÒSTIES  

GENT GRAN 

IMPOSTOS 

federaciódeveïns 

Encara que no t'ocupis de la política, 

ella s'ocuparà de tu. 
Yves Montand 

PASSEM COMPTES 

nº 24-MAIG 2015 

Període 2011-2014, sense comentaris 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En aquest període i per tal de reduir el 

deute municipal, s’ha optat per no invertir 

res, mentre seguíem gastant especialment 
en salaris, això fa que mobiliari públic, 

carrers, clavegueram, edificis, etc... es 
degradin. 

El percentatge d’inversió en aquest període 
ha estat del 2,67% del pressupost i, 

bàsicament, cobert amb subvencions de la 
Diputació. 

No es va fer cap promesa 

electoral sobre medi ambient 

i, efectivament, en 4 anys no 
s’ha fet absolutament res. El 

mes d’abril passat es va 
aprovar el Pla Director de 

Serra de Galliners que tan sols recull una 
ordenança municipal amb moltes multes i 

un pressupost condicionat a subvencions. 

VIA PÚBLICA 
La via pública ha estat marcada per dos 

grans defectes en la nostra opinió. Un la 

manca de planificació d’actuacions a fer i 
l’altre, la manca de revisió del mobiliari 

públic. 
Veiem carrers que mai han 

estat asfaltats, d’altres que 
ja s’estan quedant sense les 

rajoles de les voreres, arbres 
que es moren i no són 

substituïts, parcs infantils 
sense tancar i la poca 

inversió que es fa, és perquè 

ens arriben subvencions de 
la Diputació. 

Tanmateix, una senyalització 
deficient fa que l’aspecte 

general sigui de deixadesa. 
Afegirem també la manca de criteri que 

s’aplica en algunes actuacions. Així, mentre 
bloquegem el pas de vehicles en un carrer 

perquè hi vivia un regidor, asfaltem un 
carrer abans d’eleccions perquè vindrà un 

alt càrrec de la Generalitat, deixem que un 
minusvàlid circuli amb la cadira de rodes 

per la zona de cotxes, perquè no és eficient 
fer tres guals. 

La ciutadania desconeix a on cal passar 

deficiències a la via pública. 
Això sí, igual que d’altres poblacions, som 

els reis de les rotondes i del seu 
guarniment. 

SILENCI OPOSICIÓ TREBALLANT 

INVERSIÓ 

MEDIAMBIENT 

IPC 6,4% 
IBI 25,97 % 
Aigua  de 20,44% a 75,67% 
Escombraries  -8,18% 
Guals 6,09% 
Vehicles 0% 
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 Convertir  polígons en parcs empresarials. 
 Portal web d’empreses del municipi. 
 Construir un mercat municipal. 

 Començar el soterrament de les línies 

elèctriques. 
 Mesures de contenció acústica a la C58. 

 Xarxa de camins i itineraris a peu. 
 Redactar i aprovar Agenda 21 Local. 

 Adjudicar un nou complex esportiu. 
 Construir dues escoles bressol municipals. 

 Construcció d’un nou Institut. 
 Ampliar l’aparcament dels Ferrocarrils. 

 Nou centre cultural amb auditori i teatre. 
 Projecte 365x24 d’atenció ciutadana. 

 Instal·lar pantalles 
d’informació de serveis 

del municipi. 
 Ampliar vigilància i 

presència policial. 

 Millorar comunicacions 
amb carrils bici i per a 

vianants. 
 Desviament de la C-

1413 
 Desdoblament de la 

línia de bus urbà L12 
 Supressió de barreres arquitectòniques. 

 Instal·lació de 5 minipistes esportives 
 Construir 12 parcs infantils nous. 

 Targeta de transport gratuïta per a 
persones grans. 

 Concessió de menjador d’Institut. 
 Creació del Síndic Local 

 Teleassitència per a la gent gran. 

 Posta en marxa del banc del temps. 
 Espai cultural a Can Casablanques. 

 Pla quadriennal reforma de vials i voreres. 
 Ampliació aparcament de l’estació. 

Entre aquestes dues imatges hi ha una 

diferència. 

 
 

 
 

 

 
Efectivament, 1.000.000€ que estaven 

guardats pel soterrament de les línies 
(Castellet i Ferrovial) i que han estat gastat 

en altres coses.  
Segur que de nou tornaran a prometre que 

les soterraran i així la mentida es perpetua 
en el temps i de pas si cau algun caler, 

millor. 

Sant Quirze cada matí continua sent un 

desgavell de cotxes que travessen el casc 
urbà, alguns procedents de Sabadell i 

d’altres de la zona de les urbanitzacions. 
L’embús que es produeix cada dia a la 

rotonda de l’Estació, ara 
agreujat pel pas dels vehicles 

pel barri de Los Rosales, 
continua sense solució, 

mentre segueixen les promeses de carrils 

bici, itineraris per a vianants i com no, el 
cobriment de la via dels FGC fins a Sabadell. 

No cal que expliquem com es troben totes 
aquestes promeses. 

L’aparcament al centre del poble no es 
regula i segueixen utilitzant multes 

d’imports elevats per a fer-ho. 

LÍNIES ELÈCTRIQUES 

EL QUE VAN  

PROMETRE 

EL QUE TENIM 

ADJUDICACIONS I NOMENAMENTS 

Han estat diversos els nomenaments que 

s’han realitzat i que considerem del tot 
abusius, amb un cost de  532.000 €/any  

(*) - Jutjat el passat mes d’abril per 
adjudicacions fetes a Sant Quirze. 

Tanmateix sorprèn l’adjudicació de la 
revista Informem a l’empresa Intus, de la 

que el seu gerent, el Sr.  
Esteve Escuer, ex membre del 

Consell Nacional de CiU i que 
va ser acusat per la Fiscalia de 

rebre diners del Sr. Millet i que, 

posteriorment, el jutge no el va encausar 
al retornar els diners i al retirar la denúncia 

el Palau de la Música. 

Com si fos una empresa 
privada, s’han distribuït targetes 

VIP entre la població. Com  que 
no s’ha ofert a tothom, ara 

tenim ciutadans VIP i d’altres 
que no ho són, uns tenen rebaixes al 

reciclar i d’altres no. L’Agència de Protecció 
de Dades va obrir un expedient 

sancionador, per com es va dur a terme. 

EDITORIAL 

Ja han passat 4 anys des de les darreres 

eleccions municipals i toca fer balanç de tot 

el que es va prometre i tot el que s’ha fet o 
no. 

Recordarem que el govern municipal i 
degut a la manca de majories, es va formar 

pels partits polítics CiU, PSC i PP. 
Han estat uns anys marcats per la crisi 

econòmica i per la dels propis partits 
polítics, en el govern municipal. 

També caldrà mencionar la imputació de 
l’alcaldessa per les quantitats rebudes de la 

Federació de Municipis i que, 

posteriorment, els jutges han desestimat, 
així com la imputació del Cap de Territori 

Sr. Jordi Huguet per assignacions fetes a 
Sant Quirze i que recentment ha estat 

jutjat. 
A nivell social, hem vist com s’han seguit 

incrementant els impostos i com la inversió 
ha passat a ser quasi nul·la, mentre la 

despesa seguia augmentant. 
Veurem en les següents pàgines com grans 

projectes com el soterrament de línies 
elèctriques, la urbanització de l’antiga Coca

-Cola i el desviament de la C-1413, s’han 
quedat en res, mentre la inversió estrella, 

passava a ser un Eco-Park a Les Morisques, 

finançat amb subvencions de la Diputació. 
Tot això ha fet que el deute de 

l’Ajuntament es reduís, però som del parer 
de  que una societat que no inverteix en sí 

mateixa, es una societat morta. 
Sens dubte, un període per oblidar. 

A Sant Quirze ens cal gent simpàtica, no 
gent que es faci la simpàtica. 

EL QUE ES VA PROMETRE 

Cap de Recursos Humans 

Inspector Policia Local 
Cap Via Pública 

Tècnica de Territori 

Tècnica Promoció Econòmica 
Ex Cap de Territori (*) 

Actual Cap de Territori 

Cap d’Alcaldia 
Ex Assessor d’Esports 

TARGETA VIP 

MOVILITAT 


